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منى الشهراني طورت موهبتها
بالكتب و »يوتيوب«  

املوهوبة  املجتمع،  بكلية  الأع��م��ال  اإدارة  بق�سم  ال��ث��ال��ث  بامل�ستوى  الطالبة  ك�سفت 
بالت�سوير منى حممد ال�سهراين اأن متابعة مقاطع تعليم الت�سوير يف يوتيوب، وقراءة 
كتب الت�شوير، اأ�شهم يف تطوير موهبتها اإلى جانب دعم الكلية، ووحدة الن�شاط لها.
)تفا�سيل �سفحة 14(

تصنيع وانتاج خالي��ا الدم في المختبرات أصبح ممكنا 
باس��تخدام خاليا جذعية في بداي��ات انبثاقها، وذلك 
النت��اج كمي��ات غير مح��دودة م��ن خاليا ال��دم، حيث 
يمكن،  في المس��تقبل، استخدام التقنية المكتشفة 
حديثا، مث��ال، لتوفير الدم للمرضى ذوي الفئات النادرة 

من الدم عند الحاجة.
الطريق��ة الجدي��دة التي أعلن عنه��ا باحثون في 
جامعة بريس��تول بالمملكة المتحدة، تتم بعزل خاليا 
جذعية ف��ي بدايات تكونها ومن ث��م تجزئتها النتاج 
عدد ال متناه م��ن خاليا الدم بدال من الطرق التقليدية 
المعروف��ة الت��ي يمكن فيها انت��اج )٥٠،٠٠٠( خلية 
فق��ط قب��ل م��وت الخلي��ة األم )كي��س ال��دم الواحد 
المس��تخدم في المستش��فيات يحتوي على »ترليون« 

خلية دم حمراء(.
الطريق��ة الجدي��دة نجحت ف��ي انتاج سلس��لة ال 
متناهية م��ن كريات الدم، وبالتالي أصبح من الممكن 
انت��اج أي��ة كمي��ة مطلوبة م��ن خاليا الدم الس��ليمة 
والخالية من أية أمراض في المختبر بواس��طة الزراعة 

في األنابيب المختبرية.
م��ا لم يتوص��ل إلي��ه العلم��اء حت��ى اللحظة هو 
طريق��ة النتاج خالي��ا الدم به��ذه الطريق��ة بكميات 

ضخمة وبأسعار زهيدة لتكون في متناول الجميع.

العالم +
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اأم���ري منطقة ع�سري  ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن 
بن  في�شل  الأم���ر  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
���ش��ع��ود، تنظم  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن  خ��ال��د 
لتقنية  العامة  الإدارة  يف  ممثلة  اجلامعة، 
ملكافحة  الثاين  الدويل  املوؤمتر  املعلومات، 
 ،ICACC 2017 امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة  اجل���رائ���م 
الأح���د املقبل 27 ج��م��ادى الآخ���رة، وال��ذي 

�شيقام ملدة يومني بفندق ق�شر اأبها.
و�شكر معايل مدير اجلامعة الأ�شتاذ 
ال���دك���ت���ور ف���ال���ح ب���ن رج�����اء اهلل ال�����ش��ل��م��ي، 
���ش��م��و الأم�������ر ف��ي�����ش��ل ب����ن خ����ال����د، ع��ل��ى 
يف  �شموه  ب��دور  م�شيدا  للموؤمتر،  رعايته 
امل��ج��الت،  �شتى  يف  اجلامعة  منا�شط  دع��م 
ال��ث��اين  ال������دويل  امل����وؤمت����ر  اأن  وم��و���س��ح��ا 
ملكافحة اجلرائم املعلوماتية الذي تنظمه 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ي��ع��ّد م��ن��را مفتوحا 
ل��ل��ب��اح��ث��ني يف جم����ال م��ك��اف��ح��ة اجل���رائ���م 
اأبحاثهم  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، م��ن خ���ال ع��ر���ض 
�شي�شم  اأن���ه  وم��وؤك��دا  وا���ش��ع،  جمهور  على 
ع����ددا م���ن اخل�����راء يف خم��ت��ل��ف احل��ق��ول 
اأمن  اإلى خراء يف جمال  اإ�شافة  العلمية، 

املعلومات.
امل���وؤمت���ر  اأن  اإل������ى  ال�����ش��ل��م��ي  واأ������ش�����ار 
النا�شئني  للباحثني  فر�شة  اأي�شا  �شيوفر 
مل��ن��اق�����ش��ة اجل���وان���ب ال��رئ��ي�����ش��ي��ة، واأح�����دث 

املتعلقة مبكافحة اجلرائم  البحوث  نتائج 
امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، م��ب��ي��ن��ا اأن ج��ل�����ش��ات امل��وؤمت��ر 
���ش��ت��ن��اق�����ض ك���ث���را م���ن امل����ح����اور امل��ه��م��ة يف 
جم������ال اجل�����رائ�����م امل���ع���ل���وم���ات���ي���ة، وال���ت���ي 
املعلوماتية  باجلرمية  التعريف  يف  تتمثل 
والأدل���ة  مبخاطرها،  والتوعية  واأن��واع��ه��ا 
اجل��ن��ائ��ي��ة ال��رق��م��ي��ة وو���ش��ائ��ل��ه��ا احل��دي��ث��ة، 
التقني  والت�شال  التوا�شل  و�شائل  ودور 
املعلوماتية،  باجلرائم  املعنية  اجل��ه��ات  يف 
مبكافحة  املعنية  اجلهات  دور  اإل��ى  اإ�سافة 
تطبيق  ط��ري��ق  ع��ن  املعلوماتية،  اجل��رائ��م 
يف  متكاملة  اأمنية  وح��ل��ول  ا�شرتاتيجيات 

مكافحة اجلرمية املعلوماتية.
م����ن ج���ان���ب���ه، اأك������د رئ���ي�������ض ال��ل��ج��ن��ة 
الأ�شتاذ  املكلف  اجلامعة  وكيل  التنظيمية، 
اأن املوؤمتر يت�شم  الدكتور �شعد بن دعجم، 
واأن ع�شرنا احلايل  بالغة، خا�شة  باأهمية 
كبري  اع��ت��م��اد  وه��ن��اك  التقنية،  ع�سر  ه��و 
التعامات  �شتى  يف  التقنية  الو�شائل  على 
�شيقيم  امل��وؤمت��ر  اأن  اإل���ى  م�شرا  اليومية، 
يقدمها  ي��وم��ني،  م��دى  على  اأرب���ع جل�شات 
ال��ب��ارزة يف جمالت  ال�سخ�سيات  ع��دد من 

مكافحة اجلرائم املعلوماتية.
امل����وؤمت����ر  اأن  دع����ج����م  ب�����ن  واأو�������ش������ح 
يف  املعلوماتية  اجل��رائ��م  ت��ط��ور  �شيناق�ض 

���ش��ت��ن��اق�����ض اجلل�شة  ك��م��ا  اأول�����ى ج��ل�����ش��ات��ه، 
ال��ث��ان��ي��ة ت���ط���ور امل���خ���اط���ر وال���ت���ه���دي���دات، 
واجلل�شة الثالثة �شتتناول حتليل اجلرائم 
امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة وط����رق ال���وق���اي���ة م��ن��ه��ا، اأم���ا 
اجلل�شة الرابعة والأخرة ف�شترتكز حول 
املعلوماتية،  اجل��رائ��م  وم�ستقبل  التوعية 
م�شرا اإلى اأن كل جل�شة من اجلل�شات ال�4 
حتتوي على حلقة نقا�ض يديرها نخبة من 

املهتمني مبجالت املوؤمتر.
من جهته، بني رئي�ض اللجنة العلمية 
ال��ع��ام��ة  الإدارة  ع��ل��ى  امل�����س��رف  ب���امل���وؤمت���ر، 
لتقنية املعلومات باجلامعة الدكتور �شامل 
واأدوات  و�شائل  انت�شار  م��ع  اإن���ه  العلياين، 
ن�شبة  وارت����ف����اع  الج���ت���م���اع���ي،  ال��ت��وا���ش��ل 
م�ستخدميها بني اأفراد املجتمع ال�سعودي، 
تاأتي احلاجة للتوعية فيما يخ�ض الأنظمة 
والت�شريعات املنظمة ل�شتخدامها، خا�شة 
مع زيادة عدد ق�سايا اجلرائم املعلوماتية 
التقنية  الأج���ه���زة  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ت��ت��م  ال��ت��ي 
وو����ش���ائ���ل ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، وال��ت��ي 
لدى  الوعي  نق�ض  ب�شبب  منها  كثر  يقع 

م�شتخدمي هذه الو�شائل.
جامعة  دور  م��ن��ط��ل��ق  »م���ن  واأ����ش���اف 
املجتمعية،  الق�شايا  تناول  يف  خالد  امللك 
والبحث عن حلول علمية وتوعية املجتمع، 

املوؤمتر  هذا  اإقامة  على  اجلامعة  حر�شت 
ال����ذي ن��ه��دف م���ن خ��ال��ه اإل����ى ال��ت��ع��ري��ف 
اأنظمتها  بهذا النوع من اجلرائم، ودرا�شة 
امل��ع��ن��ي��ة يف  ال�����س��ع��ودي��ة، ودور اجل���ه���ات  يف 
واحلد  مبخاطرها،  والتوعية  مكافحتها، 

من انت�شارها«.
 واأردف العلياين »ناأمل اأن يكون هذا 
الباحثني  لتوا�شل  منا�شبا  مكانا  امل��وؤمت��ر 
وامل���ه���ت���م���ني وامل�������س���رع���ني وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني، 
املو�شوع،  بتو�شيات فعالة يف هذا  للخروج 
اإل���ى  اأي�������ش���ا اأن ن�����ش��ل ب��ال��ت��وع��ي��ة  ون����اأم����ل 
فئة  وه���ي  املجتمع  يف  ال��ك��رى  ال�شريحة 

ال�سباب«.
التقنيات  �شت�شمل  امل��ح��اور  اأن  يذكر 
احلديثة يف مكافحة اجلرمية املعلوماتية، 
وال�������س���ف���ات ال�����س��خ�����س��ي��ة وال�����س��ل��وك��ي��ة 
املوؤ�ش�شات  ودور  اجل��رائ��م،  تلك  ملرتكبي 
ثقافة  ن�����ش��ر  يف  والإع���ام���ي���ة  التعليمية 
مكافحة اجلرائم املعلوماتية، اإ�سافة اإلى 
الطبيعة القانونية للجرمية املعلوماتية، 
اجلرائم  مكافحة  نظام  مقارنة  واأخ���را 
املعلوماتية املحلي بالأنظمة والت�شريعات 

الإقليمية والعاملية.

عبدالعزيز رديف
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فيصل بن خالد يتسلم وثيقة أبها
لمكافحة السمنة وزيادة الوزن

أمير عسير يكرم الطالبين
الشهراني واألحمري

كّرم اأمر منطقة ع�شر �شاحب ال�شمو امللكي الأمر في�شل بن خالد بن عبدالعزيز، مبكتبه يف الإمارة، وبح�شور امل�شاعد 
لل�شوؤون التعليمية بتعليم ع�شر الأ�شتاذ �شعد اجلوين، ومدير اإدارة املوهوبني علي نا�شر اآل عوا�ض، ومدير اإدارة العاقات 
العامة بالإدارة اأحمد عائ�ض اآل مفرح، كا من الطالب عبدالعزيز بن يحيى ال�شهراين، من ثانوية اأبها الأولى، احلا�شل 
2017«، عن م�شروعه »حت�شني كفاءة  على املركز الثاين يف الت�شفيات النهائية لاأوملبياد الوطني لاإبداع العلمي »اإبداع 
وتكلفة نزع الكريت املهدرج للثايوفني با�شتخدام مادة حفازة معدة من اأك�شيد اجلرافني املدعم بجزيئات نانو الروثينيوم«، 
والطالب في�شل بن عبداهلل الأحمري من ثانوية الأمر نايف بخمي�ض م�شيط، احلا�شل على ثاث جوائز عن م�شروعه 

»جهاز ا�شت�شعار املخاطر املحيطة«.
ورّحب اأمر منطقة ع�شر بالطالبني، متمنيا لهما مزيدا من التفوق والتقدم يف كل ما قدماه خلدمة الوطن، مقدما 
املالية  املكافاآت  �شموه للطالبني  اللقاء قدم  نهاية  الغايل. ويف  الوطن  بالنفع على هذا  يعود  ملا  الطموح؛  لل�شباب  الدعم 

وال�سهادات التقديرية.

يحيى التيهاني

الرئي�ض  ع�شر  منطقة  اأم��ر  ا�شتقبل 
لطب  ال�����ش��ع��ودي��ة  للجمعية  ال��ف��خ��ري 
وج����راح����ة ال�����ش��م��ن��ة ����ش���اح���ب ال�����ش��م��و 
امل��ل��ك��ي الأم�����ر ف��ي�����ش��ل ب���ن خ���ال���د بن 
الإم��ارة، رئي�ض  عبدالعزيز، مبكتبه يف 
وج��راح��ات  لطب  ال�شعودية  اجلمعية 
اأب��و  �شعيد  ب��ن  ول��ي��د  ال��دك��ت��ور  ال�شمنة 
بداية  ل��ه، ويف  امل��راف��ق  وال��وف��د  ملحة 
اأم��ر  ملحة  اأب��و  ال��دك��ت��ور  �شكر  اللقاء 
ع�شر على دعمه الكبر والا حمدود 
الثاين لطب  امل��وؤمت��ر  ورع��اي��ة  لتنظيم 
والذي  اأبها،  مبدينة  ال�شمنة  وجراحة 
اأن  امل���ا����س���ي، م��ب��ي��ن��ا  ع���ق���د يف حم�����رم 
التو�شيات  من  بالعديد  خ��رج  امل��وؤمت��ر 
مل�سكلة  الت�سدي  يف  متثلت  النهائية، 
الدعم  وتوفري  وال�سمنة،  ال��وزن  زي��ادة 
وامل������وارد ال��ب�����س��ري��ة وامل���ادي���ة ال��ازم��ة 
والعاج،  والوقاية  املكافحة  لأن�شطة 
م��ع ال���ش��ت��ف��ادة م��ن امل���ب���ادرات املحلية 
والإق����ل����ي����م����ي����ة وال�����دول�����ي�����ة اخل���ا����ش���ة 
ال�شيا�شات  وتطبيق  ال�شمنة،  مبكافحة 
ال��ازم��ة للحد م��ن تنامي  والأن��ظ��م��ة 
معدلت  خف�ض  على  والعمل  امل�شكلة، 
ال���ش��اب��ة والن��ت�����ش��ار ب��ني ك��اف��ة فئات 
واأف��������راد امل��ج��ت��م��ع وب���الأخ�������ض ال��ع��م��ر 
على  والتاأكيد  الأط��ف��ال،  لفئة  ال�سني 
وطنية  مهمة  هي  ال�سمنة  مكافحة  اأن 
كافة  على  م�شوؤوليتها  تقع  م�شرتكة 
املوؤ�ش�شات احلكومية وغر احلكومية، 
اإن�شاء »جمل�ض/ يف  النظر  اإل��ى  اإ�شافة 
ت��ت��ب��ع جمل�س  ه��ي��ئ��ة/جل��ن��ة وط���ن���ي���ة« 
كجهة  والتنمية  القت�سادية  ال�سوؤون 
م��رج��ع��ي��ة واح�����دة ي�����ش��ن��د اإل��ي��ه��ا م��ه��ام 
ال��ت��خ��ط��ي��ط والإ�������ش������راف وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
ال�شيا�شات  و�شع  اإلى  اإ�شافة  واملتابعة، 
و���ش��ن الأن��ظ��م��ة وال��ت�����ش��ري��ع��ات لتعزيز 
ال�����ش��ح��ة وال���ت���ح���ذي���ر م����ن ال���وج���ب���ات 
واإج��راء  وامل�شتوردة،  املحلية  ال�شريعة 
وت���ن���ف���ي���ذ ب����ح����وث ال���ن���ظ���م ال�����س��ح��ي��ة 

واملجتمعية لوبائيات ال�سمنة.
اأب���و ملحة وثيقة  ال��دك��ت��ور  وق���دم 
ال���وزن  وزي�����ادة  ال�سمنة  مل��ك��اف��ح��ة  اأب��ه��ا 
ل���اأم���ر ف��ي�����ش��ل ب���ن خ���ال���د ال��رئ��ي�����ض 

الفخري للجمعية.
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التطوع هو واجب ديني وم�شوؤولية اجتماعية وعمل وطني اأيا كان اجتاه 
ومو�شوع هذا التطوع، ولأي �شريحة يف املجتمع ت�شتفيد منه.

التي  الكرى  التعليمية  املوؤ�ش�شات  اإح��دى  خالد  امللك  وجامعة 
تهتم بهذه الأعمال �شواء كانت داخل اجلامعة اأم خارجها؛ ومن هنا 
اإلى تو�شيع دائرة التطوع لت�شكل  ننادي نحن يف جامعة امللك خالد 
والأق�����س��ام  الكليات  من�سوبي  خمتلف  اإل��ى  متتد  متكاملة  منظومة 

للبنني والبنات.
وجامعة بحجم جامعتنا مبن�شوبني ي�شلون اإلى حوايل 70 األف 
واملوظفني،  التدري�شي  الكادر  من�شوبي  اإل��ى  اإ�شافة  وطالبة،  طالب 
اإل��ى حمافظات  ال��ذي منتد فيه  وه��ذا احلجم الكبر من املن�شوبني 
ي�شهم  اأن  به  امل��دن، حري  داخ��ل  واأماكن متفرقة  املنطقة  عديدة يف 
ب�شكل فعال يف تنمية روح التطوع واإبراز جماليات هذا العمل ون�شره 
اخلدمات  من  كثر  تقدمي  يف  ي�شاعد  مبا  واملقيمني  املواطنني  بني 
ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��ب يف ت��ع��زي��ز الأع���م���ال الج��ت��م��اع��ي��ة واخل��ري��ة 

والإن�شانية.
ويرتبط العمل التطوعي بالفرد بالدرجة الأولى، ولكن ينبغي 
بهذه  يقوم  لأن  للفرد،  وحتفيزي  ت�شهيلي  ب��دور  املوؤ�ش�شات  تقوم  اأن 
الأعمال؛ ولهذا فاإننا نهيب بجميع الكليات والأق�شام والإدارات اإلى 
اإيجابية لدى الفرد يف املجتمع  اأن ت�شهم يف بناء ممار�شات وتقاليد 
اجلامعي، وعليها اأن حتدد اأطر العمل التطوعي وتدفع به يف م�شارات 

تخ�ش�شية تخدم خمتلف �شرائح املجتمع.
التخ�س�س،  يكون هناك عمل تطوعي يف جمال  لأن  اأدع��و  كما 
كاأن حتدد كل كلية وق�سم جمال تخ�س�سها وتبني اأعمالها التطوعية 

يف هذه امل�سارات التخ�س�سية.

دعوة للتطوع

معكم
أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

من   640 البالغ  املنح  ط��اب  ع��دد  فيه 
الطاب  ���ش��وؤون  دول��ة، ودور عمادة   19
ال�شكن  وت��وف��ر  املنح  اإدارة  خ��ال  م��ن 
لطاب  كلمة  ذل��ك  تلت  لهم،  امل��ج��اين 
بلغات  الطاب  من  ع��دد  قدمها  املنح، 

سعيد العمري

خالد  امللك  جامعة  مدير  معايل  رع��ى 
الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل 
لطاب  الأول  امللتقى  حفل  ال�شلمي، 
امل���ن���ح، وال�����ذي ن��ظ��م��ت��ه ع���م���ادة ���ش��وؤون 
ال������ط������اب، اح����ت����ف����اء ب����ط����اب امل���ن���ح، 
وذل��ك  للملتقى،  امل�����ش��اح��ب  وامل��ع��ر���ض 
امل��رك��زي��ة يف مقر اجلامعة  ب��امل��درج��ات 

باأبها.
ورح����ب ال�����ش��ل��م��ي يف ك��ل��م��ت��ه ال��ت��ي 
بلدهم  يف  املنح  ط��اب  بجميع  األ��ق��اه��ا 
ال���ث���اين امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، 
م��ت��م��ن��ي��ا ل���ه���م م����زي����دا م����ن ال��ت��وف��ي��ق 

وال�سداد.
وبنّي اأن اجلامعة تتطلع اإلى زيادة 
طاب املنح يف جميع املراحل املختلفة، 
التخ�ش�شات  اإلى زيادة  وتتطلع كذلك 
والطالبات،  الطاب  بها  يلتحق  التي 
اأق����رت  ك��م��ا اأو�����ش����ح اأن اجل���ام���ع���ة ق���د 
�شندوقا لطاب املنح اخلا�ض، وهو يف 
طور اإعداد اللوائح الإدارية واملالية له، 
و�شوف  ال��ع��اج��ل،  القريب  يف  و�شيفعل 
طاب  لدعم  ال�سندوق  هذا  يخ�س�س 
وت�شهيل  احتياجاتهم،  وتلم�ض  امل��ن��ح، 
للطاب  متمنيا  اجلامعة،  يف  حياتهم 

اأن يكونوا خر �شفراء لبلدانهم.
وك�����ان�����ت ف�����ق�����رات احل����ف����ل ب������داأت 
ذكر  ق�شر،  فيلم  ثم  الكرمي  بالقراآن 

خم��ت��ل��ف��ة، م���ع و����ش���ع ال���رتج���م���ة على 
ال�شا�شة.

 ع����ق����ب ذل���������ك، األ�����ق�����ى ال���ط���ال���ب 
اليمن،  دول��ة  من  في�سل،  عبدال�سام 
ق�����ش��ي��دة ن���ال���ت ا���ش��ت��ح�����ش��ان اجل��م��ي��ع 

ث���م ع���ر����ض ���ش��ع��ب��ي ل���ط���اب امل���ن���ح من 
واأم��ث��ال  م�سابقة  ففقرة  اليمن،  دول��ة 
وم�شطلحات، وتا ذلك عر�ض �شعبي 
ل��ط��اب ب��اد ال�����ش��ام، ويف اخل��ت��ام اأخ��ذ 

اجلميع �سورا تذكارية.

مدير الجامعة يرعى الملتقى األول لطالب المنح

كلية الشريعة تحتفل بالطالب المستجدين
 عبدالعزيز رديف

نظمت كلية ال�شريعة واأ�شول الدين باجلامعة حفل ا�شتقبال لطابها امل�شتجدين، بح�شور عميد الكلية الأ�شتاذ الدكتور حممد بن ظافر 
ال�شهري، ورائد الن�شاط بالكلية الدكتور علي الزبيدي، كذلك رئي�ض نادي كلية ال�شريعة الأ�شتاذ حممد اجلبري، وعدد من طاب الكلية. 
الأكادميية  الن�شائح  من  العديد  موجها  وخمت�شر،  ع��ام  ب�شكل  الكلية  اأنظمة  عن  خالها  من  حت��دث  الكلية،  لعميد  بكلمة  احلفل  وب��داأ 
للم�شتجدين، ومعرفا باأن�شطة النادي اخلا�ض بها، ومدى فاعليته على م�شتوى الطالب واجلامعة. ورحب ال�شهري بالطاب امل�شتجدين 
يف الكلية، وطالبهم بالإخا�ض واملثابرة يف التح�شيل العلمي، واأكد اأن الكلية ومن�شوبيها جميعا يعملون يدا بيد لدعم العملية التعليمية 
ب�شكل مبا�شر، والتي متثلت يف  امل�شتجدين  ت�شاوؤلت وا�شتف�شارات الطاب  ال�شهري خال فقرات احلفل عن عدد من  واأج��اب  باجلامعة. 

مناق�شة كثر من الأمور التي قد تخفى على الطالب امل�شتجد من ناحية حقوقه وواجباته يف الكلية.
ومت توزيع عدد من الكتيبات والرو�شورات التعريفية بالكلية واأن�شطتها على احلا�شرين من الطاب امل�شتجدين، ومتثلت يف تقرير 
اأن�شطة نادي كلية ال�شريعة واأ�شول الدين الأخر، ونبذة تعريفية عن وحدة التوجيه والإر�شاد الأكادميي بالكلية، اإ�شافة الى و�شايا تقدمها 
كلية ال�شريعة واأ�شول الدين لطابها لت�شهم يف تعزيز معارفهم ومعلوماتهم بالكلية، كما مت ال�شحب يف نهاية احلفل على جوائز مقدمة 

من عمادة الكلية للطاب امل�ستجدين.
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مشاركة فعالة للجامعة في لقاء عمداء معاهد 
البحوث واالستشارات بالجامعات السعودية

 
املجمعة  جامعة  رح��اب  يف  عقد  ال��ذي  ال�شعودية  باجلامعات  وال�شت�شارات  البحوث  معاهد  لعمداء  التا�شع  اللقاء  فعاليات  اختتمت 
موؤخرا، حتت �شعار »دور معاهد البحوث وال�شت�شارات يف حتقيق روؤية اململكة 2030«، بح�سور عمداء ووكاء وممثلي معاهد البحوث 

وال�شت�شارات باجلامعات ال�شعودية.
ومّثل جامعة امللك خالد يف اللقاء عميد معهد البحوث والدرا�شات ال�شت�شارية الدكتور عبداللطيف احلديثي، الذي اأفاد 
باأنه تخلل اللقاء عدة جل�شات، بداأت بجل�شة حول دور معاهد البحوث وال�شت�شارات باجلامعات ال�شعودية يف حتقيق روؤية اململكة 
2030، وتناولت اجلل�شة الثانية ال�شعوبات والتحديات التي تواجه عمل املعاهد وا�شرتاتيجيات مواجهتها، بينما ركزت الثالثة 
على جمالت التعاون بني معاهد البحوث وال�شت�شارات باجلامعات ال�شعودية، فيما ُطرح يف الرابعة امل�شروعات املقرتحة لتنويع 

موارد املعاهد و�شبل تنميتها.
يذكر فعاليات اللقاء اختتمت باإعان البيان اخلتامي والتو�شيات، التي ت�شمنت العمل على و�شع اآليات التعاون الإيجابي بني املعاهد، 
اإلى ت�شجيع عقد حتالفات بني معاهد البحوث وال�شت�شارات باجلامعات ال�شعودية، والعناية بتبادل اخلرات بني معاهد البحوث  اإ�شافة 

وال�شت�شارات لتجاوز ال�شعوبات والتحديات التي تواجهها، مما يزيد من فر�ض جناحها يف حتقيق اأهدافها والقيام مبهامها.

آل داهم يحقق ذهبية مسابقة بروكسل العلمية
عبدالعزيز رديف

ح���ق���ق وك����ي����ل اجل����ام����ع����ة ل��ل��م�����ش��اري��ع 
امل��ي��دال��ي��ة  ال���دك���ت���ور، حم��م��د اآل داه����م 
البحث  وم�سابقة  معر�س  يف  الذهبية 
العلمي والخرتاعات والبتكار الدولية 

العا�سمة  اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي  والأوروب���ي���ة 
وذل��ك  م��وؤخ��را،   ، بروك�شل  البلجيكية، 
ببحث يعنى با�شتخدام الرماد املتطاير 

يف حت�شني اخللطات الإ�شفلتية.
اأن فكرة  داه���م  ال  ال��دك��ت��ور  واأك����د 
ب���ح���ث���ه ق����ام����ت ع���ل���ى حت�������ش���ني ك���ف���اءة 

با�شتخدام  وذل��ك  ال�شفلتية،  اخللطات 
ال���رم���اد امل��ت��ط��اي��ر م���ن خم��ل��ف��ات ح��رق 
ال����ب����رتول اخل������ام يف حم���ط���ات ت��ول��ي��د 

الكهرباء اأو حمطات حتلية املياه.
واأ�شار اإلى اأن اأهمية البحث متثلت 
التخل�ض  يف  تكمنان  م�شكلتني  ح��ل  يف 

والتي  ال��رم��اد  م��ن  �شامة  خملفات  م��ن 
اإتافها حاليا بطمرها يف الأر�ض،  يتم 
م�ساكل  ي�سكل  ق��د  ه���ذا  اأن  اإل���ى  منبها 
ب��ي��ئ��ي��ة و���س��ح��ي��ة ق���د ت�����وؤدي اإل����ى ت��ل��وث 
امل���ي���اه اجل���وف���ي���ة ال���ت���ي ت��ع��ت��ر امل�����ش��در 
الرئي�سي ملياه ال�سرب يف بع�س الأماكن 

اإلى  اإ�سافة  ال�سعودية،  باململكة العربية 
ا�شتخدام هذه املخلفات يف تعديل واإنتاج 
ذات خ�شائ�ض  اإ�شفلتية معدلة  خلطات 
ممتازة، والتي تتميز مبقاومتها العالية 
لأحمال ال�شاحنات الكبرة التي تت�شبب 
مبالغ  �شيوفر  ال��ط��رق، مم��ا  اإت���اف  يف 

تلك  ل�شيانة  تذهب  كانت  ج��دا  كبرة 
الطرق. يذكر اأن البحث حظي باهتمام 
خا�ض وترتيب متقدم من بني الأبحاث 
ال��ت��ي ق��دم��ت م���ن اأك����ر م���ن 30 دول���ة، 
على  وال�شحية  البيئية  لأهميته  نظرا 

م�ستوى العام.
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3 أعضاء من هيئة 
التدريس يحصدون 

جوائز راشد بن حميد 
سعيد العمري

بجامعة  التدري�ض  هيئة  ع�شو  ح�شل 
امللك خالد اأ. د. عبداحلميد احل�شامي 
ع��ل��ى اجل���ائ���زة الأول�����ى يف ف���رع النقد 
الأدب���ي، �شمن ف��روع ج��ائ��زة را���ش��د بن 
ح�شل  بينما  وال��ع��ل��وم،  للثقافة  حميد 
اأي�������ش���ا د. اإب����راه����ي����م اأب������و ط���ال���ب م��ن 
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى اجل���ائ���زة ال��ث��ان��ي��ة ف��رع 
النقد الأدب��ي، واأح��رز د. حمادة �شكري 

اجلائزة الأولى بفرع الهند�شة.

نادي الشريعة
يقيم سلسلة 

قراءات تفسيرية
اأقام نادي كلية ال�شريعة واأ�شول الدين 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ف���رع اجل��م��ع��ي��ة العلمية 
ال�����ش��ع��ودي��ة ل��ل��ق��راآن ال���ك���رمي وع��ل��وم��ه 
ق������راءات  »تبيان«، �شل�شلة  ب��ال��ك��ل��ي��ة 
يف  »م���ق���دم���ة  ك���ت���اب  تف�شرية ل�شرح 
ابن  الإ���ش��ام  ل�شيخ  التف�شر«  اأ���ش��ول 
ال�شيخ  اهلل، لف�شيلة  رح��م��ه  ت��ي��م��ي��ة، 
ال���دك���ت���ور حم��م��د ب���ن ع���ب���داهلل ج��اب��ر 
بق�شم  امل�����ش��اع��د  القحطاين، الأ�شتاذ 

القراآن وعلومه.

KKUx مدير الجامعة يدشن منصة
سعيد العمري

الأ�شتاذ  اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  د���ّش��ن 
ب��ن رج���اء اهلل ال�شلمي  ال��دك��ت��ور ف��ال��ح 
من�سة KKUx ومبادرة اإدارة الأحداث 
والتي   LightBoard تقنية  وم��ب��ادرة 

اأطلقتها عمادة التعليم الإلكرتوين.
اجل��ام��ع��ة  اأن  ال�����ش��ل��م��ي  واأو�����ش����ح 
تطمح اإلى الأف�شل يف ال�شنوات املقبلة، 
امل��ق��ررات  ط��رح  يف  التو�شع  م��ع  خا�شة 
عن طريق عمادة التعليم الإلكرتوين، 
توؤكد  امل��ب��ادرات  ه��ذه  مثل  اأن  مو�سحا 
الذي  التقني  باملجال  اجلامعة  اهتمام 
و�شل اإلى مرحلة جيدة، والطموح اإلى 
تطوير مثل هذه التقنيات التي ت�شب 
اجلامعة  وطالبات  ط��اب  م�سلحة  يف 

ومن�سوبيها.
التعليم  ع��م��ي��د  اأك����د  م��ن ج��ان��ب��ه، 
الإل���ك���رتوين ال��دك��ت��ور فهد الأح��م��ري 
بعدة  اه��ت��م��ت   2030 امل��م��ل��ك��ة  روؤي����ة  اأن 
جوانب، من اأهمها التعليم، وذلك من 
القت�شاد، من خال  دف��ع عجلة  اأج��ل 

الرتكيز على تطوير املهارات الأ�شا�شية 
واملواهب ال�شخ�شية، ومن هذا املنطلق 
تطلق  الإل��ك��رتوين  التعلم  عمادة  ف��اإن 
ب�  �شميت  ج��دي��دة  اإل��ك��رتون��ي��ة  من�شة 
حم��ت��وى  ت��ق��دمي  يف  ل��ت�����ش��ه��م   KKUx
اإل����ك����رتوين ن���وع���ي ع���ن اأه�����م امل���ه���ارات 

لإعداد املتعلم لوظائف امل�ستقبل. 

اأول  ت��ع��د  املن�شة  ه���ذه  »اإن  وق���ال 
مهارات  يف  متخ�س�سة  عربية  من�سة 
ت�ساهم  اإذ  ال��راب��ع��ة،  ال�سناعية  ال��ث��ورة 
يف ط��رح م��ه��ارات يف الإب����داع والبتكار 
وري�����ادة الأع���م���ال وال���ق���ي���ادة وال���ذك���اء، 
املن�سة  ه���ذه  اأن  ك��م��ا  ك��ث��ري،  وغ���ريه���ا 
تاأتي امتدادا لتميز العمادة يف املن�شات 

ال�����ش��اب��ق��ة، م��ث��ل من�شة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
علومنا،  ومن�شة  امل��ف��ت��وح��ة،  امل��ق��ررات 
وم��ن�����س��ة مت���ك���ني، وه�����ذه امل��ن�����س��ة هي 
الرابعة، كما اأن كل هذه املن�سات ت�سعى 
من  للجميع  واملعرفة  العلم  ن�شر  اإل��ى 

داخل اأروقة اجلامعة«.
ي�شار اإلى اأن مبادرة اإدارة الأحداث 
تاأتي �شعيا من عمادة التعلم الإلكرتوين 
داخ��ل  وامل��ع��رف��ة  امل��ف��ت��وح  التعلم  لن�شر 
جم��ت��م��ع اجل��ام��ع��ة وخ���ارج���ه���ا، وذل���ك 
ب��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن الأح�������داث ال��ع��ل��م��ي��ة 
واأق�سامها،  اجلامعة  كليات  يف  القائمة 
ببثها  العلمية،  واملناق�سات  ك��ال��ن��دوات 
واإدارت���ه���ا اإل��ك��رتون��ي��ا ع��ن ط��ري��ق نظام 
اإل����ك����رتوين م���وح���د. وت���ه���دف امل���ب���ادرة 
للجميع،  ون�شرها  املعرفة  اإت��اح��ة  اإل��ى 
واإثراء املحتوى العلمي العربي، وتنوع 
اجلامعة  م��ن  املقدمة  العلمية  امل���وارد 
من  وال�شتفادة  املجتمع،  حياة  لإث��راء 
اخلرات العلمية املميزة لأع�شاء هيئة 

التدري�س باجلامعة.
)�آفاق م�صورة: �صفحة 20(

الجامعة تنظم
ندوة لتوعية الطالب 

بأنظمة المرور
عبدالعزيز رديف

بن  فالح  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ  خالد  امللك  جامعة  مدير  معايل  ع��ن  نيابة 
الدكتور  الأ�شتاذ  املكلف  اجلامعة  وكيل  �شعادة  افتتح  ال�شلمي،  اهلل  رجاء 
20 جمادى الآخ��رة، ندوة توعوية لطاب  �شعد بن دعجم، �شباح الأحد 
اجلامعة حول اأ�شبوع املرور اخلليجي 33 الذي يقام حتت �شعار »حياتك 
اأمانة«، و�شط ح�شور كثيف من طاب اجلامعة ومن�شوبيها، بتنظيم من 
ع�سري،  اإدارة مرور منطقة  وم�ساركة  باجلامعة،  وال�سامة  الأم��ن  اإدارة 

وال�شوؤون ال�شحية بها، وكذلك ال�شوؤون الإ�شامية باملنطقة.
اأن النمو والزده����ار  واأو���ش��ح ال��دك��ت��ور ب��ن عجم يف ب��داي��ة ال��ن��دوة، 
اأن  ميكن  ل  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  به  تنعم  ال��ذي  القت�شادي 
اأن جامعة  اإل��ى  اآمنة وم�شتقرة، م�شرا  بيئة  اإل يف ظل  يتحقق ويتطور 
وم�شاندة  والوقاية  التوعية  يف  امل�شاركة  اأهمية  ا�شت�شعرت  خالد  امللك 
اجلهات ذات العاقة، انطاقا من مبدئها الرا�شخ املتمثل يف كون الإن�شان 
لبنة بناء املجتمع وحفاظا عليه، ولأن بها اأكرث من 60 األف طالب وطالبة 
اأن  م��وؤك��دا على  املهم،  ه��ذا احل��دث  لها ب�شمة يف  اأن تكون  حر�شت على 
لأبنائه  املرورية  التوعية  ياأل جهدا يف جمال  معايل مدير اجلامعة مل 
الطاب، حيث وجه بتخ�شي�ض الدقائق الأولى من حما�شرات وندوات 
باأهمية  اجلامعة  من�شوبي  لتوعية  امل��رور  اأ�شبوع  ف��رتة  خ��ال  اجلامعة 

التقيد باأنظمة املرور.
اإدارة مرور منطقة  القحطاين، من  نا�شر  الرائد  قّدم  من جانبه، 
ع�شر، عر�شا مرئيا حتدث من خاله عن اأهمية اللتزام باأنظمة املرور، 
جانب  يف  ع�شر  مبنطقة  اخلا�شة  الإح�شائيات  م��ن  ع��دد  اإل���ى  م�شرا 
احلوادث املرورية واأبرز م�شبباتها، لفتا اإلى اأن غالب تلك احلوادث اأتت 
ب�شبب �شعف الثقافة املرورية وال�شتهتار بها، �شاكرا جامعة امللك خالد 
اأغلى فئة على  واأنهم ميثلون  على حر�شها على توعية طابها، خا�شة 

املجتمعات وهم ال�شباب الذين يعدون ركيزة الوطن وم�شتقبله.
من جهته، اأو�شح الدكتور عبداهلل احليزعي، من ال�شوؤون ال�شحية 
ن��اج��م��ة ع��ن احل���وادث  ك��ب��رة  اآث����ارا �شحية  ه��ن��اك  اأن  ع�����ش��ر،  مبنطقة 
ت�شتقبلها م�شت�شفيات املنطقة، م�شرا اإلى اأن تلك الآثار تعود على الفرد 
ب�شبب  ال�شحية  الأ�شرار  ن�شب  اأن  على  احليزعي  واأك��د  �شلبا.  واملجتمع 
املتحدة  ال��ولي��ات  باإح�شائيات  مقارنة  املنطقة،  يف  امل��روري��ة  احل���وادث 
اأكر  ب�شكل  املجتمع  توعية  يتطلب  وذل��ك  ج��دا،  عالية  تعد  الأمريكية، 
باأن م�شت�شفى ع�شر املركزي يف  باأنظمة املرور واللتزام بها، م�شت�شهدا 
اآخر اإح�شائية ا�شتقبل 42 حالة انقطاع ال�شريان الأورطي، والتي حتدث 
اأ�شعب  من  وتعتر  عامليا،  عالية  ن�شبة  تعد  والتي  احل��ادث  �شدة  ب�شبب 

العمليات اجلراحية اأي�شا. 
كما حتدث اأحمد بن �شعد، من وزارة ال�شوؤون الإ�شامية مبنطقة 
ع�����ش��ر، ع��ن ���ش��ع��ار احل��م��ل��ة، وم���دى اأه��م��ي��ة احل��ف��اظ ع��ل��ى النف�ض من 
يعد  امل��روري��ة  بالأنظمة  ال�شتهتار  اأن  ال��ى  م�شرا  الدينية،  الناحية 
ديننا  اأن  على  م��وؤك��دا  الطرقات،  يف  الب�شر  وب���اأرواح  بالنف�ض  ا�شتهتارا 
والقوانني،  الأنظمة  ب�شتى  اللتزام  علينا  ويجب  التزام،  دين  احلنيف 

مبا فيها اأنظمة املرور.
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عدنان األلمعي 

نظم نادي القلم بكلية العلوم الإن�شانية 
امل�شتجدين  ال��ط��اب  ا���ش��ت��ق��ب��ال  ح��ف��ل 
خ���������ال ال����ف���������ش����ل احل���������ايل، وذل���������ك 

باملدرجات املركزية مدرج رقم 5 . 
برومو  ع��ر���ض  الح��ت��ف��ال  وتخلل 
ترحيبية  وك��ل��م��ة  ال���ن���ادي  لإجن�������ازات 
الأ�شتاذ  الإن�شانية  العلوم  كلية  لعميد 
ال��دك��ت��ور ي��ح��ي��ى ال�����ش��ري��ف، ح��ث فيها 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ن�����ش��اط وك��ي��ف��ي��ة �شر 
الطالب امل�شتجد يف املرحلة اجلامعية، 
اأع��ق��ب��ت��ه��ا ك��ل��م��ة رئ��ي�����ض ن�����ادي ال��ق��ل��م 
رح��ب  ال���ذي  العلكمي  �شعيد  ال��ط��ال��ب 
ف��ي��ه��ا ب���ال���ط���اب امل�����ش��ت��ج��دي��ن وط���رح 
ف��ي��ه��ا خ��ط��ة واإجن������ازات ال���ن���ادي خ��ال 
ا�شتمارات  توزيع  معلنا  الأول،  الف�شل 
امل�ستجدين،  ال��ط��اب  على  الت�سجيل 
داعيا اإياهم لان�شمام للنادي واأهمية 
دور ال��ن�����ش��اط. ع��ق��ب ذل���ك األ��ق��ى ع��دد 
الكلية  اأق�سام  خمتلف  يف  الطاب  من 

ر�شائل عن اأهمية الن�شاط الطابي. 
ب��ع��د ذل����ك ال��ت��ق��ى ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة 
وال���وك���اء وروؤ����ش���اء الأق�����ش��ام وامل��ر���ش��د 
الأك���������ادمي���������ي ب����ال����ك����ل����ي����ة ب����ال����ط����اب 
عن  بعيد  مفتوح  ل��ق��اء  يف  امل�شتجدين 
رائد  دعا  الت�شنع. ويف ختام الحتفال 
الأن�����ش��ط��ة ال��دك��ت��ور اأح���م���د ال��ع��اط��ف��ي 
ال�������ش���ي���وف ل���اح���ت���ف���ال وق�������ض ك��ي��ك��ة 

الرتحيب بامل�شتجدين .

أخبار الجامعة

العلوم اإلنسانية تنظم حفل استقبال الطالب المستجدين

المنح يقيم
لقاءه الترحيبي

بالطالب
ترحيبيا بطاب  ل��ق��اء  امل��ن��ح  ن���ادي  ن��ظ��م 
امل���ن���ح، و�����ش����ارك يف ال��ف��ع��ال��ي��ة اأك�����رث من 
80 ط���ال���ب���ا م����ن ط�����اب امل���ن���ح مب��خ��ت��ل��ف 
برناجما  الفعالية  و�شملت  اجلن�شيات، 
ال��ن��ادي  مل��ق��رر  ترحيبية  وك��ل��م��ة  ري��ا���ش��ي��ا 
وك���ل���م���ة رائ������د ال����ن����ادي الأ�����ش����ت����اذ  رائ����د 
وترفيهيا،  ثقافيا  وبرناجما  القحطاين، 
واخ��ت��ت��م ال��ل��ق��اء ب��وج��ب��ة ع�����ش��اء وت��ك��رمي 

للطاب الفائزين بامل�شابقات.

نادي العلوم يزور
مركز تدريب الدفاع المدني

عدنان األلمعي  

�شمن خطة الأن�شطة الطابية لنادي العلوم قام جمموعة من طاب كلية العلوم، برفقة 
الدفاع املدين  تدريب  مركز  بزيارة  ف��ودة،  اأحمد  الدكتور  بالكلية  الطابي  الن�شاط  رائد 
املقدم  و�شعادة  الأ�شمري،  رفيدي  املقدم  �شعادة  ا�شتقبالهم  يف  كان  حيث  ع�شر،  مبنطقة 
عبدالرحمن الفلقي، حيث قدم الرائد فواز القحطاين واملدرب �شعيد الأ�شمري حما�شرة 
نظرية للطاب عن احلوادث التي قد يتعر�شون لها وكيفية التعامل معها، وبعد ذلك مت 
تدريب الطاب يف امليدان على كيفية التعامل مع خمتلف اأنواع حوادث احلريق والإنقاذ 
تدريب  مركز  قائد  بهم  التقى  التدريب  نهاية  ويف  الأولية.  الإ�شعافات  اأ�شا�شيات  وبع�ض 
الدفاع املدين العقيد عبدالعزيز ال�شرحاين، حيث قّدم وفد الكلية درعا له، تقديرا جلهود 

املركز على ما قدمه يف تدريب الطاب.
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علوم وآداب تنومة
وأسبوع المرور الخليجي

د. هيثم الصديق

اإط��ار دور جامعة امللك خالد يف ن�شر الوعي والتاحم مع املجتمع، قامت كلية العلوم  يف 
والآداب بتنومة، ممثلة يف عميد الكلية الروفي�شور عبدالعزيز الفقيه، بزيارة اإلى مرور 

حمافظة تنومة، للم�شاركة يف اأ�شبوع املرور اخلليجي 33.
واأقامت الكلية من خال تلك الزيارة معر�شا احتوى على ن�شرات للتوعية ومل�شقات 
وتاأثراتها  املخدرات  مبخاطر  والتنويه  القيادة،  مبوجهات  والل��ت��زام  بال�شامة،  تنادي 
اخلطرة، واأنها اإحدى اأ�شباب احلوادث، وكان لذلك اأثره الطيب الذي مبوجبه مت تكرمي 

عميد الكلية تكرميا لقى القبول وال�شتح�شان.
تنومة  م��رور  م��ع  بالتعاون  الكلية  اأق��ام��ت  للتوعية  وا���ش��ت��م��رارا  ال�شعيد  ذات  وعلى 

حما�شرة بالكلية عن ال�شامة املرورية واإجراءات الأمان، حتت �شعار »حياتك اأمانة«.

العلوم الطبية التطبيقية
تشارك في حفل نبراس

عدنان األلمعي 

�شاركت كلية العلوم الطبية التطبيقية بابها يف »نرا�ض ملكافحة املخدرات«، حتت 
كلية  وك��ان معر�ض  ال�شلمي،  اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكتور  رعاية مدير اجلامعة 
العلوم الطبية التطبيقية يف ا�شتقباله بتوفر لوحات من عمل الطاب وقاموا 
التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  عميد  بح�شور  اجلامعة،  مدير  ملعايل  ب�شرحها 
الدكتور خالد الأحمري، ورائد الن�شاط الدكتور عروة البطاينة، ورئي�ض النادي، 

واأع�ساء اللجان من الطاب.
حيث ا�شتقبل معايل مدير اجلامعة من العميد ورائد الن�شاط والطاب امل�شاركني 
وال�شتماع ملا قاموا به من جمع معلومات عن املخدرات وكيفية مكافحتها، وقبل نهاية 

ال�شتقبال اأطلق مدير اجلامعة مبادرة »كونوا معنا.. كونوا الأقوى«.

أخبار الجامعة

إعالن

اأقيمت  والتي  ال�شوداء  متنزهات  لتنظيف 
تكرمي  ومت  ب��ه��ى«.  الأ �شتبقى  »اأبها  بعنوان 
الطاب املتفوقني بح�سور اأولياء اأمورهم.

30 متدربا في
دورة فن قيادة 
النشاط الطالبي

الإن�شانية  العلوم  القلم بكلية  نظم نادي 
موؤخرا، دورة فن قيادة الن�شاط الطابي 

لاأ�شتاذ رائد بن قرعة القحطاين رئي�ض 
وح����دة الأن���دي���ة ال��ط��اب��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة؛ 
.وب��ل��غ عدد  بالكلية   251 ق��اع��ة  وذل���ك يف 
احلا�سرين للدورة اأكر من 30 متدربا، 
اأهمية الن�شاط  وجرت حماور الدورة يف 
وت��دري��ب��ات  امل��ج��ت��م��ع،  يف  ال��ف��ّع��ال  ودوره 
ج���م���اع���ي���ة، واخ����ت����ب����ارات ف����ردي����ة حت���دد 

ال�شخ�شية القيادية لدى الطالب.  
ويف ختام الدورة، كّرم رائد الأن�شطة 
مقدم  العاطفي  اأحمد  الدكتور  بالكلية 
ب��درع  رائ���د القحطاين  الأ���ش��ت��اذ  ال����دورة 
ت��ذك��اري م��ق��دم م��ن ن���ادي ال��ق��ل��م، نظر 

ال����دورة، و�شلم  املميزة يف اجن��اح  ج��ه��وده 
بعد ذلك �شهادات احل�شور للمتدربني .

حملة أنفعهم 
للناس بنادي

الطب واإلبداع
اأط����ل����ق ن����ادي ال���ط���ب والإب�����������داع ب��ك��ل��ي��ة 
ال��ط��ب ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، ب��ال��ت��ع��اون 
باملنطقة،  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  اإدارة  م��ع 

الأول��ي��ة،  الإ���ش��ع��اف��ات  ع��ن  توعوية  حملة 
�شل�شة لقاءات  وتاأتي هذه احلملة �شمن 
ت���وع���وي���ة، ك����ان اأول���ه���ا ال��ل��ق��اء ال��ت��وع��وي 
ب��ث��ان��وي��ة ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ب���از مبحافظة 
خالد  الدكتور  وق��دم��ه  م�شيط،  خمي�ض 

بن عاي�س القحطاين. 
اهلل،  ب���اإذن  احلملة  ه��ذه  و�شت�شتمر 
على مدار الأيام القادمة لتغطي �شرائح 
املجتمع املختلفة، يقدمها اأع�ساء النادي 
وع�����دد م���ن اأط���ب���اء الم���ت���ي���از والأط���ب���اء 
امل��ق��ي��م��ني، وب��ل��غ ع���دد امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن من 

احلملة ما يقارب ال�40 طالبا ومعلما.

حفل استقبال
للطالب المستجدين

بمجتمع الخميس 
عدنان األلمعي 

ن�����ش��ط��ة ال��ط��اب��ي��ة مبجتمع  اأق����ام ن���ادي الأ
اأحمد بن علي  خمي�ض م�شيط، بح�شور د. 
اآل مريع، وعمداء املجمع ووكائهم، حفل 
ا�شتقبال للطاب امل�شتجدين؛ بداأ بالقراآن 
ال���ك���رمي، ت����اه ن�����ش��ي��د وط���ن���ي م���ن اإن�����ش��اد 

واأحلان طاب الكلية ثم األقى د. اآل مريع 
كلمته، التي رحب فيها باأبنائه امل�شتجدين، 
خل��دم��ت��ه��م  م����ف����ت����وح  م���ك���ت���ب���ه  اأن  واأك����������د 
وم�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى ال��ت��ح�����س��ي��ل ال��ع��ل��م��ي، 
ومت��ن��ى ل��ه��م دوام ال��ن��ج��اح وال��ت��وف��ي��ق. تا 
ول  ذلك عر�ض مرئي لأن�شطة يف الف�شل الأ
ثم م�شابقات جديدة للطالب ظافر حامد، 
الإع���ام���ي يف ق��ن��اة ب���داي���ة، واأل���ع���اب خفة 
امل�شتجدين(،  الطلبة  من  جديدة  )موهبة 
عر�شا  ث��م  للجمهور،  وج��وائ��ز  و���ش��ح��وب��ات 
ل��ف��ي��دي��و م���ع ت��ع��ل��ي��ق ل��ل��ح��م��ل��ة ال��ت��ط��وع��ي��ة 
موؤخرا  النادي  اأع�شاء  بع�ض  بها  قام  التي 
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كليات البنات

الصحة النفسية للطالبة في دورة
ميعاد عامر 

عقد النادي الإعامي، ممثا بق�سم الإعام والت�سال باجلامعة، دورة تدريبية بعنوان 
»عاقة ال�شحة النف�شية للطالبة بال�شخ�شية املتزنة«، قدمتها الأ�شتاذة امل�شاعدة بق�شم 
علم النف�ض بكلية الرتبية، الدكتورة منى عبدالواحد، وذلك مبقر النادي الإعامي 

مببنى كلية العلوم للبنات باأبها.
ال�شلوكية  ال��ن��واح��ي  م��ن  اجلامعية  الطالبة  تهم  حم���اور  ع��دة  ال����دورة  و�شملت 
والنف�سية، بح�سور عدد كبري من طالبات ق�سم الإعام والت�سال ومن�سوبات اجلامعة.
وا�شتهلت الدكتورة منى الدورة باحلديث عن اأهمية حتقيق احتياجات الفرد التي 
وذلك من خال  التام عنها،  والر�شا  ذاته  اأهدافه، وحتقيق  اإلى  الو�شول  ت�شاعده يف 

�شرح »هرم ما�شلو« لاحتياجات الإن�شانية.
الوا�شح لدور  الفهم  العاقة بني الطالب والأ�شتاذ من حيث  اأهمية  اأوردت  كما 
كليهما يف العملية التعليمية، مبينة اأن دور املعلم ل ينح�شر فقط يف التدري�ض، واإمنا 
والنف�شي،  الجتماعي  توافقه  الطالب من حيث  ما يخ�ض  لكل  اإدراك��ه  لي�شمل  ميتد 
النف�شي والأك���ادمي���ي  ال���ش��ت��ق��رار  اأه��م��ي��ة  اأ���ش��ات��ذت��ه وزم���ائ���ه، موؤكدة   م��ع  وع��اق��ت��ه 
والجتماعي بالن�شبة للطالبة اجلامعية، والتزان و�شبط ال�شلوك، وح�شن اإدارة الذات 

يف التعامل مع م�شكاتها اخلا�شة والعامة.
وتخلل الدورة العديد من الن�ساطات الفردية واجلماعية للمتدربني، كما كان هناك 

تفاعل ملحوظ مع املادة املقدمة، والإجابة على الأ�شئلة املطروحة حول حماور الدورة.

آداب أبها تثقف السيدات
بـحفظ النعمة 

أمينة مديني 
دول��ة  ال��دك��ت��ورة  الكلية  عميدة  ب��رع��اي��ة  ب��اأب��ه��ا،  للبنات  الآداب  بكلية  ف��ن��ار  ن���ادي  نظم 
وهدفت  النعمة.  حفظ  ع��ن  وامل��ن�����ش��وب��ات  للطالبات  ت��وع��وي��ة  فعاليات  حممد مانع، 
الفعاليات اإلى ن�شر ثقافة حفظ النعمة يف املجتمع، م�شتهدفة فئة الن�شاء ب�شكل اأكرث 
مل�شوؤوليتها املبا�شرة يف التعامل مع الأطعمة ومدى تاأثرها  على املجتمع  من حولها. 

وقد حظي الرنامج مب�شاركة من طالبات ومن�شوبات الكلية.
 

منتدى 2030 بين رؤية وطن
وواجب مجتمع

سميرة عسيس 
مدير  برعاية  اجل���اري،  رج��ب   14 يف  رفيدة  باأحد  للبنات  والآداب  العلوم  كلية  تنظم 
وواج��ب  وط���ن..  روؤي���ة  ب��ني   2030« منتدى  ال�شلمي،  فالح  الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  اجلامعة 
املجتمعية باجلامعة، وتفعيل  وامل�شاركات  الوطنية  املبادرات  جمتمع«، وذلك  لتحقيق 
دور الكلية يف تعزيز املبادئ الوطنية، وحتقيق اأهداف اجلامعة، واإبراز دورها يف تعزيز 
حكومية  قطاعات  ع��دة  املنتدى  يف  وي�شارك   .2030 روؤي��ة  لإجن��اح  املجتمعية  ال�شراكة 

�سحية، اأمنية  ودعوية، وتعليمية، وجتارية.

أهم محاور المنتدى
• كيفية اإيجاد جمتمع اإ�شامي يعتز بهويته الإ�شامية والوطنية.

• خدمة �شيوف الرحمن.
• اإيجاد جمتمع �شحي لبيئة �شحية متكاملة اخلدمات.

• خلق جمتمع حيوي لتعزيز الطاقات الب�شرية.
• دعم املبادئ التعليمية واملجتمعية.

عاملية  ومناف�شات  ا�شتثمارية  وف��ر���ض  م��زده��ر  لقت�شاد  داع��م  جمتمع  اإي��ج��اد   •

وجمتمع اآمن، حكومته فاعلة متتاز باملرونة وال�شفافية �شد اجلرائم والف�شاد.
• بحث دور جامعة امللك خالد يف ن�شر ثقافة 2030 والإ�شهام يف حتقيقها. 

زراعة 40 شجرة
في أسبوع الشجرة العالمي

هنادي الشهراني 
ووكالتها  الطاب  �شوؤون  عمادة  مع  بالتعاون  باأبها،  للبنات  الرتبية  كلية  ن��ادي  نظم 
التدري�س،   اأع�����س��اء  وع�سوات هيئة  ال��ط��ال��ب��ات  عدد من  ومب�����س��ارك��ة  ل��ل��ط��ال��ب��ات، 
والبيئة  النبات  ب��ني  بعنوان "العاقة  ت�شمنت ندوة  التي  ال�شجرة  فعاليات اأ�شبوع 
البيئة  على  احلفاظ  باأهمية  التوعية  اإل��ى  الأ�شبوع  وه��دف  الإن�شان".  على  وتاأثرها 
وحمايتها من التلوث واأ�شبابه. كما اأقيمت على هام�ض الفعالية، حملة ميدانية بعنوان 
»ازرع ول تقطع» لزراعة النباتات وت�شجر �شاحة الكلية؛ حيث مت خالها زراعة اأكرث 
من 40 وردة و�شجرة و�شعت يف اأماكن خمتلفة من الكلية، مب�شاركة عدد من طالبات 
فني  م�شاحب بعنوان  اأي�شا  معر�ض  واأقيم  التدري�ض.  هيئة  واأع�شاء  الرتبية  كلية 

»اإبداعاتي من م�شتهلكاتي« وعر�ض جم�شم �شجرة يو�شح  ويعر�ض فوائد ال�شجر. 

»حياتك أمانة«.. حملة توعية بمحايل
كريمة سالم 

مبحايل  للبنات  والآداب  العلوم  بكلية  املجتمع  وخدمة  التطوعي  العمل  مركز  نظم 
ع�شر، برعاية امل�شرف العام على فرع اجلامعة  بتهامة، وبالتعاون مع اإدارة ال�شامة 
�شعار  املرور اخلليجي  حتت  اأ�شبوع  بفرع اجلامعة بتهامة، فعاليات  والأمن اجلامعي 

»حياتك اأمانة«، وذلك يف  رحاب الكلية.
واآداب  »حقوق  بعنوان  غماز  اأم��ني  على حما�شرة  للدكتور  الفعاليات  وا�شتملت 
ال�شرعة  اأخ��ط��ار وم�����ش��ار  الإ����ش���ام«، وم��ع��ر���ض م�شاحب ه���دف لإب����راز  ال��ط��ري��ق يف 
املركبات.  قيادة  اأث��ن��اء  اخلليج  دول  يف  ال�شباب  �شلوكيات  وبع�ض  الطريق  يف  املفرطة 

وح�شر  الفعاليات عدد كبر من طالبات الكلية والإداريات واأع�شاء هيئة التدري�ض.

 
تكريم الطالبات المتفوقات بمحايل

كريمة سالم  
الطالبات  مبحايل،  للبنات  والآداب  العلوم  بكلية  والإر���ش��اد  التوجيه  وح��دة  كرمت 
�شمرة  الكلية  عميدة  ح�شرته  حفل  خ��ال   ،1437/1436 اجلامعي  للعام  املتفوقات 

عوا�س، ووكيات الكلية وعدد كبري من من�سوباتها.
واألقت العميدة كلمة �شكرت فيها عمادة �شوؤون الطاب ووكالتها ل�شطر البنات، 
على الدعم املعنوي الذي تقدمه العمادة لتحفيز الطالبات لتقدمي اأف�شل ما لديهن.

و�شهد ختام احلفل، توزيع �شهادات تقدير واأو�شحة للمتفوقات مقدمة من قبل 
عمادة �شوؤون.

التوعية الفكرية تبدأ نشاطها
بحزمة من الندوات والفعاليات

كريمة سالم 
قدمت وحدة التوعية الفكرية، اأولى حماتها للف�شل الدرا�شي الثاين، يف رحاب كلية 
العلوم والآداب  للبنات مبحايل، وذلك من خال تنظيم عدد من الفعاليات والندوات 
الفكري  الأم���ن  وم��ف��ه��وم  الفكرية،  التوعية  ب��وح��دة  التعريف  اإل���ى  ه��دف��ت  اليومية، 
واأ�شبابه وجمالته، واأ�شباب النحراف الفكري وبع�ض طرق الوقاية منه. كما ت�شمنت 

اأقامتها رئي�شة الوحدة التوعوية بالكلية، عائ�شة م�شعود، نبذة تعريفية  التي  الندوة 
توعوية م�شاحبة  فيديوهات  بعر�ض  الندوة  الطالبات يف هذه  و�شاركت  الوحدة،  عن 

للرنامج، وحما�شرة م�شجلة بعنوان املنهج النبوي يف حماية الفكر.
وم��ب��داأ«،  عقيدة  للوطن  »النتماء  برنامج  غماز �شمن  اأمي��ن  الدكتور  ق��دم  كما 
حما�شرة ملن�شوبات الوحدة، ركز فيها على نعمة الأمن التي تتميز بها اأر�ض احلرمني 
وحدة  اأطلقته  ال��ذي  الرنامج  اأن  يذكر  الأم��ن.  ه��ذا  تعزيز  ميكن  وكيف  ال�شريفني، 

التوعية الفكرية، هو الأول، بينما �شتليه برامج وندوات اأخرى.
 

برنامج لدراسة أسباب
تعثر الطالبات أكاديميا

كريمة سالم 
نفذت وحدة التطوير واجلودة بكلية العلوم والآداب للبنات، برناجما بعنوان »تطبيق 
التدري�ض  هيئة  الطاب  لأع�شاء  ���ش��وؤون  عمادة  اأطلقته  ال��ذي  معك«  نحن  برنامج 
تقدمي  طريق  عن  بالكلية  اأكادمييا  املتعرثات  الطالبات  حالت  بهدف عاج  بالكلية، 

الرامج الإر�شادية لهن وتوجيههن اإلى طريق النجاح.
ومت خال الرنامج، مناق�شة الأ�شباب التي اأدت اإلى التعرث الأكادميي، ثم حدد 
الرنامج العاجي املنا�شب لكل حالة. وتو�شل املجتمعون اإلى اأن هنالك حالت تعرثت 

ب�شبب حاجتها لدعم اجتماعي، واأخرى اإلى دعم نف�شي.
رئي�شة  بالكلية،  امل�شاعدة  النف�شية  ال�شحة  اأ�شتاذة  واأحيل عدد من  احلالت اإلى 
بالكلية،  الجتماعية  والخت�شا�شية  �شاح،  �شايل  الدكتورة  النف�شي،  الإر�شاد  جلنة 
حالت  حتويل  بينما مت  �شديق،  ملعاجلتها،  منية  الجتماعي  الإر���ش��اد  جلنة  رئي�شة 

اأخرى اإلى اأ�شاتذة املقررات ملا تتطلبه حاجتهن الأكادميية. 
وت�شمن الرنامج عدة دورات تهدف اإلى م�شاعدة الطالبات للوقوف على طريق 
التنفيذي لتن�شيقي منطقة  املدير  الوقت قدمها  اإدارة  النجاح، بداأت بدورة يف كيفية 

ع�شر، املدرب املتخ�ش�ض يف التنمية الب�شرية، علي ح�شن ع�شري.
و�شلمت  املتعرثات،  الطالبات  ج��داول  والإر���ش��اد طبعت  التوجيه  وح��دة  اأن  يذكر 
الأكادميية  املر�شدة  مل�شاعدة  وذل��ك  عنها،  الأكادميية امل�شوؤولة  املر�شدة  اإل��ى  حالة  كل 

للو�شول للطالبة وتقدمي الدعم الأكادميي والنف�شي والجتماعي لها. 

تعاون أكاديمي بين عدد من الكليات
كريمة سالم 

قدم مركز املوهبة والإبداع، يف اإطار التعاون العلمي والأكادميي بني كليات اجلامعة، 
الثاثاء املا�شي، ور�شة عمل بعنوان »مونتاج الفيديو التعليمي« نفذتها وكيلة التطوير 
واجلودة، ع�شو هيئة التدري�ض بق�شم نظم املعلومات بكلية العلوم والآداب برجال اأملع، 
عبر زاهر الأملعي. وبدا وا�شحا اأن الهدف الرئي�شي من الور�شة، اإ�شراك كافة من�شوبي 

اجلامعة من خمتلف كلياتهم يف دعم قدرات الطالبات، وتطوير مهاراتهن. 
من جهة ثانية، نظمت الكلية بالتعاون مع كلية العلوم الطبية التطبيقية، ور�شة 
الكليتني  املتطوعات من  فّعلها  فريق من الطالبات  وال�شامة«  »الأم��ن  بعنوان  عمل 
بها يف حماية  التي يقمن  الأم��ن نظر اجلهود اجلبارة  رد جميل ملوظفات  كنوع من 

وحرا�شة املوجودات يف املدينة اجلامعية.

حملة إليقاف اإلشاعات في أحد رفيدة
سميرة عسيس 

»اأوق��ف  بعنوان  حملة  توعية  باأحد رفيدة،  والآداب  العلوم  بكلية  »�شمو«  ن��ادي  ق��اد 
الإ�شاعة« بكلية الرتبية باأبها حتت اإ�شراف ق�شمي علوم احلا�شب الآيل، والريا�شيات، 
بهدف ن�شر خطر الإ�شاعة واأثرها على املجتمع، وتو�شيح الطرق ال�شحيحة للت�شدي 
عملية  يف  امل�شتخدمة  الأدوات  باأهم  التذكر  خ��ال  من  ال�شيئة،  الظاهرة  ه��ذه  اإل��ى 
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كليات البناتأخبار الجامعة

إعالن

التحقق من مدى �شحة خر ما اأو �شورة معينة. ومت حتديد ثاثة برامج توا�شل اجتماعي 
لهذه احلملة )توتر - ان�شتقرام - وات�ض اب(.

 

تفعيل اليوم العالمي للكلى
سميرة عسيس

ع�شر  م��رك��ز  يف  للكلى«  ال��ع��امل��ي  »ال��ي��وم  رف��ي��دة  حملة  ب��اأح��د  والآداب  ال��ع��ل��وم  كلية  فّعلت 
واحلماية  الكلى  باأمرا�ض  ال�شحي  والإر���ش��اد  التوعية  يف  لاإ�شهام  وذل��ك  التجاري،  م��ول 
منها، باإ�شراف اخت�شا�شية التمري�ض بالكلية نبيلة عبداهلل، وفريق نادي »�شمو«، وم�شاركة 
باأبها(،   النمي�ض  مب�شتو�شف  التمري�ض  )اخت�شا�شية  ع�شري  خرية  من  لكل  تطوعية 
وث��اث��ة م��ن ط���اب ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د )ق�����ش��م اخل��دم��ات الطبية ال��ط��ارئ��ة(، وبح�شور 
خال  الثوان، وعر�ض  طال  الدكتور  باجلامعة،  الطارئة  الطبية  اخلدمات  ق�شم  رئي�ض 
قبل  م��ن  عر�شها  مت  ال��ت��ي  املج�شمات  لبع�ض  و���ش��رح  الكلى،  ع��ن  فيديو  الفعالية، مقطع 

اخت�شا�شيات التمري�ض والطاب.
 

رحلة تصوير لمعالم عاصمة السياحة
سميرة عسيس  

الت�شوير  املوهوبات يف  للطالبات  �شياحية  رفيدة،  رحلة  باأحد  والآداب  العلوم  كلية  نظمت 
ومتحف  الثاثاء،  و�شوق  اأبها،  و�شد  املفتاحة،  زي��ارة   مت  الآيل، حيث  احلا�شب  علوم  بق�شم 
الراقدي، اأحيط خالها الطالبات مبعامل عا�شمة ال�شياحة، واأبرز املتاحف الأثرية والفنية 
فيها، بينما اأبرز الطالبات مواهبهن يف التقاط ال�شور الحرتافية للمنطقة وت�شجيع هذه 

املوهبة لديهن.

تثقيف 26 موظفة باإلسعافات األولية
 فاطمة األسمري 

نظمت كليه العلوم الطبية التطبيقية للبنات بفرع تهامة بالتعاون مع كلية العلوم والآداب 
ح�شن  ح�شنة  امل��ح��ا���ش��ران،  قدمها  الأول��ي��ة  الإ���ش��ع��اف��ات  ع��ن  تدريبية  دورة  بالفرع،  للبنات 
باأهم  26 موظفة يف الأمن وال�سامة  اإلى تثقيف  ال��دورة  بابكر، و�شيرتارادموين. وهدفت 
و�شائل الإنقاذ والتقليل من الأ�شرار املرتتبة على الإ�شابة، والتدريب العملي على مهارة 

الإ�شعافات الأولية ملا لها من اأهمية يف احلياة اليومية.

توعية 200 طالبة بأضرار السمنة
فاطمه األسمري

برجال  واملجتمع  والآداب  وال��ع��ل��وم  للبنات  التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم  كليات  ا�شتهدفت 
اأملع  )فرع تهامة( 200 طالبة من خال تنظيم برنامج ملكافحة ال�شمنة حتت �شعار »الغذاء 
بال�شمنة  تعريفيا  الرنامج، عر�شا  يقوداننا جل�شم متوازن«. وت�شمن  والريا�شة  ال�شحي 
وم�شبباتها وم�شارها وكيفية معاجلتها، وكذلك كيفية اتباع غذاء �شحي �شليم، اإ�شافة اإلى 
التذكر باأهمية الريا�شة، كما عر�ض طالبات العلوم التطبيقية بع�ض العمليات اجلراحية 

ملكافحة ال�شمنة يف احلالت التي يقررها الطبيب.

موظفات العلوم التطبيقية
يتحدثن اإلنجليزية

فاطمة األسمري
ت��دري��ب��ي��ة يف  دورة  اإق���ام���ة  ت��ه��ام��ة،  ب��ف��رع  ل��ل��ب��ن��ات  التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم  كلية  ت��ع��ت��زم 
الإجنليزية«،  اللغة  يف  الفعال  »التخاطب  عنوان  حتت  الكلية  ملوظفات  الإجنليزية  اللغة 
املجيد  عبد  نهى  الإجن��ل��ي��زي��ة،  اللغة  يف  املتخ�ش�شتان  ال��ت��دري�����ض  هيئة  يقدمها ع�شوتا 
للموظفات  املحادثة  مهارات  تطوير  ال���دورة،  وت�شتهدف  الأح��م��ري.  ح�شني  و�شاحلة  ط��ه، 
الفعال  التوا�شل  اليومية، وتعزيز  امل��واق��ف  يف  ودق��ة  بطاقة  للتحدث  فيهن  الثقة  وبناء 

اأ�شبوعني،  �شت�شتمر  التي  ال��دورة  اأن  يذكر  الأجنبيات.   التدري�ض  هيئة  ع�شوات  مع 
جميع  مب�شاركة  تهامة  بفرع  للبنات  التطبيقية  الطبية  العلوم  مبنى كلية  يف  �شتقام 

موظفات الكلية. 

مجتمع الخميس يحتفل بمعامل وحدة 
التعليم اإللكتروني

سهام القحطاني 
التعلم  وح��دة  معامل  وت�شغيل  بافتتاح  م�شيط،  بخمي�ض  للبنات  املجتمع  كلية  احتفلت 
م�شيط،   اآل  ح�شني  اأم��ل  الدكتورة  الكلية  وكيلة  وح�شور  وتوجيه  بدعم  الإل��ك��رتوين 

وباإ�شراف م�شرفة وحدة التعلم الإلكرتوين 
رن�����دا حم���م���د، و���ش��ك��رت��رة ال���وح���دة  عبر 
احل��ف��ل،  و���ش��ه��د  القحطاين.   ظ��اف��ر  ���ش��ي��ف 
ت���وزي���ع م��ط��وي��ات وك��ت��ي��ب��ات ت�����س��م��ن��ت اأه���م 
مت  الإلكرتوين، كما  التعلم  اأنظمة عمادة 
عر�ض لقناة متكني على �شا�شة معمل التعلم 
الإلكرتوين. وح�شر احلفل عدد من اأع�شاء 
وح��دة  وط��ال��ب��ات  ورئي�شة  ال��ت��دري�����ض،  هيئة 
الن�شاط الطابي وعدد من طالبات الكلية.

توعية 211
طالبة وموظفة

بأضرار المخدرات
سهام القحطاني

بخمي�ض  املجتمع  بكلية  من��ارق  ن��ادي  اأق���ام 
م�����ش��ي��ط ل��ل��ب��ن��ات، ب��رن��ام��ج »ك���ن اإي��ج��اب��ي��ا« 
ب���رع���اي���ة وك���ي���ل���ة ال��ك��ل��ي��ة ال����دك����ت����ورة اأم����ل 
باأ�شرار  للتوعية  م�شيط، وذلك  اآل  ح�شني 
امل��خ��درات. وت��اأت��ي اإق��ام��ة ه��ذا الرنامج يف 
وفى  املجتمع،  توعية  يف  الكلية  دور  اإط���ار 
برامج  توفري  طريق  ع��ن  املحلية  التنمية 
ت��ق��وم ع��ل��ى ال��ع��ل��م واخل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة.  
تثقيفية،  ف��ق��رات  على  ال��رن��ام��ج  وا�شتمل 
وف���ي���ل���م ت����وع����وي ي�������ش���رح اأع�����را������ض واآث������ار 
امل����خ����درات واأن����واع����ه����ا، ك��م��ا ت��خ��ل��ل��ه ن���دوة 
اإبراهيم  �شهام  الدكتورة  قدمتها  توعوية 

من كليه العلوم الطبية التطبيقية.
الرنامج،  من  امل�شتفيدات  عدد  وبلغ 
و�شبعا من  م��وظ��ف��ات،  واأرب����ع  200 ط��ال��ب��ة، 

ع�سوات هيئة التدري�س.

50 طالبة
في فعالية الوقاية 

من الحرائق
سهام القحطاني

ا�شتثمر النادي التطوعي بكلية املجتمع 
العاملي  اليوم  للبنات،  م�شيط  بخمي�ض 
للدفاع املدين يف تنظيم فعالية بعنوان 

»الوقاية خر من العاج«، برعاية عمادة �شوؤون الطاب، ووكالة العمادة ل�شوؤون 
الطالبات، وبدعم من وكيلة الكلية الدكتورة اأمل ح�شني اآل م�شيط، واإ�شراف من�شقة 
النادي التطوعي بالكلية حنان الع�شري، وفريق عمل بقيادة وكيلة النادي بالكلية 
الطالبة نوال ح�شني حملي، وح�شور عدد من اأع�شاء هيئة التدري�ض والإداري��ات، 
ثقايف �شم  معر�ض  على  الفعالية  وا�شتملت  الكلية.  طالبات  من  طالبة   50 ونحو 
جميع ال�شور واللوحات واملطويات والن�شرات التثقيفية حول الوقاية من احلرائق 
يف بهو الكلية، و�شط تفاعل هائل من الطالبات، تاها دورة تدريبية نفذتها موظفة 
�شرح  على  القحطاين، حر�شت خالها  الأ�شتاذة منى  الكلية  وال�شامة يف  الأم��ن 
خطة الإخاء يف حالت الطوارئ، وكيف يتم التعامل مع احلرائق، وما يجب اتباعه 

وعمله، وكيفية التعامل مع اأنواع الطفايات.
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قضايا

لعب »البلوت« في الحرم الجامعي
..منظر يشوه وال يليق بالطالب 

طالبنا
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قضايا

م�سريا اإلى اأن هناك اأماكن كثرية توفرها 
ت�شتغل  اأن  يجب  لذا  للرتفيهية،  اجلامعة 
اأوق�����ات ال���ف���راغ ف��ي��م��ا ي��ع��ود ع��ل��ى ال��ط��ال��ب 

بالنفع.

لعبة مقاه واستراحات
ب���دا ال��ط��ال��ب ع��ب��داهلل ال��غ��ام��دي م��ن كلية 
العلوم الدارية واملالية، غا�شبا من ممار�شي 
م��ق��اٍه  ل��ع��ب��ة  "اإنها  وق�����ال  ال���ظ���اه���رة،  ه����ذه 
وا�شرتاحات ل تليق اأبدا باأي �شرح تعليمي، 
ك��م��ا اأن��ه��ا مت��ث��ل ان��ت��ه��اك��ا حل��رم��ة اجل��ام��ع��ة 

والعملية التعليمية ب�سفة عامة«.
واأ����ش���اف »ل��ع��ب��ة ال��ب��ل��وت ت��ث��ر كثرا 
اأي�شا  ت�شاعد  كما  امل�شاكل واخلافات،  من 
واألفاظ غر  وع��ادات  �شلوكيات  ن�شوء  على 
ومثل  كاجلامعة،  تعليمي  مبجتمع  لئقة 
هذه ال�سلوكيات والألفاظ توؤثر كثريا على 
الدرا�شية،  قاعاتهم  يف  املنتظمني  الطاب 
من خال الأ�شوات العالية التي تنتج عن 

حما�ض امل�شاركني يف البلوت«.

ال تليق بالطالب الجامعي
ك����م����ا اأك���������د ال�����ط�����ال�����ب ب���ق�������ش���م الإع���������ام 
البلوت  اأن �شورة لعب  عبدالرحمن لحق، 
باأي �شخ�ض  وال�شي�ض يف اجلامعة، ل تليق 
اأكادميي و�شل اإلى تلك املرحلة اجلامعية.

واملعرفة  للعلم  منر  »اجلامعة  وقال 
وي��ج��ب اح��رتام��ه��ا وع����دم ال���ش��ت��ه��ت��ار بها، 
الكليات  م��داخ��ل  اأم����ام  ال��ت��ج��م��ع  اإن  ح��ي��ث 
وامل�����س��ل��ي��ات وق�������س���اء ال���وق���ت يف ال�����س��راخ 
واللعب دون اأية مبالة باجلامعة وطابها 
اأن  ي�شتحق  خطاأ  التدري�ض،  هيئة  واأع�شاء 

يحا�شب عليه من يرتكبه«.
م���ع���ظ���م م��ن  اأن  اإل�������ى  ول����ف����ت لح�����ق 
الطاب  فئة  م��ن  ه��م  ال�سلوك  بهذا  يقوم 
ب�شكل  توعيتهم  يجب  ال��ذي��ن  امل�شتجدين 

عبدالعزيز رديف

باأوقات فراغ كثرة  مير الطالب اجلامعي 
ي�شتغلها  م���ن  وه���ن���اك  امل���ح���ا����ش���رات،  ب���ني 
يف ت��و���ش��ي��ع م���دارك���ه م��ن م��ن��اه��ل اجل��ام��ع��ة 
العلمية، وهناك من ي�شتغلها يف ال�شتمتاع 
له  اجلامعة  توفره  مبا  املختلفة  بهواياته 
م���ن خ���ال الأن���دي���ة ال��ط��اب��ي��ة وال�����ش��ال��ة 
ت�شتغل  ثالثة  فئة  هناك  اأن  اإل  الريا�شية، 
ف���راغ���ه���ا يف ظ���اه���رة ت��ت��ن��اف��ى م���ع ت��ع��ال��ي��م 
به  يقومون  ما  اإن  بل  اجلامعة،  وتعليمات 

ي�سكل منظرا م�سوها للذوق العام.
ف��ع��ن��دم��ا ي��ج��ت��م��ع ع���دد م���ن ال��ط��اب 
ل��ل��ع��ب »ال���ب���ل���وت« و »ال�������ش���ي�������ض«، وب�����ش��ك��ل 
ف��و���ش��وي وم���زع���ج ع��ل��ى م���داخ���ل ال��ك��ل��ي��ات 
تذمر عدد  اإلى  �شيقود  بالطبع  وامل�شليات، 
كبري من الطاب واأع�ساء هيئة التدري�س 
هذه  �شلبيات  نتيجة  اجلامعة،  ومن�شوبي 
امل��م��ار���ش��ات ع��ل��ى ال��ط��اب اأن��ف�����ش��ه��م، وعلى 
اأماكن  ويف  الدرا�شية  القاعات  يف  زمائهم 

ال�شرتاحات العامة.
يف اجل��ان��ب الآخ����ر، يطالب ع��دد من 
م��ع��زول��ة عن  اأم��اك��ن  بتخ�شي�ض  ال��ط��اب 

القاعات الدرا�شية ملمار�شة األعابهم.

منظر غير حضاري
اأحمد القحطاين من كلية  و�شف الطالب 
الطاب  وامل��ال��ي��ة، منظر  الإداري�����ة  ال��ع��ل��وم 
وه���م مي��ار���ش��ون ل��ع��ب��ة ال��ب��ل��وت يف م��داخ��ل 
احل�����ش��اري،  بغر  اأروق��ت��ه��ا،  وب��ني  الكليات 
وباملنظر الذي ل يليق ب�شرح تعليمي كبر 

مثل جامعة امللك خالد.
الراغبني  الطاب  على  »يجب  وق��ال 
يف لعب ال��ب��ل��وت ال��ت��وج��ه ال��ى خ���ارج اأ���ش��وار 
اجلامعة، وممار�شة لعبتهم بعيدا عن اجلو 
الأكادميي العام الذي تت�شم به اأي جامعة«، 

اأماكن الرتفيه التي  اأكر واإطاعهم على 
الريا�سية  ال�سالة  مثل  اجلامعة  توفرها 

واأندية الكليات.

توفير استراحات
اأما طالب ق�شم املحا�شبة راكان القحطاين، 
فنادى بتوفر ا�شرتاحات وجل�شات خا�شة 
الكليات تتوفر  بالطاب بعيدة عن مباين 
ي�ستخدمها  وك��وف��ي��ه��ات  ب��وف��ي��ه��ات  ف��ي��ه��ا 
اأوق�����������ات ف���راغ���ه���م  ال�����ط�����اب يف ق���������س����اء 
ل��ك��ي��ا ي����وؤث����رون ع��ل��ى ب���اق���ي زم��ائ��ه��م يف 
�شعبية  لعبة  »ال��ب��ل��وت  وزاد  حما�شراتهم. 
ي��ح��ب��ه��ا غ��ال��ب��ي��ة ال�������ش���ب���اب، ب����ل ح���ت���ى م��ن 

ع�سام القحطاينعبد اهلل الغامديعبد الرحمن لحقعلي ال�سريفيراكان القحطايناأحمد القحطاين

وحدة األندية الطالبية

يكرونهم �شنا، اإل اأنه من غر املعقول اأن 
اجلامعي،  احل��رم  داخ��ل  الطاب  ميار�شها 
اأماكن معزولة  لو مت تخ�شي�ض  اأن��ه  واأرى 
الكليات،  وم��داخ��ل  الدرا�شية  القاعات  عن 

�شتزول هذه ال�شورة املقلوبة«.

صراخ وتجمهر
اأما الطالب بق�شم القانون علي ال�شريفي، 
ال���ع���دي���د  وف�������رت  اجل���ام���ع���ة  اأن  ف����اأو�����ش����ح 
م���ن ال��و���ش��ائ��ل ال��ت��ي ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ط��ال��ب 

ا�شتغالها يف وقت فراغه.
وق����ال »ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ط��ال��ب يف وق��ت 
للتزود  املركزية  املكتبة  اإلى  اللجوء  فراغه 

ب���امل���ع���ارف وال���ع���ل���م، خ��ا���ش��ة اأن����ه ق����ادم اإل���ى 
�شتى  م��ن  ال��ع��ل��م  ع��ل��ى  للح�شول  اجل��ام��ع��ة 
والتجمع  ب��ه��ا،  امل��ت��وف��رة  وال�شبل  الو�شائل 
للعب البلوت منظر غر ح�شاري ول يليق 

بالطالب اجلامعي ول اجلامعة«.
طابا  ترى  اأن  املخجل  »من  واأ�شاف 
ك��ل��ي��ة وه���م  اأي  ع���ل���ى م���دخ���ل  ج���ام���ع���ي���ني 
ي�شربون باأنظمة وقوانني اجلامعة عر�ض 
احل����ائ����ط، وي���ق���وم���ون ب��ال��ل��ع��ب وال�������ش���راخ 
هناك  اأن  ال�سريفي  اأك��د  كما  والتجمهر«. 
للعبة  املمار�شني  الطاب  من  كبرا  ع��ددا 
ب�شبب  حما�شراتهم  عن  يتخلفون  البلوت 

هذه اللعبة.

وقت الفراغ وبعد السكن
ي��ح��ي��ى، من  ال��ط��ال��ب �شعيد  ك��م��ا مت��ن��ى 
اأم���اك���ن  ت���وف���ري  الأع����م����ال،  اإدارة  ق�����س��م 
عن  وبعيدة  مغلقة  للطاب،  خم�ش�شة 
فيها  ليق�شوا  الكليات  وق��اع��ات  مداخل 

اأوقات فراغهم.
واأردف »هناك العديد من الطاب، 
واأن�����ا اأح���ده���م، ي��ب��ع��د م��ق��ر ���ش��ك��ن��ه��م عن 
اجلامعة، فيما يتطلب جدول املحا�شرات 
مكوثهم يف اجلامعة وقتا كبرا، وب�شبب 
الت�شلية  يف  فراغنا  اأوق���ات  نق�شي  ذل��ك 
واللعب اإلى اأن يحل موعد حما�شراتنا، 
ومن هنا يجب مراعاة ظروفنا وتوفر 
ا�شرتاحات معزولة عن الكليات لنق�شي 

بها اأوقات فراغنا«.
واأ���ش��اف »اأن��ا وغ��ري نعلم اأن لعب 
البلوت يف اجلامعة منظر غر ح�شاري، 
اإل اأن انعدام ال�شرتاحات املغلقة هو من 

يدفع الطاب اإلى هذا ال�سلوك«.

خصوصيات الطالب
ع�شام  الطالب  ذه��ب  ال�شياق،  نف�ض  يف 
مطالبا  القانون،  ق�شم  من  القحطاين، 
بتوفر اأماكن خا�شة للطاب يتم فيها 
باأوقات فراغهم مبا يرغبون  ال�شتمتاع 

فيه.
وق������ال »ن���ع���ل���م ب������اأن ه���ن���اك ���ش��ال��ة 
واأندية طابية تهتم بالطاب  ريا�شية 
وه��واي��ات��ه��م، ول��ك��ن ي��ب��ق��ى وق���ت ال��ف��راغ 
من خ�شو�شيات الطالب ويق�شيه فيما 
ي��ح��ب، وع��ل��ى ذل���ك ي��ج��ب تهيئة اأم��اك��ن 
خا�شة بهم بعيدة عن الكليات والقاعات 
الدرا�شية لتجنب اإزعاج زمائهم فيها«، 
يخالف  ل  البلوت  لعب  اأن  اإل���ى  م�شرا 
اأنظمة يف اجلامعة، ول يوجد هناك  اأي 

نظام مينع ذلك.
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ت��ع��د الأن���دي���ة ال��ط��اب��ي��ة ال��ع��م��ود الفقري 
ل��اأن�����ش��ط��ة ال��ط��اب��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، وب��واب��ة 
�شتى  يف  مواهبهم  �شقل  نحو  الن��ط��اق 
امل���ج���الت، وم��ك��ان��ا اآم��ن��ا ل��ن��رث اإب��داع��ات��ه��م، 
وال�شتفادة من طاقاتهم الكامنة، والعمل 
حر�شت  وق��د  وتطويرها.  حت�شينها  على 
اجلامعة، ممثلة يف معايل مديرها الأ�شتاذ 
ال�شلمي، على  اهلل  رجاء  بن  فالح  الدكتور 
املختلفة،  الطابية  بالأن�شطة  اله��ت��م��ام 
ب���ه���دف ال���ت���ف���اع���ل وال����ت����ع����اون، وب�����ث روح 

التناف�س بني الطاب.
الطابية  الأن���دي���ة  وح����دة  وحت��ت��وي 
على فرعني، فرع اأندية عامة لكل الكليات 

ح��ي��ث حت��ت��وي ك���ل ك��ل��ي��ة ع��ل��ى ن����اٍد خ��ا���ض 
التخ�ش�شية  الأندية  وهو  اآخ��ر  وف��رع  بها، 
امل���رك���زي���ة، وه����ي م��ت��اح��ة جل��م��ي��ع ط��اب 
اجلامعة وتتبع اإلى عمادة �شوؤون الطاب 
حث  على  دائما  اجلامعة  وتعمل  مبا�شرة. 
اللتحاق  على  والطالبات  الطاب  جميع 
والن�شمام بالأندية الطابية، لا�شتفادة 
م��ن ال���رام���ج وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي تقدمها 
اأثر فعال وملمو�ض يف  الوحدة، ملا لها من 

بناء �شخ�شياتهم غر الأكادميية.

األهداف العامة لألندية الطالبية
امل��ائ��م��ة للطاب  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ه��ي��ئ��ة   •

وتبادل  ومهاراتهم  قدراتهم  لتنمية 
اخلرات بينهم من خال فتح ناد يف 
واأندية مركزية متخ�ش�شة  كلية  كل 
اأجل احتواء  يف جمالت متنوعة من 

وتلبية جميع الرغبات.
وق��درات الطاب  اكت�شاف مواهب   •

ورعاية املتميزين.
• تطوير �شخ�شية الطالب اجلامعي 
يف امل�����ه�����ارات ال����ازم����ة )���ش��خ�����ش��ي��ة، 

اإدارية، تربوية(.
امل�شوؤولية الجتماعية  • تنمية ح�ض 
م����ن خ�����ال امل�������ش���ارك���ة يف الأع����م����ال 

التطوعية والتنموية.

لتحمل  للطاب  الفر�شة  اإت��اح��ة   •
م�����ش��وؤول��ي��ات ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��ف��ي��ذ 
الأن�شطة  لكافة  والتقومي  واملتابعة 

واخلدمات الطابية.
• تنمية حب العمل بروح الفريق.

وال��ق��ي��م  الأخ�����اق  وت��ع��زي��ز  تنمية   •
الإ�شامية احلميدة.

• تفعيل دور الطالب الإيجابي دخل 
احلرم اجلامعي وخارجه.

• اإث�������راء اجل����وان����ب امل��ع��رف��ي��ة ل��دى 
البحث  ع��ل��ى  ال���ط���اب، وحت��ف��ي��زه��م 
امل��ن��اف�����ش��ة  روح  ودع�������م  والط�����������اع، 

ال�سريفة.

جهود  ت��رز  التي  الأن�شطة  اإق��ام��ة   •
اأع�������س���اء ال����ن����ادي يف امل����ج����الت ال��ت��ي 

يتميزون فيها.
امل���ودة ورواب���ط الأخ��وة  • تنمية روح 
وال�������س���داق���ة امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ع��ق��ي��دة 

الإ�شامية ال�شمحة بني الطاب.
• ا�شتثمار وق��ت ال��ف��راغ ل��دى طاب 
اجل��ام��ع��ة مل�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى ت��ك��وي��ن 
���ش��خ�����ش��ي��ات��ه��م ف����ك����ري����ا، وث���ق���اف���ي���ا، 
ومتكامل  م��ت��وازن  ب�شكل  واجتماعيا 

وفق اأحكام العقيدة الإ�شامية.
املختلفة  امل��ن��ا���ش��ب��ات  يف  امل�����ش��ارك��ة   •

داخليا وخارجيا لتبادل اخلرات.
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ضيوف الجامعة

السماعيل: الجامعة أعادت للمسرح تميزا افتقده 30 عاما

يف اعتقادي ل يوجد ركود يف امل�شرح 
ن�شاطا  اأك��رث  الآن  هو  بل  ال�شعودي، 
بف�شل  م�شى،  وقت  اأي  من  وحيوية 
امل�����ش��رح��ي��ني امل��ح��ب��ني ل��ه ون�����ش��اط��ات��ه 

وا�شحة، �شواء يف الداخل اأو اخلارج.
وهذا لي�ض بالغريب على امل�شرح 
ال�شعودي، فهو طوال م�شرته م�شرح 
�شبور وطموح با ح��دود، وه��ذا هو 

الأجمل يف م�شرحنا.

َ ت�صف غياب �لنجوم  بمِ
�مل�صرحية عن دعم �ملبتدئني؟

ال��ب��ارزون يف  ال�شعودي  امل�شرح  جن��وم 
غائبون  معظمهم  حت��دي��دا  التمثيل 
عن امل�شرح عموما ل�شالح التلفزيون 
ول��ي�����ض ع���ن امل��ب��ت��دئ��ني ف��ق��ط. وه���ذا 
اأن حبهم  ح��ق��ه��م، ول��ك��ن��ي واث���ق م��ن 
وع��ل��ى  م�������ش���رح���ي���ا،  زال  م����ا  الأول 
من  ي�شتفيد  اأن  امل��ب��ت��دئ  امل�����ش��رح��ي 
جتربتهم، ولي�ض ح�شورهم مبا�شرة 

بال�سرورة.

مشهور العمري

اأ�شاد الكاتب الدرامي واملخرج واملمثل 
امل�����ش��رح��ي ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����ش��م��اع��ي��ل، 
خال  م�شرح  ن�شاط  م��ن  �شاهده  مب��ا 
ح�����ش��وره امل��ه��رج��ان امل�����ش��رح��ي ال���ذي 
اإلى  م�شرا  م��وؤخ��را،  اجلامعة  اأقامته 
�شارة،  م��ف��اج��اأة  ل��ه  �شكل  امل��ه��رج��ان  اأن 
اجلامعة  يف  امل�شرحيني  الطلبة  واأن 
اإل���ى امل�����ش��رح اجلامعي  اأع�����ادوا الأم����ل 
 30 م���دار  ف��ق��ده على  ال���ذي  ال�سعودي 

عاما م�ست.
واق��������رتح يف ح������وار م����ع »اآف��������اق« 
البتدائية  لل�شفوف  املناهج  م�شرحة 
للفنون  م����ادة  واع��ت��م��اد  وامل��ت��و���ش��ط��ة، 
وامل�����ش��رح �شمن امل��ن��اه��ج ال��درا���ش��ي��ة يف 
ال�����ش��ف��وف ال��ث��ان��وي��ة، وت��اأ���ش��ي�����ض ق�شم 
للم�شرح يف كل كلية لاإعام اأو الآداب 

باجلامعات ال�سعودية.

ما تقييمك للمهرجان �مل�صرحي 
�لذي نفذته �جلامعة

و�ملو�هب �لتي �صاهدتها؟ 
����ش���ّك���ل احل�������ش���ور ال���ف���ن���ي ل��ل��م��م��ث��ل��ني 
وامل��خ��رج��ني ل��ل��ع��رو���ض امل�����ش��رح��ي��ة يف 
املهرجان مفاجاأة �شارة جدا يل، ومن 
اأعادت  لقد  اأي�سا.  ال�سيوف  معي من 
يف  امل�شرحيني  الطلبة  جمموعة  لنا 
امل�شرح  الأم���ل يف  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة 
اجلامعي ال�شعودي الذي فقدناه على 

مدار 30 عاما م�ست تقريبا.
ف���ق���د خ����ا�����ض ال����ط����اب جت��رب��ة 
كم�شاهدين  ل��ن��ا  م��ث��رة  اأن��ه��ا  اأع��ت��ق��د 
ول���ه���م اأي�������س���ا يف ث���اث���ة م�����س��ت��وي��ات 
واختيار  التمثيل  يف  مهمة،  م�شرحية 
ال��ن�����ش��و���ض وال��ت��ج��ري��ب يف م��ف��ردات 
ال��ذي و�شل ذروت��ه  الإخ���راج امل�شرحي 
يف العر�ض الأخر، م�شرحية »م�شافر 
ليل«، واإذا اأ�شفنا اإلى ذلك اهتمام اإدارة 
اجلامعة ودعمها للمهرجان، ممثلة يف 
ح�شور معايل املدير الدكتور فالح بن 
ال�شيافة  وح�شن  ال�شلمي،  اهلل  رج��اء 
ن��ق��ول  اأن  وال��ت��ن��ظ��ي��م اجل���ي���د، مي��ك��ن 
ن��اج��ح، حيث  اإن���ه م��ه��رج��ان  بكل فخر 
لتحقيق  م�شتقبا  عليه  البناء  ميكن 
مزيد من احل�شور والتطور للم�شرح 

اجلامعي، باإذن اهلل.

ما تف�صريك حلالة �لركود �لتي 
تنتاب �مل�صرح �ل�صعودي؟

ما �مل�صرح �لتعليمي
وما �أهميته؟ 

ك��ث��ري م���ن ال���ك���ام مي��ك��ن اأن ي��ق��ال 
ح���ول امل�����ش��رح ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، واإل����ى اأي 
م��دى و���ش��ل اله��ت��م��ام ب��ه��ذا امل�شرح 
ا�شتطاعت  التي  املتقدمة  ال��دول  يف 
التعليم  مل�شلحة  امل�����ش��رح  ت��وظ��ي��ف 

وال�شتفادة منه كثرا.
اأما نحن فاأعتقد اأننا متاأخرون 
لأ�شباب غر  الركب  ه��ذا  ج��دا عن 
وا����ش���ح���ة ل���اأ����ش���ف، وم����ع ذل����ك ما 
ل��ا���ش��ت��ف��ادة  م��ف��ت��وح��ا  امل���ج���ال  زال 
خ��ال  م��ن  التعليمي،  امل�����ش��رح  م��ن 
م���������ش����رح����ة امل�����ن�����اه�����ج ل���ل�������ش���ف���وف 
�شبيل  على  واملتو�شطة  البتدائية 
امل�����ث�����ال، واع����ت����م����اد م�������ادة ل��ل��ف��ن��ون 
وامل�شرح ب�شكل اأ�شا�شي �شمن املناهج 
الثانوية،  ال�شفوف  يف  ال��درا���ش��ي��ة 
بني  امل�شرحية  امل�����ش��اب��ق��ات  واإق���ام���ة 

املدار�ض.
فا  اجلامعية  امل��راح��ل  يف  اأم���ا 

يف  للم�شرح  ق�شم  ت��اأ���ش��ي�����ض  م��ن  ب��د 
اأو  الإع����ام  لكلية  ت��اب��ع  جامعة  ك��ل 
امللك  ج��ام��ع��ة  يف  ك���ان  ك��م��ا  الآداب، 
���ش��ع��ود ���ش��اب��ق��ا، اإ����ش���اف���ة اإل�����ى دع��م 
وتطوير اأندية امل�شرح يف اجلامعات، 
واأخ�������را اإق����ام����ة م���ه���رج���ان امل�����ش��رح 
اجل��ام��ع��ي ال�����ش��ع��ودي ال���ذي انتظره 
باإقامة  ب�ّشر  وق��د  طويا،  الطاب 
مدير  معايل  م�شكورا  له  دورة  اأول 
جامعة امللك خالد يف هذا املهرجان.

كلمة �أخرية؟
���ش��ك��را جل��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د. �شكرا 
ل���ل���م�������س���وؤول���ني وال����ق����ائ����م����ني ع��ل��ى 
امل���ه���رج���ان ع��ل��ى ال����دع����وة ال��ك��رمي��ة 
على  بغريبة  لي�شت  التي  وال�شيافة 
�شكرا للطاب  ال��ك��رام.  اأب��ه��ا  رج���ال 
ال���ذي���ن ع�����ش��ن��ا بينهم  وامل�����ش��رح��ي��ني 
ومعهم اأياما قليلة ولكنها كثرية يف 
عطاء  م��ن  لنا  قدمته  وم��ا  معانيها 

ومتيز م�شرحي ي�شكرون عليه.

عبد العزيز بن عبدالرحمن 
السماعيل

• كاتب درامي وخمرج وممثل م�شرحي.
• مكان املياد: مدينة الأح�شاء. 

مهام ومسؤوليات رسمية في مجال الثقافة والفنون
والفنون  للثقافة  ال�سعودية  العربية  اجلمعية  ع��ام  م��دي��ر   •

باململكة )الريا�س( من 2011/4/5 اإلى 2015/5/18.
والفنون  للثقافة  ال�شعودية  العربية  اجلمعية  ف��رع  مدير   •

بالدمام من 2004/1/1 اإلى 2008/11/1. 
رئي�ض ق�شم امل�شرح يف جمعية الثقافة والفنون بالدمام من   •

1999/10/10 اإلى 2004/1/1.

نبذة عن المشوار الفني
ال�شيفية  املراكز  امل�شرحي يف  التمثيل  الفنية من خال  بداأ حياته 
يف الأح�شاء منذ عام 1395ه� )مركز مدر�شة الفتح( ثم النتقال اإلى 
النادي  م�شرح  اإن�شاء  مت  حيث  الأح�شاء،  يف  الريا�شي«  هجر  »ن��ادي 
ال��ف��ن��ان��ني، وق��دم��ت املجموعة ع��ددا  الأ���ش��دق��اء  م��ع جمموعة م��ن 
ق�شرة  انقطاع  ف��رتة  وبعد  ال��ه��ادف��ة،  الكوميدية  امل�شرحيات  م��ن 
والريد  ال��رق  وزارة  يف  الر�شمي  عمله  انتقل  الفنية  احل��ي��اة  ع��ن 
والهاتف اإلى الدمام، ومنها العودة للعمل الفني يف اجلمعية العربية 

ال�سعودية للثقافة والفنون بالدمام.

المسرحيات
بالأح�شاء  البتدائية  الفتح  مدر�شة  يف  ال�شيفية  املراكز  م�شرحيات 

منذ عام 1395 ومنها: 
• »اللي ما يطيع ي�شيع«، »من قا�ض ما غا�ض«، »العزوبية«،  و 

»العقارات«، وجميعها من تاأليف واإخراج عبداهلل املجحم.
النهاية«، »دكان بو  م�شرحيات نادي هجر بالأح�شاء: »هكذا   •
�شلطان«، »يوم لك ويوم عليك«، و »اأمل النتظار«، وجميعها من 

تاأليف عبداهلل املجحم واإخراج اأحمد النوة.
علي  واإخ���راج  النوة  اأحمد  تاأليف  النهاية«  »هكذا  م�شرحية   •

الغوينم، عام 1982، يف املعهد املهني يف الأح�شاء.
• م�شرحية »تلميذ رغم اأنفه«، تاأليف م�شطفى جمعة، واإخراج 

حممد ريحان عام 1407ه.

األعمال الدرامية التلفزيونية
• م�شل�شل »من نوادر العرب« من اإنتاج التلفزيون ال�شعودي عام 

1995، اإخراج حممد عبدال�شام.
• م�شل�شل »حمبوب الطيور« )لاأطفال(، من اإنتاج التلفزيون 
حممد  واإخ����راج   املا�شي،  ما�شي  تاأليف   ،1997 ع��ام  ال�سعودي 

العوايل.
• م�شل�شل »ال�شراب« من اإنتاج التلفزيون ال�شعودي عام 1998، 
م�شل�شل  عر�ض  ح�شني.  ح�شن  واإخ���راج  العلي،  حممد  تاأليف 

ال�شراب يف التلفزيون ال�شعودي )13( حلقة حتى 1999/6/9.

�ل�صماعيل يت�صلم درعا تكرمييا 
من معايل مدير �جلامعة
يف ختام �ملهرجان �مل�صرحي 
�لذي �أقامته �جلامعة موؤخر�

»حوار بين جاهل ومتعلم« أول مسرحية سعودية
ي��ع��ود ت��اري��خ ن�����ش��اأة امل�����ش��رح يف اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة اإل���ى ع���ام 1928، 
ح��ي��ث مت ت��ق��دمي م�����ش��رح��ي��ة ب��ع��ن��وان 
»حوار بني جاهل ومتعلم« يف الق�شيم 
 18 ب�  وقبلها  عبدالعزيز،  امللك  اأم��ام 
عاما يف العهد الرتكي العثماين على 
املدينة  يف  م�شرحية  اأقيمت  احل��ج��از 

املنورة عام 1910.

المسرح المدرسي
الرتبية  وزارة  ن�شاطات  حتت  يندرج 
بني  تقيم  ال��ت��ي  ال�سعودية  والتعليم 
ف����رتة واأخ������رى اأك�����رث م���ن م��ه��رج��ان 

وم�����ش��اب��ق��ة م�����ش��رح��ي��ة ت�����ش��اع��د على 
ال��ت��ن��اف�����ض امل�����ش��رح��ي ب���ني امل���دار����ض 
وامل���ن���اط���ق. ول���ه���ا اأي�������س���ا م�����س��ارك��ات 
اخلليج  م�شتوى  على  �شواء  خارجية، 

اأو على م�ستوى الوطن العربي.

المسرح األكاديمي 
الرئا�شة  ق��ررت  الثمانينات  بداية  يف 
ال���ع���ام���ة ل���رع���اي���ة ال�������س���ب���اب اب��ت��ع��اث 
ع��دد م��ن الفنانني يف جم���الت ع��دة، 
وال��دي��ك��ور  والإخ�����راج  التمثيل  منها 
والتاأليف لعدة دول عربية وخليجية 

واأجنبية ومل يتكرر هذا الرنامج. 

اأرام��ك��و  �شركة  قامت   2012 ويف 
ال�������ش���ع���ودي���ة، مم��ث��ل��ة مب���رك���ز امل��ل��ك 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ث��ق��ايف، ب��ال��ت��ع��اق��د مع 
الريطاين  الوطني  ال�شباب  م�شرح 
جلذب متخ�ش�شني يف جمال امل�شرح 
)ال��ت��م��ث��ي��ل والإخ���������راج، وال���دي���ك���ور، 
والإ������س�����اءة، وال��ك��ت��اب��ة، وال�������س���وت(، 
وذل��������ك ل����ت����دري����ب ع������دد ك���ب���ر م��ن 
امل��ه��ت��م��ني ب��امل�����ش��رح، وك���ان���ت ال����دورة 
ال�سرقية  املنطقة  واأقيمت يف  مكثفة 
)الدمام والأح�شاء(، ومت تخريج ما 
ي��ق��ارب م��ن م��ائ��ة ���ش��اب يف امل��ج��الت 

املذكورة �شابقا.

المهرجانات المسرحية
السعودية

• الدمام امل�شرحي.
• الأح�شاء امل�شرحي.
• الطائف امل�شرحي.

• جدة امل�شرحي.

المسارح في المملكة
م�����ش��رح م��رك��ز امل��ل��ك ف��ه��د ال��ث��ق��ايف يف 
ال���ري���ا����ض وي��ع��ت��ر اأك�����ر م�����ش��رح يف 
ال�����ش��ع��ودي��ة م��ن ح��ي��ث ت��ع��داد املقاعد 
من  اأكر  وتبلغ  للجمهور  املخ�س�سة 

ثاثة اآلف مقعد.
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ال بد من تأسيس قسم للمسرح في كل جامعة يتبع لكلية اإلعالم
أو اآلداب.. كما كان في جامعة الملك سعود سابقا
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مواهب طالبية

منى الشهراني:
طورت موهبتي في التصوير

بالكتب و »يوتيوب«  
سهام القحطاني

ثمنت الطالبة بامل�ستوى الثالث بق�سم اإدارة 
الأعمال بكلية املجتمع، املوهوبة بالت�سوير 
الكلية  وكيلة  دور  ال�سهراين  حممد  منى 
املواهب  دعم  اآل م�شيط، يف  اأمل  الدكتورة 
وحر�شها على حتقيق طموحات الطالبات، 
للمواهب  اجلامعة  دعم  مل�شت  اأنها  موؤكدة 
من خال ما تقدمه من فعاليات واأن�شطة' 
وك�سفت اأن متابعة مقاطع تعليم الت�سوير 
لبع�س امل�سورين يف يوتيوب، وقراءة بع�س 
الكتب يف جمال الت�شوير، اأ�شهم يف تطوير 
ووح��دة  الكلية،  دع��م  جانب  اإل��ى  موهبتها 

الن�شاط لها.

متى مت �كت�صاف موهبتك
يف �لت�صوير؟

ع��اق��ت��ي ب��ال��ت�����س��وي��ر ام���ت���دت اإل�����ى اأك���ر 
يلفت  اإذ كان الت�شوير  ���ش��ن��وات،  اأرب���ع  م��ن 
ان��ت��ب��اه��ي، وك��ن��ت دائ���م���ا اأع���ل���ق ع��ل��ى ���ش��ور 
كما  اأفكارهم،  تطبيق  واأح���اول  امل�شورين، 

�شعيت با�شتمرار للم�شاركة يف امل�شابقات.

وما �أهم م�صاركاتك؟
اأه��م��ه��ا ك��ان��ت يف ال��ع��ام��ني ال��ث��اين والثالث 
لاأوملبياد الثقايف باجلامعة، اإذ فزت باملركز 
اجل��ام��ع��ة يف جم��ال  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  الأول 
الت�شميم الفني الرقمي، كما �شاركت اأي�شا 

منطقة  اإم���ارة  ملتقيات  بع�س  ت�سوير  يف 
ع�شر، وت�شوير برامج اجلامعة، وتغطية 
امل��ن��ط��ق��ة، وت��غ��ط��ي��ة جميع  ال��ف��ع��ال��ي��ات يف 

الفعاليات والأن�شطة املقامة داخل الكلية.

ماذ� عنى لك فوزك
باملركز �لأول؟

ل��ق��د ح��ف��زين ل���زي���ادة م�����ش��ارك��ت��ي يف اأغ��ل��ب 
ال��ف��ع��ال��ي��ات، وت��غ��ط��ي��ة ح���ف���ات امل��ن��ط��ق��ة، 

ومنحني ثقة بالنف�س، وهذا هو الأهم.
 

كيف طورت موهبتك؟
ع����ن ط����ري����ق م���ت���اب���ع���ة م���ق���اط���ع �����ش����رح يف 
»ي��وت��ي��وب« لبع�ض امل�����ش��وري��ن، ك��م��ا ق���راأت 
بع�ض الكتب التي �شاعدتني على فهم رموز 
ال��ك��ام��را وط��ري��ق��ة ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا، واأي�����ش��ا 
حظيت بدعم الكلية ووحدة الن�شاط فيها.

هل مل�صت تقدير ودعم
�جلامعة ملوهبتك؟

يف  ذل��ك  ومتثل  وال�شكر،  احلمد  نعم، وهلل 
الأن�شطة  تغطية  يف  بكامراتي  ال�شتعانة 

والفعاليات املقدمة من اجلامعة.

ما طموحاتك �مل�صتقبلية
يف جمال �لت�صوير؟

طموحاتي كبرة وكثرة، فاأنا اأطمح لأن 

اأ�شبح م�شورة عاملية معروفة، واأن اأ�شور 
اأطمح لتطوير  كما  ال�شعودية،  القناة  يف 
نف�شي يف هذا املجال والتخ�ش�ض يف اأحد 

فنون الت�سوير.
 

ما  �سروط الت�سوير ال�سليم
من وجهة نظرك؟

اختيار  على  الت�شوير  يف  الكلي  العتماد 
ال���ك���ام���ريا، وم��ع��رف��ة ق���واع���د ال��ت�����س��وي��ر 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة، و�����ش����رورة ت���واف���ر الإ����ش���اءة  

املنا�شبة.

مباذ� تن�صحني �ملوهوبات
يف �لت�صوير؟

اأن�شحهن بالطاع، والتجربة واللتحاق 
بالدورات املتخ�س�سة يف الت�سوير، وعدم 
وب��ذل  الآخرين، وال�شعي  على  العتماد 
يف  وامل�ساركة  تعليم الت�سوير،  يف  اجلهد 
وتطويرها،  موهبتهن  لتنمية  امل�سابقات 

وحتفيز النف�ض لاأف�شل دائما.

كيف ترين نظرة �ملجتمع للت�صوير؟
املجتمع يف املا�سي مل يكن متقبا لفكرة 
الوقت احل��ايل، فهناك  اأم��ا يف  الت�سوير، 
بحد  فنا  لكونه  للت�شوير  نظرة اإيجابية 

ذاته.
   

ما خططك �لقادمة؟
���ش��اأوا���ش��ل م�������ش���واري، ب���ل ���ش��اأع��م��ل على 
ت���ق���دمي ال���دع���م ال��ك��ام��ل ل��ل��م��ب��ت��دئ��ني يف 
يف  دورات  ت���ق���دمي  وك���ذل���ك  ال��ت�����ش��وي��ر، 

املدرا�ض.

كلمة �أخرية؟
و�شديقاتي  عائلتي  اأ�شكر  ثم  اهلل،  اأ�شكر 
على حتفيزي ودعمي وت�شجيعي لتحقيق 
كلية  وك��ي��ل��ة  بال�شكر  واأخ�����ض  اأح���ام���ي، 
اأمل  الدكتورة  م�شيط  بخمي�ض  املجتمع 
ح�����ش��ني اآل م�����ش��ي��ط، ال��ت��ي ت�����ش��ع��ى دائ��م��ا 
وت��وف��ر  ال��ط��ال��ب��ات،  ط��م��وح��ات  لتحقيق 
ت��خ�����س جم��ال��ه��ن، مما  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 

اأ�شهم يف تطوير املوهوبات.
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إبن الهيثم صاحب »الغرفة المظلمة«
يعود اإليه اكت�شاف مبادئ »الغرفة املظلمة«، 
مظهرها  يتغر  امل��واد  بع�ض  اأن  وماحظة 
اإذا م���ا ت��ع��ر���س��ت ل��ل�����س��وء. م���ا ه���و م��ع��روف 
اأح����دا مل يفكر يف  اأن  ال��ل��ح��ظ��ة،  ح��ت��ى ه���ذه 
معا  تعمان  وهما  الظاهرتني  هاتني  جعل 
عام  حتى  دائ��م  ب�شكل  تبقى  �شور  للتقاط 
1800 تقريبا، وكان ذلك عندما قام »توما�ض 
ودجوود« باأول حماولة موثقة، رغم اأنها مل 

تكن ناجحة.
ال��ق��رن  م��ن  الع�سرينيات  منت�سف  يف 
19، جنح »ن�شيفور نيب�ض« يف املحاولة اإل اأنه 
اأي��ام، كما  لعدة  للكامرا  التعر�ض  يلزم  كان 
ا�شتمر  نا�شجة.  تكن  مل  املبكرة  النتائج  اأن 

م�شاعد ن�شيفور »لوي�ض داجر« وطور عملية 
الداجرية، وهي اأول عملية ت�شويرية معلن 
ب�سكل  وق��دم��ت  وا���س��ح��ة  ���س��ورا  لتنتج  عنها 
جت���اري ع��ام 1839 وه��و ال��ت��اري��خ ال���ذي يعّد 

ب�شكل عام تاريخ ولدة الت�شوير العلمي.
وهناك رواي��ات اأخ��رى يف ه��ذا املنحى، 
امل�شلم اجلليل  اأنه لول العامل العربي  منها 
ال�شوء  علم  يف  واأبحاثه  الهيثم  بن  احل�شن 
وال��ب�����ش��ري��ات، وحم���اولت���ه اخ����رتاع ك��ام��را 

الت�سوير.
در������ض اب����ن ال��ه��ي��ث��م ظ���واه���ر ان��ك�����ش��ار 
وخالف  مف�شل،  ب�شكل  وانعكا�شه  ال�����ش��وء 
الآراء القدمية، كنظريات بطليمو�ض، فكان 

اأ�شعة  بوا�شطة  تتم  الروؤية  اأن  نفى  اأول من 
علم  اأ�شا�شيات  اأر�شى  كما  العني،  تنبعث من 

العد�شات، و�شّرح العني ت�شريحا كاما.
و�شع  ب��ل  ال��ع��ني،  بت�شريح  يكتف  ومل 
اأج��زائ��ه��ا ووظ��ي��ف��ة ك��ل ج���زء، ودر����ض عملية 
الإب�������ش���ار واآل���ي���ت���ه���ا، وال���ع���وام���ل ال��ن��ف�����ش��ي��ة، 

والتاأثرات اخلارجية على عملية الإب�شار.
الكلمة  م��ن  م�شتق  ال��ك��ام��را  وا���ش��م 
املظلمة  ال��غ��رف��ة  وتعني  »ُق���م���رة«،  العربية 
ب�����ش��ب��اك ���ش��غ��ر، وه�����ذا م���ا ���ش��اع��د ع��ل��م��اء 
ال����غ����رب، وم���ن���ه���م »ن���ي���وت���ن« و »ك���ب���ل���ر« يف 
اإ�شقاط علم الب�شريات وال�شوء والعد�شات 

واخرتاع الكامرا.
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مواهب طالبية

كيف تنتقل من مصور هاٍو إلى مصور محترف؟
هذا �شوؤال يطرح نف�شه ب�شدة كبرة يف عامل 
امل�����س��ك��ل��ة ل تكمن  ال��ف��وت��وغ��رايف.  ال��ت�����س��وي��ر 
كامل�سور  ال��ف��وت��وغ��رايف  ال��ت�����س��وي��ر  اإت���ق���ان  يف 
املحرتف، بل تكمن يف اأن اأغلب الباحثني عن 
الأم���ور  م��ن  ملجموعة  يفتقدون  ال��غ��اي��ة  ه��ذه 
فلنتعرف  مبتغاهم؛  حتقيق  دون  حتول  التي 
ال��ت�����ش��وي��ر  الإح���رتاف���ي���ة يف  م��ع��ن��ى  ع��ل��ى  اإذا 

الفوتوغرايف.
تتلخ�س هذه يف مدى قدرة امل�سور على 
امل���زج ب��ني جم��م��وع��ة م��ن الأف���ك���ار والتقينات 
ل��ل��ح�����س��ول ع���ل���ى �����س����ورة م��ث��ال��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة 
ع��م��ا ي�����ش��وره الآخ��������رون، م���ن خ����ال متكنه 

مع  للت�شوير  املنا�شبة  ال���زاوي���ا  اإخ��ت��ي��ار  م��ن 
بالإ�سافة  الذي يليق بها،  التاأطري والتكوين 
الدقة  منح  على  ال��ق��ادرة  العد�شة  لإ�شتخدام 
ال��ت�����س��وي��ر، مع  ال��ع��ال��ي��ة يف خمتلف جم���الت 
ال�شورة؛  لإلتقاط  املنا�شبة  اللحظة  حتديد 
الثقة  الهدف،  هذا  لبلوغ  الو�شائل  اأه��م  ومن 
الإب������داع، والتحلي  ب��ال��ن��ف�����ض، وال���ق���درة ع��ل��ى 
بال�شر وعدم امللل والإ�شت�شام ال�شريع مهما 

كانت العراقيل.

قراءة كتب التصوير
اأف�������س���ل  ع���ل���ى  اأن حت�������س���ل  ت�����س��ت��ط��ي��ع  ل�����ن 

الت�سوير  م�سامني  تفهم  اأن  ب��دون  النتائج 
ق��راءة  ُتبحر يف  اأن  ل��ذا عليك  ال��ف��وت��وغ��رايف، 
الت�شوير  لأن  ال��ف��وت��وغ��رايف،  الت�شوير  كتب 
يتطلب  العلوم  من  كغره  علم  الفوتوغرايف 

التعمق فيه اأكادمييا وعمليا.

التعامل مع الكاميرا
ك���ث���ري م����ن امل���ب���ت���دئ���ني يف جم�����ال ال��ت�����س��وي��ر 
لكامريا  امتاكهم  اأن  يظنون  الفوتوغرايف 
اأروع  على  للح�شول  ال�شبيل  ه��و  اإح��رتاف��ي��ة 
ال�������ش���ور، وه����ذا م��ف��ه��وم خ���اط���ئ، ف��ال��ك��ام��را 
الإب���داع، بل هي جمرد  الإحرتافية ل ت�شنع 

ك��ب��ار  اأن  ب��دل��ي��ل  ذل����ك،  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��دك  اأداة 
بدايات  واأ�شهرهم، ومنذ  العامل  امل�شورين يف 
كامرات  ي�شتعملون  ك��ان��وا  الفن  ه��ذا  ظهور 
ت��ع��ت��ر ب��دائ��ي��ة مب��ق��اي��ي�����ض ع�����ش��رن��ا احل���ايل. 
خلف  ت��ق��ف  ال��ت��ي  وال��ي��د  وال��ع��ني  فالعقل  اإذا 

الكامرا هي اأ�شا�ض البداع.

استخدام العدسة المناسبة
ومعها  الفوتوغرايف  الت�شوير  اأن��واع  تختلف 
اخلا�شة  والإع���دادات  الظروف  تختلف  طبعا 
التعرف على  ال�����ش��روري  م��ن  لهذا  ن��وع،  بكل 

اأنواع العد�شات وا�شتخداماتها.
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اأط���ور  ح��ت��ى  اأك���رث  اأب����دع  لأن  ي�شجعني 
ن��ف�����ش��ي ولأح����ق����ق جن����اح����ات ت�����ش��رف��ن��ي 
وتزيد من فخري واعتزازي بهذا الفن 

اجلميل فن الت�سوير.
 

كيف �صقلت موهبتك؟  
ب���امل���م���ار����ش���ة، ودع�����م ب��ع�����ض امل�����ش��وري��ن 
اإذ  املحرتفني،  �شور  بع�ض  ومب�شاهدة 

اإنني اأطمح للو�شول اإلى م�شتوياتهم.

يبدو �أن ت�صويرك موجه
نحو �لطبيعة، ما �لذي
قدمته لك �لطبيعة؟ 

وقد  اخل��ال��ق،  �شنع  من  الطبيعة  لأن 
جذابة  مناظر  بها  حيث  فيها،  اأب���دع 
دف��ع��ت��ن��ي اإل���ي���ه���ا وج����ذب����ت ان��ت��ب��اه��ي، 
ال�شم�ض  غ���روب  عند  املنظر  وخ��ا���ش��ة 
و�شروقها وعند نزول الأمطار، فكلها 
اخل��ال��ق،  عظمة  تبني  جميلة  مناظر 
واحليوانات،  الطيور  ت�شوير  وكذلك 
اهلل  للتفكر يف �شنع  يدعو  ذل��ك  وك��ل 

الذي اأتقن كل �شيء. 

د.هيثم بشير الصديق 

بق�شم  الطالب  البارقي  عبداهلل  اأو�شح 
اللغة الإجنليزية يف علوم واآداب تنومة، 
اأن م�شاركته يف الأوملبياد الثقايف الثالث 
ك���ان ل���ه ال��ف�����ش��ل يف ت��ف��ج��ر م��وه��ب��ت��ه، 
واأ�شار يف حوار مع »اآفاق« اإلى اأنه اأ�شبح 
مولعا بفن الت�سوير منذ اأن كان طالبا 
يف املرحلة الثانوية، واأ�شاد بالدعم الذي 

وجده من كليته يف �شقل موهبته. 

متى �كت�صفت موهبتك
 يف فن �لت�صوير؟

مولعا  ك��ن��ت  اإذ  ال��ث��ان��وي��ة،  امل��رح��ل��ة  يف 
امل�شاهد  خ��ال  م��ن  وذل���ك  بالت�شوير، 
الطبيعية وجربت الت�شوير �شيئا ف�شيئا 

حتى تطورت موهبتي. 
 

هل �أ�صافت لك م�صاركاتك
يف �لأوملبياد �صيئا؟

ف���رح���ت ف���رح���ا ك���ب���را، ح��ي��ن��م��ا وج���دت 
وهذا  تنومة  يف  بكليتي  تعر�س  �سوري 

كيف ترى �لهتمام
بفن �لت�صوير ودعم

�ملوهوبني فيه؟ 
اله��ت��م��ام وا���ش��ح م��ن خ���ال الأومل��ب��ي��اد 
ال����ذي تنظمه اجل��ام��ع��ة، وق��د  ال��ث��ق��ايف 
و�شاركت فيه ووجدت دعما معنويا من 
ال��ق��ائ��م��ني ب���الأم���ر، وخ��ا���ش��ة اأ���ش��ات��ذت��ي 

وزمائي واأهلي، حفظهم اهلل.

ماذ� عن ردود �أفعال
�مل�صاهدين لت�صويرك؟

كبري  بقبول  يحظى  الت�سوير  فن  اأرى 
من بع�ض النا�ض، وكانت التعليقات على 
للم�شي  �شجعني  مم��ا  طيبة  ت�شويري 

قدما يف هذا املجال.

ما طموحاتك يف �مل�صتقبل؟ 
اأط��م��ح اإل���ى ت��ط��وي��ر اإم��ك��ان��ات��ي يف فن 
اأ���ش��ارك  واأن  ال��ف��وت��وغ��رايف،  الت�شوير 
باإذن  واأحظى،  امل�شابقات،  يف كثر من 
اهلل، بالقبول والفوز فيها، حتى اأ�شبح 

م�سورا عامليا.

البارقي: األولمبياد 
الثقافي فجر موهبتي 

في التصوير

التخصص والتمكن
جم����الت ال��ت�����س��وي��ر ال��ف��وت��وغ��رايف م��ت��ع��ددة، 
وك����ي ت�����ش��ب��ح م�����ش��ورا م��ت��ح��رف��ا ف���ا ب���د من 
التخ�ش�ض واتقان املجال الذي متيل وترتاح 

له، للح�شول على �شور فوتوغرافية راقية.

العمل والمثابرة
رغباتك  لتحقيق  ج��احم��ة  لرغبة  امتاكك 
وط����م����وح����ات����ك ي���ن���ط���ب���ق مت����ام����ا ع���ل���ى ع���امل 
اأمامك  �شيكون  اإذا  ال��ف��وت��وغ��رايف،  الت�شوير 
واملثابرة  بال�شر  مواجهتها  عليك  حتديات 

وتقبل ماحظات الآخرين.
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»م. ح.«: رفقاء السوء دمروا حياتي
سعيد العمري

ال��ذي طلب عدم  ح.«  »م.  الطالب  اأك��د 
باجلامعة،  درا�شته  وجهة  ا�شمه  ذك��ر  
اإل����ى ظلمات  ق����ادوه  ال�����س��وء  اأن رف��ق��اء 
امل��خ��درات  اأن  اإل���ى  الن���ح���راف، م�شرا 
اأث�������رت ���ش��ل��ب��ا يف ���ش��ح��ت��ه وحت�����ش��ي��ل��ه 
الأك������ادمي������ي، ن��ا���ش��ح��ا ال����ط����اب ع��ر 
»اآف������اق« ب��اخ��ت��ي��ار الأ����ش���دق���اء ورف��ق��اء 
الدرا�شة بعناية، والنتباه اإلى درا�شتهم 

وم�ستقبلهم.
اإل����ى  ع�����اد  ال������ذي  ح.«  »م.  وب��������داأ 
م���ع���ان���اة ق�شته  ب��ع��د ط����ول  ال�������ش���واب 
م���ن ن�����ش��اأت��ه ف���ق���ال »ول�����دت يف اإح����دى 
ون�شاأت  ع�شر،  منطقة  ب�شرق  القرى 
وت���رع���رع���ت يف ت��ل��ك ال���ق���ري���ة. وال����دي 
م���ت���زوج م���ن ام�����راأت�����ني، ول�����دي اأخ����وة 
م��ن اأب����ي ي��ك��رون��ن��ي ���ش��ن��ا م��ت��زوج��ون، 
اأكر  واأن��ا  الريا�ض،  مبدينة  ويقيمون 

اإخوتي من  اأمي.
وا�����س����ل����ت ت���ع���ل���ي���م���ي الب����ت����دائ����ي 
واملتو�شط والثانوي يف قريتي ال�شغرة 
ب��ت��ف��وق، وهلل احل��م��د، وت��وج��ت تفوقي 
التخ�س�س  يف  اجل��ام��ع��ة  يف  ب��ق��ب��ويل 
اأح��ل��م ب��ه، وج��ه��زت حقيبة  ال���ذي كنت 
عام  لبدء  ا�شتعدادا  واأغرا�شي  �شفري 
التي  عائلتي  عن  بعيدا  جديد  درا�شي 

ن�شاأت يف كنفها منذ نعومة اأظفاري«.

بداية االنحراف
فتوقف  ال��ذك��ري��ات  �شريط  وا���ش��رتج��ع 
»اأقمت يف  فقال  الن��ح��راف  بداية  عند 
واأنا  مفرو�شة،  �شقة  يف  الأول  الأ�شبوع 
اأب��ح��ث ع��ن ���ش��ك��ن ي��ن��ا���ش��ب اإم��ك��ان��ي��ات��ي 
�شكن  على  النهاية  يف  وح�شلت  املادية، 
م����ع جم���م���وع���ة م����ن ال�������س���ب���اب ال���ذي���ن 
وكانت  ال��ق��ط��اع��ات،  بع�ض  يف  يعملون 

البداية طبيعية«.
م��اذا ح��دث؟ يوا�شل )م. ح(:  ث��م 
الأول  امل�����ش��ت��وى  »در����ش���ت وح�����ش��ل��ت يف 
على معدل 3.90 من 5.00، ومع مرور 
الوقت لحظت اأن ال�شباب الذين اأقيم 
احل�شي�ض  م��ادة  يتعاطون  كانوا  معهم 
املخدر، وكنت اأراقبهم من بعيد واأحلظ 
فقررت  وال�شتمتاع،  ال�شحكات  عليهم 
اأن اأخو�ض هذه التجربة املرة، واأخذت 
اأول �شيجارة ح�شي�ض ودخلت يف الن�شوة 
ال��ك��اذب��ة، وك��ان��ت ب��داي��ة ان��ح��رايف. كنت 

اأت��ع��اط��ى يف تلك ال��ف��رتة ب��امل��ج��ان، ومل 
امل��ادة، لكن  اأ�شرتي هذه  اأن  اأتوقع  اأكن 
مع مرور الوقت اأ�شبحت اأ�شرتيها من 
اأتعاطى  واأ�شبحت  اخلا�ض،  م�شرويف 
احل�شي�ض ب�شراهة، وب�شفة �شبه يومية 

حتى اآلت الأمور اإلى الأ�شواأ«.

فشل دراسي
وت��اب��ع »ب�����داأت اأغ��ي��ب ع��ن امل��ح��ا���ش��رات 
واأ���ش��ه��ر يف ال��ل��ي��ل، واأن�����ام يف ال�����ش��ب��اح، 
وحرمت يف عدد من امل��واد حتى اأ�شبح 
�شنتني  خال   2.20 الرتاكمي  معديل 
اإل  الدرا�شية  اخلطة  من  اأجت���اوز  ومل 
معهم  ب���داأت  ال��ذي��ن  فزمائي  القليل 
تقدموا يف درا�شتهم، واأنا مازلت اأترنح 

يف امل�ستويات الأولية«.
واأ���ش��اف »ك��ن��ت اأع���اين م��ن �شعف 
التغذية  �شوء  ج�شمي وظهور عامات 
وزي�����ادة م��ع��دلت ال��ت��ع��رق، ورع�����س��ة يف 
الأطراف و�سعف الذاكرة وعدم القدرة 
ع��ل��ى ال��رتك��ي��ز ل��وق��ت ط���وي���ل، وتقلب 
امل����زاج وال��رغ��ب��ة يف الن���ع���زال وال��ب��ق��اء 
وح��ي��دا ف���رتات ط��وي��ل��ة، وال��ت��ه��رب من 
اأو ح�شور املنا�شبات  اجللو�ض يف املنزل 
الج���ت���م���اع���ي���ة واإه������م������ال ال����ه����واي����ات 
عدم  وك��ذل��ك  الثقافية،  اأو  الريا�شية 
الهتمام باملظهر اخلارجي ب�شكل عام«.

عالج نفسي
ف��ق��رر  غ��ف��ل��ت��ه  م���ن  ح.«  »م.  ا���ش��ت��ي��ق��ظ 
عر�ض حالته على الأطباء املخت�شني. 
اإل��ى  اأذه���ب  ي��ق��ول »ذات ي��وم ق���ررت اأن 
امل�شهورين  النف�شيني  الأط���ب���اء  اأح����د 
الف�شل  ل��ه  ك��ان  ال���ذي  وه��و  باملنطقة، 
بعد اهلل يف تغير حالتي اإلى الأف�شل؛ 
فرتكت على يده هذا الداء، و�شرعت يف 
اأف�شل يل، ثم قررت  البحث عن �شكن 
اأن ل رجوع اإلى الوراء، وعزمت على اأن 
اأ�شر دائما يف طريق ال�شواب، وبف�شل 
واجتهاد،  بجد  درا�شتي  اإل��ى  ع��دت  اهلل 

واأنا الآن اأ�شعى جاهدا اإلى التفوق«.

كلمة نصيحة
ووج������ه ن�����ش��ي��ح��ة ل���زم���ائ���ه ال���ط���اب 
ي��خ��ت��اروا طرق  ب���اأن  »اأن�شحهم   ق��ائ��ا 
ال��ن��ج��اح ب��ع��ن��اي��ة، وك���ذل���ك اأ���ش��ح��اب��ه��م 
وزم���اءه���م، واأن ي��ب��ت��ع��دوا ع��ن رف��ق��اء 
اأخ���اق  لإف�����ش��اد  ال�����ش��وء،  فهم  �شبب 

برفقة  يحاط  عندما  فاملرء  الإن�����ش��ان، 
ب�شبب  ك��ب��ر  ب�شكل  ب��ه��م  ي��ت��اأث��ر  ���ش��وء 
الّذنوب  ارتكاب  امل�شتمر له على  حثهم 

واملعا�سي«. 
الإن�شانية  النف�ض  اأن  اإل��ى  واأ���ش��ار 
ب��ط��ب��ع��ه��ا ت����ت����اأث����ر ب�������س���ك���ل ك���ب���ري مب��ا 

تطلعاتها  وي��داع��ب  م�شامعها  ي��ط��رق 
و���ش��ه��وات��ه��ا م���ن ال���ك���ام ال�����ذي ي��زي��ن 
توؤثر  التي  املنمقة  وال��ع��ب��ارات  الباطل 
توؤدي  ال�شوء قد  رفقة  »اإن  وقال  فيها، 
بالإن�شان اإلى الهاك وال�شياع، فكثر 
م��ن رف��ق��اء ال�����ش��وء ي��ج��ع��ل��ون الإن�����ش��ان 

�شلبا  اآثارها  تنعك�ض  قد  اأم��ورا  يرتكب 
عليه يف حياته؛ فاملخدرات على �شبيل 
امل���ث���ال ه���ي م���ن ن��ت��ائ��ج رف��ق��ة ال�����ّش��وء، 
الإن�شان  م�شتقبل  تدمر  اإل��ى  وت���وؤدي 
وتازمه ال�شمعة ال�شيئة يف حياته، واإن 
اإل��ى تدمري احلياة  ت��وؤدي  ال�سوء  رفقة 

ل��اإن�����ش��ان،  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال�شخ�شية 
يتتبع  الإن�����ش��ان  ي��رون  عندما  فالنا�ض 
ط����رق ال�������ش���وء وي�����ش��ل��ك��ه��ا، وي�����ش��اح��ب 
يبتعدون  تراهم  ال�شيئني  الأ�شخا�ض 
ع��ن��ه وي��ن��ف��رون م��ن��ه، مم���ا ي�����وؤدي اإل���ى 

عزلته يف املجتمع الذي يعي�ض فيه«.
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تجارة المخدرات في العالم
عدد  اأن  اإل��ى  املتحدة  الأم���م  تقديرات  ت�سري 
ب���امل���خ���درات زاد ع���ن 207  امل��ت�����س��ل��ة  ال��وف��ي��ات 
ب�شبب  تقريبا  ن�شفها   ،2014 ع��ام  حالة  األ��ف 

اجلرعات املفرطة.
وب��ت��ح��ل��ي��ل ن���وع���ي���ة امل�����خ�����درات الأك�����رث 
)احل�شي�ض(  القنب  ك��ان  ال��ع��امل،  يف  �شيوعا 
الأم��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  وج�����اءت  الأول،  امل���رك���ز  يف 
بينما  ال��ث��اين،  امل��رك��ز  يف   Amphetamines
املركز الثالث كان من ن�شيب املواد الأفيونية 
واأ���ش��ب��اه��ه��ا؛ وه���ن���اك 129 دول����ة ت��ت��م زراع���ة 
ب���ل���دا ي�����زرع خ�����ش��خ��ا���ض  ال��ق��ن��ب ف��ي��ه��ا، و 49 
واإج���م���ال  ال��ك��وك��ا؛  ت����زرع  الأف���ي���ون و 7 دول 
اإل��ى  ي�شل حجم جت���ارة امل��خ��درات يف ال��ع��امل 

8% من  اأو ما ي�شكل  800 مليار دولر �شنويا، 
املنتجة  ال��دول  ومن  العاملية؛  التجارة  حجم 
90% من  ت�شدر  التي  اأفغان�شتان،  للمخدرات 
الإن���ت���اج ال��ع��امل��ي، وب��اك�����ش��ت��ان واإي�����ران وتركيا 

وطاجيك�شتان .

طرق التهريب
ر���س��د ال��ت��ق��ري��ر اأرب����ع ط���رق رئ��ي�����س��ي��ة عاملية 
لتهريب املخدرات ونقلها من اأماكن زراعتها 

و�شناعتها اإلى اأماكن اإنتاجها.
الطريق الأول يعرف با�شم درب البلقان 
وي���ب���داأ م��ن اأف��غ��ان�����ش��ت��ان وي��ن��ت��ق��ل اإل���ى اإي���ران 

والعراق وتركيا وينتهي يف غرب اأوروبا.

ال��ط��ري��ق ال��ث��اين ه��و ال���درب اجلنوبي، 
ال���ذي ي��رب��ط ج��ن��وب اآ�شيا م��ع اأف��ري��ق��ي��ا، مير 
اإل���ى اخلليج  اإي�����ران ب��ح��را  اأو  ع��ر ب��اك�����ش��ت��ان 

العربي ثم اأفريقيا.
اأم�������ا ال���ط���ري���ق ال���ث���ال���ث ف���ه���و ال�����درب 
ال��رو���ش��ي مع  ال��ذي يربط الحت���اد  ال�شمايل 

اآ�شيا الو�شطى.
الطريق الرابع، وهو الأ�شهر واملعروف 
لو�ض  ت�شكل  وال��ذي  الذهبي«،  »املثلث  با�شم 

وتاياند وبورما زواياه الثاث.

آثار المخدرات
تو�شلت  درا�شة �شابقة اإلى اأن اأ�شباه الأفيون 

وال���ك���وك���اي���ني وامل��ن�����س��ط��ات الأم��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ي��ة 
والقنب، قطفت ما جمموعه 12 مليون �شنة 
من اأعمار متعاطيها، ب�شبب الوفاة املبكرة اأو 
�شنة  8 مايني  ع��ن  يزيد  م��ا  الإع��اق��ة، منها 
اأ�شباه  من ال�شطرابات الناجمة عن تعاطي 
الأف��ي��ون؛ ول نغفل ارت��ب��اط ارت��ف��اع معدلت 
املخدرات،  انت�شار  بزيادة  والإره��اب  اجلرمية 
ج��رمي��ة  امل���ت���ع���اط���ي  ي���رت���ك���ب  اأن  مي���ك���ن  اإذ 

للح�سول على املال ل�سراء املخدرات.
كما ت�شر بع�ض التقارير اإلى ا�شتخدام 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات الإره���اب���ي���ة لأن������واع م��ع��ي��ن��ة من 
منت�سبيها  على  لل�سيطرة  امل��خ��درة  احل��ب��وب 

وغر�ض القيم الإجرامية يف نفو�شهم.
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قو�ت �لأمن �ملك�صيكية تلقي �لقب�ض على »�إل �صابو غزمان« �أخطر جتار �ملخدر�ت يف 
�لعامل و�أثر�هم، و�لذي متكن من �لفر�ر من قب�صة �لعد�لة لأكرث من 20 عاما. موؤخر� 
مت ت�صليمه �إلى �لوليات �ملتحدة ملحاكمته؛ وهو يقبع حاليا يف �صجن م�صدد مبدينة 

نيويورك، وجتري معه حتقيقات معمقة للك�صف عن �صبكة عالقاته �لدولية.



أندية

14 عامال  لتعزيز المشاركة في األنشطة غير الصفية
الباحثة  اأجرتها  علمية،  درا���ش��ة  خل�شت 
�شالح مرزم ال�شبيعي، من كلية الرتبية 
بجامعة امللك �شعود، اإلى اأن عوامل جذب 
الطاب نحو الأن�شطة الطابية ياأتي يف 

مقدمتها ما يلي:
مل��م��ار���ش��ة  امل���ن���ا����ش���ب���ة  • الأج������ه������زة 

الأن�شطة البدنية والريا�شية. 
امل�سابقات  يف  والتجديد  التنويع   •

والأن�شطة الثقافية.
مع  تتنا�شب  عينية  جوائز  ر�شد   •

حاجة الطالب اجلامعي.
ال���ط���اب  ت�����س��ج��ي��ع م�������س���ارك���ات   •

الو�شائل  يف  ون�شرها  واإب��داع��ات��ه��م 
الإعامية يف اجلامعة.

عند  والبتكار  التجديد  م��راع��اة   •
اإعداد برامج الأن�شطة الجتماعي.

التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ت�سجيع   •
ل��ل��ط��اب امل�����ش��ارك��ني يف الأن�����ش��ط��ة 

الريا�سية.
• م�ساركة ع�سو هيئة التدري�س يف 

الأن�شطة الطابية.
بحيث  الدرا�شي  اجل��دول  تنظيم   •
ي��ت��م��ك��ن ال����ط����اب م����ن امل�����ش��رتك��ة 

بفعالية يف الأن�شطة الطابية.

الطاب  وع��ي  تنمية  العمل على   •
واإدراك��������ه��������م لأه����م����ي����ة الأن�������ش���ط���ة 

الطابية عر و�شائل خمتلفة .
• ال��ع��ن��اي��ة واله���ت���م���ام ب��امل��ن�����ش��اآت 
ال��ري��ا���ش��ي��ة وامل����راك����ز ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
الدورية  ال�شيانة  واإج��راء  الأخ��رى 

لها. 
• ت��ط��وي��ر اإج������راءات الإع�����ان عن 
الكليات  داخ���ل  الطابية  املنا�شط 
وخ�����ارج�����ه�����ا، وا�����ش����ت����خ����دام م���وق���ع 

اجلامعة يف الإنرتنت لذلك.
• اإبراز فعاليات الأن�شطة الطابية 

�شمن  خا�ض  موقع  يف  اجلامعة  يف 
موقع اجلامعة الإلكرتوين ليت�شنى 
ل��ل��ط��اب، وب��خ��ا���س��ة امل�����س��ت��ج��دي��ن، 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأن�����ش��ط��ة اجل��ام��ع��ات 
تقدمه  اأن  ميكن  وم��ا  وم��واع��ي��ده��ا 

لإ�شباع ميول الطالب ورغباته.
ا����ش���ت���ق���ط���اب ط������اب اجل���ام���ع���ة   •
امل���ب���دع���ني وامل����رزي����ن ل��ا���ش��ت��ف��ادة 
م��ن��ه��م ك���ق���ادة يف ب���رام���ج الأن�����ش��ط��ة 
للطاب  ج��ذب  وعنا�شر  الطابية 

للم�شاركة يف الأن�شطة اجلامعية.
• ق��ي��ام امل�����ش��وؤول��ني ع���ن الأن�����ش��ط��ة 
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ال��ط��اب��ي��ة يف اجل���ام���ع���ة ب���زي���ارات 
دورية منتظمة ملواقع واأماكن اإقامة 
على  للوقوف  الطابية  الأن�شطة 
احتياجات  وتلم�ض  الرامج  تنفيذ 
ال��دع��م  ول��ت��ق��دمي  ال��ق��ائ��م��ني عليها 
امل���ع���ن���وي ل���ل���م�������س���ارك���ني ف���ي���ه���ا م��ن 

الطاب.
ي��ذك��ر اأن ال��درا���ش��ة ج����اءت ب��ع��ن��وان 
م�شاركة  �شعف  اإل���ى  امل���وؤدي���ة  »ال��ع��وام��ل 
وو�شائل   الطابية  الأن�شطة  يف  الطاب 
الطاب  نظر  وجهة  م��ن  عليها  التغلب 

بجامعة امللك �شعود«.

عدنان األلمعي

اأو�شح رئي�ض نادي املال والأعمال، الطالب 
ي��راع��ي  ال���ن���ادي  اأن  اآل ح��م��و���ض،  ع���ب���داهلل 
الح��ت��ي��اج��ات الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ط��وي��ري��ة 
م��وؤك��دا يف  ب��راجم��ه،  اخ��ت��ي��ار  والنف�شية يف 
اأن الأندية الطابية هي  »اآف��اق«  حوار مع 
واإب����راز  للتميز و���ش��ق��ل  ال��ب��واب��ة احل��ق��ي��ق��ة 

املواهب والقدرات.

لنبد�أ بروؤية ناديكم.
انطاقا من روؤيتنا نحو الريادة يف جمال 
ن�شعى  ال�شفية،  غ��ر  الطابية  الأن�شطة 
جاهدين يف نادي املال والأعمال اإلى اإتاحة 
ك��ل م��ا يحتاج اإل��ي��ه ال��ط��ال��ب م��ن ال��رام��ج 
وال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��ن��وع��ة، وج��م��ي��ع ب��راجم��ن��ا 
اإطاقها  قبل  واملراجعة  للتدقيق  تخ�شع 
م���ن ع����دة ن�����واح ت�����ش��م��ل ج�����ودة ال��رن��ام��ج 
واأ���ش��ال��ت��ه، وامل��خ��رج��ات امل��ت��وق��ع��ة، وك��ذل��ك 
من الفئات امل�شتهدفة يف حالة التخ�شي�ض 

لبع�س الأق�سام يف الكلية. 

�أبرز بر�جمكم خالل �لف�صل �حلايل؟ 
ك���ان���ت ب���داي���ت���ن���ا يف ه�����ذا ال���ف�������ش���ل ق���وي���ة، 
ون��ط��م��ح اإل���ى احل�����ش��ول ع��ل��ى امل��رك��ز الأول 
يف ت��ق��ي��ي��م الأن����دي����ة، ف��ف��ي ت��د���ش��ني اأع��م��ال 
النادي الذي اأقيم بداية الف�شل الدرا�شي، 
للف�سل  ال��ن��ادي  وب��رام��ج  فعاليات  عر�سنا 
احل���ايل، ورك��زن��ا على ث��اث��ة ج��وان��ب هي: 

الجتماعي، والتطويري، والنف�شي.

وعلى �شبيل املثال برنامج »فينا خر« 
ال����ذي مي�����س اجل��وه��ر احل��ق��ي��ق��ي ل���دى كل 
م��ن خاله  ن��ح��اول  اخل����ر،  وه���و  �شخ�ض 
العمل  على  ون��رك��ز  اخل���ر،  ن��ط��اق  تو�شعة 
ال��ت��ط��وع��ي الإن�����ش��اين، ونبتعد ع��ن ك��ل ما 
وحدتنا  على  التاأكيد  مع  جمتمعنا،  يفرق 

بنبذ العن�سرية والتطرف.
وه���ن���اك ب��رن��ام��ج »ه����ات ي����دك« ال���ذي 
والتكاتف بني  التعاون  روح  بث  اإلى  يهدف 
الطاب وم�شاعدة الآخرين يف مواجهتهم 
تاأكيد  اإل��ى  ن�شعى  خاله  وم��ن  عائق،  لأي 
اأننا اأ�شرة واحدة، واأنه ليوجد فا�شل بيننا، 

بل يجب اأن نقف مع الفا�شل حتى ينجح. 
وم������ن ب����راجم����ن����ا ل����ه����ذا ال���ف�������ش���ل: 
اإب���راز  اإل���ى  وت��ه��دف  الإب��داع��ي��ة،  امل�سابقة 
الق�سرية  الأف�����ام  جم���ال  يف  امل��وه��وب��ني 
والت�شوير الفوتوغرايف والإن�شاد والر�شم 
ب��اأن  اإدراك م��ن��ا  ال��ع��رب��ي، وذل���ك  واخل���ط 
ه��ن��اك ط��اق��ات ���ش��اب��ة مم��ي��زة حت��ت��اج اإل��ى 
قائمة  ت�شمل  كما  عليها.  ال�شوء  ت�شليط 
براجمنا احلالية دورات تدريبية تتنوع يف 
م�شمونها والأق�شام امل�شتهدفة، بالإ�شافة 
بالتنمية  ت��ت��م��ث��ل  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  دورات  اإل����ى 

وتطوير الذات وغريها.

ماذ� عن �إقبال �لطالب
على بر�مج  �لنادي وع�صويته؟

يبلغ عدد طاب النادي، وهلل احلمد، نحو 
والأ�شالة  الأق�شام،  جميع  من  طالبا   170
اإعداد  واجل��ودة معياران نعتمد عليهما يف  

ال����رام����ج وال����ل����ق����اءات، وه����و م���ا ن��ت��ج منه 
الإقبال الطابي الكبري على برجمنا.

هل من معوقات تعرت�ض طريقكم؟ 
الدكتور  الطاب  �شوؤون  لعميد  اأ�شكر  اأن  اأود 
مريع الهبا�ض لدعمه غر املحدود، ومل يكن 
هناك معوقات باملعنى احلقيقي، واإمنا ميكن 
اأن اأ�شميها �شعوبات وا�شتطعنا اجتيازها لأننا 
لي�ض  والنجاح  التميز  طريق  ب��اأن  يقني  على 
لل�شعوبات  بالن�شبة  واأم��ا  ب��ال��ورود.  مفرو�شا 
بع�س  اأب��رم��ن��ا  الف�سل  ه��ذا  امل��ادي��ة فنحن يف 
ال�شراكات ال�شرتاتيجية، وناأمل اأن ت�شهم يف 
حل الأعباء املادية يف امل�شتقبل.  املميز دائما 
يفر�ض نف�شه على ال�شاحة؛ ومن هنا ن�شعى 
الطاب،  باأثره على  يعود  ال��ذي  التميز  اإل��ى 
ل��اإب��داع والظهور  ب��واب��ة  ال��ن��ادي  ي��ك��ون  واأن 
املميز، ورغم املناف�شة القوية بني الأندية فاإن 
تفكرنا من�شب على تقدمي الأف�شل ولي�ض 

املناف�شة من اأجل املناف�شة فقط.

هل تلقون دعما من كليتكم؟
ظ��ف��رة من  ب��ن  ف��اي��ز  ال��دك��ت��ور  الكلية  عميد 
اأ�شبوع  تاأ�شي�شه، و كل  الداعمني للنادي منذ 
ي��رف��ع  ل��ه تقرير عما مت اإجن���ازه؛ ول��ذا فهو 

متابع عن قرب لأعمال النادي وفعالياته.

كلمة �أخرية؟
الكليات باللتحاق  اإخواين من جميع  اأن�شح 
احلقيقة  البوابة  لكونها  الطابية  بالأندية 

للتميز و�شقل واإبراز املواهب والقدرات.

آل حموض: األندية 
الطالبية بوابة لصقل 
المواهب والمهارات

نادي المال واألعمال
الرؤية

اأن يكون نادي املال والأعمال رائد لاأن�شطة اجلامعية على م�شتوى جامعات 
اململكة. 

الرسالة
املالية  ال��ع��ل��وم  الأك��ادمي��ي��ة يف  وال��درا���ش��ة  التطبيقية  امل��م��ار���ش��ات  ب��ني  ال��دم��ج 
مبا  الكلية  وخريجي  لطاب  والتاأهيل  والتميز  ال��ري��ادة  لتحقيق  والإداري����ة 
يتوافق مع احتياجات �شوق العمل ال�شعودي، واإمداد واإ�شباع طالب الكلية مبا 
يحتاج اإليه ومبا يفيده يف تخ�ش�شه داخل وخارج اجلامعة، ومبا يواكب م�شرة 

اجلامعة نحو الريادة، ويجعل الطالب رقما �شعبا يف تخ�ش�شه.

األهداف
• تنمية ق���درات ال��ط��اب واخل��ري��ج��ني وت��زوي��ده��م ب��امل��ع��ارف وامل��ه��ارات 

احلديثة.
بالكلية  اخل��ا���ش��ة  الق�شايا  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  م��ع  الأع���م���ال  ث��ق��اف��ة  ن�شر   •

وجمالتها.
• تدعيم �شمعة النادي كم�شدر دائم لتنمية املهارات املتميزة والإبداعية 

يف جمالت الكلية.
• اإحياء روح العمل الكامنة يف الطاب والأكادمييني.

• الإ�شهام يف تعديل بع�ض ال�شلوكيات اخلاطئة لدى بع�ض ال�شباب.
• تعويد الطالب على العمل اجلاد وحتمل امل�شوؤولية والبذل والعطاء.

• ال�شتفادة من الفر�ض املتاحة من اجلامعة.
• ال�شتفادة من اخلرات املوجودة يف الكلية يف جمالت املال والأعمال.

• التغر امل�شتمر والتطور يف النادي بو�شع خطة لأكرث من �شنتني.

رؤساء
لجان النادي
• رئي�ض �لنادي

عبداهلل بن عبدالرحمن
اآل حمو�ض 

• نائب رئي�ض �لنادي
عبداهلل ال�سمراين

• �لفريق �ل�صرت�تيجي
نايف اليامي

• م�صوؤول �لفريق 
�لإعالمي

 ح�شام ذيبان
• م�صوؤول �لفريق 

�لريا�صي 
حممد �سنيج

• م�صوؤول �لفريق
�لرتفيهي و�لتحفيزي

ح�شن �شمغان
• م�صوؤول �لفريق �لثقايف 

عبدالوهاب الوادعي
• م�صوؤول �لفريق 

�لجتماعي 
علي الوادعي
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مقررات دراسية

»تكنولوجيا اإلنتاج«
مقرر يضع أسس عمليات التصنيع

عبد اهلل زارب

ي��ع��د »ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا الإن���ت���اج وال���ور����ض« 
م��ق��ررا اأ���ش��ا���ش��ي��ا ل��ط��اب اأق�����ش��ام كلية 
ف��روع  م��ن  اأ�شيل  ف��رع  وه��و  الهند�شة، 
املفاهيم  على  ال�شوء  ي�شلط  املعرفة، 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة والأ����ش�������ض ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
الأ�شا�شية  الت�شنيع  بعمليات  املتعلقة 
م���ث���ل امل�������واد ال��ه��ن��د���ش��ي��ة وخ��وا���ش��ه��ا 
و���ش��ب��اك��ة وت�����ش��غ��ي��ل وت�����ش��ك��ي��ل امل���ع���ادن 
وت�����ش��ن��ي��ع الأخ�������ش���اب، ب��الإ���ش��اف��ة اإل��ى 
واأ�شا�شيات  وال��ل��ح��ام  ال�شمكرة  اأع��م��ال 
و�شيانة  وتركيب  الكهربائية  الدوائر 

ال�سيارات.

رأي الطالب
عد عدد من الطاب الذين ا�شتطلعت 
اآراءه�����م  » اآف����اق«، امل���ادة م��ن امل��ق��ررات 
امل��م��ت��ع��ة وال�������ش���ه���ل���ة، واأج����م����ع����وا ع��ل��ى 
مينح  اإن���ه  اإذ  ل��ه،  امل�شتقبلية  ال��ف��ائ��دة 
ال����ط����ال����ب ن����ب����ذة خم���ت�������ش���رة جل��م��ي��ع 

جمالت الهند�شة.
واأ�شاروا اإلى اأن املناق�شة التفاعلية 
هي الطريقة املثلى لتو�سيل املعلومة، 
ك��م��ا ي���رى ال��ط��اب اأن ���ش��اع��ات امل��ق��رر 
ك��اف��ي��ة ج���دا ول ح��اج��ة اإل���ى زي��ادت��ه��ا' 
تت�شح  الختبارات مل  نتائج  اأن  ورغ��م 
فاإنهم  ال���ش��ت��ط��اع،   ل���دى عينة  ب��ع��د 
اأبدوا تفاوؤلهم  باإحراز  معدلت عالية 

يف املقرر. 

عضو هيئة التدريس
اأداء  الطاب عن ر�ساهم عن  واأع��رب 

ال�شاعات  خال  التدري�ض  هيئة  ع�شو 
النظرية والعملية، و�شكروا لأ�شتاذهم 
يقدمه  ما  على  غيث  حمدي  الدكتور 
التعليمية،  مهمته  لتنفيذ  جهد  م��ن 

داعني اهلل له بالتوفيق وال�شداد. 

الصعوبات
ال�سحيفة  تركت  ال�سفافية،  مبداأ  من 
للطاب املجال يف طرح ما يعانون منه 
املقرر،  درا�شتهم  خ��ال  �شعوبات  م��ن 
كثيف  امل��ق��رر  اأن  اإل���ى  بع�شهم  ف��ذه��ب 
جدا، بينما اأك��د  اآخ��رون اأنهم يجدون 

�شعوبة يف التوا�شل مع اأ�شتاذ املقرر.

رأي األستاذ 
ب����دوره، ق���ال اأ���ش��ت��اذ امل��ق��رر ال��دك��ت��ور 
ح���م���دي غ���ي���ث »ي���ج���ب ع���ل���ى ج��م��ي��ع 
جيد  ب�شكل  ال�شتماع  املقرر  اأ�شاتذة 
قبل  م���ن  امل��ط��روح��ة  الآراء  ل��ك��ام��ل 
اأبنائنا الطاب، واإخ�شاعها للدرا�شة 
مع الأخذ يف العتبار الآراء املقبولة 
اإن  اإذ  التنفيذ،  حيز  وو�شعها  منها 
ذلك �شي�شهم ب�شكل فعال يف حت�شني 

الأداء«.

مستوى الطالب 
ب�شفة  الكلية  طاب  »يتميز  واأ�شاف 
ع��ام��ة مب�����س��ت��وى م��ت��ق��دم م���ن الفهم 
وال����ق����درة ع��ل��ى ا���ش��ت��ي��ع��اب امل���ق���ررات 
العلمية  امل����ادة  ل��ه  ت��ق��دم  اأن   ب�����ش��رط 
باأمثلة  م�سحوبة  مي�سرة  ���س��ورة  يف 
ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ت�����ش��اع��د ع���ل���ى ا���ش��ت��ي��ع��اب 

الطالب للفكرة«.

اسم المقرر: تكنولوجيا اإلنتاج والورش
رمزها: 121 همك 3

التخصص: الهندسة الميكانيكية 
الكلية: الهندسة

األستاذ: د. حمدي غيث

تقنية الطباعة ثالثية األبعاد تقتحم عالم السيارات

ي��ل��ه��ث ���ش��ن��اع ال�������ش���ي���ارات ه����ذه الأي�������ام يف 
حماولة للحاق مبا ت�شيفه تقنية الطباعة 
ث��اث��ي��ة الأب����ع����اد ل��ع��امل ال�������س���ي���ارات، فبعد 
جن���اح ال��ط��اب��ع��ات ث��اث��ي��ة الأب���ع���اد يف اإن��ت��اج 
اأدوات،  ذل����ك م���ن  امل���ن���ازل والأث�������اث وغ����ر 
اإلى  ال�شيارات  القائمون على �شناعة  يتجه 

التقنية.  هذه  على  بالعتماد  �شيارات  اإنتاج 
الفارهة  ال�شيارات  �شناعة  �شركة  وجت��ري 
ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى  جت����ارب  »اأودي«،  الأمل��ان��ي��ة 
اأج�������زاء م��ع��دن��ي��ة م�����ش��ن��وع��ة ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال��ط��ب��اع��ة ث��اث��ي��ة الأب���ع���اد، »امل��ج�����ش��م��ة« يف 

�شناعة �شياراتها. 
وتناولت و�شائل الإعام خر ت�شميم 
منوذج  الأمركية  م��وت��ورز«  »ل��وك��ال  �شركة 
با�شتخدام  العامل  يف  كهربائية  �شيارة  اأول 

طابعة ثاثية الأبعاد.
وت�سهم تقنية الطباعة ثاثية الأبعاد 
يف ال�شتغناء عن ممار�شات العمل التقليدية 
حاجة  هناك  تكون  ولن  ال�شيارات،  مل�شنعي 

اخلا�شة  والقوالب  الأدوات  ا�شتخدام  اإل��ى 
توفر  ���ش��اأن��ه  م��ن  وه���ذا  ال��ق��ط��ع،  ب�شناعة 
ك��ث��ر م��ن اجل��ه��د وال���وق���ت؛ ك��م��ا ت�شهم يف 
ت��وف��ري امل��اي��ني م��ن ال�������دولرات، وتتطلع 
يف  التالية  اخل��ط��وة  اإل���ى  الآن  ف���ورد  �شركة 
مبا  الأبعاد،  ثاثية  الطباعة  ا�شرتاتيجية 
اأج��زاء  ل�شناعة  املحتملة  الفر�ض  ذل��ك  يف 
ا�شتخدام  ب��دل من جم��رد  املعدنية  الإن��ت��اج 

البا�شتيك فقط ل�شنع النماذج.
اإم��ك��ان��ي��ة  اأي�����ش��ا  التقنية  ه���ذه  وت��ت��ي��ح 
اأو ال�شيارة  طباعة قطع معّينة من املحرك 
واختبار ما يحويه من عيوب قبل البدء يف 

ت�سنيع القطع الفعلية.

+ 
ق

فا
آ

ت��ت��م��ي��ز ال���ق���ط���ع امل�����ش��ن��وع��ة ب��ت��ق��ن��ي��ة 
الطباعة ثاثية الأبعاد بانخفا�ض تكلفتها 
وخفة وزنها مما ي�شهم يف زيادة �شرعة هذه 
ال�شيارات، اإ�شافة اإلى كونها �شديقة للبيئة، 

لنخفا�ض الغازات والعوادم الناجتة عنها.

 Satari »�شتاري«  �شيارة  وهي  العامل،  يف  »طباعيا«  م�شنعة  �شيارة  لأول  منوذج 
من  تتكون  والتي  العادية  ال�شيارات  بخاف  �شاعة.   44 يف  طباعتها  متت  التي 
مادة  من  م�سنعة  قطعة   50 من  اأق��ل  من  تتكون  ال�شيارة  فهذه  القطع،  اآلف 
كيلومرتا(   64.37( بال�ساعة  ميا   40 اإلى  �شرعتها  وت�شل  خا�شة،  با�شتيكية 
وميكنها ال�سري مل�سافة 120 ميا بال�شحنة الكهربائية الواحدة؛ اأما �شعرها يف 

ال�سوق فهو 18،000 دولرا اأمريكيا تقريبا
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نظريات

التفكير التصميمي.. أهم البدائل 
االستراتيجية لحل المشكالت المعقدة

عبد اهلل زارب

ب��ق�����ش��م تقنيات  امل�����ش��اع��د  ق���ال الأ����ش���ت���اذ 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، 
»منتدى  اإن  الوليدي،  عبداهلل  الدكتور 
 10 و����س���ع   »2016 ال���ع���امل���ي  الق���ت�������س���اد 
مهارات رئي�شية مطلوبة يف �شوق العمل 
عام 2020م، اإل اأن مهارة »حل امل�شكات 
 Complex Problem امل�����ع�����ق�����دة« 

Solving كانت هي الأكرث اأهمية.
واأ����ش���اف »ب��ال��ن��ظ��ر ل��ت��اأه��ي��ل ط��اب 
يف  ال����رتك����ي����ز  اأن  جن�����د  اجل�����ام�����ع�����ات، 
اإن وجد، على مهارات التحليل  الغالب، 
قلل  مم��ا  امل�����ش��ك��ات؛  ح��ل  يف  التقليدية 
م���ن ف��ر���ض جن��اح��ن��ا يف ح���ل ك��ث��ر من 
ب�شبب  امل���ع���ق���دة،  امل��ع��ا���ش��رة  امل�����ش��ك��ات 
تخ�ش�شية  زواي������ا  م���ن  ح��ل��ه��ا  ���ش��ع��وب��ة 
����ش���ي���ق���ة، وك�����ذل�����ك ����ش���ع���وب���ة ���ش��ح��ل��ه��ا 
ومن  فقط.  التحليلي  املنهج  با�شتخدام 
ملنهجية خمتلفة  احل��اج��ة  ه��ن��ا، ظ��ه��رت 

امل��ع��ق��دة«.   امل�شكات  ح��ل  يف  للم�شاهمة 
�شيمون«  »ه��رب��رت  الدكتور  ط��رح  لقد 
على  احلا�سل  وه��و   Herbert Simon
ن��وب��ل يف الق��ت�����ش��اد،  يف كتابه  ج���ائ���زة 
 The Sciences of the Artificial
كلغة م�شرتكة  الت�شميم  ال�شتفادة من 
بني التخ�ش�شات املختلفة من اأجل حل 

امل�سكات املعقدة.
 ومب����ق����ارن����ة ال���ت�������ش���م���ي���م ب���ط���رق 
اعتماد  ن��اح��ظ  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  التحليل 
»منهج  ع��ل��ى  اأ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل  الت�شميم 
وب��ن��اء  ��ور  ل��ت�����شّ  synthesis ال��رتك��ي��ب« 

�شيء م�شتقبلي غر موجود.
وه����ذا م���ا مي��ي��زه ب�����ش��ك��ل ج��وه��ري 
analysis؛  ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي«  »امل���ن���ه���ج  ع���ن 
م��وج��ود من  لفهم ماهو  وال���ذي يهدف 
خ����ال حت��ل��ي��ل��ه اإل�����ى اأج�������زاء، وق����د نتج 
املعقدة بني  العاقات  اإغ��ف��ال  ذل��ك  ع��ن 
ه��ذه الأج���زاء. وظهر م��وؤخ��را »التفكر 
 Design Thinking ال��ت�����س��م��ي��م��ي« 

التفكير التصميمي
مل يقت�سر على امل�سممني، وجتاوزهم 
ثم  املنتجات واخل��دم��ات،  اإل��ى ت�شميم 

اإلى اإعداد اخلطط وال�شرتاتيجيات.
واآل�����ي�����ة ال���ع���م���ل ب���ن���ه���ج ال��ت��ف��ك��ر 
الت�شميمي هي اأن�شب واأجمل منهجية 
وت��ر���ش��ي  ت��ت��ن��ا���ش��ب  جت����ارب  لت�شميم 
بعني  يفكر  ال��ن��ه��ج  ه���ذا  لأن  ال��ع��م��ي��ل، 
ف��اإن هذه  لذلك  امل�شتخدم.  اأو  العميل 
جتارب  ابتكار  عملية  ت�سهل  املنهجية 

اإبداعية ت�سعد وتر�سي العماء.

كيف يفكر المصمم؟
Empathize - أول: �لتعاطف�

حتتاج  معنى،  ذا  اإب��داع��ا  لت�شنع 
للتعرف على امل�ستخدم والهتمام 

بحياته. 
 Define ثانيا: �لتحديد

هو  ال�سحيحة،  امل�سكلة  ت��اأط��ري 
ال�����ش��ب��ي��ل ال��وح��ي��د لإي���ج���اد احل��ل 

ال�شحيح.
ثالثا: �لت�صور

Ideate -وطرح �لأفكار
الأم������ر ل ي��ت��ع��ل��ق ف��ق��ط ب��اإي��ج��اد 
ل�سنع  ولكن  ال�سحيحة،  الفكرة 

اأو�شع نطاق لاإمكانيات.
ر�بعا: بناء �لنماذج

Prototyping
ابِن لتفكر واختر لتتعلم.
Test خام�صا: �لختبار

لتتعلم  ف��ر���ش��ت��ك  ه���و  الخ���ت���ب���ار 
اأك����رث ع��ن ج����دوى ح��ل��ول��ك وع��ن 

امل�ستخدمني.

كيف تكتب موجز
تصميم فعاال؟

بطريقة  اأدن���اه  الأ�شئلة  ع��ن  اأج��ب��ت  اإن 
مرتبة ومف�شلة، فاإنك �شتح�شل على 
 ،%90 بن�شبة  ت�شميم منتهي  م��وج��ز 
ال�شئلة  م��ن  املتبقية �شتاأتي  وال�����٪10 

اأن  ب��ع��د  امل�شمم  ل��ك  �شيوجهها  ال��ت��ي 
تقدم له موجز الت�شميم.

1( م��ا م�����ش��روع��ك ال��ت��ج��اري وم��ا 
الذي يقدمه؟

2( ما الأهداف؟ وملاذا؟
امل�������س���ت���ه���دف���ة  ال����ف����ئ����ة  م��������ْن   )3

مل�شروعك؟
4( ما املوا�شفات؟

5( ه����ل ه���ن���اك م���ع���ي���ار م���ع���ني يف 
بالك؟

6( ما ميزانيتك؟
7( م����ا امل������دى ال���زم���ن���ي وامل���وع���د 

النهائي للم�شروع؟

ال�شرتاتيجية حلل  البدائل  اأهم  كاأحد 
امل�سكات املعقدة.

على  الت�سميمي  التفكري  يعتمد 
طريقة تفكري قريبة من طريقة تفكري 
امل�شمم؛ بحيث يكون فيها امل�شمم جزءا 
التخ�س�سات  م��ت��ع��دد  ع��م��ل  ف��ري��ق  م���ن 
يعمل ب�شكل جماعي لربط الحتياجات 
احلقيقية بحلول عملية قابلة للتطبيق 

ولها قيمة م�سافة.
الت�شميمي  التفكر  انت�شر  وق���د 
ب�����س��ك��ل م��ل��ح��وظ يف ال�����س��ن��وات ال��ع�����س��ر 
الأخرة يف خمتلف التخ�ش�شات وكثر 

من ال�سركات. 
ويف الغالب تنطلق عمليات التفكر 
التعاطف  على  ال��ق��درة  من  الت�سميمي 
بالتف�سري  القبول  وع��دم  امل�ستفيد،  مع 
»اإع��ادة  و  الحتياج  اأو  للم�شكلة،  املبدئي 
لفهم  امل�����س��ك��ل��ة   Reframing ت���اأط���ري« 
والعمل  احلقيقية،  امل�سكلة  واك��ت�����س��اف 
اإبداعية  بحلول  للخروج  تعاوين  ب�شكل 

ووق��ت  تكاليف  ب��اأق��ل  وجتربتها  عملية 
لتلبية هذه الحتياجات.

وم������ن امل������ب������ادرات امل���ه���م���ة يف ه���ذا 
ال�����ش��ي��اق، اأن�����ش��اأت »ج��ام��ع��ة ���ش��ت��ان��ف��ورد« 
Stanford University كلية للت�سميم 
اجلامعة  طاب  بني  جتمع   D.School
من خمتلف التخ�س�سات يعملون ب�سكل 
وتطبيق  ت���در����ض  م���ق���ررات  يف  ج��م��اع��ي 
ال��ت��ف��ك��ر ال��ت�����ش��م��ي��م��ي ل��ت��ق��دمي ح��ل��ول 
نوعية لتلبية احتياجات واقعية ومهمة.

وهو  التفكر،  املنا�شب  م��ن  ورمب��ا 
اق��رتاح اأق��دم��ه للمجتمع الأك��ادمي��ي يف 
جامعاتنا،  يف  امل��ق��ررات  ه��ذه  مثل  اإدراج 
ب���ح���ي���ث ي�����در������ض ف���ي���ه���ا ال�����ط�����اب م��ن 
خم���ت���ل���ف ال���ت���خ�������س�������س���ات ك���خ���ط���وة يف 
اجت����اه رب���ط ال��ت��خ�����ش�����ش��ات والرت���ب���اط 
اأك�������رث ب���اح���ت���ي���اج���ات امل���ج���ت���م���ع و����ش���وق 
مهمة  مهارات  الطاب  واإك�ساب  العمل 
للمرحلة القادمة، ودعم ت�شميم واإنتاج 

حلول مل�شكات مهمة. 

د. عبداهلل
محمد الوليدي 

المهام الحالية: 
ال�شعودية  العام على فرع اجلامعة  امل�شرف   •

الإلكرتونية يف اأبها.
• م�شت�شار غر متفرغ لدى بع�ض اجلامعات 
ال�����ش��ع��ودي��ة يف جم����ال ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين 

والتعليم عن بعد.

المهام السابقة:
امللك  بجامعة  الل���ك���رتوين  التعلم  عميد   •

خالد )2007 – 2016م(.
• م�شت�شار غر متفرغ بوزارة التعليم العايل 
– املركز الوطني للتعلم الإلكرتوين والتعليم 

عن بعد.
• م�سرف على الإدارة العامة لتقنية املعلومات 

بجامعة امللك خالد )2013 – 2014م(.
املعلمني  بكلية  الآيل  احلا�شب  ق�شم  رئي�ض   •

باأبها )2006 – 2007م(.

المؤهالت: 
ال��ت��ع��ل��م  ت��خ�����س�����س  يف  دك������ت������وراه   ،2005  •
الإل�����ك�����رتوين م����ن ج���ام���ع���ة ولي������ة ك��ان�����ش�����ض 

بالوليات املتحدة الأمريكية.
ال��ت��ع��ل��م  ت��خ�����ش�����ض  يف  م��اج�����ش��ت��ر   ،2001  •
الإل�����ك�����رتوين م����ن ج���ام���ع���ة ولي������ة ك��ان�����ش�����ض 

بالوليات املتحدة الأمريكية.
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LightBoard ومبادرتي إدارة األحداث وتقنية
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العدد 196  |  17 ربيع الثاني 1438  |  15 يناير 2017تميز علمي

أكاديميا
أقسام

قسم الدراسات اإلسالمية بمحايل..

ترسيخ العقيدة بأساليب علمية
كريمة سالم                                                         

مبحايل  الإ�شامية  الدرا�شات  ق�شم  اأن�شئ 
م����ع ن�������ش���اأة ال��ك��ل��ي��ة امل��ت��و���ش��ط��ة ل��ل��ب��ن��ات يف 
»القراآن  ق�شم  م�شمى  1418/6/10ه������، حتت 
الكرمي والدرا�شات الإ�شامية«، وكانت مدة 

الدرا�شة اآنذاك �شنتني.
ويقوم الق�سم بتدري�س العلوم ال�سرعية 
)ال��ت��ف�����ش��ر وع���ل���وم���ه، ال�����ش��ن��ة وع��ل��وم��ه��ا، 
ال��ع��ق��ي��دة الإ����ش���ام���ي���ة وف���روع���ه���ا، وال��ف��ق��ه 
واأ�شوله(، وفق منهج اأهل ال�شنة واجلماعة، 
ومي��ن��ح اخل���ري���ج���ات درج����ة ال���دب���ل���وم. وم��ع 
الرتبية  كلية  اإل��ى  املتو�شطة  الكلية  حت��ول 
تغير  مت  1422-1423ه������������،  ع���ام  للمعلمات 
ا�شم الق�شم اإلى ق�شم الدرا�شات الإ�شامية، 
اأربع �شنوات، ليمنح  واأ�شبحت الدرا�شة فيه 
اخلريجات درجة البكالوريو�ض. ويف 1427- 
امللك  جامعة  اإل��ى  الكلية  ان�شمت  1428ه������، 

خالد، واأ�شبحت تتبع لها اإ�شرافيا واإداريا.
حتويل  مت  1433ه��������،   -1432 ع���ام  ويف 
الكلية من كلية الرتبية للمعلمات اإلى كلية 
العلوم والآداب، مع احتفاظ الق�شم مب�شماه 

ودرجته العلمية.

872 طالبة
امل�شاعد  الفقه  اأ�شتاذ  الق�شم،  رئي�شة  ك�شفت 
الدكتورة هالة اأحمد بيومي اأن الق�شم ي�شم 
872 طالبة منتظمة، و1293 طالبة منت�سبة، 
ال��ع��ام  ب��ل��غ يف  اأن ع����دد اخل���ري���ج���ات  م��ب��ي��ن��ة 
املا�سي 286 خريجة. كما ي�شم الق�شم نخبة 

من اأع�شاء هيئة التدري�ض املميزين.  
 

إنجازات القسم
اأكدت الدكتورة هالة اأن الق�شم حقق العديد 

من الإجنازات، منها:
م�شابقتي  يف  الأول  ب��امل��رك��ز  ال��ف��وز    •
)و�شارعوا( و)ق�شمي اأجمل( التابعتني 
ملركز العمل التطوعي وخدمة املجتمع 

بالكلية للعام اجلامعي 1437/36ه�.
يف  والثالث  الأول  باملركزين  الفوز    •
الأومل��ب��ي��اد ال��ث��ق��ايف ل��ط��اب وط��ال��ب��ات 
1436/1435ه���  جامعة امللك خالد عام 

يف جمال ال�سعر النبطي. 
الأوملبياد  يف  الثالث  باملركز  ال��ف��وز    •
الثقايف لطاب وطالبات جامعة امللك 

1437/1436ه����� يف جم��ال ال�سعر  خالد 
النبطي.  

•  احل�شول على املركز الأول يف تفعيل 
ال��ت��ع��ل��م الإل�����ك�����رتوين ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
الكلية يف الف�شل الدرا�شي الأول للعام 

اجلامعي 1438/1437ه�.

أنشطة القسم
الفعاليات  الق�سم يف  اأع�ساء  • ي�سارك 

الثقافية املنظمة يف الكلية.
تدريبية  دورات  اإل��ق��اء  يف  • امل�ساركة 

مبركز التدريبات بالكلية.    
للطالبات  بحثية  باأعمال  امل�ساركة   •
ال����ذي  الأول  ال���ط���اب���ي  ال���ل���ق���اء  يف 
ن��ظ��م��ت��ه ال��ك��ل��ي��ة يف ال����ع����ام اجل��ام��ع��ي 

1437/1436ه��.
دينية  ن���دوات  الق�شم  اأع�����ش��اء  • يلقي 
وت����وع����وي����ة ���ش��م��ن اأن�������ش���ط���ة ال��ل��ج��ن��ة 

الدينية للم�سلى.
م��ه��ارة  ل��رف��ع  دورات  ال��ق�����س��م  • ينظم 

للطالبات يف جمال اخلط العربي.  
الفعاليات  م��ن  ع����ددا  ال��ق�����ش��م  • نظم 
الثقافية، منها اليوم الوطني، والأمن 
الأ������ش�����ري، وت��ع��ظ��ي��م ل��ف��ظ اجل���ال���ة، 

واأ�شبوع ال�شجرة، وحفظ النعمة.
• اإقامة دورة تدريبية بعنوان »تب�شيط 
ال����ف����رائ���������س«، ب���ال���ت���ع���اون م����ع ق�����س��م 

ال�سريعة.

مشاركات األعضاء العلمية 
اأن لأع�����س��اء هيئة  ال���دك���ت���ورة ه��ال��ة  اأك�����دت 
التدري�ض يف الق�شم م�شاركات علمية  مميزة  

على م�شتوى اجلامعة، منها:  
•  ق���دم ال��دك��ت��ور اأم����ني ���ش��ال��ح دي���اب 
غماز الأ�شتاذ امل�شاعد يف الفقه بالق�شم 
ندوة بعنوان )مهارات الإلقاء ومقابلة 
مبحايل،  العامة  املكتبة  يف  اجلمهور( 
بنادي  الثقافية  اللجنة  مع  بالتعاون 

اأبها الأدبي.
•  ���ش��ارك��ت ال���دك���ت���ورة اأ����ش���م���اء ع��ب��ادة 
حم��م��د الأ���ش��ت��اذ امل�����ش��اع��د يف احل��دي��ث 
وع��ل��وم��ه ب��ال��ق�����ش��م، ب��ب��ح��ث ج���اء حتت 
ع���ن���وان )ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ����ش���اأن ال��ع��ل��م��اء 
وع����اج ال����ق����راآن ال���ك���رمي ل����ه(، �شمن 
ف��ع��ال��ي��ات امل����وؤمت����ر ال������دويل ال���ق���راآين 

القراآنية يف  الدرا�شات  لتوظيف  الأول 
عاج امل�شكات املعا�شرة بجامعة امللك 
)توجيهات  ببحث  �شاركت  كما  خالد، 
�شمن  النعمة(،  حفظ  لتعزيز  نبوية 
ف���ع���ال���ي���ات م���ل���ت���ق���ى »ح����ف����ظ ال��ن��ع��م��ة 
م�����ش��وؤول��ي��ت��ن��ا ج��م��ي��ع��ا« ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

خالد.  
•  �شارك الدكتور حمدي عبداحلميد 
بالق�شم  امل�شاعد  الفقه  اأ���ش��ت��اذ  ك�شك 
ب��ب��ح��ث )م���ق���ا����س���د ال�����س��ري��ع��ة م��ن��ه��ج 
ملتقى  فعاليات  �سمن  النعم(  حلفظ 
جميعا(  م�شوؤوليتنا  النعمة  )ح��ف��ظ 

بجامعة امللك خالد.

تطلعات القسم
الق�سم  اأن  بيومي  هالة  الدكتورة  اأو�سحت 
املهمة  العديد من الرامج  يتطلع لتحقيق 

وهي:
• ال�شعي اإلى التجهيز اإلى عقد موؤمتر 
حم���ل���ي ح�����ول ق�����ش��ي��ة م����ن ال��ق�����ش��اي��ا 
من  الباحثني  وا�شتقطاب  امل��ع��ا���ش��رة، 

خمتلف اجلامعات ال�سعودية.
•  ال�شعي اإلى اإقامة م�شابقة يف حفظ 
القراآن الكرمي داخل الكلية للطالبات 
وخارج الكلية للمجتمع املحلي، ت�شرف 
عليها جلنة خمت�سة من اأع�ساء هيئة 

التدري�س يف الق�سم.
وب��ح��وث  »درا�����ش����ات  جم��ل��ة  • اإ�شدار 
اأخ��ب��ار  ع��ل��ى  ت�شتمل  ال��ت��ي  اإ���ش��ام��ي��ة« 
البحثية  وامل�شاركات  الق�شم  ون�شاطات 
لاأع�ساء وللطالبات وزاوية التعريف 
العلمية  الق�شم وامل�شرة  اأع�شاء  باأحد 
�شاء  اإن  ت�شدر،  و�شوف  ل��ه،  والبحثية 

اهلل،  يف القريب العاجل.
م��ع  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�������س���راك���ة  • زيادة 
مديرية  مثل  املنطقة،  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
الأوق���اف وال��دع��وة والإر���ش��اد وجمعية 
حتفيظ القراآن الكرمي ومكتب توعية 
اجلاليات يف املحافظة، من اأجل اإ�شهام 
مبحا�سرات  ال��ت��دري�����س  هيئة  اأع�����س��اء 

توعوية.
•  اإن�����ش��اء م��رك��ز ل��ت��دري��ب اخل��ري��ج��ات 
اجلمهور  م��ع  التوا�سل  م��ه��ارات  على 
و����ش���ائ���ر الأم��������ور امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اجل��ان��ب 

الدعوي لتاأهيلهن ل�سوق العمل.

الرؤية
التطلع اإلى حتقيق الريادة يف بناء ال�شخ�شية الإ�شامية، على اأ�ش�ض �شرعية �شليمة.

الرسالة
حتقيق التكامل بني املقررات ال�شرعية مبا يحقق الو�شطية يف بناء ال�شخ�شية الإ�شامية البعيدة عن الغلو اأو الإفراط والتفريط.

األهداف 
العبودية هلل وحده  باأ�شاليب علمية و�شيانتها من ال�شالت والبدع لتحقيق  • تر�شيخ العقيدة واملبادئ والقيم الإ�شامية 

وعلى وجه �شحيح.
• تزويد الطالبات بالعلم ال�شرعي من منابعه الأ�شلية.

• اإعداد املتخ�ش�شات يف العلوم ال�شرعية وفق فهم �شحيح.
• تعميق البحوث العلمية ال�شرعية املت�شلة بذلك ملواجهة م�شتجدات الع�شر ونوازله.

• مواكبة خطط التنمية باإعداد القوى العاملة الازمة للنهو�ض باملجتمع يف جمالت الدعوة والحت�شاب يف مرافق الدولة املختلفة.
ذلك. على  الطالبات  نفو�ض  وتوطني  وا�شتمرارا،  اإيجادا  عليها،  واملحافظة  واأهدافها  الإ�شامية  ال�شريعة  مقا�شد  • رعاية 
• تعميق اإميان الطالبات ب�شمو ال�شريعة الإ�شامية وتلبيتها حلاجة الب�شر بجميع الوقائع مما يوؤكد �شاحيتها لكل زمان ومكان.

جمتمعها. يف  ح�شنة  قدوة  لتكون  مق�شودة  تعليمية  مواقف  خال  من  اجليد  ال�شلوك  الطالبة  • اإك�شاب 
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أقسام

د. بن هنية: نهدف لربط قسم نظم المعلومات
بشركتي »مايكروسوفت« و »أوراكل«

جامعة  م��ن   2007 ع��ام  يف  واملاج�شتر 
مر�شيليا  م��دي��ن��ة  يف  ر����ش���اي  م���ا  اك�����ض 
من   2012 عام  يف  والدكتوراه  بفرن�شا، 

جامعة كلود برنار ليون يف فرن�شا.

حدثنا يف �لبد�ية عن �لق�صم
وما يقدم للطالب �لد�ر�صني فيه؟

ي��ع��ّد ق�����ش��م ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات م���ن اأه���م 
الأق�شام يف كلية علوم احلا�شب. ويعتر 
تخ�ش�شا  امل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��م  ت��خ�����ش�����ض 
الو�شل بني  ولذا فهو همزة  تطبيقيا، 
وجم��الت  احل��ا���ش��ب  ع��ل��وم  تخ�ش�شات 
اإلى  الق�سم  ويهدف  املختلفة.   العمل 
اإك�������س���اب ال���ط���اب امل���ع���ارف وامل���ه���ارات 
وتطوير  وت�سميم  لتحليل  ال��ازم��ة 
للموؤ�ش�شات  املختلفة  املعلومات  نظم 

احلكومية واخلا�شة.

كيف يو�كب �لق�صم �لتطور�ت
يف جمال �خت�صا�صه؟

خالد العمري

اأك����د رئ��ي�����ض ق�����ش��م ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات يف 
كلية علوم احلا�شب باجلامعة الدكتور 
اإلى  يهدف  الق�شم  اأن  هنية،  بن  و�شام 
اإك�������س���اب ال���ط���اب امل���ع���ارف وامل���ه���ارات 
وتطوير  وت�سميم  لتحليل  ال��ازم��ة 
للموؤ�ش�شات  املختلفة  املعلومات  نظم 

احلكومية والقطاع اخلا�ض.
وك�����ش��ف يف ح����وار م���ع »اآف������اق« اأن 
ربط  تت�شمن  امل�شتقبلية  الق�شم  روؤي��ة 
ال��ك��رى،  اخل��ا���ش��ة  بال�شركات  الق�شم 
مثل مايكرو�شوفت واأوراكل، من خال 
ا�شتقدامها لإقامة دورات وحما�شرات 
يف جمال تخ�ش�ض كل �شركة، ليتمكن 
باجلانب  معارفهم  رب��ط  من  الطاب 

التطبيقي.

�صريتك �لذ�تية يف �صطور؟
 ،2005 ع��ام  البكالوريو�ض  على  حا�شل 

اأع�شاء  م��ن  نخبة  على  الق�شم  يحتوي 
هيئة التدري�ض املتميزين وعلى م�شتوى 
ع���ايل م��ن احل��رف��ي��ة وامل��وؤه��ل��ني تاأهيا 
خرتهم  اكت�شبوا  والذين  عاليا،  علميا 
من جامعات خمتلفة ومرموقة يف دول 
متابعة  على  با�شتمرار  يعمل  لذا  �شتى، 
كل  لت�شمل  الدرا�شية  املناهج  وتطوير 
تكنولوجيا  ت���ط���ورات  م���ن  ي�شتجد  م���ا 
ومعلوماتية مرتبطة بتخ�س�س الق�سم.

ما �لدور �لذي يقدمه �لق�صم
يف خدمة �ملجتمع؟

ي�����ش��ه��م يف خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع م���ن خ��ال 
امل��ت��ع��ل��ق��ة بنظم  ت���ق���دمي ال����ش���ت�������ش���ارات 
التدريبية،  ال�����دورات  وك���ذا  امل��ع��ل��وم��ات، 
وت�������ش���م���ي���م الأن�����ظ�����م�����ة احل���ا����ش���وب���ي���ة 

للموؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة.

هل يقيم �لق�صم
دور�ت تفيد �لطالب؟

نعم يقيم الق�شم دورات عدة يف جمال 
البيانات  قواعد  مثل  املعلومات  نظم 
وحت��ل��ي��ل وت�����ش��م��ي��م ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات، 
وك��ذل��ك ك��ل م��ا ي�شتجد م��ن تطورات 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ي��ح��ر���ض ال��ق�����ش��م على 

اإي�شالها اإلى اأبنائه الطاب.

وهل من تعاون
بني �لق�صم و�لأق�صام �ملماثلة

يف �جلامعات �لأخرى؟
نعم، نحن على ات�شال دائم وم�شتمر 
املعلومات  اأق�شام نظم  مع زمائنا يف 
يف اجل���ام���ع���ات ال�������ش���ع���ودي���ة، ون��ن��ظ��م 
�شنويا  ت��ق��ام  ال���رجم���ة  يف  م�����ش��اب��ق��ة 
على م�ستوى اململكة، مما ميكننا من 
ومقارنتهم  ط��اب��ن��ا  م�شتوى  ق��ي��ا���ض 

بطاب اجلامعات الأخرى.

كيف تقيمون م�صتوى
�لبحث �لعلمي يف �لق�صم؟

ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ي�����س��ري مب�����س��ت��وى 
العملية  م��ع  ج��ن��ب  اإل���ى  ج��ي��د، جنبا 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ح��ي��ث ي�����ش��ج��ع ال��ق�����ش��م 
الن�سر  على  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 
وي��ح��ظ��ى   ISI ال��ع��امل��ي��ة  امل���ج���ات  يف 
ه���ذا الأم����ر ب��دع��م ك��ب��ري م��ن عميد 
نا�شر  الدكتور  احلا�شب  علوم  كلية 
ط������ريان، وم���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكتور  الأ�شتاذ 
بتد�شني  معاليه  ق��ام  وق��د  ال�شلمي، 
والتي  العام  لهذا  البحثية  امل�ساريع 

كان لق�شمنا ن�شيب منها.

ما تطلعاتكم �مل�صتقبلية؟
ل���ل���ق�������ش���م روؤي����������ة ج�����دي�����دة ل���رب���ط���ه 
ب��ال�����ش��رك��ات اخل��ا���ش��ة ال��ك��رى مثل 
خال  م��ن  واأوراك�����ل  مايكرو�شوفت 
ا�شتقدامها لعمل دورات وحما�شرات 
يف جم������ال ت��خ�����ش�����ض ك�����ل ����ش���رك���ة، 
م��ن ربط  ال��ط��اب  اأب��ن��اوؤن��ا  ليتمكن 

وكذا  التطبيقي،  باجلانب  معارفهم 
�شوق  يقت�شيه  امل��ن��اه��ج مب��ا  حت��دي��ث 

العمل.

كلمة توجهها لطالب �لق�صم؟
اأن  ن�����ش��ي��ح��ت��ي لأب����ن����ائ����ي ال����ط����اب 
ي�����ش��ت��غ��ل��وا وج�����وده�����م يف اجل��ام��ع��ة 
ل��ا���ش��ت��زادة وال��ت�����ش��ب��ع م���ن ال��ع��ل��وم، 
الدرجات  على  فقط  الرتكيز  وع��دم 
املراجع  على  يطلعوا  واأن  وال�شهادة، 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وع����دم الك���ت���ف���اء ب��امل��ق��رر 
يف  تخ�ش�شنا  اأن  خا�شة  ال��درا���ش��ي، 
املعلومات  وف��رة  واأن  م�ستمر،  تطور 
ب��ك��م��ي��ات ���ش��خ��م��ة ���ش��اه��م��ت يف ث���ورة 
املعلومات. وقد ل حظنا اأن الطالب 
ال�������ذي ي���ح���ر����ض ع���ل���ى ال����ش���ت���ف���ادة 
العلمية يظهر ذلك جليا يف م�شتواه 
فاإن  العك�ض من ذلك  العلمي، وعلى 
ال��درج��ة  وراء  يلهث  ال���ذي  ال��ط��ال��ب 

يتدنى م�شتواه يوما بعد يوم.

نظم المعلومات.. برامج ألرشفة وإدارة وتنظيم البيانات
ن���ظ���ام امل���ع���ل���وم���ات ه���و ن���ظ���ام ي���ت���ك���ون م��ن 
اأ���ش��خ��ا���ض و���ش��ج��ات ال��ب��ي��ان��ات وع��م��ل��ي��ات 
ي��دوي��ة وغ���ري ي��دوي��ة. وي��ق��وم ه���ذا النظام 
اأي  وامل���ع���ل���وم���ات يف  ال���ب���ي���ان���ات  مب���ع���اجل���ة 
العنا�سر  م��ن  جم��م��وع��ة  ه��و  اأو  م��ن��ظ��وم��ة 
البع�ض  بع�شها  م��ع  تعمل  ال��ت��ي  املتداخلة 
جلمع ومعاجلة وتخزين وتوزيع املعلومات 
ب�شكل منهجي،  م��ا  م��و���ش��وع  ع��ن  امل��ت��وف��رة 
والتحكم  والتنظيم  ال��ق��رار،  ات��خ��اذ  ل��دع��م 
حايل  ت�شور  وب��ن��اء  املنظمة،  يف  والتحليل 

وم�شتقبلي وا�شح عن مو�شوع البحث.
وعادة ما ي�شتخدم هذا امل�شطلح خطاأ 
باعتباره مرادفا لنظم املعلومات املحو�شبة، 

معلوماتية  تقنية  ���ش��وى  لي�شت  ه��ي  ال��ت��ي 
املعلومات.  نظام  عنا�شر  اأح��د  ع��ن  وع��ب��ارة 
وت��ع��ت��ر ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات امل��ح��و���ش��ب��ة ج���زءا 
من  وبالرغم  املعلومات،  درا�شة تقنية  من 
نظم  وب��ني  بينها  التمييز  يجب  ف��اإن��ه  ه��ذا 

املعلومات التي ت�سملهم. 
ون��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات ه��ي ال���رام���ج التي 
ت�شتخدم يف اأر�شفة واإدارة وتنظيم البيانات 
واحل�������ش���ول ع��ل��ى امل���خ���رج���ات، م���ن خ��ال 
اإل��ي��ه  اإج������راءات معينة ي��ت��م اإن�����ش��اوؤه��ا وف���ق 
تكنولوجيا  اأما  اأي موؤ�ش�شة،  العمل يف  �شر 
امل���ع���ل���وم���ات ف���ه���ي ع����ب����ارة ع����ن الب���ت���ك���ارات 
جم��ال  يف  امل��ب��ت��ك��رة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  والأدوات 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات، ون��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات 
اإن  ح��ي��ث  التكنولوجيا،  تقنيات  ت�شتخدم 
دوم��ا،  ال�شباقة  ه��ي  املعلومات  تكنولوجيا 
وم���ن ث��م ت��اأت��ي ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات وت�شتخدم 
التقنيات اجلديدة التي مت ابتكارها يف عامل 
تكنولوجيا املعلومات، كما اأن نظم املعلومات 
البنية  واإدارة  وا���ش��ت��خ��دام  ب��ت��ط��وي��ر  ت��ه��ت��م 

الأ�شا�شية لتقنية املعلومات يف املنظمة.
تا الع�سر  املعلومات الذي  يف ع�سر 
العتماد  م��ن  ال�سركات  ال�سناعي حتولت 
املعرفة،  على  الع��ت��م��اد  اإل���ى  املنتجات  على 
ال���ي���وم  ال�������س���وق  يف  ال���ع���ام���ل���ني  اأن  مب��ع��ن��ى 
يتناف�سون على العملية والبتكار عو�سا عن 
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املنتج، فقد حتول الرتكيز عن كيفية املنتج 
الإن��ت��اج  عملية  على  ال��رتك��ي��ز  اإل���ى  وكميته 

نف�شها واخلدمات امل�شاحبة لها.

أنواعها ومجاالتها
البيانات. قواعد  • اإدارة 

الإدارية. • املعلومات 

القرار. اتخاذ  • دعم 
احلقائق(. )نظم  اإجابة  • ال�شوؤال 

اجلغرافية. • املعلومات 
ن��ظ��ام  امل����ع����ل����وم����ات اأو  • ا�����ش����رتج����اع 

املعلومات الببليوغرايف.
واملقاربة. • البحث 
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أساتذة

لقطات أقلقت
المسؤول

ه��ن��اك ح�����ش��ا���ش��ي��ة م��ف��رط��ة ل���دى اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة جت���اه بع�ض 
اللقطات امل�شورة  واملنت�شرة عر و�شائل التوا�شل الجتماعي جتاه 
قطاعاتهم، رغم ان هذه اللقطات كانت تنتقد خطاء وقع اأو خطاء 
يف تنفيذ قرار معني ولي�ض يف هذه املقاطع اأي ت�شهر باأ�شخا�ض اأو 
قذف لأحد العاملني، وكل ما ظهر يف هذه املقاطع ت�شوير خلطاء 
كان يفرت�ض ان ل يحدث، ومت اتهام من قام بت�شوير هذه املقاطع 
ون�شرها، بن�شر معلومات الكرتونية »توديه يف داهية« ويدخل ب�شببها 

ال�شجن ويغرم مبالغ طائلة.
من خال هذه التهديدات تاحظ التخبط الذي يعي�شه بع�ض 
ين�شر حول قطاعاتهم، وكذلك  تعاطيهم مع ما  امل�شوؤولني و�شعف 
�شعف تعاطيهم مع و�شائل العام املختلفة، وجهلهم مبا ميكن ان 

يعاقب عليه القانون من ن�شر مثل هذه املقاطع.
بل ان البع�ض منهم طالب م�شور املقطع ب�شرورة عر�شه عليه 
قبل ن�شره يف اأي و�شيلة، متنا�شيا اأن ن�شر مثل هذه املقاطع ميكن اأن 
ي�شاعده يف معرفة اخللل املوجود لديه ومعاجلته، حتى لو مت تداوله 

ب�سكل كبري.
ل�شخ�ض  �شريح  اتهام  اأو  اإ���ش��اءة  فيها  يكن  اإن مل  املقاطع  ه��ذه 
اخلطاء  ملعاجلة  و�شيلة  يتخذها  اأن  ميكن  فامل�شوؤول  دل��ي��ل،  ب��دون 
بع�ض  ان  خا�شة  امل�شكلة،  ه��ذه  تتكرر  ل  حتى  ح��ل��ول  ع��ن  والبحث 
املقاطع فيها فائدة كبرة تو�شح التخبط الإداري لبع�ض القطاعات، 
املقطع،  انت�شار  بعد  امل��ت��داول��ة  ال����ردود  خ��ال  م��ن  نكت�شفه  وال���ذي 
اأو ح�شن نية ل�شالح  وكذلك يف التغا�شي عن بع�ض الأنظمة ب�شوء 

جهة اأو �شخ�ض ما.
هذه اللقطات التي اأقلقت م�شاجع بع�ض امل�شوؤولني ورف�شوها 
من  التي  الرقابية  اجلهات  اأي��ن  نت�شاأل  جتعلنا  م�شوريها،  وه��ددوا 
مهامها التبليغ عن مثل هذه املاحظات، واي�شالها للم�شوؤول الول 
لاأ�شف  ولكنها  لها،  املنا�شبة  احللول  وو�شع  ملعاجلتها  املنطقة  يف 
م��ن خ��ال ت�شوير  امل��واط��ن��ني  ب��ه بع�ض  ليتكفل  دوره���ا  ع��ن  تخلت 

مقاطع تو�شح اخللل الذي اأقلق بع�ض امل�شوؤولني هنا وهناك.

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة
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الكيمياء.. علم الخواص والمركبات والقوانين 
الطبيعية  العلوم  اإح��دى  هي  الكيمياء 
ال��ت��ي ع��رف��ه��ا الإن�����ش��ان وم��ار���ش��ه��ا منذ 
وق����ت ب��ع��ي��د، وق����د ارت���ب���ط ه����ذا ال��ع��ل��م 
م��ن��ذ احل�������س���ارات ال���ق���دمي���ة، ب��امل��ع��ادن 
وال��ت��ع��دي��ن و���ش��ن��اع��ة الأل�����وان وال��ط��ب 
الفنية  ال�����س��ن��اع��ات  وب��ع�����س  وال������دواء، 
ك���دب���اغ���ة اجل�����ل�����ود، و����ش���ب���غ ال��ق��م��ا���ض 
الطعام  طبخ  وحتى  ال��زج��اج،  و�شناعة 

قد ت�شاحبه تغرات كيميائية.
عند القدماء، كان يراد بها حتويل 
اأ�شمى  اأخ����رى  اإل���ى  اخل�شي�شة  امل���ع���ادن 
عندهم  الكيمياء  وعلم  قيمة؛  واأع��ل��ى 
ي��ع��رف ب���ه ط����رق ���ش��ل��ب اخل���وا����ض من 

اجلواهر املعدنية وجلب خا�شة جديدة 
اإليها، ول �شيما حتويلها اإلى ذهب. 

وال��ك��ي��م��ي��اء ع��ن��د امل��ح��دث��ني، علم 
ي���ت���ن���اول درا������ش�����ة خ����وا�����ض ال��ع��ن��ا���ش��ر 
وامل����رك����ب����ات وال����ق����وان����ني ال���ت���ي حت��ك��م 
تفاعاتها، وبخا�سة عند احتاد بع�سها 
ببع�ض )الرتكيب(، اأو تخلي�ض بع�شها 

من بع�س )التحليل(. 

فروع الكيمياء 
عينات  حتليل  ه��ي  التحليلية:   •
م������ن امل�����������ادة مل����ع����رف����ة ال���رتك���ي���ب 

الكيميائي لها وكيفية بنائها.

أستاذة الكيمياء العضوية
د. أسماء فاروق: كسبت تحدي 

اللغة األلمانية في 6 أشهر

سميرة عسيس

امل�شاعد  الع�شوية  اأ�شتاذة الكيمياء  اأك��دت 
بكلية العلوم والآداب باأحد رفيدة الدكتورة 
اأ�شماء فاروق، اأن اإجادة اللغة الأملانية كانت 
مبثابة حتد كبر واجهتها يف اأيامها الأولى 
اإلى  م�شرة  اأملانيا،  يف  البتعاث  مرحلة  يف 
لت�شهيل  للغة،  درا�شتها  بتكثيف  قامت  اأنها 
املجتمع حتى  م���ع  وال��ت��ع��اي�����ض  ال��ت��وا���ش��ل 
اإل��ى  و�شولها  اأ�شهر من  �شتة  بعد  اأتقنتها 

اأملانيا. 

ما �لذي دفعك
لختيار ق�صم �لكيمياء؟

جاء  الكيمياء  وق�شم  العلوم  كلية  دخ��ويل 
ب���ن���اء ع��ل��ى جم���م���وع ال���ث���ان���وي���ة، ل��ك��ن منذ 
دخويل الق�شم بداأ يت�شكل لدي طموح غر 
فتطلعت  التخ�ش�ض،  ه��ذا  ل��درا���ش��ة  ع���ادي 
الأكادميية  ال�سهادات  اأعلى  على  للح�سول 
مع  التوا�سل  دائمة  وكنت  الق�سم.  ه��ذا  يف 
لأ�شتفيد  يكرنني �شنا  ال��ات��ي  زم��ي��ات��ي 
م����ن خ���رات���ه���ن وت���وج���ي���ه���ات���ه���ن ل��ل��ت��م��ي��ز 
وال��ت��ف��وق ب��ه��ذا ال��ت��خ�����س�����س، وهلل احل��م��د، 
مهنتي  اأح��ب��ب��ت  ن�شيبا  جمتهد  لكل  ولأن 

ومتيزت بها.  

ماذ� بعد ح�صولك
على �لبكالوريو�ض؟ 

ب��ع��د ح�����ش��ويل ع��ل��ى ال���ب���ك���ال���وري���و����ض من 
طالبة  ع��ي��ن��ت   ،1999 ع���ام  ح��ل��وان  ج��ام��ع��ة 

املاج�شتر  على  وح�شلت  الكلية،  يف  بحث 
ح�شلت  ثم   ،2005 ع��ام  حلوان  جامعة  من 
الدكتوراه  درج��ة  على  للح�شول  بعثة  على 
�شنوات  خم�ض  2007، وق�شيت  ع��ام  باأملانيا 
عليها  وح�شلت  باأملانيا،  الدكتوراه  لدرا�شة 

من جامعة دوي�شرج اأي�شن  باأملانيا 2011.

هل هناك فرق
بني در��صة �لكيمياء
يف �ل�صابق وحاليا؟ 

عن  امل��ا���ش��ي  يف  ال��درا���ش��ة  تختلف  بالطبع 
الو�شائل  تكن  مل  ف�شابقا  الآن،  ال��درا���ش��ة 
املعلومة  ع��ل��ى  ب��ه��ا  نح�شل  ال��ت��ي  وال��ط��رق 
متاحة لنا، حيث كانت تنح�شر على الكتاب 
امل���ق���رر درا���ش��ت��ه وب��ع�����ض ال��ك��ت��ب امل�����ش��اع��دة 
الأخرى. اأما الآن فاحل�شول على املعلومة 
اأ���ش��ب��ح اأك���رث ���ش��ه��ول��ة، ح��ت��ى ال��ت��وا���ش��ل مع 
الطالبات اأ�شبح م�شتمرا من خال و�شائل 
ب������ورد، واأ���س��ب��ح��ت  ال���ب���اك  اأو  ال���ت���وا����س���ل 
امل��ع��ل��وم��ة ت��ع��ر���ض ل��ل��ط��ال��ب��ات م���ن خ��ال 

الفيديوهات اأو عرو�س الباوربوينت. 

ما �لعقبات �لتي و�جهتك
خالل م�صو�رك �لعلمي يف �أملانيا؟

الأملانية مبثابة حتد  اللغة  اإج��ادة  لقد كان 
باأملانيا، لذا توجب  اأيامي الأول��ى  كبر مع 
علي تكثيف درا�شة اللغة حتى ي�شهل اأمامي 
وبف�سل  املجتمع،  مع  والتعاي�س  التوا�سل 
اأ�شهر   6 اأتقنت اللغة الأملانية بعد  من  اهلل 
م��ن و���ش��ويل اإل���ى اأمل��ان��ي��ا. اأم���ا فيما يخ�ض 

بالأنظمة  والل��ت��زام  فالنتظام  ال��درا���ش��ة، 
الوقت  وا�شتغال  النف�ض،  اإثبات  وحماولة 
اأه��م  ك��ان��ت  �شحيحة،  بطريقة  يل  امل��ح��دد 

اأهدايف يف فرتة ابتعاثي. 

هل حققت ما تطمحني �إليه
من در��صة �لكيمياء �لع�صوية؟

بف�شل من اهلل، وفقت يف حتقيق ما اأطمح 
اأب��ح��اث يف جمال  اإل��ي��ه م��ن درا���ش��ة ون�شر 
اخل��ارج،  اإل��ى  وال�شفر  تكنولوجي،  النانو 
ي��ط��م��ح لتحقيق  دائ���م���ا  الإن�������ش���ان  ول���ك���ن 
باقية  دام��ت  روحه  ما  النجاح  من  املزيد 

يف ج�شده. 

ما تطلعاتك للم�صتقبل؟ 
واأث��ق باهلل  اأحمد اهلل على كل حلم حتقق، 
والأمنيات،  الأح���ام  من  املزيد  حتقيق  يف 
واأتطلع يف امل�شتقبل اإلى اأن اأنتهي من كتابي 
اأن يكون  اأمت��ن��ى  اأع���ده الآن، وال���ذي  ال���ذي 
امللك  جامعة  لطالبات  مني  هدية  مبثابة 
خالد.  كما اأتطلع لن�شر املزيد من الأبحاث 
يف  العلمي  البحث  يف  م�شرتي  ل�شتكمال 

جمايل املف�شل، النانو تكنولوجي.

كلمة �أخرية؟
ي��ق��ا���ض ال��ع��م��ر ب��ال��ع��م��ل، وب���ق���در اأع��م��ال��ن��ا 
واإجن����ازن����ا ي���ك���ون اأث���رن���ا ال��ط��ي��ب ب��امل��ك��ان، 
كل  اأ�شا�ض  الأه���داف  وحت��دي  فالتخطيط، 
للنجاح  ال�شعود  درج���ات  اأول  وه��و  جن���اح، 

والتميز يف احلياة.
ف���اأو����ش���ي ن��ف�����ش��ي واجل���م���ي���ع، ب��ت��ق��وى 
ال�سدق  وحت���ري  ال�سمري،  اهلل، ومراقبة 
والأمانة يف كل خطوة يف حياتنا، كما اأذكر 
اجلميع باأهمية العمل اجلماعي يف التميز 

ورفع م�ستوى الأداء.
ك���م���ا اأو�����س����ي زم���ي���ات���ي ب��اله��ت��م��ام 
الرقي  اأ���ش��ا���ض  ه��و  ال���ذي  العلمي  بالبحث 
وتقدم الباد، واأ�شكر جميع من�شوبات كلية 
راأ�شهم  وعلى  رفيدة،  باأحد  والآداب  العلوم 
�شلمى  الدكتورة  املميزة  الفا�شلة  عميدتي 
التدري�ض  هيئة  ع�شوات  وجميع  الغرابي، 

والإداريات والطالبات.

د. أسماء 
فاروق

 
املوؤهات العلمية:

ال���ف���ل�������س���ف���ة يف  دك��������ت��������وراه   •
تخ�س�س  الكيمياء  يف  العلوم، 
دوي�شرج  جامعة   الع�شوية، 

اأي�شن، اأملانيا، 2011.
• ماج�شتر يف العلوم، جامعة 
الكيمياء  تخ�ش�ض  يف  ح��ل��وان، 

الع�سوية، 2004.
• بكالوريو�ض العلوم، تخ�ش�ض 

كيمياء، جامعة حلوان، 1999

الخبرات: 
• كيمياء وتكنولوجيا حت�شر 
وجتهيز الأقم�شة املحتوية على 

ال�سليلوز.
اخل����ا�����ش����ة  ال����ت����ج����ه����ي����زات   •
ل���اأق���م�������س���ة امل����ح����ت����وي����ة ع��ل��ي 

ال�سليلوز. 
ت����ك����ن����ول����وج����ي  ال�������ن�������ان�������و   •
جت��ه��ي��ز  يف  وا�����ش����ت����خ����دام����ات����ه 

الأقم�سة ال�سلولوزية.
ت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي  ال�������ب�������ي�������و   •
جت��ه��ي��ز  يف  وا�����ش����ت����خ����دام����ات����ه 

الأقم�سة ال�سلولوزية. 
ب���ل���م���ري���ة  م���������واد  حت�������س���ري   •
م���ع���ت���م���دة ع����ل����ى ال����ك����ي����ت����وزان 
وال���������ش����ي����ك����ل����و دي����ك���������ش����رتي����ن 
جت��ه��ي��ز  يف  وا����ش���ت���خ���دام���ات���ه���ا 

الأقم�سة ال�سلولوزية. 
والإ���ش��راف  العلمية  الكتابة   •

العلمي.
•  لها عدة اأبحاث من�سورة. 

• ك��ل��ف��ت ب��ال��ع��دي��د م���ن امل��ه��ام 
الإدارية.

• لها عدة م�ساركات حتكيمية 
يف عدد من اجلهات التعليمية. 

امل����واد  درا����ش���ة  ه���ي  • احل���ي���وي���ة: 
ال����ك����ي����م����ي����ائ����ي����ة، وال����ت����ف����اع����ات 
ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة ال�����ت�����ي حت�������دث يف 

الكائنات احلية.
هي  الع�شوية:  غر  الكيمياء   •
درا�شة خوا�ض وتفاعات املركبات 
هناك  يوجد  ول  الع�شوية.  غ��ر 
الكيمياء  بني  للتفريق  وا�شح  حد 
ال��ع�����س��وي��ة وغ���ري ال��ع�����س��وي��ة، كما 
بينهما،  ك��ب��را  ت��داخ��ا  ه��ن��اك  اأن 
ويتجلى ذلك بو�شوح يف فرع اآخر 

ي�شمى كيمياء الفلزات الع�شوية.
تركيب،  درا�شة  هي  الع�شوية:   •

خ�����وا������ض، وت����ف����اع����ات امل���رك���ب���ات 
الع�سوية.

الأ�شل  درا�شة  هي  • الفيزيائية: 
والأنظمة  للتفاعات  الفيزيائي 
التحديد  من  وملزيد  الكيميائية، 
ف���اإن���ه���ا ت����در�����ض ت����غ����رات ح����الت 
الطاقة يف التفاعات الكيميائية.

وم��������ن الأق�������������ش������ام ال����م����ن����درج����ة 
ت��ح��ت ال��ك��ي��م��ي��اء ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة وت��ه��م 
ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ي���ن ال���م���ت���خ�������س�������س���ي���ن، 
ال���ك���ي���م���ي���اء ال����ح����راري����ة، وال��ك��ي��م��ي��اء 
والميكانيكا  الكم،  وكيمياء  الحركية، 

الإح�شائية، وعلم الأطياف.
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أساتذة

آل شعيب: بعض الطالب يبنون عوائق بينهم 
وبين تعلم اللغة اإلنجليزية

اللغة  طالب  ت��واج��ه  �شعوبات  ع��دة  هناك 
اإلى ق�شمني: ق�شم  الإجنليزية و�شاأق�شمها 
اللغة  اأن  الع��ت��ق��اد  م��ث��ل  ال��ط��ال��ب  ���ش��ب��ب��ه 
اإلى  نظرنا  واإن  التعلم،  الإجنليزية �شعبة 
هذه احلالة ف�شنجد اأن الطالب يبني عائقا 

بنف�شه يف الطريق نحو تعلم الإجنليزية.
والق�شم الآخ��ر، وهو خ��ارج عن قدرة 
الطالب، ومنه: �شعف الإعداد يف مدار�ض 
التعليم العام لأ�شباب عديدة منها قلة عدد 

احل�ش�ض املقررة للمادة اأ�شبوعيا.
وه������ن������اك اأي�����������س�����ا �����س����ع����وب����ة ت��ك��م��ن 
يف ع�����دم وج������ود ب��ي��ئ��ة م��ن��ا���ش��ب��ة مل��م��ار���ش��ة 
املوؤ�ش�شة  اأ���ش��وار  خ���ارج  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة. وع���ل���ى ال����رغ����م م����ن ت���واف���ر 
ت��ط��ب��ي��ق��ات ع��ل��ى ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة حاليا 
تفر�ض  فاإنها  اللغة،  ممار�شة  على  ت�شاعد 

ر�شوما تعد مرتفعة نوعا ما.

هل ترى �أن �ملناهج
�لتعليمية �حلالية

مو�كبة ملتطلبات �لع�صر؟
واأود  منا�شبة.  احلالية  الجنليزية  املناهج 
اأن اأ���ش��ي��د ه��ن��ا مب��ا ت��ق��وم ب��ه ج��ام��ع��ة امللك 
خ��ال��د م��ن اأج���ل امل��ن��اه��ج م��ن خ��ال العمل 
التطوير واجل���ودة،  ع��م��ادة  ب��ه  ال��ذي تقوم 
واملتمثل يف اأخذ اآراء اأع�شاء هيئة التدري�ض 
الف�شلية.  التقارير  خ��ال  م��ن  املناهج  يف 
هذه اخلطوة، دون �شك، �شت�شهم يف حتقيق 
وقادة  واإع��داد خريجني  الأكادميي  التميز 
متميزين يف �شتى جمالت احلياة خلدمة 

هذا الوطن الغايل.

حدثنا عن كلية
�لعلوم و�لآد�ب بتنومة؟

جامعة امللك خالد تخدم املنطقة اجلنوبية 
خا�ض؛  ب�شكل  ع�شر  ومنطقة  ع��ام  ب�شكل 
عدة  اإن�شاء  على  اجلامعة  حر�شت  ولذلك 
ك��ل��ي��ات يف امل��ن��اط��ق ال��ب��ع��ي��دة ع���ن م��ق��ره��ا 
الرئي�شي واإحدى هذه الكليات كلية العلوم 
والآداب بتنومة وغرها يف مناطق اأخرى.     

وال��ك��ل��ي��ة م��ه��ي��اأة ب���امل���راف���ق وو���ش��ائ��ل 
ال��ت��ع��ل��م ال��ت��ي ت��خ��دم ال��ق�����س��م��ني احل��ال��ي��ني 
الإجنليزية  اللغة  ق�شما  وه��م��ا:  بالكلية، 
حاليا  ال��ك��ل��ي��ة  وت��ع��م��ل  الآيل،  واحل��ا���ش��ب 

د. هيثم الصديق

اأ������ش�����اد ع�������ش���و ال���ت���دري�������ض ب��ق�����ش��م ال��ل��غ��ة 
الإجنليزية يف كلية العلوم والآداب بتنومة، 
الكبر  ب�التعاون  �شعيب،  اآل  عبدالرحمن 
اأفراد الكلية من عميد واأع�ساء هيئة  بني 
ت��دري�����س واإداري�������ني، م�����س��ريا اإل����ى اأن ه��ذا 
التعاون �شر النجاح بالكلية، وبني يف حوار 
م��ع »اآف�����اق« اأن اأه��م��ي��ة ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
ا�شتعر�ض  التخ�ش�ض، كما  اإلى هذا  دفعته 
طالب  ت��واج��ه  ق��د  ال��ت��ي  ال�شعوبات  بع�ض 

اللغة الإجنليزية. 

ما �لذي دفعك �إلى تخ�ص�ض
�للغة �لإجنليزية؟

الأ����ش���ب���اب ع����دي����دة، ول���ك���ن اأه���م���ي���ة ال��ل��غ��ة 
الإجنليزية كانت ال�شبب الرئي�ض يف ذلك، 
الإجنليزية  اللغة  اأهمية  اإن��ك��ار  ميكن  ول 
يف الوقت احلا�شر باعتبارها اللغة الأكرث 
اأردن��ا  ما  اإذا  اأن��ه  انت�شارا عامليا، ف�شا عن 
يتحرك  ال��ذي  حولنا  م��ن  ال��ع��امل  مواكبة 
اللغة  تعلم  م��ن  لب��د  ف��اإن��ه  كبرة  ب�شرعة 
الإجن���ل���ي���زي���ة ك�������اأداة ل��ل��و���ش��ول لآخ�����ر ما 
اإليه دور البحث العلمي يف جميع  تو�شلت 
اأهميتها  متتد  وكذلك  العلمية.  امل��ج��الت 
واجتماعيا  ثقافيا  للتوا�شل  اأداة  ب�شفتها 
م��ع ال�شعوب والأع����راق الأخ����رى، وه��و ما 

يزيد من اأهمية تعلمها.

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

تنطلق اهتماماتي البحثية من تخ�س�سي 
ال���ع���ام، وه���و ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة، وت��رتك��ز 
اللغة  تعليم  ج��وان��ب  ع��ل��ى  خ��ا���ش��ة  ب�شفه 
الإجن����ل����ي����زي����ة وامل����ع����وق����ات وال�������ش���ع���وب���ات 
ال���ت���ي ق���د ت���واج���ه م��ت��ع��ل��م��ي��ه��ا، و���ش��ب��ق اأن 
فيه  تناولت  اجلانب  ه��ذا  يف  بحثا  اأمتمت 
التاأثرات الثقافية على عملية تعلم اللغة 
اإجراء   اإلى  واأه��دف  اململكة،  الإجنليزية يف 
املزيد يف ق��ادم الأي��ام اإن �شاء اهلل، لأويف يف 

ولو بجزء ب�شيط، لهذا الوطن املعطاء.

ما �ل�صعوبات �لتي يو�جهها
طالب �للغة �لإجنليزية؟

ع��ل��ى اإن�����ش��اء اأق�����ش��ام اأخ������رى.  ومم���ا مييز 
الكلية العمل الكبر الذي يقوم به �شعادة 
عبدالعزيز  الدكتور  الأ�شتاذ  الكلية  عميد 
الفقيه والزماء الإداري��ون واأع�شاء هيئة 
العمل  هذا  اإيجابيات  وانعك�شت  التدري�ض، 
على الكلية. فبيئة العمل ي�شودها التاحم 
واجل������و الأخ��������وي امل�����ش��ج��ع ع���ل���ى ال��ن��ج��اح 
والإنتاجية، ويثبت ذلك متيز الكلية التي 
اأ���ش��ب��ح��ت م��ن ال��ك��ل��ي��ات امل��ن��اف�����ش��ة يف �شتى 

منا�شط اجلامعة رغم حداثة اإن�شائها.

ن�صيحة للطالب؟
الطلب،  م��رح��ل��ة  زل���ت يف  م��ا  نف�شي  اأع��ت��ر 
اأنى  غر  النا�شح  امل�شر  ملرحلة  اأ�شل  ومل 
اأرجو من اإخواين الطاب ا�شتغال املرحلة 
اجل��ام��ع��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر م�����س��ت��واه��م ال��ع��ل��م��ي 
وال��ف��ك��ري وط����رق ك���ل ب���اب ل��ل��م��ع��رف��ة، كما 
والط���اع  ال��ق��راءة  موا�شلة  منهم  اأمت��ن��ى 
تقول  واأف���ك���اره���م.  �شخ�شياتهم  وت��ط��وي��ر 
زرع ح�شد«،  وم��ن  وج��د  ج��د  »م��ن  احلكمة 
تزرعونها،  بنبته  اأ�شبه  الآن  اجل��اد  وعملكم 
ه��ذه  اأ���ش��ق��ي��ت��م  عملكم  يف  اج��ت��ه��دمت  فكلما 

اإلنجليزية بين الماضي والحاضر
الإجنليزية هي لغة جرمانية غربية 
ن�������ش���اأت م����ن ال���ل���ه���ج���ات »الأجن����ل����و- 
بريطانيا  اإل���ى  نقلها  ومت  ف��ري��زي��ة«، 
ع����ن ط����ري����ق ال�����غ�����زاة اجل���رم���ان���ي���ني 
وامل�شتوطنني، مما ي�شمى الآن �شمال 

غرب اأملانيا وهولندا. 
وك���ان���ت الإجن���ل���ي���زي���ة ال��ق��دمي��ة 
يف ب��داي��ت��ه��ا جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
اأ�سول متنوعة من  اللهجات، تعك�س 

ممالك بريطانيا. 
ال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة ال��ق��دمي��ة 
اليوم،  ن�شبيا  مفهومة  غر  املكتوبة 
الإجنليزية  اللغة  مع  النقي�ض  على 

احل����دي����ث����ة امل����ك����ت����وب����ة. وان���ق�������ش���م���ت 
الإجنليزية اإلى العديد من الأ�شكال 
كان  تاريخي  �شكل  وك��ل  التاريخية، 
متيزه  التي  اخل�شائ�ض  بع�ض  لديه 
عن الأ�شكال التي اأتت قبله اأو بعده. 

وك������ان������ت ف�������رتة الإجن����ل����ي����زي����ة 
ال����ق����دمي����ة م�����ن م���ن���ت�������س���ف ال���ق���رن 
اخل����ام���������ض اإل�������ى م��ن��ت�����ش��ف ال���ق���رن 
املتو�شطة  الإجن��ل��ي��زي��ة  وف����رتة   ،11
م���ن اأواخ������ر ال���ق���رن 11 اإل����ى اأواخ����ر 
الإجن���ل���ي���زي���ة  وف�������رتة   ،15 ال����ق����رن 
احل��دي��ث��ة امل��ب��ك��رة م��ن اأواخ����ر القرن 
15 اإل��ى اأواخ���ر ال��ق��رن 17، اأم��ا فرتة 

الإجنليزية احلديثة فهي من اأواخر 
القرن 17 اإلى الآن. 

احلديثة  الإجن��ل��ي��زي��ة  وتختلف 
املبكرة والإجنليزية احلديثة املتاأخرة 
اأ�شا�شا يف املفردات، اإذ كان لاإجنليزية 
نا�شئة  كلمات  عدة  املتاأخرة  احلديثة 
التكنولوجيا  و  ال�شناعية  الثورة  من 
التي اأن�شاأت حاجة اإلى كلمات جديدة 

و كذلك تطوير عاملي للغة . 
وت���ب���ن���ت الإجن����ل����ي����زي����ة ك��ل��م��ات 
اأجنبية من عدة دول، وميكن اأن يبلغ 
العدد الإجمايل ملتحدثي الإجنليزية 

حول العامل اأكرث من مليار.
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وت���ع���د ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة اأه���م 
اللغات على امل�شتوى العاملي، فتعلمها 
مطلب   اأن��ه��ا  حيث  للغالية  ���ش��روري 
ال��ع��امل يف  اأن���ح���اء  اأ���ش��ا���ش��ي يف جميع 
ق��ط��اع��ات الأع���م���ال امل��خ��ت��ل��ف��ة م��ث��ل: 
الق���ت�������ش���اد، وال���ع���ل���وم، وال�����ش��ي��ا���ش��ة، 
ولذلك  الأخ����رى؛  امل��ج��الت  وجميع 
يتناف�سون  بها  الناطقني  غ��ري  ف���اإن 
ع���ل���ى ف���ر����س ع���م���ل حم�������دودة ل��ع��دم 
علينا  فواجب  اإتقانها،  على  قدرتهم 
فكرية  خ�شائ�ض  ل��ه��ا  لأن  تعلمها؛ 
بني  توا�شل  اأداة  اأن��ه��ا  كما  ونف�شية، 

املجتمعات املختلفة.

هذه  �شتكون  القريب  امل�شتقبل  ويف  النبتة، 
النبتة �شجرة مثمرة حت�شدون ثمارها باإذن 

اهلل. يقول اأمر ال�شعراء اأحمد �شوقي:

وما ا�شتق�شى على قوم منال
اإذا الإقدام كان لهم لزاما
وما نيل املطالب بالتمني
ولكن توؤخذ الدنيا غابا

كلمة �أخرية؟ 
ب��ع��د اهلل تعالى  ال�����ش��ك��ر وال��ع��رف��ان  اأوج����ه 
كانا  اللذين  اأط��ال اهلل عمرهما،  ل��وال��دي، 
م�شهَمني  اأخطوها  خطوة  ك��ل  يف  بجانبي 
يف و����ش���ويل مل��ب��ت��غ��اي، ���ش��ائ��ا امل���ول���ى اأن 
ي��رزق��ن��ي ب��ره��م��ا. ك��م��ا اأوج����ه ر���ش��ال��ة �شكر 
جل��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د ومل���ع���ايل م��دي��ره��ا 
ال�شلمي،  اهلل  رج��اء  فالح  الدكتور  الأ�شتاذ 
تنومة  يف  والآداب  ال��ع��ل��وم  كلية  ول��ع��م��ي��د 
على  عبدالعزيزالفقيه،  الدكتور  الأ�شتاذ 
جهودهم الوا�شحة وحر�شهم على تذليل 
بال�سكر  اأت��ق��دم  كما  للجميع.  ال�سعوبات 

ل�شحيفة اآفاق. 

أ. عبدالرحمن 
آل شعيب

• نال بكالوريو�ض اللغة 
الإجنليزية من جامعة جازان.

• يعمل حالبا معيدا بق�شم 
الإجنليزية يف تنومة

• مهتم باأبحاث تعليم 
الإجنليزية لغر الناطقني بها.
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جامعات سعودية

وزير التعليم: مبتعثونا متفوقون علميا ومبدعون اجتماعيا
منصور كويع

اأحمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  اأثنى 
ال���ع���ي�������ش���ى، ع���ل���ى مت���ي���ز ال���ط���ال���ب 
ال�سعودي املبتعث واملبتعثة يف الدول 
التي يتلقون فيها تعليمهم، موؤكدا 
والعملية  العلمية  ق��درات��ه��م  ع��ل��ى 
وال���ت���ط���وع���ي���ة ع���ل���ى ك����ل م����ا ي�����س��م��و 

بخدمة وطنهم.
واأ������ش�����اد ال��ع��ي�����ش��ى مب����ا ق��دم��ه 
ال�������دول  امل���ب���ت���ع���ث���ون يف  ال�����ط�����اب 
ال���زي���ارة  �شملتها  ال��ت��ي  الآ���ش��ي��وي��ة 
امل��ل��ك��ي��ة ال��ك��رمي��ة خل����ادم احل��رم��ني 

ال�������ش���ري���ف���ني امل����ل����ك ����ش���ل���م���ان ب��ن 
م��وؤخ��را،  اهلل،  يحفظه  عبدالعزيز، 
ن�شعر  التعليم  وزارة  »اإن��ن��ا يف  وق��ال 
اأبناوؤنا  ميلكه  ملا  والعتزاز  بالفخر 
واملبتعثات  املبتعثني  م��ن  ال��ط��اب 
م����ن ج����وان����ب اإب����داع����ي����ة، م��ت��م��ي��زة 
ت��خ��ط��ت جم����الت ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة 
امل��ب��ادرة  روح  اإل��ى  لها،  ابتعثوا  التي 
وال�����ش��ع��ور ب��الن��ت��م��اء وامل�����ش��وؤول��ي��ة 
الذي مل  الجتماعية جتاه وطنهم 

يدخر و�شعا يف دعمهم«،
اإل����ى م�����ش��ارك��ة طابنا  واأ����ش���ار 
امل��ب��ت��ع��ث��ني اإل����ى ال���ي���اب���ان يف خ��دم��ة 

توصية بافتتاح كليات رياضة للنساء
في الجامعات 

للرتبية  ال�شعودية  اجلامعات  يف  كليات  بافتتاح  للريا�شة،  العامة  الهيئة  مع  بالتن�شيق  التعليم  وزارة  �شورى  اأع�شاء  طالب 
البدنية للطالبات لتخريج كوادر وطنية ريا�شية متخ�ش�شة، اإذ تقدمت بهذه التو�شية الدكتورة لطيفة ال�شعان، ولينا اآل 
معينا، وعطا ال�سبيتي، اإثر تقرير وزارة التعليم 1436-1437، كما اأو�ست الدكتورة اأمل ال�سامان، وزارة التعليم باإبراز �سورة 

املراأة يف املناهج الدرا�شية، مبا يتنا�شب مع دورها، بو�شفها �شريكا اأ�شا�شيا يف التنمية املجتمعية.
ويناق�ض جمل�ض ال�شورى قريبا تقرير اللجنة ال�شحية، ب�شاأن مقرتح م�شروع نظام مكافحة ال�شمنة الذي يعالج ظاهرة 
التغذية غر  الفئات تو�شح خطورة  بنودا لكل  النظام  الأطفال، وخ�ش�ض  اأو  الرجال  اأو  للن�شاء  املجتمع  املتف�شية يف  ال�شمنة 
املجل�ض  وراأى  العامل.  اأعلى معدلتها يف  اإلى  اململكة و�شلت  ال�شمنة لدى  اأن  اإلى  الريا�شة، وي�شر  ال�شحية، و�شوء ممار�شة 

�شرورة اأن يكون هناك نظام ملكافحة هذا الداء، اإذ وافقت اللجنة ال�شحية على النظام املقدم من خم�شة اأع�شاء يف املجل�ض.
املنطقة  احت�شنت  املقبل،  ال�شهر  الن�شائية  الريا�شية  الأندية  ت�شاريح  لإ�شدار  ال�شعودية  فيه  ت�شتعد  الذي  الوقت  ويف 
ال�شرقية الأ�شبوع املا�شي، اأول حدث ريا�شي ن�شائي من نوعه على م�شتوى اململكة، نظمه �شندوق الأمر �شلطان بن عبدالعزيز 
املراأة  الأم��رة رميا بنت بندر بن �شلطان، بعنوان »ملتقى �شحة  العامة للريا�شة  الهيئة  واأقيم برعاية وكيلة  امل��راأة،  لتنمية 

بلياقتها«.
واأو�شحت نائب الرئي�ض التنفيذي ل�شندوق الأمر �شلطان بن عبدالعزيز لتنمية املراأة هناء الزهر اأن ملتقى »�شحة 
املراأة بلياقتها« عني به ن�شر اأهمية اللياقة البدنية للفتيات وال�شيدات، واملحافظة على �شحة و�شامة اجل�شم عموما، م�شرة 
اإلى اأن امللتقى ا�شت�شاف �شخ�شيات ريا�شية ن�شائية حملية واإقليمية احرتفن الريا�شة لنقل جتربتهن اإلى اجلميع، مو�شحة 
اأن امللتقى ا�شتهدف ال�شيدات والفتيات، وذوات الحتياجات اخلا�شة من ال�شيدات والفتيات، لرفع التوعية ال�شحية لديهن، 

ولتفعيل دور املراأة يف املجالت كافة، حتقيقا لروؤية اململكة 2030.
+ 

ق
فا

آ

ال���وف���د امل����راف����ق خل�����ادم احل��رم��ني 
ال�سريفني.

ورف������ع وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م ���ش��ك��ره 
احلرمني  خادم  مقام  اإلى  وتقديره 
ب��ع��د  اهلل،  ي��ح��ف��ظ��ه  ال�������ش���ري���ف���ني، 
������ش�����دور اأم���������ره ال�����ك�����رمي ب����اإحل����اق 
الدار�شني على ح�شابهم اخلا�ض يف 
الطاب  لكافة  وال��ي��اب��ان،  ماليزيا، 
الدرا�شة  ب���دوؤوا  ال��ذي��ن  والطالبات 
الأكادميية يف اجلامعات املو�سى بها 
املعتمدة،  الب��ت��ع��اث  تخ�س�سات  يف 
املطلوبة  ال�����ش��اع��ات  اأن��ه��ى  مم��ن  اأو 
اإل����ى  يف ال��ت��خ�����ش�����ش��ات الأخ���������رى، 

ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  برنامج 
الدكتور  لابتعاث اخلارجي. وقال 
التوجيه  ه��ذا  مثل  »ي��اأت��ي  العي�شى 
الكرمي جت�شيدا لهتمامه، يحفظه 
والطالبات،  ال��ط��اب  باأبنائه  اهلل، 
ودع�����م�����ا مل�������س���ريت���ه���م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
بالعلم،  يت�شلحوا  اأن  يف  منه  رغبة 
واملعرفة، وي�سهموا مع زمائهم يف 
ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  برنامج 
ل��اب��ت��ع��اث اخل���ارج���ي يف م��وا���ش��ل��ة 
اإل��ى  وال���ع���ودة  ال��ع��ل��م��ي،  التح�سيل 
وطنهم لدفع عجلة التنمية يف �شتى 

املجالت والتخ�س�سات«.

الطائف تحتفي بالشعر النسائي

الجامعة اإلسالمية تدشن
معمل تخريج الحديث النبوي

كلية  مبقر  النبوي  احلديث  تخريج  معمل  موؤخرا  املرزوقي  حامت  الدكتور  املنورة  باملدينة  الإ�شامية  اجلامعة  مدير  د�شن 
ب�شتى  العلم  التقنية احلديثة يف خدمة  ت�شخر  اإل��ى  الهادفة  التطويرية  اإط��ار خطط اجلامعة  وذل��ك يف  ال�شريف،  احلديث 
جمالته وتخ�ش�شاته. وعر الدكتور املرزوقي عن �شعادته باخلطوات التطويرية التقنية التي ت�شهدها العمادات والكليات، 
م�شرا اإلى اأن اإدارة اجلامعة �شتطلق خال الأيام املقبلة عددا من امل�شاريع التقنية املواكبة لروؤية اململكة 2030 والتي حتقق 

اأهداف ور�شالة اجلامعة.
اآخر خا�ض بع�شو هيئة التدري�ض وم��زودة بخدمة  اآيل للطاب، ترتبط جميعها بجهاز  وي�سم املعمل 40 جهاز حا�شب 
الإنرتنت، وحتتوي الأجهزة على ذاكرة اإلكرتونية بغر�ض ت�شهيل وت�شريع التدريب امليداين والتطبيق العملي لعلم التخريج. 
التن�شيق مع  بعد  ال�شرعية،  العلوم  اململكة يف  م�شتوى  الدكتوراه على  ملرحلة  �شامل  اإلكرتوين  اختبار  اأول  املعمل  و�شيقام يف 
قطاعي التعليم الإلكرتوين والتعليم عن بعد، حيث �شيت�شمن اختبارا عمليا من خال برنامج "زدين" الإلكرتوين اخلا�ض 

مبن�سوبي اجلامعة.

ال�شعر  ب��ي��وم  ال��ط��ائ��ف  اح��ت��ف��ت ج��ام��ع��ة 
ال��ن�����س��ائ��ي��ة  "التجربة  ب��ع��ن��وان  ال���ع���امل���ي، 
وذل���ك  العربي"،  ال���وط���ن  يف  ال�����س��ع��ري��ة 

بامل�شرح اجلامعي. 
وذك�������رت ع����م����ادة ������ش�����وؤون امل��ك��ت��ب��ات 
بالتعاون  اأقيمت  الفعالية  اأن  باجلامعة 
وتخللها  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  ال�����س��وؤون  اإدارة  م��ع 
ع���ر����س م���رئ���ي وت��ع��ري��ف��ي ل���ي���وم ال�����س��ع��ر 

ال����ع����رب����ي، وم���ق���اط���ع ����ش���ع���ري���ة خم���ت���ارة 
جانب  اإل��ى  وليبيا،  العراق  من  ل�شاعرات 
ال�شعرية  التجربة  لعر�ض  نقدية  جل�شة 

الن�سائية يف الوطن العربي.
واأب���ان���ت ع��م��ادة ����ش���وؤون امل��ك��ت��ب��ات اأن 
امل�شاركات يف الندوة هّن الدكتورة لطيفة 
ع���اي�������س ال��ب��ق��م��ي وق����دم����ت ع���ر����س���ا ع��ن 
ال�سعودية،  الن�سائية  ال�سعرية  التجربة 

حممد  اخلتم  �شحر  عواطف  والدكتورة 
التجربة  ع��ن  عر�سا  اأي�سا  ق��دم��ت  ال��ت��ي 
ال�����ش��ع��ري��ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة ال�������ش���ودان���ي���ة، كما 
ال�شوء  حم��م��دي  ورد  ال��دك��ت��ورة  �شلطت 
ع���ل���ى ال���ت���ج���رب���ة ال�������س���ع���ري���ة ال��ن�����س��ائ��ي��ة 
نرج�ض  الدكتورة  فيما حتدثت  امل�شرية، 
ع��ب��داحل��م��ي��د اإب����راه����ي����م ع����ن ال��ت��ج��رب��ة 

ال�شعرية الن�شائية التون�شية.

د. رشا: االبتعاث أتاح للسعوديات
نيل أعلى الدرجات

اأ���������ش��������ارت ال����ط����ب����ي����ب����ة مب�����ش��ت�����ش��ف��ى 
هارفارد  جامعة  لدى  ما�شات�شو�شت�ض 
اإلى  ال��ب��واردي،  ر�شا  الدكتورة  الطبية 
ال�شريفني  احل��رم��ني  خ����ادم  ع��ه��د  اأن 
حفظه  عبدالعزيز،  ب��ن  �شلمان  امل��ل��ك 
ال�شعودية  امل��راأة  متيز  عنوان  هو  اهلل، 
من خال برنامج البتعاث اخلارجي 
الكثر من  اأم���ام  ال��ط��ري��ق  ال���ذي فتح 
الن�شاء لنيل اأعلى الدرجات، والإ�شهام 

بدور فاعل يف نه�شة الوطن مبختلف 
امل���ج���الت. واأك����دت اأن��ه��ا دائ��م��ا ت�شجع 
ن��ف�����ش��ه��ا وم����ن ح��ول��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ح��ل��ي 
جناح  يف  لاإ�شهام  والعزمية  بالتفاوؤل 

اأهداف روؤية اململكة 2030.
واأو���ش��ح��ت ال��دك��ت��ورة ر���ش��ا، التي 
مت ت��ك��رمي��ه��ا ك�����اأول ط��ب��ي��ب��ة ���ش��ع��ودي��ة 
ق�������س���ط���رة  جم���������ال  يف  ت���ت���خ�������س�������س 
ال��ق��ل��ب وال�����ش��راي��ني ب��ه��ارف��ارد، خ��ال 

ح���ف���ل ن��ظ��م��ت��ه ج��م��ع��ي��ة ال��ق��ن�����ش��ل��ي��ات 
يف ن���ي���وي���ورك، ب���ال���ت���زام���ن م���ع ال��ي��وم 
الن�شاء  تكرمي  بغر�ض  للمراأة،  العاملي 
يف  واإجن���ازات  اإ�شهامات  قدمن  الائي 
من  دول����ة،   18 مب�����س��ارك��ة  جمتمعهن، 
بالو�شول  حلمها  اأن  اململكة،  �شمنها 
اإلى هارفارد اأ�شبح حقيقة بعد �شنوات 
م��ن ال��ع��م��ل وامل��ث��اب��رة ودع����م وال��دي��ه��ا 

واإخوتها خال م�شوارها العلمي.
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19 جمادى األول 1438
نهاية فترة معالجة التسجيل

عن طريق مسجلي الكليات

الخميس 02 رجب 1438
بداية اجازة منتصف الفصل الدراسي 

الثاني بنهاية دوام هذا اليوم

األحد 12 رجب 1438
استئناف الدراسة بعد إجازة

منتصف الفصل الدراسي الثاني

19 رجب 1438
بداية التسجيل المبدئي

للفصل الصيفي 1438/1437

الخميس 23 رجب 1438
نهاية التسجيل المبدئي

للفصل الصيفي 1438/1437

الخميس 08 شعبان 1438
آخر موعد لالعتذار عن الدراسة

للفصل الدراسي الثاني وعن مقرر

األحد 02 رمضان 1438
بداية االختبارات لمواد االعداد

العام والعملي

الخميس 06 رمضان 1438
نهاية االختبارات لمواد
االعداد العام والعملي

األحد 09 رمضان 1438
بداية االختبارات النهائية

الخميس 20 رمضان 1438
بداية إجازة نهاية العام بنهاية

دوام هذا اليوم

الخميس 20 رمضان 1438
نهاية االختبارات النهائية

األحد 23 رمضان 1438
بداية فترة معالجة التسجيل

عن طريق مسجلي الكليات

الثالثاء 25 رمضان 1438
بداية إجازة أعضاء هيئة التدريس

الثالثاء 25 رمضان 1438
نهاية فترة معالجة التسجيل

عن طريق مسجلي الكليات

08 شوال 1438
بداية فترة معالجة التسجيل

عن طريق البوابة

األحد 14 ذو القعدة 1438
آخر موعد لالعتذار

عن الفصل الدراسي الصيفي وعن مقرر

األحد 28 ذو القعدة 1438
بداية االختبارات النهائية

للفصل الصيفي

الخميس 02 ذو الحجة 1438
نهاية االختبارات النهائية

للفصل الصيفي

التحول 
اإللكتروني

تطورا  اململكة  يف  الإلكرتونية  اخل��دم��ات  �شهدت 
كبرا يف ال�شنوات الأخرة، وذلك ملا مل�شته  احلكومة 
واملوؤ�ش�شات من اأهمية مثل هذه اخلدمات ودورها 
م�شتوى  ورف��ع  املعامات  اإجن��از  �شرعة  الفّعال يف 

الإجنازية لاأفراد واملوؤ�ش�شات.
 ويف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ���ال���د، ح��ر���ش��ت ع��م��ادة 
ال��ق��ب��ول وال��ت�����س��ج��ي��ل ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��ط��ور التقني، 
واإ�شافة الكثر من اخلدمات الإلكرتونية الفعالة 
خل��دم��ة ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات يف اجل��ام��ع��ة ب�شكل 

احرتايف على مدار ال�شاعة. 
ك���ان جل��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د مم��ث��ل��ة يف ع��م��ادة 
اخلدمات  من  كثر  يف  ال�شبق  والت�شجيل  القبول 
العاملية  اجلوائز  للمناف�شة يف  اأهلها  املبتكرة، مما 
الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات  تر�شيح  مت  اإذ  وامل��ح��ل��ي��ة، 
التعامات  برنامج  قبل  من  )اأك��ادمي��ي��ا(  للعمادة 
العربية  اململكة  م��ن  للمناف�سة  -ي�سر-  الوطنية 
العلي  �شامل  ال�شيخ  �شمو  ج��ائ��زة  على  ال�شعودية 

ال�شباح يف الكويت. 
وحت���ر����ض ال��ع��م��ادة ع��ن��د اإ���ش��اف��ة اأي خ��دم��ة 
جديدة على تفعيل اخلدمة ب�شكل كامل لتحقيق 
ال�شتفادة الق�شوى منها قبل النتقال اإلى خدمة 

جديدة.
من  اخلدمات  توفر  اإل��ى  العمادة  �شعت  كما 
عدة قنوات تقنية خمتلفة مثل الويب اأو تطبيقات 

اجلوال اأو التطبيقات املكتبية.
على  اجلهد  توفر  اخلدمات  ه��ذه  عن  ونتج 
الطالب  ليتفرغ  التدري�ض  هيئة  وع�شو  الطالب 
والطالبة  ب�شكل اأكر للعملية التعليمية، ولكي ل 
ي�شيع الوقت يف كرثة املراجعات للعمادة اأو الكلية.
وت�����ش��ع��ى ال���ع���م���ادة ���ش��م��ن خ���ط���ط وا���ش��ح��ة 
للتحول ب�سكل كامل اإلى عمادة من دون ورق يكون  

املحرك فيها هي اخلدمات الإلكرتونية.

د. عبد المحسن
القرني
عميد القبول والتسجيل
جامعة الملك خالد
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التقويم األكاديمي للعام 1438-1437

أكاديميا القبول والتسجيل

مواقع التواصل االجتماعي لعمادة القبول والتسجيل
Regandadmkku :سناب شات

Httb:/telegram me/regandadmkku :تلغرام

شروط وضوابط
لصرف المكافآت الطالبية

المكافآت
• التخ�ش�شات الدبية:850 ريال.

• مكافاة التفوق:1000.
• ط����اب وط���ال���ب���ات ال���درا����ش���ات 

العليا:900.
• ط����اب وط���ال���ب���ات ال���درا����ش���ات 
العليا بدل )كتب ومراجع(: 900.

• م��اح��ظ��ة: ي��ت��م اق��ت��ط��اع ر�شم 
���ش��ن��دوق ال��ط��ال��ب 10 ري���الت من 
مل�شلحة  ���ش��ه��ري��ا  امل���ك���اف���اأة  م��ب��ل��غ 

�شندوق الطالب.

الحاالت التي ال تصرف فيها 
المكافآت

للطالب/ م��ك��اف��اأة  لت�����ش��رف   •
ال��ط��ال��ب��ة امل��ع��ت��ذري��ن م���ن ت��اري��خ 
العتذار، ويح�شب ف�شل العتذار 

�سمن املدة النظامية.

مشهور العمري

احلق  اجلامعة  يف  منتظم  طالب  لكل 
���ش��ه��ري��ة،  م���ك���اف���اأة  ل���ه  ت�����ش��رف  اأن  يف 
وميكن له الط��اع على كل ما يتعلق 
موقع  خ��ال  م��ن  امل��ال��ي��ة  بامل�شتحقات 

اأكادمييا.

الشروط العامة
اجلامعة. يف  • الن�شباط 

للطالب  امل���ك���اف���اأة  ت�����ش��رف  ل   •
ال���زائ���ر يف ج��ام��ع��ة خ����ارج جامعة 
اإح�شار �شجل  بعد  اإل  امللك خالد 
اأك���ادمي���ي اأ���ش��ا���ش��ي وم�����ش��دق من 
ت��ل��ك اجل��ام��ع��ة،وي��ت��م ال�����ش��رف له 

باأثر رجعي.
النظامية  امل����دة  جت����اوز  ع���دم   •

للرنامج.

للطالب/ امل��ك��اف��اأة  لت�����ش��رف   •
حت�شب  ول  امل���وؤج���ل���ني  ال��ط��ال��ب��ة 
م���دة ال��ت��اأج��ي��ل م���ن ���ش��م��ن امل���واد 

الدرا�شية.
للطالب/ امل��ك��اف��اأة  لت�����ش��رف   •

اإن���ذار  لهم  وج��ه  ال��ذي��ن  الطالبة 
املعدل  انخفا�ض  ب�شبب  اأك��ادمي��ي 
ال����رتاك����م����ي ع����ن احل������د  الأدن������ى 

)2،00(من)5،00(
اخلا�شة  النظامية  املدة  • جتاوز 

باإنهاء متطلبات الرنامج.

طلب بدل فاقد
لبطاقة الصراف اآللي

�لطالب/�لطالبة:
ي��ت��ق��دم ال��ط��ال��ب ال��ط��ال��ب��ة بطلب 
اإ������س�����دار ب���ط���اق���ة ال���������س����راف ع��ن 
اأكادمييا، وذلك يف حالة )فقدانها، 

تلفها، فقدان الرقم ال�سري(.

عمادة �لقبول و�لت�صجيل:
ت��ال��ف  اأو  ف���اق���د،  ب����دل  ط��ل��ب   •

للطالب اأو الطالبة من البنك.
• اإر�شال بطاقة اإلى كلية الطالب 

اأو الطالبة.

�لكلية:
ع��م��ادة  م���ن  ال��ب��ط��اق��ة  • ت�����س��ل��م 

القبول والت�سجيل.
بعد  بطاقته  ال��ط��ال��ب  ت�شليم   •

التاأكد من هويته.

المستندات المطلوبة
لتسلم بطاقة الصراف

اأو  اجل��ام��ع��ي��ة  ال��ب��ط��اق��ة  • اأ���س��ل 
اأ�شل بطاقة الأحوال.
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مشهور العمري 

الإن�شان  يعني  اجتماعي  نظام  احل�شارة 
على زي���ادة اإن��ت��اج��ه ال��ث��ق��ايف، وت��ت��األ��ف من 
ع��ن��ا���ش��ر اأرب����ع����ة: امل�������وارد الق��ت�����ش��ادي��ة، 
اخُللقية،  والتقاليد  ال�شيا�شية،  والنظم 
ومتابعة العلوم والفنون؛ وهي تبداأ حيث 
ينتهي ال�شطراب والقلق، لأنه اإذا ما اأمن 
الإن�����ش��ان م��ن اخل����وف، حت���ررت يف نف�شه 
والإن�شاء،  الإب��داع  التطلع وعوامل  دوافع 
الطبيعية  احل���واف���ز  ت��ن��ف��ك  ل  وب��ع��دئ��ذ 
فهم  اإل���ى  طريقه  يف  للم�شي  ت�شتنه�ض 

احلياة وازدهارها. 
يف ه�����ذا اجل����ان����ب ي�������ش���رد ع�����دد م��ن 
اآراءهم حول احل�شارة  املبتعثني ل� »اآفاق« 
التي  ال��ب��اد  يف  �شاهدوها  ال��ت��ي  العلمية 
يدر�شون فيها، وكيف كانت نظرتهم قبل 
ح�شورهم اإلى تلك الباد، ونظرتهم بعد 

احتكاكهم مع �شعوبها.

توزيع الوقت
ي��ق��ول امل��ب��ت��ع��ث ل��درا���ش��ة ع��ل��وم ال��ط��ران 
 Weber state universi ب��ج��ام��ع��ة 
»واج��ه��ت  العتيبي  حممد  حمد  ال��ط��ال��ب 
يف  وال��ت��اأق��ل��م  املعي�سة  يف  ك��ث��رية  �سعوبات 

بداية رحلتي الطويلة.
وك����ل م���ا ���ش��ع��ب��ت ع���ل���ّي ت���ذك���رت اأن 
وتوكلت  و�شعها.  اإل  نف�شا  يكلف  ل  اهلل 
الطريق  ه��ذا  يف  م�شواري  ووا�شلت  عليه 
الأ�شا�شي  ال��ه��دف  اإل��ى  للو�شول  ال�شعب 

الذي اأتيت من اأجله اإلى هذه الباد«
واأ�����ش����اف »ب���ع���د ف����رتة م���ن ال���زم���ن، 
ا�شتوعبت اأن امل�شوار التعليمي لي�ض �شعبا 
على  والعتماد  امل�شوؤولية،  بحمل  مقارنة 
ال��ن��ف�����س، وت��وزي��ع ال��وق��ت م��ا ب��ني الأم���ور 
ب�شكل  واحلياتية  والجتماعية  الدرا�شية 

عام.
تعلمته  م��ا  اأه���م  يل  بالن�شبة  وه���ذا 
املتحدة؛  ال��ولي��ات  ف��رتة معي�شتي يف  من 
وفنون  امل�����ش��وؤول��ي��ة  وحت��م��ل  ال�شتقالية 

اإدارة الوقت.
بجميع  يهتم  بلد  املتحدة  ال��ولي��ات 
واأذهلني  التعليمية والتجارية،  النطاقات 
اح���ت���واء الأم��رك��ي��ني مل��ج��الت ك��ث��رة مل 

اأعرف اأنها كانت موجودة من قبل.

مبتعثون: االعتماد على النفس خير معين
على التكيف مع الحضارة العلمية في الغرب

مبتعثون
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الحضارة.. نظام اجتماعي يعين اإلنسان على زيادة إنتاجه الثقافي
و����ش���ع ال��ف��ا���ش��ف��ة وامل�����وؤرخ�����ون وع��ل��م��اء 
الآث������ار ال��ق��دمي��ة اأ���ش��ب��اب��ا ك���ث���رة ل��ق��ي��ام 
الفيل�شوف  و�شَبّه  وانهيارها.  احل�شارات 
هيجل  فريدريك  ويلهلم  ح��ورج  الأمل���اين 
ع�شر  التا�شع  القرن  اأوائ��ل  يف  )ال�شورة( 
�شعلة  ينقلون  الذين  بالأفراد  املجتمعات 
احل�شارة من واح��د اإل��ى الآخ��ر، ويف راأي 
ه��ي��ج��ل، اأن����ه خ���ال ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة تنمو 

احل�شارات يف ثاث مراحل: 
الفرد. • ُحْكم 

املجتمع.  من  طبقة  • ُحْكم 
النا�ض.  كل  • ُحْكم 

ال��ت��اري��خ«  وال���ش��ت��ج��اب��ة يف كتابه »درا���ش��ة 
احل�����س��ارات  اأن  ويعتقد   .)1961-1934(
النا�ض،  البيئة  تتحدى  حيث  فقط  تقوم 
وح��ي��ن��م��ا ي���ك���ون ال���ن���ا����ض ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��داد 
املثال،  �شبيل  على  للتحدي.  لا�شتجابة 
ف���اإن اجل���و احل���ار اجل���اف يجعل الأر����س 
غ���ر م��ن��ا���ش��ب��ة ل���ل���زراع���ة ومي���ث���ل حت��دي��ا 
وميكن  ه��ن��اك.  يعي�شون  ال��ذي��ن  للنا�ض 
ببناء  التحدي  لهذا  النا�ض  ي�شتجيب  اأن 
وراأى  الأر���������ض.  ل��ت��ح�����ش��ني  ري  اأن���ظ���م���ة 
توينبي اأن احل�شارات تنهار حينما يفقد 

النا�ض قدرتهم على البتكار.

الن�سق  اأن هذا  يعتقد  وك��ان هيجل 
ت�شفر عنه احلرية يف اآخر الأمر جلميع 

النا�ض.
الأمل���اين  الفيل�سوف  يعتقد  ب����دوره، 
مثلها  احل�����ش��ارات  اأن  �شبنجلر  اأوزوال�����د 
م���ث���ل ال���ك���ائ���ن���ات احل���ي���ة ت���ول���د وت��ن�����س��ج 
وت���زده���ر ث���م مت����وت. ويف ك��ت��اب��ه ان��ح��دار 
احل�سارة  اأن  ذك��ر   )1922-1918( الغرب 
الغربية �شتموت، و�شتحل حملها ح�شارة 

اآ�شيوية جديدة.
اأم������ا امل��������وؤرخ ال���ري���ط���اين اأرن����ول����د 
توينبي فقد عر�ض نظريته عن التحدي 

ويذهب معظم علماء الآثار القدمية 
اإل���ى  اإل�����ى اأن ب�����زوغ احل�������ش���ارات ي���رج���ع 
البناء  اأهم الأ�شباب ت�شمل  جمموعة من 
ال�شيا�شي والجتماعي للحياة والطريقة 
التي يكيف بها النا�ض مع البيئة املحيطة 
ال�شكان.   التي تطراأ على  والتغرات  بهم 
تظهر  اأن  احل���الت، ميكن  م��ن  كثري  ويف 
املحليني  القبائل  روؤ�شاء  لأن  احل�شارات 
اتخذوا خطوات متعمدة لتقوية نفوذهم 

ال�شيا�شي.
�شوء  اأن  العلماء  م��ن  كثر  ويعتقد 
الطبيعية  وامل�����ش��ادر  الأر������ض  ا���ش��ت��خ��دام 

و�شناعة  هند�شة  جم��ال  ا�شتهواين 
ال�شيارات، وقررت اأن اأتخ�ش�ض فيه بعدما 
ال�شيا�شية  ال��ع��ل��وم  يف  متخ�ش�شا  ك��ن��ت 
�شابقا. ومل يكن جمال هند�شة ال�شيارات 
جديدا علّي، فازداد حما�شي بعد ما علمت 
الثقافية معتمدة للتخ�س�س  امللحقية  اأن 
وف��ت��ح��ت يل ال���ب���اب ل���ل���دخ���ول يف جم��ال 

اأحببته منذ �شغري«. 
وت��اب��ع »اأجن����زت اأك���رث م��ن 80 �شاعة 
توفيق  بعد  �شنتني،  م��ن  اأق���ل  يف  درا���ش��ي��ة 
اإدارة  م���ه���ارات  م���ن  ال���ش��ت��ف��ادة  ث���م  اهلل، 
الوقت التي ذكرتها �شابقا، وخال هاتني 
ال�شنتني، وجدت وقتا لكي اأمار�ض واأتعلم 
ه���واي���ات ج���دي���دة ع����دة، م��ن��ه��ا ال���ط���ران، 

اأو يف  ب��ع�����س ال��ت��خ�����س�����س��ات  حم�����س��ورة يف 
بع�ض الطبقات الجتماعية، نظرا لتكلفة 

البتعاث الباهظة«. 
واأ�������ش������اف »ك����ان����ت ل������دي جت���رب���ت���ان 
يف الب��ت��ع��اث؛ الأول�����ى ق�����ش��رة امل����دى يف 
لعدة  ال���ش��ت��م��رار  ل��ه��ا  يكتب  م��ال��ي��زي��ا مل 

ظروف، والأخرى يف الوليات املتحدة.
ي��ك��ت��ب لها  الأول�������ى مل  ف��ال��ت��ج��رب��ة 
معرفيا،  جنحت  ولكنها  تعليميا،  النجاح 
تقريبا  اأ�شهر  ت�شعة  خال  ا�شتطعت  فقد 
م���ن ف���ك ب��ع�����ض ال��ق��ي��ود وحت���ري���ر العقل 
اخل����ا�����ش����ع ل���ث���ق���اف���ة ت���ل���ق���ني ر����ش���م���ت يل 
ب�شورة خمالفة متاما  اخلارجي  املجتمع 
ال�شتقالية  تعلمت  ح��ي��ث  ع��ا���ش��رت،  مل��ا 

واأمت��م��ت  امل��ج��ال  ه���ذا  ال��ك��ث��ري يف  تعلمت 
رخ�شة الطران اخلا�ض لهيئة الطران 
الفيدرالية الأمركية، �شر الإجناز يكمن 

يف اإدارة الوقت وا�شتيعاب امل�شوؤولية«. 

خارطة طريق
ي���روي ال��ط��ال��ب ب����اإدارة ط���ران وم��ط��ارات 
بجامعة لويزيانا - مونرو، عمار اآل داه�ض 
احلديث  نبداأ  »عندما  قائا  جتربته  عن 
مللك  بالدعاء  ن��ب��داأ  اأن  لب��د  البتعاث  ع��ن 
ال���ع���ل���م وال���ع���ل���م���اء ال����راح����ل ع����ب����داهلل ب��ن 
كان  فقد  واملغفرة،  بالرحمة  عبدالعزيز، 
ال�شبب الرئي�شي يف منح الفر�ض التعليمية 
لكافة اأبناء ال�شعب ال�شعودي، بعد اأن كان 

والع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ن��ف�����س اأك���ر م��ن قبل، 
جن�شيات  مل��خ��ال��ط��ة  امل���ج���ال  يل  وف��ت��ح��ت 
الثقافات  بع�ض  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  �شرقية 
ال�����ش��رق اآ���ش��ي��وي��ة وع���ادات���ه���م وجت��ارب��ه��م 

املعي�سية.
اأم������ا ع����ن ال���ت���ج���رب���ة ال���ث���ان���ي���ة ال��ت��ي 
اأع��ا���ش��ره��ا الآن ف��ق��د ح���ددت يل خ��ارط��ة 
الطريق امل�شتقبلي علميا وعمليا، وعززت 
العلمي وامل��ع��ريف، م��ن خال  يل اجل��ان��ب 
داخ��ل  تقام  التي  وامل��وؤمت��رات  املحا�شرات 
اجلامعة اأو من خال الأن�شطة الثقافية 

لاأندية الطابية من عدة دول.
ك��م��ا اأن��ه��ا ���ش��اه��م��ت يف زي����ادة ال��وع��ي 
ال�شليمة  الطرق  خ��ال معرفة  ل��دي من 

يف البحث عن املعلومة ودرا�شتها وفهمها 
قبل القتناع بها وتطبيقها«.

ا���ش��ت��ف��اد  اأن�������ه  داه���������ض  اآل  واأو������ش�����ح 
م���ن م��ع��رف��ة الخ���ت���اف���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة بني 
كانت  �شواء  والغربية،  ال�شرقية  املجتمعات 
اإن  اأخ��اق��ي��ة.  اأو  فنية  اأو  اأدب��ي��ة  اأو  دينية 
املجتمع  يقفز  لكي  يعتر خطوة  البتعاث 
ال�شعودي نحو التقدم املعريف والعلمي بعد 
علمية  ���ش��ه��ادات  حاميلن  املبتعثني  ع���ودة 

م�سرفة وبتجارب معرفية مفيدة. 

احترام اآلخرين
ي�شر الطالب را�شد بن من�شور اآل م�شتنر 
"تخ�ش�ض الأحياء ما قبل الطب يف جامعة 
ULM يف مدينة مونرو بولية لويزيانا"، 
ال�شريفني  برنامج خادم احلرمني  اأن  اإلى 
لابتعاث ي�شاهم يف اإر�شاء ثقافة التعاي�ض 
والتحاور لدى املبتعثني من خال ابتعاث 
واختاطهم  اململكة،  خ���ارج  اإل���ى  ال��ط��اب 
اإك�ساب  ي�سهم يف  كما  البيئة اجلديدة،  مع 
اهلل  ذك��ره  ال��ذي  التعارف  الطاب مفهوم 
يف ���ش��ورة احل���ج���رات: )ي��اأي��ه��ا ال��ن��ا���ض اإّن���ا 
�شعوبا  واأنثى وجعلناكم  ذكر  خلقناكم من 
اأك��رم��ك��م ع��ن��د اهلل  وق��ب��ائ��ل ل��ت��ع��ارف��وا اإن 

اأتقاكم اإن اهلل عليم خبر(.
اجلديدة  البيئة  هذه  مع  »التوا�شل  وق��ال 
واملتقدمة ي�شاهم يف ن�شج الطالب املبتعث 
املختلفني  ت��ق��ب��ل  ع��ل��ى  ال���ق���درة  واإك�����ش��اب��ه 
م���ع���ه يف ال����������راأي، وب����ال����ت����ايل ال���ب���ع���د ع��ن 
العتدال  اإلى  والق��رتاب  والغلو  التطرف 

والو�شطية«. 
ال�شخ�شية  جت��رب��ت��ي  »م���ن  واأ����ش���اف 
ف��ق��د ت��غ��رت ن��ظ��رت��ي ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة، 
من خال احتكاكي بالزماء يف اجلامعة، 
الرغبة  اإل��ى  ينتمون  غالبيتهم  اأن  وعلمت 
يف ت��ك��وي��ن ���ش��داق��ة ���ش��ادق��ة ل���ش��ت��ك�����ش��اف 
الآخ�����ر وال���ت���ع���رف ع��ل��ى ث��ق��اف��ت��ه ال��ع��رب��ي��ة 
ال�شعودية، وكانوا دائما مت�شوقني اإلى فهم 
الق�شايا  بع�ض  يف  ال�شعوديني  نظر  وجهة 

املختلف عليها.
ا�شتطعنا  ال��ع��اق��ة  ه��ذه  خ��ال  فمن 
ف��ه��م ب��ع�����ش��ن��ا ال��ب��ع�����ض وك����ل الخ��ت��اف��ات 
واح���رتام���ه���ا، وم���ا ك���ان ل��ه��ذه ال��ث��م��رة اأن 
برنامج  ث��م  اأول،  اهلل  ف�شل  ل��ول  تتحقق 

خادم احلرمني ال�شريفني لابتعاث«.

القت�شادي  النهيار  عن  اأ�شفر  الأخ��رى 
وال�شيا�شي للح�شارات الأولى.

ال�شعوب  ح�����ش��ارات  على  وللتعرف 
ُتدر�ض العنا�شر التالية:

وال������ظ������روف  ال����ع����ي���������س  ط��������رق   •
الطبيعية.

القت�سادي. •  الو�سع 
فئات  بني  الجتماعية  • العاقات 

املجتمع.
ال�شائدة. احلكم  • اأنظمة 

والثقافية  العلمية  الإجن�����ازات   •
والعمرانية.
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خريجون

د. إيمان آل عامر:
ندرة الطبيبات 
دفعتني لدارسة 
الطب

د. إيمان 
عبداهلل
آل عامر

• امل�����وؤه�����ل: ب���ك���ال���وري���و����ض ط��ب 
وجراحة من جامعة امللك خالد .

• �شنة التخرج:2011.
• حا�شلة على البورد العربي يف 

اأمرا�س اجللد و التجميل.
اأخ�شائي  ال��وظ��ي��ف��ي:  امل�شمى   •

اأول جلدية.
م�����ش��ت�����ش��ف��ى  م����ك����ان ال����ع����م����ل:   •

القوات امل�سلحة باجلنوب.

الجلد.. خط الدفاع األول ضد الميكروبات
التي ت�شيب  بالأمرا�ض  يعنى طب اجللد 
واأم���را����س  امل��خ��اط��ي��ة  اجللد والأغ�سية 
الأظ�����ف�����ار وال�������ش���ع���ر، وي�����ش��م��ى ال��ط��ب��ي��ب 
ال��ط��ب��ي بطبيب  ال���ف���رع  ب���ه���ذا  امل��خ��ت�����ض 

الأمرا�ض اجللدية والزهرية.
وي���ع���د اجل���ل���د م������راآة ل��ل��ج�����ش��م، فهو 
من  كثر  يف  ل��ه  الداخلية  احل��ال��ة  يعك�ض 
عر�سة  الأك����ر  الع�سو  وه���و  الأم���را����س، 
ل���ل���ت���اأث���ريات ال��ب��ي��ئ��ي��ة امل��ح��ي��ط��ة، وه����و ذو 
تداخل مع العديد من الأع�شاء الداخلية 
الع�شبي  واجلهاز  ال�شم  كالغدد  الأخ��رى 
امل��رك��زي، فهو ي��ت��اأث��ر ب��الإ���ش��ارات ال���واردة 
م��ن ه��ذه الأع�����ش��اء، وي��ب��دو ذل��ك وا�شحا 

م��ن خ��ال تغر ل��ون��ه، وم��ث��ال ذل��ك حالة 
اللون  وردي  اجل��ل��د  ي�شبح  ح��ني  اخل��ج��ل 
بف�شل �شبكة الأوعية ال�شعرية املتوزعة يف 
اأدمة اجللد، والتي تتو�شع ب�شكل تال لهذه 
ال�����واردة م��ن اجل��ه��از الع�شبي  الإ����ش���ارات 

املركزي.

فوائد علمية
الأول  ال���دف���اع  ي��ع��د اجل���ل���د خ���ط   •

للج�سم �سد امليكروبات.
اجللد  يف  الدهنية  الطبقة  تعمل   •
ك����ع����ازل ل����ل����ح����رارة، ك���م���ا اأن  ال����غ����دد 
ح��رارة  درج��ة  على  حتافظ  العرقية 

اجل�����ش��م م���ن الرت����ف����اع ع���ن ط��ري��ق 
اإفراز العرق.

�شد  خ���وا����ض  ال��ده��ن��ي��ة  ل��ل��غ��دد   •
بكتريية.

ع�سبية  م�ستقبات  على  يحتوي   •
ل���اإح�������ش���ا����ض ب�����احل�����رارة وال�������رودة 

وال�شغط واللم�ض.
يف  اأ���ش��ا���ش��ي��ا  دورا  اجل���ل���د  ي������وؤدي   •

تكوين فيتامني »د«.
ال��ب�����ش��رة  اإف����راز امل����ي����ان����ني يف   •
ي���ق���ي اجل���ل���د م���ن الأ����ش���ع���ة ف���وق 
ال��ب��ن��ف�����ش��ج��ي��ة، وي���ق���ل���ل اح��ت��م��ال 
الإ�����س����اب����ة ب���������س����رط����ان اجل����ل����د، 

حماية  ج���دار  اأول  فهو  وب��ال��ت��ايل 
من الفرو�شات للج�شم. 

ثالث طبقات 
ط����ب����ق����ة  اجل����ل����د  ال�������ب���������������ش�������رة:   •
اخل���ارج���ي���ة، وحت���ت���وي ع���ل���ى خ��اي��ا 

امليانني امل�شوؤولة عن لون الب�شرة.
• الأدمة: باطن اجللد حتت الب�شرة، 
الع�سبية  ال��ن��ه��اي��ات  ع��ل��ى  وحت���ت���وي 
والأوعية  والدهنية  العرقية  والغدد 

الدموية والليمفاوية.
على  ج��ل��دي: حتتوي  ن�شيج حت��ت   •

اخلايا الدهنية.

كبر  ت��ن��وع  وه��ن��اك  املراأة  بالتحديد، 
اأك���ر  اجللدية، فاجللد  ل���اأم���را����ض 
ع�������س���و يف اجل�������س���م، ومي����ث����ل امل��ظ��ه��ر 
اخلارجي لاإن�شان، وهذا ينعك�ض دوما 

على داخله.

حدثينا عن  �لتحاقك
بكلية �لطب.

يف  در�شت  التي  الدفع  اأوائ���ل  من  كنت 
2004م،  ع���ام  ب��اجل��ام��ع��ة  كلية  الطب 
وك����ن����ا �����ش����ه����ودا ع���ل���ى ه������ذا الإجن��������از 
يف  كلية  للطب  ب�����وج�����ود  ال���ع���ظ���ي���م 
الكبر  الإح�����ش��ا���ض  املنطقة،  وميلوؤنا 
ب����امل���������ش����وؤول����ي����ة، لأن����ن����ا من���ث���ل ال���ط���ب 
اأذكر  زلت  ول  املنطقة.  يف  والطبيبات 
ح��م��ا���ش��ت��ن��ا ال�������ش���دي���دة ل��ل��م��ح��ا���ش��رات 
الأول��ى  ال�سنة  اجلامعية  يف  وللحياة 
على  الكلية،  وحر�شنا وت�شابقنا  يف 
وت�ساركنا  ال��ق��اع��ة،  يف  الأول���ى  املقاعد 
ال�����ش����ت����ذك����ار  ال����ط����ال����ب����ات يف  ن����ح����ن 

والتناف�س فيما بيننا.

�صفي لنا مرحلة
�لدر��صة �جلامعية.

اأعترها  اجلامعية  ال��درا���ش��ة  مرحلة 
م��ن ال�����س��ن��وات ال��ذه��ب��ي��ة ال��ت��ي ت�سقل 
فيها  يتعرف  حيث  الإن�شان،  �شخ�شية 
على اأ�شدقاء العمر يف الغالب، ويتعلم 
امل�شتقبلية،  للحياة  درو�شا  من جتاربه 
للتعلم  نت�شابق  املرحلة كنا  ه��ذه  ويف 
الهموم  ونت�شارك  امل��ه��ارات،  واكت�شاب 

والطموح.

ريم العسيري

اأكدت خريجة كلية الطب واجلراحة، 
مب�شت�شفى  اجل���ل���دي���ة  اخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ة 
ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة ب��اجل��ن��وب، دك��ت��ورة 
ع���ام���ر،  اآل  حم���م���د  اهلل  ع���ب���د  اإمي�������ان 
ال���درا����ش���ة اجل��ام��ع��ي��ة من  اأن م��رح��ل��ة 
ال�������س���ن���وات ال���ذه���ب���ي���ة ال����ت����ي ت�����س��ق��ل 
يتعرف على  وفيها  الإن�شان،  �شخ�شية 
جتاربه  م��ن  ويتعلم   العمر،  اأ���ش��دق��اء 

درو�شا للحياة امل�شتقبلية.
اأج���رت���ه معها  وك�����ش��ف��ت يف ح����وار 
«اآف�����اق« اأن ن���درة ال��ط��ب��ي��ب��ات واح��ت��ي��اج 
امل��ج��ت��م��ع دف���ع���اه���ا ل���درا����ش���ة ال���ط���ب، 
مرحلة  تعد  الم��ت��ي��از  اأن  اإل��ى  م�شرة 
ذه��ب��ي��ة ي��ج��ب ال���ش��ت��ف��ادة منها ب��اأك��ر 
تتيح  الفر�شة  ف���ه���ي  مم���ك���ن،  ق�����در 
والن��دم��اج  التخ�ش�شات  ك��ل  ملمار�شة 
�شنة  اأه����م  اأن���ه���ا  العمل،  معترة  م���ع 

لكت�شاف التخ�ش�ض املنا�شب.

ما �لذي دفعك لختيار
د�ر�صة �لطب و�جللدية؟

ال�شحية  وال��ق��ط��اع��ات  ال��ط��ب  م��ه��ن��ة 
التي  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ه��ن  م��ن  ع���ام  ب�سكل 
الإن�����ش��ان  م��ع  التعامل  للطبيب  تتيح 
يف اأح����ل����ك ظ����روف����ه اأث�����ن�����اء امل����ر�����ض، 
ول��ع��ل اأه���م داف���ع ه��و خ��دم��ة مثياتي 
م���ن ال���ن�������ش���اء، وخ�����ش��و���ش��ا م���ع ن���درة 
ال��ط��ب��ي��ب��ات واح��ت��ي��اج امل��ج��ت��م��ع الكبر 
اإل���ي���ه���ن، وت��خ�����س�����س اجل���ل���دي���ة ي��ع��د 
التي  تام�س  التخ�س�سات  اأه���م  م��ن 

ماذ� تتطلب هذه �ملرحلة
من �لطالبات؟ 

الج���ت���ه���اد و���ش��م��و ال��ط��م��وح ل��ي��در���ش��ن 
يعتمدن  اأن  دون  وح��ده��ن  وي��ط��ال��ع��ن 
مهم  ���ش��يء  وه���ذا  التلقني،  على  فقط 

جدا ل�شتمرار تطورهن .

ما �لقيم �لتي �كت�صبتها
�أثناء �لدر��صة؟

كل  ال�شتفادة  من   ، ال�شر  ال��ت��ع��اون، 
ال��ف��ر���ض امل��ت��اح��ة، والع��ت��م��اد على اهلل 
كل  قدراتي  لتجاوز  ثم  على  اأول 
ال�����ش��ع��وب��ات. وم��ن��ح��ت��ن��ي ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 
ال�سعادة  وكل  احللم  لتحقيق  الفر�سة 
اأو  مري�ض  ابت�شامة  من  اأجنيها  التي 
تكون  اأن  اهلل  واأ����ش���األ  م��ري�����ش��ة،  دع���وة 

خال�شة لوجهه تعالى.

�صعوبات و�جهتك
خالل در��صة �لطب؟

يجعل  الدرا�شة  يف  ال�شديد  النغما�ض 
م����ن ال�����ش��خ�����ض ب���ع���ي���دا ع����ن اأح���ب���اب���ه 
جزءا  يفقد  وقد  الجتماعية،  وحياته 
ك��ان يحبها، ولكن  ال��ت��ي  م��ن ه��واي��ات��ه 
ال�سخ�س  ي�ستطيع  الوقت  تنظيم  مع 

اإعطاء كل ذي حق حقه .

�أهم �لأبحاث �لعلمية
�لتي �أجريتها خالل
در��صتك �جلامعية؟ 

طب  ق�شم  مع  بالتعاون  درا�شة  اأجرينا 
لأم��را���ض  اإح�����ش��ائ��ي��ة  الأ�شرة:  درا�شة 

منطقة  الدموية يف  والأوع���ي���ة  ال��ق��ل��ب 
ا�شتبيانية  درا����ش���ة  خ���ال  م��ن  ع�����ش��ر، 
اأجريت  الثانوية. كما  لطالبات املرحلة 
ال�سديقات  من  جمموعة  مع  بالتعاون 
اإح�����ش��ائ��ي��ا  م�����ش��ح��ا  ���ش��ن��ة  المتياز  يف 
الدماغية يف مرحلة  لأ�شباب اجللطات 
لأ���ش��ب��اب  اإح�����ش��ائ��ي��ا  ال�شباب، وبحثا 
ع�سري  منطقة  يف  الدماغية  اجللطات 

للمر�سى دون 50 �شنة.

على يد من تتلمذت
يف جمال طب �جللدية؟

م���ن ن��ع��م اهلل ع��ل��ي��ن��ا وج�����ود ن��خ��ب��ة من 
الأط����ب����اء واأ����ش���ات���ذة  ط���ب اجل���ل���دي���ة يف 
املنطقة مثل د. طال تاب، و د. خالد 
اجللدية  تخ�ش�ض  نواة  وهما  باحمدان، 
يف امل��ن��ط��ق��ة، ون��ك��ن ل��ه��م��ا الح������رتام يف 
وج����ود خ��ري��ج��ات م���ن اأط���ب���اء اجل��ل��دي��ة 
اهلل  املنطقة، فجزاهما  كل  يف  املتميزات 

خرا وكتب لهما الأجر.

ماذ� تعني لك مرحلة �لمتياز ؟
هي مرحلة ذهبية ويجب ال�شتفادة منها 
الطبيب  متنح  فهي  ممكن،  ق��در  ب��اأك��ر 

ال���ف���ر����ض مل��م��ار���ش��ة ك���ل ال��ت��خ�����ش�����ش��ات، 
والندماج مع العمل، واأعترها اأهم �شنة 

لكت�شاف الذات والتخ�ش�ض املنا�شب.

�صفات يجب �أن متتلكها
طبيبة �جللدية؟

املاحظة ال�شديدة، حب العلم والتعلم 
والط������اع ع��ل��ى ك���ل ج���دي���د، ف��ف��ي كل 
واكت�شافات  واأج��ه��زة  اأدوي��ة  هناك  �شنة 
اأه��م املهارات التي  كلها جديدة. وم��ن  
اليدوية   امل��ه��ارة  اكت�شابها:  م��ن  ب��د  ل 
والتجميلية،  اجل��راح��ي��ة  ل���اإج���راءات 
ال�شورية،  وال���ذاك���رة  امل��اح��ظ��ة  ودق���ة 
اأع��را���ض  واأي  للج�شم  م����راآة   ف��اجل��ل��د 
جلدية مت�شابهة يراها طبيب اجللدية 

ب�سكل خمتلف.

وماذ� عن �مل�صتقبل �لوظيفي 
للمتخ�ص�صات يف �جللدية؟

امل�����ش��ت��ق��ب��ل م�����ش��رق ج�����دا، وت��خ�����ش�����ض 
اجللدية من اأجمل واأكرث التخ�ش�شات 
لطبيبات  والح��ت��ي��اج  م��ت��ع��ة،  ال��ط��ب��ي��ة 

اجللدية لزال موجودا.

ن�صائحك لطالبة �لطب؟
• ال�شتفادة من كل معلومة جديدة.
الطبية  ال��ع��ل��وم  ك��ل  اقرئي يف   •
وكوين دائمة الطاع والتجربة. 
وح��ي��ات��ك  ه��واي��ات��ك  تن�شي  ل   •

الجتماعية.  
• ل تن�شي اأذكارك، وردك من القراآن، 
فهو الراحة لك من �شغوط الدرا�شة.

+ 
ق
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إالستين؛ بروتين
األلياف المرنة

ألياف كوالجينية

خاليا دهنية

عضالت

البشرة الجلدية

الطبقة
القاعدية للبشرة

األدمة 
)طبقة جلدية
تحت البشرة(

طبقة لحمية
تحت الجلد

طبقة جلدية لشخص صغير في العمرطبقة جلدية لشخص متقدم في العمر
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جامعات دولية

التأسيس:
1796 يف مدينة غا�شكو، وكان ا�شمها 
»معهد اأندر�شونيان«؛ وتعد ثاين اأقدم 

اجلامعات يف اأ�شكتلندا.

شعار الجامعة: موطئ التعلم النافع.

أوقاف الجامعة: 30.9 مليون جنيه 
ا�شرتليني حتى يوليو 2016(.

الطالب: 14،965 يف عام 2016-2015.
عدد طالب الدراسات العليا: 6،505.

عدد طالب الدورات المهنية 
والتعليم المستمر:  34 األفا.

عدد الطالب الدوليين: 2394 طالبا 
ينتمون اإلى 100 دولة.

مساحة الجامعة: 200 هكتار

تخصصات الجامعة
والطبحيوية  املعمارية  الهند�شة:   •
وال���ك���م���ي���ائ���ي���ة وامل����دن����ي����ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة 
والت�شميمة وامليكانيكية والكهربائية 

والإلكرتونية واملعمارية البحرية. 
• ال���ع���ل���وم: ال��ك��ي��م��ي��اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
وال�����ب�����ح�����ت�����ة، وع������ل������م احل������ا�������ش������وب، 
وال����ري����ا�����ش����ي����ات والإح���������ش����ائ����ي����ات، 
وال���ف���ي���زي���اء، وع���ه���د ال�����ش��ي��دلن��ي��ات 

والعلوم الطبحيوية.

ال���ع���ل���وم  ال����ع����ل����وم الإن���������ش����ان����ي����ة:   •
وال��رتب��ي��ة  التطبيقية،  الج��ت��م��اع��ي��ة 
والإن�����ش��ان��ي��ات وال��ق��ان��ون وال��درا���ش��ات 

النف�سية وال�سحية.
والقت�شاد،  املحا�شبة،  الأع��م��ال:   •
وري������ادة  ال���ب�������س���ري���ة،  امل��������وارد  واإدارة 
والت�سويق،  الإدارة،  وعلوم  الأع��م��ال، 

وال�شرتاتيجية والتنظيم. 

تصنيفات دولية
 QS ت�شنيف  272 ح�شب  ال���  املركز   •

لعام 2016.
ح�شب   )501-400( ال�����  امل���رت���ب���ة   •

ت�شنيف »تاميز هاير اإديوكا�شن«.

دور  الجامعة
في المملكة المتحدة

ع��ل��ى م�شتوى  اخ��ت��رت اجل��ام��ع��ة   •
اأول م��رك��ز  ل���ري���ادة  امل��ت��ح��دة  امل��م��ك��ل��ة 
 ،2011 يف  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ل���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الت�شنيع  مركز  لريادة  اأي�شا  واختر 
والبلورة الإبداعية يف اململكة املعروف 

.EPSRC  �ب
• ك���ون���ت اجل���ام���ع���ة ال����ن����واة الأول�����ى 
اأك�����ر منظمة  »ف����اروه����وف����ر«:  مل���رك���ز 
اأوروبية لاأبحاث. و�شركز املركز يف 
)فوتونات(  ال�شوئيات  على  اجلامعة 
ال��ت��ط��ب��ب��ي��ق��ي��ة ل��ل��ب��ح��ث يف جم����الت 

واملوا�سات  والنقل  والطاقة  الأم��ن 
والرعاية ال�سحية.

ع��ل��ى م�شتوى  اخ��ت��رت اجل��ام��ع��ة   •
اأوروربا كلها ك�شريك اأوروبي لرامج 
والتجارة،  لاأبحاث  اجلنوبية  كوريا 
الذي متوله وزارة املعرفة والقت�شاد 

يف كوريا اجلنوبية يف 2011.

االستثمار
ت�����ش��ت��ث��م��ر اجل��ام��ع��ة يف ب��ن��ي��ت��ه��ا ال��ت��ح��ت��ي��ة؛ 
اإ�شرتليني  جنيه  مليون  ن�شف  وخ�ش�شت 
لإن�شاء اأكادميية تطوير املهارات الهند�شية، 
ال�شعف  ن��ق��اط  م��ع��اجل��ة  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي 
ال��ه��ن��د���ش��ي��ة ل�����دى اخل���ري���ج���ني وت��ط��وي��ر 
م��ه��ارات��ه��م امل��ه��ن��ي��ة؛ ك��م��ا اأ���ش�����ش��ت اجلامعة 
م���رك���زا اآخ�����ر ل��رت���ش��ي��د ال���ط���اق���ة وت��ق��ل��ي��ل 
احلارة  املياه  لتوليد  الكربونية  النبعاثات 
احلديثة  التقنية  ب��ا���ش��ت��خ��دام  وال��ك��ه��رب��اء 

بتكلفة 19.7 مليون جنيه اإ�شرتليني. 

المراكز البحثية
• مركز التقنية والإبداع.

• مركز اأبحاث ال�شامة البحرية.
• م���رك���ز دع�����م وت���ك���وي���ن ���ش��ن��اع��ات 
ال���ف�������س���اء وال����ط����اق����ة وال���������س����ي����ارات 

وال�سناعات البحرية.
• مركز »وير« لاأبحاث املتقدمة.

• معهد النفط والغاز.
• م��ع��ه��د اأب���ح���اث ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة 

املتقدمة .
• مركز التقنيات ال�شحية

أبرز الخريجين
• ���ش��ر ���ش��ام��وي��ل ك���ي���وران: خم��رتع 
 Scintillation الومي�سي   املك�ساف 

Counter يف الفيزياء.
• جوهن لوجي بريد: خمرتع اأول 

تلفاز يعمل يف العامل.
• غ����راه����ام: وا����ش���ع ق���ان���ون ان��ت��ا���ش��ر 

الغازات.
• ه�����ري ف�����ول�����دز: ����ش���اح���ب ق����ارئ  

الب�سمة.
ب��ح��ث يف  اأول م��ن  ك����ورل:  جيم�ض   •

تغر املناخ.
• ج����ي����م م�����ك�����ول: اأث����������رى اأث�����ري�����اء 

اأ�شتكتلندا.
التنفيذي  �شاجناى جها: الرئي�ض   •

الأ�شبق ل�شركة موتورول العماقة.

جامعة ستراثكاليد
University of Strathclyde

الثانية  ال��ف��ر���ش��ة  اإع���ط���اء  ب��واب��ة  ع��ر  بالتعليم  ي��ه��ت��م   •
تبنى  ث��م  وم��ن  ال��ع��ايل،  بالتعليم  يحظ  مل  ال���ذي  للجيل 
مهتم  اأي�شا  وه��و  الأج��ي��ال،  ع��ر  التعلم  �شيا�شة  »م���ارك« 
اأنه  كما  اليافعني،  تعلم  واملمار�شات يف  ال�شيا�شات  بق�شايا 
ممن يدعو لإدخال عن�شر الطاب واملتعلمني  يف اأبحاث 

املجتمع. 
• دّر�ض �شل�شلة عري�شة من الرامج يف كل امل�شتويات مبا 
وتطوير  املدر�ض،  وتدري�ض  العايل،  للتعلم  الو�شول  فيها 
املجتمع، ودر�ض الإدارة والأعمال، والدرا�شات الجتماعية 

والبيئية، بالإ�شافة اإلى كونه خمططا عمرانيا كفئا. 

خبرات دولية 
• يتميز بخراته التن�شيقية يف امل�شاريع ال�شخمة الدولية، 
تعلم  اأوروبية مثل م�شروع  دولة  تولى م�ساريع ت�سم 20  اإذ 

.ALPINE البالغني وامل�شاركة يف التعليم
• اأ�شهم يف م�شروع بناء قدرات ال�شباب يف قارة اأفريقيا.

كتبه
األف 12 كتابا م�شتقا و�شّطر 17 ف�شا يف كتب متنوعة، من 

بينها:
• التعليم والتعلم يف ال�شياحة 2014.

• اجلوانب الدولية يف التدري�ض والتعليم يف التعليم العايل.
• �شارك يف حترير كتاب »رجال علمتهم احلياة«.

• تعليم الرجال يف اإيرلندا.

محور اهتماماته
• التعليم العاملي

• التعلم والأمية 
• التعلم يف مرحلة لحقة من احلياة

• التعلم البيئي
• تو�شيع دائرة التعليم 

• التعليم والروحانية

ونائب    ،2040 املتعلمة  للمدن  »با�شكال«  م�شروع  مدير  هو 
للتعلم مدى احلياة،  املتحدة  اململكة  رابطة جامعات  رئي�ض 
ورئي�ض حترير جملة تعليم البالغني »اأدلت لرننغ«العلمية، 
امل�ستمر  ال��ت��ع��ل��ي��م  ل�����س��ب��ك��ة  وع�����س��و اجل���ام���ع���ات الأوروب����ي����ة 

.EUCEN

الخبرات السابقة
• رئي�ض مركز التعلم مدى احلياة يف جامعة »�شرتاثيايك« 
يف  وع��م��ل  بلفا�شت.  يف  »ك��وي��ن«  جامعة  يف  التعليم  وم��دي��ر 
تعليم  جم��ال  يف  وم��دي��را   وباحثا  مدر�شا  التدري�ض  جم��ال 

ال�سباب.
ل�شبكة  الأوروب��ي��ة  للجامعات  التوجيهية  اللجنة  رئي�ض   •

.EUCEN التعليم امل�ستمر
ال��ك��ل��ي��ات  ���ش��ب��ك��ة  م��ن��ه��ا  تعليمية  ق��ط��اع��ات  ع���دة  ع��م��ل يف   •
التعليم  وق��ط��اع احل��وك��م��ة يف  اإي��رل��ن��دا  OCN يف  امل��ف��ت��وح��ة 

.CFE العايل يف اإيرلندا

مشاريعه
• م�شروع و�شع ا�شرتاتيجية تاأ�شي�شية للتعلم مدى احلياة 

يف التعلم العايل املهني.
التعلم مدى  اإدم��اج  تواجه  التي  التحديات  امل�شروع  • حدد 
تلك  الأوروب��ي، ل�شيما  العايل  التعليم  احلياة يف موؤ�ش�شات 
امل�شروع  وا�شتمر  املتقدم.  املهني  بالتعليم  املعنية  املوؤ�ش�شات 

من يناير 2010 حتى اأغ�شط�ض 2012. 

اهتماماته
احتياجات  على ح�شب  العلوم  تف�شيل  ثقافة  بن�شر  يهتم   •
املتعلم ال�شاب، مما يزيد من اإبداعه ودوافعه للتعلم، وميكن 

املتعلم ال�شاب من حتقيق اإجنازات يف جمالته. 
م�شكات  ح��ل  منهج  ع��ل��ى  يعتمد  التعلم  يف  ف��ك��ر   ل��دي��ه   •
تطويع  م��ع  ال��ت��ج��رب��ة  ع��ر  وال��ت��ع��ل��م  ال����ذات  واإدارة  التعلم 

التقنية لتطبيق هذا املنهج.

األستاذ 
الدكتور 
»روب مارك«
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أمازون تقدم منحا في الذكاء االصطناعي
رويترز

اأط���ل���ق���ت ���ش��رك��ة »اأم����������ازون« ال�����ش��ه��رة يف 
ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة ب��رن��اجم��ا ج��دي��دا 
مل�������س���اع���دة ال����ط����اب ع���ل���ى ب���ن���اء ال����ق����درات 
»األي�شكا«  ب��رن��ام��ج  ل�شيما  ل��رجم��ي��ات��ه��ا، 

الذي ي�ساعد على التحكم يف ال�سوت.
واأو����س���ح���ت ال�����س��رك��ة يف ت�����س��ري��ح��ات 
اأنباء »روي��رتز«، يف مار�ض اجلاري،  لوكالة 
تعمل  �شركة  من  جديدة  اخلطوة  هذه  اأن 
يف املجال التقني لتغذية الأفكار واملواهب 
ال�����س��اب��ة يف جم���ال ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي، 

خ�ش�شتها  التي  املنح  تلك  �شت�شاعد 
اأم���������ازون يف اأرب�������ع ج���ام���ع���ات »ك��ارن��ي��ج��ي 
م��ي��ل��ت��ون«، و »ج��وه��ن��ز ه��وب��ك��ن��ز« و »���ش��اوث 
على  ك��ن��دا،  يف  »ووت���رل���وو«  و  كاليفورنيا«، 
العثور على طاب اأكر تفاعا مع اإليك�س 

مقارنة بغره من الرامج.
العاملي  التطوير  رئي�ض  ن��ائ��ب  وق���ال 
اليك�شا  »ن���ري���د  ب���وم���ز:  دوف  اأم�������ازون،  يف 

لت�شحى اآلية حتديد الو�شول التقني«.
واأ�شاف اأن اأمازون ل ترغب يف جمرد 
تطوير الأبحاث لديها، بل ترغب يف اإيجاد 
املتخ�ش�شن يف  ال��ع��ل��م��اء  م��ن  ج��ي��ل ج��دي��د 

م�����ش��رة اإل����ى اأن ال�����ش��رك��ة ���ش��رتع��ي اأرب��ع��ة 
ط���اب يف اأرب����ع م��ن��ح ل��درا���ش��ة ال��دك��ت��وراه 
ع��ام كامل مببلغ مل تف�شح عنه بعد،  مل��دة 
ت��ط��وي��ر م�ساكل  ال���ط���اب ع��ل��ى  مل�����س��اع��دة 
تقنية معقدة مثل حتويل الن�س اإلى كام.

و  اأم����ازون  مثل  ال�����س��رك��ات  وتتناف�س 
»ال��ف��ي��ب��ات اأن��ك��و« و »غ��وغ��ل« ع��ل��ى تطوير 
اأم��ازون  اأن  اإل  ال�سناعي،  ال��ذك��اء  ومتويل 
كطرف  برجميات  م��ط��وري  دخ��ول  �شهلت 
»األ��ي��ك�����ش��ا«  ب��رن��ام��ج  ث��ال��ث ل�شقل م��ه��ارات 
اإدخ��ال  راأت  ث��م  �شرعة؛ وم��ن  اأك��رث  ليكون 

التطوير يف داخل الف�شول اجلامعية.

فهم اللغات الطبيعية والتقنيات ال�شوتية 
الأخ���������رى. وم�����ن ث����م ���ش��ت��ظ��ل م��ن��ت��وج��ات 

الطاب ملكية فكرية ح�شرية لهم.
الكهرباء  اأ�شتاذ  اأك��د  ذات��ه،  ال�شياق  يف 
الرنامج  ع��ن  امل�����ش��وؤول  الآيل،  واحل��ا���ش��ب 
يف  ج��ام��ع��ة ووت���رل���وو »ف��خ��ري ك����اري«، اأن  
»ال���ط���اب ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى حت�����ش��ني تفاعل 
األيك�شا مع املكيفات حتى يت�شنى للرنامج 
فهم طلبات تريد الغرفة لدرجة حراراة 
امل�شتخدم درجة  اأن يطلب   الطبيعية دون 

حرارة حمددة«.
وقال اإن احلفاظ على عاقات قريبة 

م��ع م��واه��ب اجل��ام��ع��ات وال��ب��اح��ث��ني فيها، 
اأ�شحى اأولوية ق�شوى للعديد من �شركات 

التقنية.
ا�شتقطبت   2015 ع���ام  »يف  واأ����ش���اف 
طالبا   40 ان��ك��و«  تكنولوجيز  »اأوب���ر  �شركة 
م����ن م���رك���ز »ك���ارن���ي���ج���ي م���ي���ل���ون« ل��ل��ع��م��ل 
القيادة  ���ش��ي��ارات  جم��ال  يف  �شركتها  داخ���ل 
ال���ذات���ي���ة وم�����ش��اري��ع اأخ�������رى. اأم�����ا ���ش��رك��ة 
»م���اي���ك���رو����ش���وف���ت« ف��ق��د م��ن��ح��ت زم����الت 
لدرا�شة الدكتوراة يف العديد من جمالت 
ك��ال��ذك��اء  الآيل  احل���ا����ش���ب  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة 

ال�شطانعي لعدة �شنوات«.
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جامعات دولية

إنتاج المعرفة )2-2(
.. تابع املقال املن�شور يف العدد ال�شابق:

متركز   قد  العاملي  البحثي  الن�شاط  اأن  اأي�شا  احلقائق  ه��ذه  ت��رز  كما 
ب�سكل بارز يف جمتمعات غربية بعينها، اأدركت اأهمية البحث العلمي يف 
الولوج اإلى عامل ما بعد احلداثة الذي يتميز باإنتاج املعرفة الذي ميدها 
بعنا�شر القوة والهيمنة متتبعة يف ذلك مقولة املفكر الأمركي »الفني 
»ال�شلطات اجلديدة«  الذي يحمل عنوان  اأورده��ا يف كتابه  التي  توفلر« 
ال�شلطة  ميتلك  املعلومة   ميتلك  »من  املا�شي  القرن  نهاية  يف  املن�شور 

ومن ميتلك املعرفة ميتلك القوة والهيمنة«.
متوقفة  اإم��ا  تكون  العربية  جامعاتنا  اأغ��ل��ب  يف  البحث  حركة  اإن 
بتدري�ض  فقط  يكتفون  ن��راه��م  اأ�شاتذتها  معظم  اأن  ب�شبب  بطيئة  اأو 
مقرراتهم الأكادميية واإجناز بع�ض البحوث القليلة  من اأجل الرتقية 
الت�شجيع  واأي�شا �شعف  اإداري��ة،  اإلى منا�شب  اأو  الأكادميي  يف م�شارهم 

والتحفيز على العملية البحثية يف خمتلف التخ�ش�شات العلمية.
وتخ�شي�ض  العلمي،  بالبحث  اأكرث  الهتمام  جامعاتنا  على  يجب 
مب�شاكل  ربطه  و���ش��رورة  البحثي،  الن�شاط  تدعم  معقولة  ميزانيات 
جتاوز  من  ميكننا  ال��ذي  املعرفة  اإنتاج  لتحقيق  وتطلعاتها  جمتمعاتنا 
املرحلة النتقالية مل�شرة تطورنا التاريخي احلديث التي توقفنا فيها 
م��ا بعد احل��داث��ة  ث��م  اإل���ى مرحلة احل��داث��ة  ال��زم��ن والقفز  لعقود م��ن 
اإلى التنوير واللحاق بالركب  للخروج من التبعية والتخلف والدخول 

احل�ساري والقيمي العاملي.  

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa
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الصين
ب����داأت ال�����ش��ني يف ا���ش��ت��ق��ط��اب امل��واه��ب 
اأرا�شيها  غر ال�شينية التي تدر�ض يف 
اقت�شادها  لي�شبح  منها  حم��اول��ة  يف 
ق��ائ��م��ا ع��ل��ى الإب������داع؛ ل ع��ل��ى �شناعة 
وجتارة الب�شائع فقط. واتخذت بيكني 
البقاء  لت�شجع الطاب على  اإج��راءات 
يف ال�شني بتقليل الإجراءات الروتينية 
والعمل  الإق���ام���ة  ح��ق  ع��ل��ى  للح�شول 

هنالك.
ع��ل��ى  الآن  احل����ك����وم����ة  وت����ع����م����ل 
ا���ش��ت��ق��ط��اب ال���ط���اب ال�����ش��ي��ن��ني ممن 
ي����ع����ودوا قط  اخل������ارج ومل  در�����ش����وا يف 
اأدى لإح�����داث ه��ج��رة  ل��ب��اده��م، مم���ا 
ال���ع���ق���ود  ال���������س����ني يف  ال����ع����ق����ول م�����ن 

املن�سرمة. 

آيرلندا
قرر وزير التعليم واملهارات الآيرلندي، 
»ري���ت�������ش���ارد ب����روت����ون« اإع�������داد ت�����ش��ري��ع 
امل��ق��الت،  بطواحني  �شماه  م��ا  ملقا�شاة 
الأب��ح��اث  ت�شطر  خا�شة  �شركات  وه��ي 
وامل���ق���الت ن��ي��اب��ة ع��ن ال��ط��اب مقابل 
�شحيفة  اأعلنت  م��ا  ح�شب  م��ايل  مبلغ 
م�شروع  اأن  موؤكدا  تاميز«،  اآير�ض  »ذي 
قرار �شمان اجلودة واملوؤهات �شيعطي 
ال���������وزارة ���ش��ل��ط��ات حم������ددة مل��ق��ا���ش��اة 
ط��واح��ني امل��ق��الت واأل����وان اأخ���رى من 

الغ�ض. 

المملكة المتحدة
ج��ام��ع��ة  ك��ل��ي��ة يف   35 ع����م����داء  اأر�����ش����ل 
اأك���������ش����ف����ورد خ���ط���اب���ا ع�����ر ���ش��ح��ي��ف��ة 

»ت���امي���ز«ال���ري���ط���ان���ي���ة اإل������ى اأع�������ش���اء 
فيها  تنا�شدهم  ال��ري��ط��اين  ال��رمل��ان 
الحت������اد  دول  مب����واط����ن����ي  ال�������ش���م���اح 
الأوروب�����������ي ال���ع���ام���ل���ني يف ب��ري��ط��ان��ي��ا 
بريطانيا  يف  ال��ب��ق��اء  ح��ق��وق  مبنحهم 
بعد قرار اخلروج الريطاين ال�شهر، 
ه���ج���رة  اأن  اخل�����ط�����اب  يف  م����وؤك����دي����ن 
الأك��ادمي��ي��ني م��ن اجل��ام��ع��ة ق��د ب���داأت 
بالفعل؛ فمنهم من غ��ادر، ومنهم من 
خ��ط��ط ل��ل��خ��روج، وم��ن��ه��م م��ن اأ���ش��اب��ه 

الياأ�ض والقنوط. 

باكستان
زي��ادة  الباك�شتانية  احلكومة  ت��در���ض 
عدد اجلامعات املق�شورة على الإناث، 
ال�شاأن،  واأع��دت خطة مف�شلة يف هذا 

ع��ل��م��ا ب����اأن ع���دد اجل��ام��ع��ات اخل��ا���ش��ة 
ب�����الإن�����اث يف ال����وق����ت احل������ايل ي�����ش��ل 
اإل���ى 14 ج��ام��ع��ة. وب�����ش��ك��ل ع���ام، زادت 
احل��ك��وم��ة خم�����س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م من 
 4.8 باك�شتانية(  روب��ي��ة  مليار   500(
 2013-2012 يف  اأم��ريك��ي  دولر  مليار 
باك�شتانية، مبا  روبية  مليار   800 اإلى 
اأمريكي  دولر  مليار   7.6 نحو  يعادل 

يف موازنة 2017-2016.
م��ن  اجل����ام����ع����ات  ن�������ش���ي���ب  وزاد 
م��ل��ي��ار   41 م�����ن  امل���خ�������ش�������ش���ات  ت���ل���ك 
م��ل��ي��ون   393.6( ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة   روب���ي���ة 
روبية  مليار   91 اإل���ى  اأم��ريك��ي(  دولر 
دولر  م���ل���ي���ون   873.6( ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة 
اأمريكي(   اأي 2.5٪ من اإجمايل الناجت 

الوطني للباد.

هارفارد : 15 مخترعا يتبارون بجائزة اإلبداع
دعم  اإل���ى  ال��ت��ح��دي  م�سابقة  وت��ه��دف 
طاب هارفارد يف رحلتهم لتحويل العامل 
اإل�����ى م���ك���ان اأك�����رث ا����ش���ت���دام���ة، ل���ش��ي��م��ا اأن 
يحاولون  النهائية  امل��راح��ل  يف  املتناف�شني 
ح���ل امل�����ش��اك��ل الج��ت��م��اع��ي��ة ك��ال���ش��ت��دام��ة 
والإن�����ش��اف والأم�����ن، وغ���ر ذل���ك، لإي��ج��اد 
وعلوم  ال�شحة  �شناعة  جم��ال  يف  الإب����داع 
احلياة ولاإبداع يف جمالت اأخرى و�شول 

لتطوير هذا املجال. 
ويف ال���ع���ام احل�����ايل، ت��ق��دم اأك����ر من 
بطلبات  الطابية   الفرق  من  فريق   200
وتولت  ال��ت��ح��دي،  م�شابقة  يف  ل��ا���ش��رتاك 
ت��ت��ك��ون م���ن 150 ع��امل��ا م���ن خمتلف  جل��ن��ة 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ال�����ش��ن��اع��ي��ة م��ه��م��ة اخ��ت��ي��ار 

طاب الت�سفية النهائية.
وت�����س��م��ل ق��ائ��م��ة م�����س��اب��ق��ة ال��ت��ح��دي 

املت�شابقني يف الفروع الآتية:
امل�شروع  اأو  الجتماعي  الأثر  فرع   •

احل�شاري: 
تقدمي  ب���ن���دل«:  »ب���رك���ات  • م���ب���ادرة 
للحفاظ  الوقائية  الطرق  حزمة من 
املواليد  وف���اة  ولتقليل  الأرواح  على 

والأمهات يف دول جنوب اآ�شيا. 
ا����ش���ت���خ���دام  »�������ش������ي16«:  • م�����ب�����ادرة 
بتخمر  ال���ش��ط��ن��اع��ي��ة  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ا 

موقع جامعة هارفارد

لاإبداع، و�شول  هارفارد  اأعلنت خمترات 
وم��ب��دع��ا يف جم����الت علمية  15 خم��رتع��ا 
م�شابقة  يف  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ل��ل��م��راح��ل  م��ت��ن��وع��ة 

مدير اجلامعة لاإبداع.
طاب  جتعل  باأنها  امل�شابقة  وتتميز 
ه����ارف����ارد ي��ن��خ��رط��ون يف امل�����س��ك��ات ال��ت��ي 
اأف�شل  لكت�شاف  وال��ع��امل  املجتمع  ت��واج��ه 
اأف�سل.  ب�سكل  يعمل  العامل  جلعل  الطرق 
وت��ه��دف امل��ن��اف�����ش��ة اإل����ى اأع���ط���اء اأك����ر ق��در 
م��ن الأم����وال لأك��ر ق��در م��ن الأف��ك��ار منذ 

انطاقها يف عام 2012.
وقالت مديرة اجلامعة »درو فاو�شت» 
الإب���داع  ت���راه يف م�شابقة  ���ش��يء  اأف�����ش��ل  اإن 
تنوع الأفكار التي ت�شاعد على انت�شارها يف 
ربوع اجلامعة؛ اإذ اإن لدينا طابا متميزين 
ويف  واملجالت  التخ�س�سات  من  العديد  يف 
ال���ط���رق ال��ت��ي اخ���ت���اروا اأن ي��خ��ل��ط��وه��ا مع 

اأفكارهم با�شتخدام مواهبهم الفذة. 
ت��ب��ذل��ه  ال�����ذي  ال��ع��م��ل  اأن  واأ����ش���اف���ت 
الفرق املختلفة هذا العام لديه القدرة على 
احلفاظ على اإنقاذ حياة الكثرين، واأتطلع 
للقاء كل من و�شل للمراحل النهائية من 

اأحل مناق�شة طموحاتهم.

زيت النخيل مراع للبيئة. 
اأن  ك��ي��ف  تفكر  اإع����ادة  »ن��ب��ت��ون«:   •
حتمي  اأن  املمكن  من  وامل��دن  املطاعم 
تنظيف  خ���ال  م��ن  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 

ال�سرف ال�سحي. 
مبادرة   : الأرنبان  اأو  رابيت�ض«  • »تو 
ت�ستهدف تعليم الأطفال املهم�سني يف 
بي  اإم  تقنيات  خ��ال  العامل من  دول 

ثري و وت�سهيات املجتمع املحلي
احلياة: وعلوم  ال�شحة  • فرع 

العمل  يوم:  من  اأقل  يف  • ت�شخي�ض 
اجل��ي��ن��وم  ت�سل�سل  م���ن  ت��ول��ي��ف��ة  ع��ل��ى 
ت�شخي�ض  ل��ت��ح��دي��ث  الآل������ة  وت��ع��ل��ي��م 

الأمرا�س املعدية.
م���ب���ادرة  »����ش���ام���اري���ت���ز«:  • حم���ط���ات 
ل���ت���ط���وي���ر اأج�����ه�����زة ذك���ي���ة ت��ق��ل��ل م��ن 
اإ�شعاف  يف  امل�شتغرق  الزمني  ال��وق��ت 
املتفرجني  حتويل  طريق  عن  النا�ض 
تكون  ع��ن��دم��ا  اأول���ي���ني  م�سعفني  اإل���ى 
ال��ث��ان��ي��ة ل��ه��ا ث��م��ن. و»���ش��ام��اري��ت��ان��ز » 
كل  ات�����س��ال  تتلقى  تطوعية  منظمة 
�شت ثوان من �شخ�ض يطلب امل�شاعدة 

يف اململكة املتحدة. 
للت�شخي�ض:  دياجن�شوتيك«  • »جني 
����ش���ري���ح���ة م���ب���ت���ك���رة ق���ل���ي���ل���ة ال��ك��ل��ف��ة 

للك�شف  ال�شتخدام  و�شهلة  و�شريعة 
املبكر عن �شرطان العنق.

�شائل  اأي�����ش��ي  ع��ام��ل  • »ن��ان��و���ش��ر«: 
النانو ملراقبة نزيف  قائم على تقنية 
الدم يف الإ�سابات الوريدية واملر�سى 

الذين يعانون من النزيف. 
• »يور�شور«: مينع فرو�ض »ات�ض اأي 
يف» بالرتكيز على حماية ال�شكان من 

العدوى.
املفتوح • الفرع 

يف  متقدمة  نظم  �شنع  كرو«:  • »اآير 
اإليها  ال��و���س��ول  ميكن  ال��ه��واء  تنقية 
بت�سريع مواد م�ساعدة م�سممة بدقة 

النانو.
م�شافة  اأجهزة  الأث��ر:  خمترات   •
ل��ل��خ��وذة ل��ت��ق��ل��ي��ل الأث������ر ال���ن���اجت عن 
ال���������ش����رر ال�������ذي ي�������ش���ي���ب امل������خ ع��ن��د 

ال�سطدام. 
ال�����ش��وء(:  )���ش��رع��ة  م��ات��ر«  • »لي���ت 
ن���ظ���ام ع���ل���ى احل���ا����ش���وب م��ب��ن��ي ع��ل��ى 
ب�سرعة  يعمل  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 

ال�سوء.
جعل  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  وول�������ف«:   »ذا   •
ال�����واق�����ع الف����رتا�����ش����ي مم���ك���ن���ا ل��ك��ل 
ي��ح��ل��و  م���ك���ان  اأي  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ني 

ل��ه��م ب��ا���ش��ت��خ��دام ح��وا���ش��ي��ب حممولة 
متقدمة.

الفائزين  اأ�شماء  »فاو�شت«  و�شتعلن   
مدير  م�شابقة  اخ��ت��ت��ام  يف  امل��ق��ب��ل  م��اي��و  يف 
اجل��ام��ع��ة ل����اإب����داع، و���ش��ي��م��ن��ح ال��ف��ائ��زون 
لإكمال  بامل�شاركة  اأمركي  دولر  310اآلف 
فرع  كل  يف  الفائزون  و�شيح�شل  التحدي، 
بينما  دولر،  األف   75 الكرى  امل�شابقة  من 
�شتنال الفرق الثاث املتناف�شة على 25األف 
اأم���رك���ي. و���ش��ت��ك��ون ه��ن��ال��ك ج��ائ��زة  دولر 
اأم��رك��ي  دولر  اآلف   10 قيمتها  خ��ا���ش��ة 

�شيعلن عنها يف حينها.
ب���ج���ائ���زة  ف������از  امل����ا�����ش����ي،  ال����ع����ام  ويف 
اخ��رتاع  الإب���داع  مدير اجلامعة يف حت��دي 

للجراحة  معقم  ج��ه��از  »�شرجيبوك�ض«: 
اآم�������ن، واخ��������رتاع »م����اج����ي����ك»: ل����األ����وان، 
واخ����رتاع »ه��رال��د» ال���ذي ي��وف��ر لاأطباء 
ال�������ش���ري���ري���ن و�����ش����ول ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��ب��ي��ان��ات 

ال�سريرية.
وق���ال���ت ال��ع�����ش��و امل���ن���ت���دب مل��خ��ت��رات 
غولد�شتاين«،   »ج���ودي  ل��اإب��داع  ه��ارف��ارد 
ال��ع��ام، وم��ع تزايد ع��دد امل�شاركني يف  »ه��ذا 
الأفكار  من  عري�شا  تنوعا  ن��رى  امل�شابقة، 
اجلديدة التي تطل براأ�شها من هنا وهناك 

يف ربوع اجلامعة. 
ن��رى ذل��ك التنوع  اأن  امل��اح��ظ  وم��ن 
من املحاولت البتكارية التي لها اأثر كبري 

يف العامل«.
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الرأي الجامعي

فضاءات

نبذ العصبية
امل��ج��ت��م��ع ي���ت���األ���ف م����ن ق���ب���ائ���ل وب���ط���ون 
وثيقة  و�شائج  جتمعهم  ول��ك��ن  م��ت��ع��ددة، 
و�شات وطيدة، فهم فوق كل �شيء اأهل 
وع�سرية وبينهم عاقة  القربى واجلوار 
الأح�������داث  امل���ج���ام���ل���ة يف  و  وامل�������ش���اه���رة 
الج��ت��م��اع��ي��ة، وه����م اإخ������وان يف ال�����ش��راء 
بناء  ويف  العمل  يف  ي��ت��ع��اون��ون  وال�����ش��راء 

الوطن.
ك����ل ه�����ذه ال�����رواب�����ط ت���دع���ون���ا اإيل 

اإلى  ت��وؤدي  التي  البغي�شة  الع�شبية  نبذ 
اإلى  يدعونا  والإ�شام  والفرقة،  الت�شتت 
نبذ هذا ال�شلوك الهدام واجتناب عواقبه 
الوخيمة التي تت�شبب يف زعزعة اأي نظام 
اأن   وعلينا  ���ش��اأن��ه،  ك��ر  مهما  اج��ت��م��اع��ي 
نعت�شم بحبل اهلل جميعا واأن يكون همنا 
حب  يف  نت�شارك  واأن  جمتمعنا  متا�شك 

وطننا حتى نعي�ض يف األفة ووفاق.
 وي��ن��ب��غ��ي ل��ن��ا اأن من��ع��ن ال��ن��ظ��ر يف 

اإنا خلقناكم  النا�ض  اأيها  »يا  تعالى  قوله 
من ذكر واأنثى وجعلناكم �شعوبا وقبائل 
اإن  اأتقاكم  اهلل  اأكرمكم عند  اإن  لتعارفوا 

اهلل عليم خبر«.
وه���ك���ذا ج��م��ع��ن��ا الإ�����ش����ام ودع���ان���ا 
لنن�شر املحبة بيننا مهما اختلفت اأعراقنا 
وق���ب���ائ���ل���ن���ا، ل���ي���ك���ون ال����وط����ن ه����و ن��ق��ط��ة 
التقائنا جميعا لكي يقوى وطننا ويكون 

خر الأوطان.

األرض المسطحة
عمر أحمد محمد الشهري 

كلية الطب 

ب��اإخ��راج    Daniel Shenton �شنتيون  دانييل  ق���ام    2004 ع��ام  يف 
يعد   موقع  بتاأ�شي�ض  قام  اإذ  قرها،  من  امل�شطحة  الأر���ض  نظرية 
مكانا  وجعله  النظرية،  ه��ذه  يخ�ض  �شيء  لكل  الأ�شا�شي   املرجع 
لإي�شاح كل �شيء ي�شاند،  بطريقة مبا�شرة اأو غر مبا�شرة، �شحة 
الذين  الأف���راد  ك��ل  ب��ني  توا�شل  نقطة  جعله  كما  النظرية،  ه��ذه 
يوؤمنون بها، واأي�شا نورا ملن هم على �شاكلة الإميان بهذه النظرية، 
اأخرى  واإن�شاء  القدمية،  اأ�شا�شاتها  تثبيت  تعيد  فعا  ب��داأت  التي 

جديدة  يف الع�شر اجلديد.
ف�شابقا كان النا�ض فعا يوؤمنون باأن الأر�ض م�شطحة نظرا 
اأوق��ات  التجارب يف  �شل�شة من  توالت  الدين، حتى  رج��ال  لأق��وال 
متفاوتة لبع�ض العلماء الذين اأنكروا �شطحية الأر�ض بتجاربهم 
العلم  الباردة بني  املناف�شات  �شل�شلة من  ذلك  بعد  لتبداأ  العملية، 

امللحد والإميان ذو الفطرة ال�شليمة، حتى وقتنا هذا.
العجيب يف الأمر اأن اأ�شحاب هذه النظرية، اأ�شحاب الإميان 
والفطرة ال�شليمة، كما ي�شمون اأنف�شهم، �شربوا كثرا من الأدلة 
الأر�ض عر�ض احلائط،  التي تدعم كروية  والكونية  الفيزيائية 
متمكن  ع��امل  من  ليجعلوا  ثقة  بكل  امل��اأ  على  اأدلتهم  وعر�سوا 
واح��دة  اأي  حتتو  مل  خياليتني  رواي��ت��ني  ب��ني  تائها  الفيزياء،  يف 
منهما على خطاأ قد ي�شقط كيانها، كما اأنهم مل يكتفوا بذلك بل 
التي كان من  »نا�شا«  اأداروا ظهورهم لوكالة الف�شاء الأمركية 
املفرت�ض اأنها متلك احلل النهائي لهذا اخلاف، لول عجزها يف 
اإيجاد اأدلة حقيقية للجميع؛ ومن ثّم بداأ اأ�شحاب هذه النظرية 
يف القول باأنها الآن فقط حتاول �شنع اأكاذيب جديدة تغطي تلك 

الأكاذيب القدمية.
اأع��ج��زه��م حتى  ق��د  النظرية  ���ش��وؤال لأ���ش��ح��اب ه��ذه  وهنالك 
ت�شنعها  فلماذا  الأك��اذي��ب  ت�شنع  »ن��ا���ش��ا«  كانت  اإذا  وه��و  ال��ن��خ��اع، 
النظرية مل  اأ�شحاب هذه  اأن  وتدافع عنها بكل قواها؟ واجل��واب 

يجدوا �شببا مقنعا، ولو وجدوه فلك اأن تتخيل النتيجة.

عبير مسفر
سالم القحطاني
طالبة بكلية المجتمع بأبها

�لأولى ويجمعك معها  �للحظة  يبد�أ من  �لدنيا موعد�،  لنف�صك يف هذه  �جعل 
�أفكارك و��صتفد من  �أو �صر. ر�ود  كل حلظة فتحا�صبها على ما عملت من خري 
خرب�تك وقدر�تك وما غر�صه �هلل فيك من موهبة، وكن �أنت قائد تلك �مل�صرية،  

قائد� لنف�صك لتتاأكد باأنك �صائر يف �لدرب �ل�صحيح.
 تاأكد من �أن لنف�صك عليك حقا و�أن �هلل قد ��صتودعك هذه �لنف�ض �لتي 
يجب �أن ت�صونها من كل ما يعكر حياتك وحتافظ عليها وتتاأكد من كل خطوة 
تخطوها فال تلقي بهذه �لنف�ض يف طريق يتعبها. و�بق كما �أنت وخالط نف�ض 
�لأنني �لذي يبقيك على �لطريق �لذي تريده، ف�صفاتك �جلميلة تر�ودك يف 
ك، لأن �صيئا من عرث�تك �لقدمية يالحقك يف كل حلظات حزنك،  كل حلظاتمِ
�ملا�صي  �أحللالم  جتعل  ل  ولكن  يومك،  وت�صود  �أملك  وحتطم  نف�صك  لتهدم 
�لهو�ء ت�صايرك، ولكن �جعل  �لإ�صر�ر و�لثقة ير�فقانك،  تالحقك، وغفالت 

حتى جنعل من همتنا جناحا، ومن روؤيتنا تقدما وعزمية.
�صليم  �أ�صا�ض  على  له  خططت  ما  فكل  �لأمللر،  نهاية  هو  �لف�صل  �إن  تقل  ل 
ووفق ما ت�صتهيه نف�صك فاإنه قادم و�صتح�صل على �لنجاح �لذي �صعيت �إليه بكل 
جد و�جتهاد دون �أن ت�صت�صلم لنف�صك �لتي ت�صور لك �لف�صل باأنه كبرية ل ميكن 
فثق  حياتك،  �أولويات  من  وجل  عز  باهلل  و�لثقة  �لتفاوؤل  و�جعل  جتاوزها، 
باهلل �لعلي �لعظيم وباأن ما كتب لك �صي�صل �إليك �أي�صا، ول تن�ض دور �ملحيطني 
بك يف هذ� �لنجاح ودفعهم �إياك لل�صري يف طرقات ومو�قف و�أ�صر�ر �حلياة �لتي 

تقودك �لى �صل�صلة من حلقات تتعلم منها �لنجاح.

تعلم النجاح
رحمة أحمد آل سعيد 
كلية العلوم الطبية التطبيقية
بفرع تهامة

دانييل �شنتيون



امتهن  والقلم.  الفكر  بفخامة  ع��رف  ومتميزة،  منفردة  اإعامية  قامة 
ال�شحافة بجدية وكفاح، وواكب التطور يف م�شرة الإعام باأنواعه، وعمل 
الرابعة.  ال�شلطة  بتفا�شيل  امللم  بعمق  و�شار  ال�شغوف،  ال�شحفي  ب��روح 
حر�ض على فهم متطلبات الوقت واملجتمع فاأخرج نتاجا اإعاميا بروؤية 
نوعية خمتلفة، واأنتج طابعا اإعاميا متجددا، واأعاد للمطبوعات الورقية 

هيبتها ومكانتها.
الإماراتية  ال��روؤي��ة  �شحيفة  حترير  رئي�ض  املخ�شرم  ال�شحايف  اإن��ه 
املتمكن  ال�شحفي  احلياد،  وفيل�شوف  التحديات  اأ�شتاذ  التون�شي،  حممد 
التحرير  رئا�شة  �شعودي يحرتف  رئي�ض حترير  واأول  املتمر�ض  والقيادي 

خارجيا.
عرف عن التون�شي ولعه ال�شديد بالإعام منذ �شن ال�شابعة ع�شرة، 
ال�شحف  بقراءة  املدر�شية من جانب، ومهتما  الإذاع��ة  فكان م�شوؤول عن 
احلائطية من جانب اآخر؛ فن�شاأ حب ال�شحافة يف �شخ�شيته باكرا، وكر�ض 
تعليمه لدرا�شة ال�شحافة، فح�شل على بكالوريو�ض ال�شحافة من جامعة 

امللك �شعود واملاج�شتر يف ذات التخ�ش�ض من جامعة اأوهايو الأمريكية.
عقود،  ث��اث��ة  م��ن  اأك���رث  قبل  بال�شحافة  التون�شي  ع��اق��ة  وب����داأت 
درا�شته  مقر  من  لها  ومرا�شا  اجل��زي��رة  �شحيفة  يف  حم��ررا  عمل  حيث 
الإع��ام والت�سال  الأمريكية، ثم حما�سرا يف ق�سم  املتحدة  الوليات  يف 

بجامعة امللك �شعود، و�شغل منا�شب عدة.
لتحرير  رئي�شا  الإخبارية، ثم  لقناة  ع��ام��ا  م��دي��را  ك��ان   2005 ففي 
�شحيفة اإياف، وتولى رئا�شة حترير �شحيفة القت�شادية منذ تاأ�شي�شها 
وعمل  الأو����ش���ط،  ال�����ش��رق  �شحيفة  حت��ري��ر  لرئي�ض  نائبا  ث��م   ،1992 ع��ام 
للعاقات  وم��دي��را  املعدنية  وال���رثوة  ال��ب��رتول  لوزير  اإعاميا  م�شت�شارا 

العامة يف الريا�س.
م�شداقيته  ق��ادت��ه  اأن  اإل��ى  التحريرية  جناحاته  التون�شي  ووا���ش��ل 
�سدرت  عندما   ،2012 عام  العا�شرة  الإعامية  حمطته  اإل��ى  واحرتافيته 
الإماراتية، فاأ�شفى  الروؤية  �شحيفة  لتحرير  رئي�شا  تعيينه  على  املوافقة 
وحر�ض  املتطورة،  الوطنية  ال�شحافة  من  اإبداعيا  رونقا  �شفحاتها  على 
على اأن يخلق من الروؤية حلة اإبداعية متطورة فر�شت وجودها بقوة رغم 

الرتاجع الورقي امللحوظ.
ح��ر���ش��ت روؤي����ة ال��ت��ون�����ش��ي ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��ادة هيبة ال�����ش��ح��اف��ة ال��ورق��ي��ة 
ومكانتها فجعل من �شحيفته بيئة خ�شبة للكوادر املتميزة وواحة مهيبة 
واملتطور،  الطموح  املتلقي  رغبات  خالها  من  وحقق  العالية،  للكفاءات 
بدءا من اأ�شلوب ال�شحافة ال�شتق�شائية، مرورا ب�شناعة اخلر ال�شحفي 
وباإخراج �شفحات متيزت بطابع غر تقليدي جمع بني املهنية والأ�ش�ض 
غر  ب��اإب��داع  وانتهاء  الب�شرية،  والتغذية  املعلوماتية  والدقة  ال�شحفية 

م�شبوق لل�شفحات الأولى املبهرة بالإخراج، وامل�شوقة باملحتوى.

محمد التونسي.. أستاذ التحديات 
وفخامة الفكر والقلم

الرأي الجامعي

م��ن ه���ذه امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة ال��ت��ي تعد 
م��ن اأه���م امل��راح��ل ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا خ��ال 
طلب  يف  واألي�����رتدد  العلمية،  م�شرته 
اأي معلومة يحتاج اإليها �شواء من ع�شو 
ال��ذي  الإداري  م��ن  اأو  ال��ت��دري�����س  هيئة 

يقدم اخلدمة للطالب.
 وم����ن ال�������ش���روري ع��ن��د ال��ت��خ��رج 
الذاتية  ال�شرة  بناء  اأول  ب�شفة خا�شة 
وهي الفر�سة الذهبية احلقيقية  التي 
اإق��ن��اع  ال��ط��ال��ب  ي�شتطيع  م��ن خ��ال��ه��ا 
ب��اأن��ه  الأج���در والأك���رث  �شاحب العمل  
تكون  اأن  ويجب  الوظيفة،  ل�شغل  كفاءة 
���ش��رت��ه ال��ذات��ي��ة خ��ال��ي��ة م���ن الأخ���ط���اء 
الإمائية اأو املبالغات اأو املعلومات غر 
الدقيقة، واأن تظهر اجلوانب الإيجابية 
ب��ارزة  اأم��اك��ن  يف  و�شخ�شيته  درا�شته  يف 

التعليم اجلامعي بالن�شبة للطالب هو 
فال�شهادة  وال��ت��وظ��ي��ف،  ال��ع��م��ل  م��ف��ت��اح 
اجل���ام���ع���ي���ة ب�����ا ����ش���ك ت����زي����د ف���ر����ض 
وت�شكل  والعمل   التوظيف  يف  الطالب 
واخل��رات  بالكفاءات  للمجتمع  راف��دا 
مي��ك��ن  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأن  ك���م���ا  امل���خ���ت���ل���ف���ة، 
امل��وؤ���ش�����ش��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن ا���ش��ت��ق��ط��اب 
ال���ك���ف���اءات امل��ت��م��ي��زة يف ك���ل جم���ال من 
الناجحة  فاملوؤ�ش�شة  ال��ع��ل��وم،  جم���الت 
حت���ب امل��ت��م��ي��زي��ن امل��ت��ف��وق��ني وت�����ش��ع��ى 

ل�شمهم با�شتمرار اإلى فريق عملهم.
ال��ط��ال��ب  ي�شتفيد  اأن  امل��ه��م  وم���ن   

من ال�سرية الذاتية، لأن اأ�سحاب العمل 
ب�شكل جّدي  الأم���ور  اإل��ى ه��ذه  ينظرون 

اأكر من غريه.
الأك��ادمي��ي  بالنظام  يتعلق  وفيما   
اأحدث  فهو من  الت�شجيل  ال��ذي يخ�ض 
الأنظمة الأكادميية، اإذ عالج العديد من 
وذلك  ال�شابقة،  الأنظمة  يف  املاحظات 
تعامل  م��ن  اأك���ر  ب��ني  اجل��م��ع  ب�سهولة 
اإل��ك��رتوين يف  وق��ت واح��د، وه��ذا ي�شهل 
على م�شجل الكلية اإجناز حالت حمددة 
يف وقت اأ�شرع. وحتتاج برامج الت�شجيل 
واللوائح  املاحظات  بع�ض  تطوير  اإل��ى 
الكلية  يعتمدها جمل�س  التي  امل�ستثناة  
اأو اجلهة املخولة بذلك، ول تكون �شمن 
برامج الت�سجيل فيح�سل هناك ت�سارب 

بني تلك  اللوائح.

الشؤون األكاديمية..
الواقع والمأمول

حسن محمد األسمري
كلية العلوم واآلداب بتنومة

شكرا وعذرا
كلمتان خفيفتان على الل�شان، تعززان الأدب 
اأننا  اإل   ب�شاحبهما،  وت�شموان  والأخ���اق 
نفتقدهما كثرا رغم تربيتنا على اأن  »من 
ل ي�شكر النا�ض ل ي�شكر اهلل« و اأن »العتذار 

من �شيم الكبار«.
ويقلل   بهما  ي�ستهان  مل  اأع��ل��م  ل�ست   
له  ت��ق��دم  ل�شخ�ض  وك��ي��ف  اأهميتهما؟  م��ن 
ب�شكر؟  ي���رد  ل  ب�شيطا  ك���ان  ول���و  م��ع��روف��ا 
وك��ي��ف لآخ����ر ي��خ��ط��ئ ب��ح��ق��ك ح��ت��ى اإن مل 

يتعمد ول ينطق بعذر؟ 
لو علم من ل يعمل بهاتني الكلمتني 

اأثرهما على النف�ض وعلى الآخرين، وكيف 
واأدبه  تبنيان طابعا ح�شنا عن خلقه  اأنهما 
ورفعة ذوقه لدى الطرف الآخر،  و تعززان 
الت�������س���ال امل��ج��ت��م��ع��ي وامل���ح���ب���ة  والأل����ف����ة، 

حلر�ض على ا�شتخدامها.
اأو�شانا  الإ�شامي  ديننا  ب��اأن  ولنعلم 
اإن  الل����ت����زام مبثل  ب��ح�����ش��ن اخل��ل��ق ح��ت��ى 
هذه العبارات  يعد �شدقة لأنها من الكلم 
ال��ط��ي��ب »وال��ك��ل��م��ة ال��ط��ي��ب��ة ���ش��دق��ة«، فيا 
لعظمة وب�شاطة  هذه الكلمات ذات الأحرف 

القليلة  التي  تك�شبنا خلقا واأجرا!

قاب 
قوسين
أمل أبو مديني
طالبة بقسم
اإلعالم واالتصال

وجوه

سارة القحطاني
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صواب

خطأ

اللغة واإلعالم

عة
شائ

ء 
طا

أخ

يف  ال���ع���راق���ي���ة  ال����ق����وات  ق��وب��ل��ت  خطأ: 
تنظيم  م��ن  عنيفة  مب��ق��اوم��ة  امل��و���س��ل 

داع�س.
يف  العراقية  ال��ق��وات  قوبلت  الصواب: 
اأو حتويل  ع��ن��ي��ف��ة.  امل��و���س��ل مب��ق��اوم��ة 
بتقدمي  للمعلوم  مبنية  اإل���ى  اجل��م��ل��ة 
»ت��ن��ظ��ي��م داع�������ض«: ن��ح��و واج����ه تنظيم 
داع�������س ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة يف امل��و���س��ل 

مبقاومة عنيفة.
وال�����ش��ب��ب اأن����ه ل ي��ج��وز ا���ش��ت��خ��دام 
الفعل املبني للمجهول ما دام يف اجلملة 
املبني  وا�شتخدام  الفاعل.  على  يدل  ما 
الفاعل.  بحذف  اإل  يكون  ل  للمجهول 
ال�����ش��اب��ق��ة  ال���ع���ب���ارة  اأن  ال���وا����ش���ح  وم����ن 
ومثياتها جاءت نتيجة النقل اخلاطئ 

من اللغات الأجنبية. 

تعاون  ���س��رورة  على  القائد  اأك��د  خطأ: 
اجلميع.

تعاون  ���س��رورة  ال��ق��ائ��د  اأك���د  الصواب: 
ال��ف��ع��ل »اأك�����د«  اأن  اجل��م��ي��ع. وال�����ش��ب��ب 
يتعدى اإلى مفعوله من دون حرف جر.

خــطــأ: اع�����ت�����ذر ع���م���ي���د ال���ك���ل���ي���ة ع��ن 
الجتماع.

عن  ال��ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  اع���ت���ذر  الصواب: 
عدم ح�شور الجتماع. وال�شبب اأن ما 
ُي��ع��ت��ذر عنه ه��و ع��دم احل�����ش��ور ولي�ض 

احل�شور ذاته.

ائي اجلراحة. خطأ: اأخ�شّ
يف  خمت�ض  اأو  اخت�شا�شي،  الصواب: 
اجلراحة. وال�شبب اأن »اأخ�شائي« كلمة 

ينكرها املحققون من اأهل اللغة بحجة 
منه،  ا�شتقت  ال��ذي  اأ�شلها  ُيعلم  ل  اأن��ه 
ن��زع  يعني  »اأخ�����ش��ى«  ال��ف��ع��ل  ب���اأن  علما 
خ�شيته، نحو: اأخ�شى الراعي الفحل. 
وال���ف���ح���ل اخل�������ش���ّي ه����و ال������ذي ن��زع��ت 

خ�شيتاه لإيقاف حرارته اجلن�شية.

خــطــأ: ط����اف����ت امل�����ظ�����اه�����رات �����ش����وارع 
العا�سمة.

ب�����ش��وارع  امل��ظ��اه��رات  ط��اف��ت  الصواب: 
العا�شمة. وال�شبب اأن »طاف« فعل لزم 
ل متعد. قال تعالى »وليطوفوا بالبيت 
العتيق« )�شورة احلج،29(. ويف احلديث 
الطواف  جعل  »اإمن���ا  ال�شريف  النبوي 
ب��ال��ب��ي��ت وب����ني ال�����س��ف��ا وامل������روة ورم���ي 

اجلمار لإقامة ذكر اهلل«.

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

»ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة« م�����ش��روع ���ش��ع��ودي 
جنح يف ا�شتغال الإع��ام اجلديد لن�شر 
ف��رتة  خ���ال  م�شتقطبا  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة 
األ��ف متعلم ناطق بغر   40 وج��رة، نحو 
العربية من الوليات املتحدة الأمريكية 
واململكة املتحدة وكندا واأ�شرتاليا والهند 
اآ���ش��ي��ا واأم���رك���ا  ���ش��رق  وب��اك�����ش��ت��ان ودول 

الو�شطى والاتينية واإفريقيا واأوروبا.
الفكرة  �شاحب  ا�شت�شافت  »اآف����اق« 
امل�شارك  الأ�شتاذ  مركز  مدير  والتنفيذ، 
مب��ع��ه��د ال��ل��غ��وي��ات ال��ع��رب��ي��ة يف ج��ام��ع��ة 
امل��ل��ك ���ش��ع��ود، ال��دك��ت��ور ح�شن ب��ن حممد 
ال�شمراين، لإلقاء مزيد من ال�شوء على 

امل�شروع.
 

بد�ية حدثنا عن ميالد �لفكرة، 
و�لدو�فع �لتي وقفت ور�ءها.

التفاعلية  العربية  م�شروع  فكرة  ج��اءت 
حا ملع�شلة قائمة تتمثل يف قلة املقاعد 
العربية  اللغة  تعلم  يف  للراغبني  املتاحة 
م���ن غ���ر ال��ن��اط��ق��ني ب���ه���ا؛ ف��اجل��ام��ع��ات 
حم��ددة  ا�شتيعابية  طاقة  لها  ال�شعودية 
ت����ت����داخ����ل م���ع���ه���ا ب���ال���ط���ب���ع ال�����ظ�����روف 
الق��ت�����ش��ادي��ة؛ ف��م��ا مت��ن��ح��ه ج��ام��ع��ة ما 
خال فرتة الطفرة القت�شادية يختلف 
اأو  ال��رك��ود  اأث��ن��اء  تقدميه  ت�شتطيع  عما 

النكما�ض القت�شادي.
ل  للمثال،  �شعود،  امللك  جامعة  يف   
ي��ت��ج��اوز ع���دد م��ق��اع��د امل��ن��ح��ة يف برنامج 
وفق  اإل  العام  يف  طالبا   60 املكثف  اللغة 
اجل��ام��ع��ة.  اإدارة  م��ن  معينة  ا���ش��ت��ث��ن��اءات 
وه����ذا ال���رق���م ل���و وّزع ع��ل��ى ع���دد ال���دول 
الإ�شامية والعاملية رمبا ن�شل اإلى مقعد 
واح��د لكل دول��ة، وبع�ض ال��دول رمبا لن 

جتد مقعدا واحدا يف العام!
من هناء جاءت الفكرة، وهي توفر 
درا�شة اللغة العربية للراغبني يف تعلمها 
الذين مل ي�شتطيعوا احل�شول على منح 
حيث  ال�شعودية،  اجلامعات  من  درا�شية 

العربية  م�����ش��روع  ع��ر  املتعلم  ي�شتطيع 
خ��ال  م��ن  ال���درو����ض  متابعة  التفاعلية 
حدود  عن  بعيدا  احلا�شوب  جهاز  �شا�شة 

الزمان واملكان.

وكم �ملدة �لتي ��صتغرقها
�لعمل على هذ� �مل�صروع؟

ا�شتغرق اإجناز حمتوى العربية التفاعلية 
وح��وايل  العلمية  ل��ل��م��ادة  �شنتني  ح���وايل 
وب�شعة  )ال���وي���ب(  ع��ل��ى  لت�شميمه  �شنة 

اأ�شهر لت�شميم ن�شخة الأجهزة الذكية.
وق������د ح���ك���م امل����ح����ت����وى ����ش���ل���ف���ا م��ن 
ثم  �شعود،  امللك  جلامعة  العلمي  املجل�ض 
يف خ��ط��وة لح��ق��ة ُك��ّي��ف ل��ي��ك��ون حمتوى 
التعلم  طبيعة  م��ع  ليتنا�شب  ت��ف��اع��ل��ي��ا؛ 
بني  يكون  التفاعل  حيث  الإنرتنت،  عر 
متعلم ال��ل��غ��ة و���ش��ا���ش��ة ج��ه��از احل��ا���ش��وب؛ 
التدريبات،  على  ويجيب  ويقراأ  في�شتمع 
اأداءه،  ويقّوم  اآليا،  له  ي�شحح  واحلا�شوب 
وامل��ق��ارن��ة بني  الإع����ادة  ل��ه فر�شة  ويتيح 

اأدائه والأداء الأمنوذجي يف امل�شروع.

هل من �صعوبات و�جهتكم
يف �إجناز ه؟ 

ما من عمل اإل ويتخلله بع�ض ال�شعوبات 
وال��ع��ق��ب��ات، وم���ن ���س��م��ن ال�����س��ع��وب��ات يف 
ليكون  امل��ح��ت��وى  تكييف  امل�����ش��روع:  ه���ذا 
الذاتي  التعلم  على  املتعلم  ي�ساعد  تقنيا 
به  املعمول  التدرج  على  تعتمد  ب�شا�شة، 
وتعليم  التطبيقية  اللغويات  نظريات  يف 

اللغة لغة ثانية.
وم���ن ال�����ش��ع��وب��ات اأي�����ش��ا ال��رجم��ة 
ذاتها التي ا�شتغرقت وقتا كبرا، ل �شيما 
امل�شروع يت�شمن كل و�شائط وتقنيات  اأن 
الب�شرية  اللغة احلديثة واملعينات  تعليم 
ال���ت���ي جت���م���ع ب����ني ال�������س���وت وال�������س���ورة 
تتيح  ب��ط��ري��ق��ة  وال���ف���ي���دي���و، وج��م��ي��ع��ه��ا 

للمتعلم ا�شتخدامها بطريقة تفاعلية.

ماذ� عن �أهد�ف �مل�صر وع؟
العربية  اللغة  ن�شر  اإل��ى  امل�شروع  يهدف 

بطريقة  بها  الناطقني  لغر  وثقافتها 
م��ي�����ش��رة وم�����ش��وق��ة، وذل�����ك ع���ر اإت���اح���ة 
ال��ف��ر���ش��ة )جم���ان���ا( ل��ت��ع��ل��م��ه��ا ب��وا���ش��ط��ة 
الإنرتنت، ويعد امل�شروع الأول من نوعه 
ت��ف��اع��ل��ي��ة ويتيحها  درو����ش���ا  ي��ق��دم  ال����ذي 
لتعلم  العامل؛  اأنحاء  من  الراغبني  اأم��ام 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة امل���ع���ا����ش���رة، ب��ع��ي��دا عن 
احل�����دود اجل��غ��راف��ي��ة وال���زم���ان���ي���ة، حيث 
التعليمية  الدرو�ض  اأداء  املتعلم  ي�شتطيع 
والختبارات واأدوات التقييم الأخرى على 

مدار ال�شاعة ح�شب ظروفه اليومية. 

ما �ملحتويات �لدر��صية
�لتي يتيحها �مل�صروع؟

وكيف ميكن ملن ل يعرف �لعربية
�أن ي�صتفيد منه؟

ال���ت���وازن والتكامل  ع��ل��ى  امل��ح��ت��وى  ي��رك��ز 
مفردات،  من  العربية  اللغة  عنا�شر  بني 
وت����راك����ي����ب ن����ح����وي����ة، وم������ه������ارات ال��ل��غ��ة 
وق����راءة،  وك����ام،  ا���ش��ت��م��اع،  م��ن  املختلفة 
بالكفاية  اإلى الهتمام  بالإ�سافة  وكتابة، 
يف  اأي�شا  امل�شروع  ي�شهم  وبهذا  الثقافية، 

التعريف مبظاهر الثقافة العربية.
ك��م��ا ي��ه��ت��م ب��ال��ك��ف��اي��ة ال��ت��وا���ش��ل��ي��ة؛ 
اهتماما  ال�شفهية  امل��ادة  ي��ويل  فاإنه  ول��ذا 
للمحادثة  فيديوهات  خ��ال  م��ن  خا�شا 
ال�سائعة  اليومية  والتعبريات  وامل��ف��ردات 
وف��ه��م امل�����ش��م��وع، ب��الإ���ش��اف��ة اإل���ى م��ه��ارات 

اللغة الأخرى.
تدريبات  اأي�����ش��ا  امل�����ش��روع  ويت�شمن 
ل����غ����وي����ة، واخ�����ت�����ب�����ارات م���ت���ن���وع���ة اآل���ي���ة 
اللغوية،  بالرتاكيب  وم�شارد  الت�شحيح، 
وامل���ف���ردات وال��ت��ع��ب��رات، ون�����ش��و���ض فهم 
امل�����ش��م��وع. ك��م��ا ي��ح��ت��وي ع��ل��ى اإح�����ش��اءات 
لكل  و���ش��ج��ات متابعة  ب��امل�����ش��روع،  ع��ام��ة 

متعلم. 
وميكن للمتعلم الذي يعرف اأ�سوات 
ال���ع���رب���ي���ة ال��ت�����ش��ج��ي��ل وال����ش���ت���ف���ادة م��ن 
امل�شروع مبا�شرة، حيث ي�شتهدف امل�شروع 
ال��ف��ئ��ة ال��ت��ي ل��دي��ه��ا خ��ل��ف��ي��ة م��ع��رف��ي��ة يف 
حروف العربية واأ�شواتها، وننوي خال 

»العربية التفاعلية«..
منصة تعليمية عابرة للقارات

تخ�شي�ض  امل�شروع  م��ن  القادمة  ال��ف��رتة 
ج����زء ل��ل��م�����ش��ت��وى ال��ت��م��ه��ي��دي ل��ل��رتك��ي��ز 
ما  وف���ق  وت�سهيلها  احل����روف  ع��ل��ى  اأك���ر 
باملبتدئني  الثانية  اللغة  تعليم  يف  يعرف 

احلقيقيني. 

�إلى �أي مدى جنح هذ� �لربنامج
يف ك�صر حاجز �لزمان و�ملكان؟ وكم 

عدد م�صتخدميه حتى �لآن؟
حقق امل�شروع بحمد اهلل وتوفيقه جناحا 
ع���دد م�شتخدميه  اق���رتب  ح��ي��ث  ب��اه��را، 
اأي  ن�شر  ع���دم  رغ���م  متعلم،  األ���ف  م���ن40 
كبرا  الرقم  ه��ذا  ويعد  اإعانية،  دعاية 
ال��ط��اب املقبولني  ب��اأع��داد  اإذا م��ا ق��ورن 
�شنويا يف معاهد اللغة العربية يف العامل 
العربي، حيث ل يتجاوز بع�شها 60 طالبا 

يف العام الواحد.
وت�����ش��ر الإح���������ش����اءات اإل�����ى اإق���ب���ال 
م��ت��زاي��د واأع�������داد ك���ب���رة م���ن ال���ولي���ات 
امل��ت��ح��دة الأم���ريك���ي���ة وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 
وك���ن���دا واأ����ش���رتال���ي���ا وال��ه��ن��د وب��اك�����ش��ت��ان 
ال��و���ش��ط��ى  واأم����رك����ا  اآ���ش��ي��ا  ����ش���رق  ودول 
والاتينية واإفريقيا واأوروبا، ورمبا كان 
ل�شهولة الت�شجيل والتعامل مع الدرو�ض 
املحتوى  ج��ودة  اإل��ى  اإ�شافة  والتدريبات، 
يف  ال��ك��ب��ر  الأث�����ر  للمتعلمني  وف��ائ��دت��ه 
ان��ت�����ش��اره، وي��ت��وق��ع ل��ل��م�����ش��روع الن��ت�����ش��ار 

امل�شتخدمني،  ع��دد  يف  وال���زي���ادة  الأك���ر 
وثقافتها،  العربية  اللغة  ن�شر  ث��ّم  وم��ن 
واأخذه  تطويره  على  با�شتمرار  و�شنعمل 

اإلى اآفاق اأف�شل. 

كلمة �أخرية تختمون بها �حلو�ر.
 ن���ظ���را لأن ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ه���ي ال��ل��غ��ة 
الدول  فاإن  العربية؛  الباد  الر�شمية يف 
الأج��ن��ب��ي��ة ل���ش��ي��م��ا ال�����دول الإ���ش��ام��ي��ة 
لإق��ام��ة  ال��ع��رب��ي��ة؛  اللغة  لتعلم  تت�شابق 
ع���اق���ات وط���ي���دة م���ع ال���ب���اد ال��ع��رب��ي��ة: 
اململكة  و���ش��ع��وب��ا، وخ�����ش��و���ش��ا  ح��ك��وم��ات 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة، وذل����ك ل��اأه��م��ي��ة 
ال���دي���ن���ي���ة، وال���ث���ق���اف���ي���ة، وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
والتاريخية  والقت�شادية،  واجلغرافية، 
على  العاملي  الإقبال  وه��ذا  الباد،  لهذه 
اللغات  م��ن  جعلها  العربية  اللغة  تعلم 
العاملية التي يزداد الإقبال على تعلمها.  

بال�شكر  اأت���وج���ه  ف��اإن��ن��ي  ه��ن��ا  وم���ن 
لقيادة هذه الباد التي تويل تعليم اللغة 
ب��ه��ا اهتماما  ال��ن��اط��ق��ني  ل��غ��ر  ال��ع��رب��ي��ة 
اأن�����ش��اأت م��ع��اه��د لتعليمها  خ��ا���ش��ا، ح��ي��ث 
اإن�����ش��اء  ف��ق��رار  اململكة وخ��ارج��ه��ا؛  داخ���ل 
م��ع��ه��د ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ج��ام��ع��ة امللك 
���ش��ع��ود، ل��ل��م��ث��ال، ك���ان مب��ر���ش��وم ملكي يف 
رحمه  عبدالعزيز  بن  في�شل  امللك  عهد 

اهلل.
تعتر  ال�شعودية  العربية  واململكة 
وخر  اأول��وي��ات��ه��ا،  �شمن  العربية  تعليم 
اأث��ن��اء  ال��ك��رمي  التوجيه  ه���ذا،  دل��ي��ل على 
زي�������ارة امل���ل���ك ���ش��ل��م��ان ب����ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
لإن��دون��ي�����ش��ي��ا م����وؤخ����را، ب��ف��ت��ح ع����دد من 
العربية يف عدد من  اللغة  تعليم  معاهد 

املدن الرئي�سة.
اأ�شكر معايل مدير  اأن   ول يفوتني 
جامعة امللك �شعود الدكتور بدران العمر 
على تد�شينه ورعايته للم�شروع، وال�شكر 
م��و���ش��ول ل��ل��زم��اء يف م��ع��ه��د ال��ل��غ��وي��ات 
امل�شروع،  الذي دعموا فكرة هذا  العربية 
وع��ل��ى راأ���ش��ه��م ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور �شعد بن 

حممد القحطاين.

د. حسن 
بن محمد 
الشمراني

العربية،  اللغة  بكالوريو�ض    •
ك��ل��ي��ة ال���رتب���ي���ة، ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

�شعود، 1415.
• ماج�شتر، تعليم الإجنليزية 
للناطقني بلغات اأخرى، جامعة 
م��������وري ب�����ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة 

الأمريكية، 2000.
ال���ل���غ���ة  ع�����ل�����م  دك����������ت����������وراه،   •
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي، ج��ام��ع��ة اإن���دي���ان���ا 

الأمريكية، 2003.
• يعمل حاليا مديرا للتدريب 
واأ�������ش������ت������اذا م���������ش����ارك����ا مب��ع��ه��د 
جامعة  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��وي��ات 

امللك �شعود.
ال��ع��دي��د م��ن البحوث  اأجن���ز   •

واملوؤلفات.

للتواصل مع المشروع
Email: shamran@ksu.edu.sa

 Twitter: @H__Alshamrani
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa
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دراسة

دراسة توصي باستخدام
الوسط الغذائي BM إلنتاج السكريات

سارة القحطاني

اأو�شت درا�شة اأجرتها الدكتورة فوزية 
حممد الفقي، من كلية العلوم والآداب 
ع��ب��ي��دة، حول حتديد  ب�����ش��راة  ل��ل��ب��ن��ات 
ال����ظ����روف امل��ث��ل��ى لإن����ت����اج ال�����ش��ك��ري��ات 
العديدة اخلارجية بوا�شطة »با�شيلي�ض 
���ش��ي��ت��ي��ل��ي�����ض«، ب���ا����ش���ت���خ���دام ال��و���ش��ط 

.BM الغذائي
البيئية،  ال��ظ��روف  درا���ش��ة  ومت��ت 
لإنتاج  املثلى  ال��ظ��روف  حتديد  بهدف 
م���ادة ال�����ش��ك��ري��ات ال��ع��دي��دة اخل��ارج��ي��ة 
وذلك  �شيتيلي�ض،  با�شيلي�ض  بوا�شطة 
يف م���زارع م��غ��م��ورة عند درج���ة ح��رارة 
البيئة  دع���م  ا���ش��ت��ن��ت��اج  ومت  م��ئ��وي��ة   30
الأ���ش��ا���ش��ي��ة لإن���ت���اج م�����ادة ال�����ش��ك��ري��ات 
العديدة اخلارجية وكانت هي الأف�شل 

من �شمن �شبع بيئات م�شتخدمة. 
كما ُوجد اأن الإنتاج الأعلى حدث 
�شاعة« من فرتة   72« الثالث  اليوم  يف 
الهيدروجيني  الرقم  واأن  التح�شني. 
7 ودرجة حرارة 25 درجة مئوية دعما 
العديدة  ال�شكريات  مل���ادة  اإن��ت��اج  اأع��ل��ى 

اخلارجية.
اأن��ت��ج��ت ه���ذه ال�����ش��ال��ة من   كما 
ال��ب��ك��رتي��ا اأع��ل��ى كمية م��ن ه���ذه امل���ادة 
ع���ن���د ا����ش���ت���خ���دام ال�������ش���ك���روز م�����ش��درا 
 ،% 4.5 كربونيا، ومت ذلك عند تركيز 
كما ُوجد اأن اأعلى اإنتاج ملادة ال�شكريات 
عند  ت�شجيله  اخل��ارج��ي��ة مت  ال��ع��دي��دة 
ا�شتخدام م�شتخل�ض اخلمرة م�شدرا 

نيرتوجينيا عند تركيز ٪ 0.22.

أهمية السكريات
هذه  اأهمية  اأن  اإل��ى  الباحثة  واأ���ش��ارت 
ال�����ش��ك��ري��ات  اأن  يف  ت��ك��م��ن  ال����درا�����ش����ة 
وطبية  �سناعية  اأهمية  ذات  العديدة 
الكبر يف  التنوع  ب�شبب  وذلك  كبرة، 
خوا�شها الرتكيبية التي متنحها عددا 

من املميزات.
ك���ذل���ك ق���د ت��خ��ت��ل��ف ال�����ش��ك��ري��ات 
اأن  ال��ع��دي��دة يف ال���وزن اجل��زي��ئ��ي، كما 
لها  املكونة  الأح��ادي��ة  ال�شكريات  اأن��واع 
الكيميائي  والرتكيب  التفرع  ودرج��ة 

وهذا التنوع مينح ال�شكريات العديدة 
م������دى وا�����ش����ع����ا م����ن ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات يف 
ت�شتخدم  فهي  ال��غ��ذائ��ي��ة،  ال�شناعات 
ال���غ���ذائ���ي���ة م��ث��خ��ن��ا،  ال�������ش���ن���اع���ات  يف 
للزوجة،  مكت�شبة  وم���ادة  وم�شتحلبا، 

ومثبتا يف �شناعة الغذاء.
واأكدت الدكتور فوزية القحطاين 
تطبيقات  لها  العديدة  ال�سكريات  اأن 
مهمة يف املجال الطبي، اإذ اإنها ت�شتخدم 

يف �سناعة بع�س امل�ستح�سرات الطبية 
ب�سفة  ال�����س��ح��ة  حت�����س��ني  جم����ال  ويف 

عامة.
الدرا�شات  بع�ض  »اأثبتت   وقالت 
اأن ال�سكريات العديدة ت�ستخدم م�سادا 
والأورام،  وال��ف��رو���ش��ات،  للميكروبات 

والأك�سدة ومن�سطا للمناعة«.
القيمة  »ي��ت��م حت��دي��د  واأ����ش���اف���ت 
ال����ت����ج����اري����ة ل���ل�������س���ك���ري���ات ال����ع����دي����دة 

الإنتاج،  �شهولة وج��ودة  اخلارجية من 
وتركيبها وطريقة احل�ساد. وبطبيعة 
احل������ال ال�������س���ك���ري���ات ال����ع����دي����دة ال��ت��ي 
ف��ري��دا  م��زي��ج��ا  ت��ن��ت��ج طبيعيا مت��ت��ل��ك 
م��ن اخل�����ش��ائ�����ض ال��وظ��ي��ف��ي��ة وم��ي��زات 
�شديقة للبيئة، حيث اإنها متجددة يف 
الطبيعة، وغر �شامة وقابلة للتحلل. 
وم�����ن اأم���ث���ل���ة ال�������س���ك���ري���ات ال���ع���دي���دة 
اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ت��ج��ه��ا ال��ب��ك��رتي��ا: 

فروكتان،  ليفان،  دك�شرتان،  جلوكان، 
م��ي��وت��ان، زان���ث���ان، وذل����ك ع��ل��ى �شبيل 

املثال ل احل�سر«.

الظروف المثلى إلنتاج السكريات
الظروف  تهيئة  درا�شة  البحث  تناول 
ال�شكريات  م��ادة  لإنتاج  املثلى  البيئية 
العديدة اخلارجية بوا�شطة با�شيلي�ض 
حيث  م��غ��م��ورة،  م����زارع  يف  �شيتيلي�ض 

اأن  ال���ت���ي مي��ك��ن  ال���ع���وام���ل  اأن  وج����د 
العديدة  ال�شكريات  اإن��ت��اج  على  توؤثر 
وفرتة  الغذائي،  الو�شط  تركيب  هي 
والرقم  احل���رارة،  ودرج��ة  التح�شني، 

الهيدروجيني.
كما خل�شت النتائج اإلى اأنه غالبا 
لل�شكريات  الأمثل  الإن��ت��اج  يحدث  ما 
العديدة اخلارجية با�شتخدام الو�شط 
BM عند درج���ة ح���رارة 25  ال��غ��ذائ��ي 
م��ئ��وي��ة، وف���رتة حت�شني ث��اث��ة اأي���ام 

عند الرقم الهيدروجيني  )7(.
م��ن  الأع�����ل�����ى  الإن�����ت�����اج  اأن  ك���م���ا 
ال�شكريات العديدة اخلارجية يتطلب 
حم���ت���وى ك��رب��ون��ي��ا ع��ال��ي��ا وحم��ت��وى 

نيرتوجينيا منخف�شا.
ويف هذه الدرا�شة التي ا�شتخدمت 
�شيتيلي�ض  ب��ا���ش��ي��ل��ي�����ض  ب��ك��رتي��ا  ف��ي��ه��ا 
اإن��ت��اج ع���ال م��ن م��ادة  للح�شول ع��ل��ى 
ال�شكريات العديدة اخلارجية، اأو�شت 
الغذائي  الو�شط  با�شتخدام  الباحثة 
ال��ب��ح��ث  يف  ت��رك��ي��ب��ه  امل��و���ش��ح   »BM«
اأعلى  على  للح�شول  اأ�شا�شية  كبيئة 
اإنتاج. والتح�شني ملدة ثاثة اأيام عند 
الرقم  25 مئوية وعند  درج��ة ح��رارة 
7، وا�شتخدام ال�شكروز  الهيدروجيني 
تركيز  عند  معترا  كربونيا  م�شدرا 
م�شتخل�ض  ا�شتخدام  وكذلك   ،٪4.5
عند  نيرتوجينيا  م�����ش��درا  اخل��م��رة 

تركيز %0.22.  

توصيات
ك����ان مكما  ال��ب��ح��ث  ه����ذا  اأن  ومب����ا 
ل��درا���ش��ة ���ش��اب��ق��ة لخ��ت��ب��ار ال��ن�����ش��اط 
ال��ب��ي��ول��وج��ي ل��ل�����ش��ك��ري��ات ال��ع��دي��دة 
البكرتيا  بوا�شطة  املنتجة  اخلارجية 
الأورام،  مكافحة  يف  فعاليتها  ومدي 
مزيد  ب��اإج��راء  الباحثة  اأو���ش��ت  فقد 
م���ن ال���درا����ش���ات والأب����ح����اث يف ه��ذا 
امل���ج���ال مل���ا ل���ه م���ن اأه��م��ي��ة ق�����ش��وى. 
من  م��زي��د  بت�شليط  اأي�����ش��ا  واأو����ش���ت 
ال�������س���وء ع���ل���ى م���ث���ل ه�����ذه امل���رك���ب���ات 
وكيفية  طبيعية  م�سادر  من  امل�ستقة 
ا���ش��ت��خ��ا���ش��ه��ا وت��ع��ري��ف��ه��ا وحت��دي��د 

تركيبها الكيميائي.

+ 
ق

فا
آ

السكريات.. حلوة المذاق ومتعددة األنواع
ت���وج���د يف ال��ط��ب��ي��ع��ة ث���اث���ة اأن���������واع م��ن 
ال�����ش��ك��ري��ات، ه���ي: ال�����ش��ك��ري��ات الأح���ادي���ة، 
العديدة  وال�سكريات  الثنائية،  وال�سكريات 

اأو امل�ساعفة.
اأو  الأح�������ادي�������ة  ال�������ش���ك���ري���ات  وت����ع����د 
ل  اإذ  ال�����ش��ك��ري��ات،  اأن����واع  اأب�����ش��ط  الب�شيطة 
يف  �شريع  ب�شكل  وتتحلل  جتزئتها  ميكن 
ال��غ��ذاء يف منح  اأن����واع  ك��اف��ة  امل����اء، وت�شبق 
امل���ذاق،  ب��ح��اوة  وتتميز  للج�شم  ال��ط��اق��ة 
حاوتها  ودرج��ة  م�شادرها  ح�شب  وتق�شم 
ل��ث��اث��ة اأق�����ش��ام، ه���ي: ���ش��ك��ر ال��ع��ن��ب اأو ما 
اأو  الفواكه  و�شكر  اجللوكوز،  ب�شكر  ي�شمى 

يطلق  م��ا  وه��و  احلليب  و�شكر  ال��ف��رك��ت��وز، 
عليه بجالكتوز.

يف  الب�سيطة  ال�سكريات  بعد  وي��اأت��ي 
ال��رتت��ي��ب، ال�����ش��ك��ري��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وه���ي ما 
ي�شعب على اجل�شم امت�شا�شها وال�شتفادة 
منها دون اإنزميات وخمائر معينة، وتتكون 

ال�شكريات الثنائية من �شكرين اأحاديني.
بقابليتها  الثنائية  ال�شكريات  وتتميز 
تتمكن  معها  باأوا�شر  وربطه  امل��اء  ل�شحب 
امل�شوؤولة  املكر�شكوبية  الأحياء  �شحب  من 
عن عملية التخمر من املاء وهذا ما يحدث 
ع��ن��د ���ش��ن��اع��ة امل���رب���ة وال���ف���واك���ه امل��ع��ق��ودة 

للتلون  قابلية  الثنائي  ولل�سكر  بال�سكر، 
الت�شخني الذي بدوره مينحه طعما  اأثناء 
اإلى كربون م�شر  النهاية  مرا ويحوله يف 
املتعددة واأنواعها  ال�شكريات  اأما  بال�شحة. 
يف  وي���وج���د  من الن�شاء:  ك���ل  يف  ف��ت��ك��رث 
والبقول وال�سيليلوز.  واحلبوب  البطاطا 

واملتواجد يف النباتات. 
الذي يكرث يف ق�شرة  والديك�شرتين: 
ويتوفر  والبكتني  املحم�ض  واخلبز  اخلبز 
واجلليكوجني:  ذات احلبوب  يف الفواكه 

ويتواجد يف الكبد والع�شات.
وت����ت����م����ي����ز ب���ط���ع���م���ه���ا غ������ر احل���ل���و 

ما  اإل��ى  امت�شا�شها  اجل�شم  على  وي�شعب 
اأحادية وتدخل  ل�شكريات  جتزئتها  ب��ع��د 
بع�س  ���س��ن��اع��ة  امل���ت���ع���ددة يف  ال�����س��ك��ري��ات 
امل�������س���ت���ح�������س���رات ال���ط���ب���ي���ة وك���م���ح�������س���ن 
ال�سكريات  ت�ستخدم  كما  العامة،  لل�سحة 
العديدة م�شادا للميكروبات والفرو�شات، 
كذلك  وت�����ش��ت��خ��دم  والأك�������ش���دة،  والأورام، 
ال�شكريات  تلعب  ك��م��ا  ل��ل��م��ن��اع��ة،  من�شطا 
ال��ع��ظ��ام والأ���ش��ن��ان  ب��ن��اء  امل��ت��ع��ددة دورا يف 
على  بقدرتها  وعرفت  الرابطة  والأن�شجة 
حفظ التوازن املائي والإلكرتوليتي داخل 

اجل�سم.
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سؤال األسبوع

هادي الشهراني
وريم العسيري 

ي�����رى ال���ط���ال���ب ع��ي�����ش��ى ي��ح��ي��ى ع���ب���داهلل 
مهمة  التح�شرية  ال�شنة  اأن  ع��ل��ي��ه،  اآل 
لأنها  عنها،  ال�شتغناء  ميكن  ف��ا  للغاية 
وت��زوده  اجلامعي،  للتعليم  الطالب  تهيئ 
ب��امل��ع��ارف الأ���ش��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي لب���د م��ن��ه��ا يف 
يكت�شب  ومنها  اجلامعية،  درا�شته  مقتبل 
ال���ط���ال���ب ع�����ددا م���ن امل����ه����ارات امل��ت��ن��وع��ة، 
الرامج  ن��ادي  اإل��ى  الن�شمام  م��ن خ��ال 

امل�شرتكة.
الطالب  ت��واج��ه  التي  املعوقات  وع��ن 
اجل��ام��ع��ي، ق��ال »ال��وق��ت ل يكفي ب��ني كل 
اأن  اأق����رتح  امل�شكلة  واآخ�����ر، وحل���ل  اخ��ت��ب��ار 
الختبارات  بني  كافية  ف��رتة  هناك  تكون 
تتجاوز ثاثة اأيام، بدل من يومني، نظرا 

ل�سعوبة بع�س املقررات«.
عبداهلل  نا�شر  الطالب  اأك��د  ب���دوره، 
التح�سريية  ال�سنة  اأهمية  اأن  ال��واق��دي، 
اجلامعي  الطالب  توؤ�ش�ض  اأن��ه��ا  يف  تكمن 
معرفيا، فا ميكن اأن ي�شتغني عنها، لأنها 
فيها  تتكون  التي  الأ�شا�شية  امل��راح��ل  م��ن 
معارفه،  فيها  وتنمو  وق��درات��ه  �شخ�شيته 
للغة  م�شتوى  اختبار  تخ�شي�ض  واأق���رتح 
قريبة  امل���ق���ررات  ت��ك��ون  واأن  الإجن��ل��ي��زي��ة، 

للتخ�ش�ض الذي يدر�شه الطالب.
اآل ج��اراهلل  ف��ار���ض علي  الطالب  اأم��ا 
ف���ق���ال »م�����ن خ�����ال جت���رب���ت���ي يف ال�����ش��ن��ة 
ال��ت��ح�����ش��ري��ة ف���اإن���ه���ا ت���رك���ز ع��ل��ى ج��ان��ب 
للطالب  والأك����ادمي����ي  ال��ن��ف�����ش��ي  الإع������داد 
قبل  اهتمامها  وهذا هو حمور  اجلامعي، 
التي  واحل��ق��ي��ق��ة  التخ�س�س،  يف  التعمق 
حياة  يف  كبرا  دورا  لها  اأن  تقال  اأن  لب��د 
ال��ط��ال��ب، فهي ت���زوده ب��امل��ع��ارف وامل��ه��ارات 
اختاف  والأدبية على  والثقافية  العلمية 

اأنواعها.
اأن���ه���ا  اأرى  ال���ت���ي  امل���ق���رتح���ات  وم�����ن 
ندر�شها  ال��ت��ي  امل��ق��ررات  ت��ك��ون  اأن  مفيدة 
ذات �شلة كبرة بالتخ�ش�ض الذي ندر�شه، 
تخ�س�سنا،  عن  بعيدة  مقررات  هناك  لأن 
ال�شنة  �شتكون  والتح�شني  التطوير  وم��ع 
حياة  يف  والأنفع  الأمتع  هي  التح�شرية 

الطالب اجلامعي املبدع«.
ال��ط��ال��ب اأجم��د  م��ن ناحيته، و���ش��ف 
ال����ق����رين، ال�����س��ن��ة ال��ت��ح�����س��ري��ة ب��امل��ف��ي��دة 
ل��ل��ط��ال��ب اجل���ام���ع���ي؛ م��ب��ي��ن��ا اأن���ه���ا جتعل 
وهي  الدرا�شة،  على �شغط  يعتاد  الطالب 
اللغة  الطالب م�شتواه يف  ليح�شن  فر�شة 

اإدارة  حر�ض  ظ��ل  يف  خا�شة  الإجن��ل��ي��زي��ة، 
مدر�شني  توفر  على  امل�شرتكة  ال��رام��ج 

اأمركيني وبريطانيني وكنديني.
واأ����ش���اف »الأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي ت��ق��دم لنا 
معارفنا،  زادت من  التح�سريية  ال�سنة  يف 
وط����ورت م��ه��ارت��ن��ا، ح��ي��ث اأ���ش��ه��م��ت ب�شكل 
كبر يف تطوير �شخ�شياتنا، كما اأن وجود 
وح�����دات م��ث��ل وح����دة ال���دع���م الأك���ادمي���ي، 
���ش��اع��دن��ا ك���ث���را ع��ل��ى ت��خ��ط��ي ك��ث��ر من 

ال�شعوبات التي تواجهنا يف املقررات«.  
ب��������������دوره، ق��������ال ال�����ط�����ال�����ب حم��م��د 
ن��ا���ش��ر ع�����ش��ري »ت��زخ��ر م���ق���ررات ال�شنة 
التي  اجل��دي��دة  ب��امل��ع��ل��وم��ات  التح�سريية 
حتتاج منا اإلى الدرا�شة واملثابرة امل�شتمرة، 
الدرا�شة  �شنوات  من  �شنة  اأي  مثل  مثلها 
هذه  تكون  اأن  الأ�شا�ض  اأن  مع  اجلامعية، 
ال�����ش��ن��ة ه���ي ���ش��ن��ة ت��رك��ز يف جم��م��ل��ه��ا على 
تهيئة الطالب، و�شقل �شخ�شيته لدخول 
يعاد  اأن  اأرى  ل��ذل��ك  اجل��ام��ع��ي��ة،  امل��رح��ل��ة 
لروؤية  املقررات جلعلها منا�شبة  النظر يف 

ور�شالة ال�شنة التح�شرية«. 
اأنها  ال�شوقعي  الطالب �شقر  ويرى 
التعليم  ل��ل��ط��ال��ب م��ن  ان��ت��ق��ال��ي��ة  م��رح��ل��ة 
واأن  خا�شة  ال��ث��ان��وي،  التعليم  اإل���ى  ال��ع��ام 

ال���ط���ال���ب ع���ن���د دخ������ول اجل���ام���ع���ة ي��ج��ه��ل 
الأنظمة املتبعة، وكيفية الدرا�شة، وطبيعة 
ال�سنة  اأن  اإل��ى  م�سريا  اجلامعية،  احل��ي��اة 
الطالب  بجعل  دوره��ا  تلعب  التح�شرية 
امل��ع��وق��ات، وجتعله  ه���ذه  ك��ل  ع��ل��ى  يتغلب 
اأكرث ا�شتعدادا خلو�ض تخ�ش�شه بكل ثقة 
واقتدار، واقرتح »اأن تكون هناك مقررات 
اإ�سافية ت�سهم يف تطوير مهارات الطاب 

ومعارفهم ب�شكل اأكر واأو�شع«.

آراء الطالبات
ه��ادي  روان  الطب  بكلية  الطالبة   قالت 
»ال�������ش���ن���ة ال��ت��ح�����ش��ري��ة ���ش��ك��ل��ت ال��ل��ب��ن��ة 
الأ����ش���ا����ش���ي���ة يل، مل���ا ب��ع��ده��ا م���ن ���ش��ن��وات 
ال���ت���خ�������س�������س، واأف�����ادت�����ن�����ي ك����ث����ريا ع��ل��ى 
ال�����ش��ع��ي��دي��ن الأك�����ادمي�����ي والج���ت���م���اع���ي، 
اأ�شاليب  فهم  الأك��ادمي��ي متكنت من  ففي 
مع  التعامل  وكيفية  اجلامعية،  الدرا�شة 
من  العلمي  اجلانب  اأن�شى  ول  ال�شغوط، 
ال�شرورية،  امل��ه��ارات  على  الرتكيز  حيث 
وم������ن ال���ن���اح���ي���ة الج����ت����م����اع����ي����ة، ك���ون���ت 
ومهمة  وا���ش��ع��ة  دائ���رة  ال�شنة  تلك  خ��ال 

من العاقات التي ا�شتمرت حتى الآن«.
تفعيل  ي��ت��م  اأن  »اأق�������رتح  واأ����ش���اف���ت 

وال��دورات  الطابية  الأن�شطة  من  املزيد 
ع���ن احل���ي���اة اجل��ام��ع��ي��ة خ����ال ال�����ش��ن��وات 
لقاءات  تن�سيق  اإل��ى  اإ�سافة  التح�سريية، 
ل���ط���ال���ب���ات ال���ت���ح�������س���ريي م�����ع ط���ال���ب���ات 

امل�شتويات العليا لتبادل اخلرات«.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا، اع����ت����رت ال��ط��ال��ب��ة 
ب��امل�����ش��ت��وى ال���ث���اين ع�����ش��ر يف ق�����ش��م ال��ط��ب 

فار�ض علي �آل جار �هلل
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السنة التحضيرية.. مرحلة صنع طالب متمكن
مهاراته يف اللغة الإجنليزية، احلا�شب 
ال�������ذات،  ت���ط���وي���ر  وم������ه������ارات  الآيل، 
التي  الأ�شا�شية  العلوم  من  وجمموعة 

يحتاجها الطالب يف تخ�ش�شاته.
العديد من اجلامعات من  تهدف 

خال ال�شنة التح�شرية اإلى:
ب��ت��وج��ي��ه  ال����ق����ب����ول  ت���ر����ش���ي���د   •
ال���ط���اب اإل�����ى ال��ك��ل��ي��ة امل��ن��ا���ش��ب��ة 
على  بناء  وم��ه��ارات��ه��م،  لقدراتهم 

رغباتهم ومعدلتهم.
اجلامعة. يف  القبول  • توحيد 

بالتخ�س�سات  الطاب  • تعريف 

تعد ال�شنة التح�شرية مرحلة لإعداد 
ال���ط���ال���ب ق���ب���ل الل���ت���ح���اق ب���ع���دد م��ن 
الطبية،  العلوم  »الطب،  مثل  الكليات، 
الآيل  احل��ا���ش��ب  الهند�شة،  ال�شيدلة، 
)ب����رجم����ة- ن���ظ���م امل���ع���ل���وم���ات(، ك��ل��ي��ة 
كيمياء(«،  ريا�شيات،  )فيزياء،  العلوم 
الذي �شيتجه  التخ�ش�ض  حيث يتحدد 

اإليه الطالب على �شوء هذه املرحلة.
 وت����ه����دف ال�����س��ن��ة ال��ت��ح�����س��ريي��ة 
ب��ال��درج��ة الأول����ى اإل���ى اإع����داد الطالب 
ملرحلة جديدة من حياته وهي املرحلة 
اجل��ام��ع��ي��ة، وذل����ك م���ن خ���ال ت��اأه��ي��ل 

امل����ت����اح����ة ب����اجل����ام����ع����ة وط���ب���ي���ع���ة 
الدرا�شة فيها.

ب��ال��ل��وائ��ح  ال����ط����اب  • ت���ع���ري���ف 
والأنظمة اجلامعية.

امل����ه����ارات  ال����ط����اب  • اإك���������س����اب 
وامل�����ع�����ارف ال���������ش����روري����ة ب��ال��ل��غ��ة 
الإجن�����ل�����ي�����زي�����ة، وا����ش���ت���خ���دام���ات 
م��ه��ارات  وتنمية  الآيل،  احل��ا���ش��ب 

التعلم والبحث والت�سال.
ال���ف���ر����ش���ة  ال������ط������اب  م����ن����ح   •
لك��ت�����س��اف ق��درات��ه��م ال��ع��ل��م��ي��ة يف 

بيئة اجلامعة.

ال�شنة  اأن  ع��ي��ا���ض،  اآل  اإمي���ان  واجل���راح���ة، 
للتميز  الأ���ش��ا���ض  حجر  ه��ي  التح�شرية 
خ���ال ال�����ش��ن��وات ال��اح��ق��ة م��ن ال��درا���ش��ة 
التي  ال�شنة  اأن��ه��ا  اإل��ى  اجلامعية، م�شرة 
ي��ت��م ف��ي��ه��ا ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة فيها 
كمادة اأ�شا�شية، ويتم العتماد عليها طوال 
ال�شنوات الاحقة يف الدرا�شة. واقرتحت 
ال�شنة  ه��ذه  خ��ال  اأك��رث  الرتكيز  يتم  اأن 
وبالأخ�ض  الإجنليزية،  اللغة  منهج  على 
املحادثة، وطرق الكتابة الأكادميية، واإدراج 

منهج خم�س�س بالبحث العلمي فيها.
بتخ�س�س  الم��ت��ي��از  واأك����دت ط��ال��ب��ة 
الطب واجلراحة، �شوق خر�شان، اأن ال�شنة 
التح�سريية تقوية لل�سنوات التي بعدها، 
وف��ر���س��ة ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى م��ع��دل مرتفع 
وت��ق��وي��ة ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة، وم��راج��ع��ة 
هذه  اأن  اإل���ى  م�شرة  ال��ث��ان��وي��ة،  للمرحلة 
للتحول  لها  ق��وي��ة  فر�شة  ك��ان��ت  امل��رح��ل��ة 
اإلى الطب  من تخ�ش�ض العاج الطبيعي 

واجلراحة.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت ال��ط��ال��ب��ة بكلية 
ال�����ش��ي��دل��ي��ة دمي�����ة ال���ع�������ش���ك���ري »ال�����ش��ن��ة 
ال�شنوات  اأ���ش��ه��ل  م��ن  ك��ان��ت  التح�شرية 
الأ�شا�ض  حجر  اأعترها  واأن��ا  اجلامعة،  يف 

ملعديل«.
واأك����دت ال��ط��ال��ب��ة م��ن��ى اخل���ري من 
كلية الطب »هذه ال�شنة مهمة جدا وتكمن 
هو  مل��ا  ال��ط��ال��ب  تهيئ  ك��ون��ه��ا  يف  اأهميتها 
�شنوات  خ��ال  منها  ا�شتفدت  وق��د  ق���ادم، 

درا�شتي«.
ب��ي��ن��م��ا اع����ت����رت ط���ال���ب���ة الم���ت���ي���از 
ال�شنة  اآل ها�شم،  بالطب واجلراحة هدى 

التح�شرية مرحلة انتقالية من الدرا�شة 
الطالبات  وتهيئ  اجلامعية،  اإلى  الثانوية 
ع��ل��ى الع���ت���ي���اد ع��ل��ى ال���ن���ظ���ام اجل��ام��ع��ي، 
هذه  خ��ال  ا�شتطاعت  اأن��ه��ا  اإل���ى  م�شرة 

املرحلة اأن تختار التخ�ش�ض املائم لها.
اأ����ش���ارت ط��ال��ب��ة الطب   من ج��ه��ت��ه��ا، 
اأن  اإل����ى  ���ش��ع�����ش��اع  اآل  اإي���ن���ا����ض  واجل����راح����ة 
ال�������س���ن���ة ال���ت���ح�������س���ريي���ة ف���ر����س���ة ل��ف��ه��م 
امل���خ���ط���ط اجل���ام���ع���ي، مب����ا ي��ح��ت��وي��ه م��ن 
اأنها تعّد م�شباحا  اأنظمة وتوجيهات، كما 
ميولهم  لتحديد  للطلبة  الطريق  ينري 

والختيار اجلاد للتخ�ش�ض.
يف امل����ق����اب����ل، ق����ال����ت ط���ال���ب���ة ال��ط��ب 
واجل������راح������ة اإي������ث������ار حم�������ش���ن���ي »ال�������ش���ن���ة 
ب�شكل  امللك خالد  التح�شرية يف جامعة 
عام ل اأراه��ا �شيئة، واأي�شا ل تعتر جيدة 
بالقدر الكايف، املقررات لي�ست كافية وغري 
�شاملة، وما ندمت عليه حتى الآن واأنا مل 
هو  الطب  كلية  م��ن  الرابعة  بال�شنة  اأزل 
Terminilogy خال  اأدر�ض مادة  اأين مل 
�شنوات الأ�شا�ض، ما دفعني اإلى �شراء كتاب 

بنف�شي وا�شتذكاره يف الإجازة".
 واأ�شافت »ال�شنة التح�شرية حتتاج 
مواد  واإ�شافة  امل���واد،  خطة  هيكلة  لإع���ادة 
���ش��روري��ة اأك���رث، وح���ذف غ��ر ال���ازم مما 

يتنا�شب مع اخلطة العامة«.
الطب  كلية  من  الطالبة  واق��رتح��ت 
نورة احلديثي اأن يتم توزيع مواد امل�شتوى 
ال��ث��اين ع��ل��ى ك��ا امل�����ش��ت��وي��ني، م��ع��ت��رة اأن 
ك��ث��رية، مم��ا ي�سكل  ال��ث��اين  امل�ستوى  م���واد 
�شغطا على الطالب، يف الوقت الذي يبلغ 

عدد مواد امل�شتوى الأول ثاثة فقط.

نا�صر �لو�قدي حممد نا�صر ع�صريي
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ثقافة

يبدو اأن مفهوم »امل�شرح اجلامعي« قد غاب 
املعني  النقدي  البحث  اهتمام  عن  طويا 
ب�����ش��وؤون امل�����ش��رح، بحيث ي��ع��اين ال��ب��اح��ث يف 
ولي�ض  تاأ�شيله،  على  يعينه  ما  على  العثور 
م��ع��ن��ى ذل����ك ع����دم وج�����ود ه����ذا ال���ل���ون من 
ل���ه وج�����وده امل�شتمر  ن�����ش��اط  امل�����ش��رح، ف��ه��و 
منذ �شنوات طويلة على م�شتوى العرو�ض 
امل�����ش��رح��ي��ة ال��ت��ي ن�����ش��ط��ت ف��ق��دم��ت �شمن 
اأن�����ش��ط��ت��ه��ا ع���رو����ش���ا م�����ش��رح��ي��ة اأف������رزت 
واملخرجني  امل�شرحيني  الكتاب  من  كوكبة 
وامل��م��ث��ل��ني ال��ذي��ن مل��ع��ت اأ���ش��م��اوؤه��م يف ه��ذا 
لي�ض  وج��ود م�شتمر  لهم  زال  وم��ا  امل��ج��ال، 
يف التمثيل امل�شرحي فح�شب بل يف ال�شينما 

والتلفزيون.
كانت  اجلامعية  امل�شرحية  واحل��رك��ة 
دائ���م���ا ام����ت����دادا ل��ل��م�����ش��رح امل���در����ش���ي، على 
بهذا  الطابي  وال�شغف  الهتمام  م�شتوى 
املدر�شة  الفن، فحملوا معهم غرامهم من 
ال�شنية  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  اجل��ام��ع��ة، ويف  اإل����ى 
م���ن ع��م��ر ط����اب اجل���ام���ع���ة ت���ك���ون امل��ي��ول 
ب���الأم���ل يف حتقيق  وال��ط��م��وح��ات م�����ش��وب��ة 
يغلفها  وم�شروعة  جميلة  حياتية  اأه���داف 
احلما�ض لإبراز املواهب املختلفة واملتنوعة 

يف جمالت الأدب والفن والعلم.
بظهور  اجلامعي  امل�شرح  اق��رتن  وق��د 
اجل��ام��ع��ات وان��ت�����ش��اره��ا يف م�����ش��ر وال��ع��امل 
ال��ع��رب��ي، وه���و ب��ه��ذا اق���رتن ب��امل��ك��ان، حيث 
اإذ مل  ال��ط��اب��ي��ة؛  الأن�����ش��ط��ة  ي��ق��دم �شمن 
اأي من  درا����ش���ي���ا يف  م���ق���ررا  امل�������ش���رح  ي��ك��ن 
العايل  املعهد  با�شتثناء  امل�شرية  اجلامعات 
ل��ل��ف��ن��ون امل�����ش��رح��ي��ة ب��ال��ق��اه��رة ب��اع��ت��ب��اره 
على  مق�سورا  اأكادمييا،  متخ�س�سا  معهدا 
احلقل  ه��ذا  وتغذية  خلدمة  به  الدار�شني 
الفني من م�شرح واإذاعة وتلفزيون و�شينما.
وي������ق������ول ال�����دك�����ت�����ور اأب����������و احل�������س���ن 
ع��ب��داحل��م��ي��د ����ش���ام يف ك���ت���اب���ه  »م�����ش��ادر 
حول  الآراء  »م��ازال��ت  امل�شرحية«:  الثقافة 
ف���رتة ال�����ش��ت��ي��ن��ي��ات يف امل�����ش��رح م��وزع��ة بني 
اعتبارها فرتة ازدهار اأو فرتة كانت تعتمد 

على الكم فقط ولي�ض على الكيف«.

المسرح في المقررات الجامعية
عبداحلميد  احل�����س��ن  اأب���و  ال��دك��ت��ور   يقول 
�شام يف كتاب اآخر »حرة الن�ض امل�شرحي 

مطاعن الصاعد
إلى قمة الروح

باأغلبية ثاثة اأرباع الأ�شوات، اختار جمل�ض روؤو�شاء الأندية الأدبية 
اململكة  �شخ�شية  ليكون  مطاعن،  اإبراهيم  اأحمد  الأدي��ب  ال�شعودية 

الأدبية لعام 2017، وعن حكايتي مع هذا ال�شمي اأكتب.
ذات عام، قالوا يل: اإنه غا�شب مني بعد ورقٍة عابرٍة األقيُتها عن 
»ق�شيدة الوطن عند �شعراء ع�شر«، فح�شبُت النا�َض كلهم ِغ�شاباً، 
اإل��ي��ه ف��ك��رُة ال��ورق��ة؛ مل اأج��روؤ  ومل اأج���روؤ على احل���وار معه، لت�شل 
ال�شمت  واخ��رتت  �شيخ،  ووق��ار  �شاب،  ان��دف��اِع  للفارق بني  اح��رتام��اً 
اإلى »الطبجية«، فلم  والأمل حتى قبلت جبينه، وحملته يف �شيارتي 
اأن  اأ�شمع منه عتاباً، ول ما يوحي بغ�شب �شابق، فحمدت اهلل على 

وهبني مثل روح هذا »ال�شمي« الرائع.
اأب��ي�����ض الفعل وال��وج��ه،  اأح��م��د م��ط��اع��ن، �شيخ اأخ�����ش��ر ال����روح، 
ي�شعد اإلى قمة الروح منذ �شتني عاماً، فيعمل متطوعاً يف كل اجتاه 
يخدم به جمتمعه ووطنه، ومل يزل ي�شر ي�شراً، فا هو من اأهل 
املال، ول هو من اأهل الِكْر، بيد اأنه من اأهل اجلاه، مبا وهبه اهلل من 

احلب يف قلوب عارفيه.
 اأحمد مطاعن، فاعل منذ البدء الأول، فقد كان اأحد موؤ�ش�شي 
البدايتني ذكريات  اأبهانا، وله مع  الريا�شية والأدبية يف  احلركتني 
ومواقف يجب اأن ُتدون عنه؛ لأن ما تختزنه ذاكرته �شفحات مهمة 

من تاريخنا.
 ي�شعر باأبوته ع�شرات الباحثني وقد وهبهم مكتَبه املتخ�ش�شة 
يفعل  كما  واأوقفها  العي�ض،  �شظف  برغم  جمعها  ع�شر.  ثقافة  يف 
الباذلون، فهو ذو الف�شل املقيم على الذين اختاروا املرتقى الع�شر، 

وهو البحث يف ع�شر، تاريخاً وثقافة وفكراً وحياة.
وما بني »دورة الأيام«، و »ملحمة املجد«، و »ب�شمات خالدة«، و 
»وخز الوله وعطر ال�شلة«، و »ا�شحب ال�شم�ض« رحلة حياتية دونها 
بتوا�شع واإيجاز يف »قطرات من عرق املا�شي«، لتكون جتربة حياته 

اأمنوذجاً لل�شامدين اأمام قاذفات احلياة.
النادي  من  قريبة  مكتبًة  اأرت��اد  الثمانينات  منت�شف  منذ  كنت 
موؤلفات  من  اأ�شتلذه،  ما  اأج��د  وفيها  عمر«،  »مكتبة  ا�شمها  الأدب��ي، 
اإبداعية ل�شعراء واأدباء ع�شر، وحينها قراأت له مرة اأولى يف »ال�شعر 
يف رحاب الفهد«، وهو جمموع �شعري اأ�شدره اأدبي اأبها �شنة 1409، 

حينها عرفت »العم اأحمد« ال�شاعر، بعد اأن عرفته وجيهاً خلوقاً.
وقراأت له اأخرى يف كتاب »اأبها يف مراآة ال�شعر املعا�شر« ، لعلي 
الفاجعة«،  ق��راأت له ثالثة يف كتاب »من وحي  القرين، ثم  خ�شران 

وهو جمموع �شعري اأ�شدره اأدبي اأبها �شنة 1411.
الأي��ام«، فقراأته قبل  »دورة  الأول  العام، �شدر ديوانه  ويف ذلك 
ال���ذي علمني  اأ���ش��ت��اذي  م��ع  ك��ان��ت  امل��خ��ط��وط��ة  غ���ري، لأن ن�شخته 
ال��دي��وان يف حقيبته،  مل��ح��ُت  وق��د  ال��ع��رب��ي��ة،  اللغة  بكلية  ال��ع��رو���ض، 
فطلبت منه اأن اأنظر فيه، فاأعطاين اإياه ب�شع �شاعات، بعد اأن لحظ 

اهتمامي ال�سديد.
����ش���وؤاًل ع�شياً عن  اأث����ار يف نف�شي  ال���دي���وان  ه���ذا  زم���ن ���ش��دور 
الق�شائد املبكرة لأحمد مطاعن، وهل له ق�شائد مبكرة، اأم اأنه مل 
اأجد  ال�شوؤال، حني مل  اإل بعد الأربعني؟ وازداد حجم  ال�شعَر  يكتب 
له ق�شائد يف اأكرث من �شبعني عدداً من جملة اجلنوب، وهي التي 
�شدر عددها الأول يف املحرم �شنة 1404ه�، وا�شتطاع الأدباء توجيهها 

اإلى الأدب والثقافة.
ال�شوؤال يلح،  العمر، يجعل  اإلى  بالن�شبة  املتاأخر،  هذا احل�شور 
اأحمد مطاعن ال�شعر؟ وملاذا تاأخر يف الن�شر برغم  وهو: متى كتب 
اأنه اأن�شاأ ق�شائد �شنة 1391، لكنه مل ين�شرها يف ديوان اإل �شنة 1415، 

فلماذا؟
مل يغب اأحمد مطاعن، بعد »دورة الأيام«، عن ال�شاحة، وكانت 
وا�شل  لأن��ه  التنوع؛  اأ�شكال  من  �شكًا  اأ�شافت  �شعرية  بديعاٌت  له 
وم�شادر  واأم��زج��ت��ه��م  طرائقهم  اخ��ت��اف  على  ال�شباب  م��ع  الن�شر 

ا�شتمدادهم.

د. أحمد التيهاني

إذا عسعسَ 
الليل

المسرح الجامعي.. ميالد كتاب 
ومسرحيين ومخرجين وممثلين

ب����ني ال���رتج���م���ة والق����ت����ب����ا�����ض والإع���������داد 
امل��ن��اه��ج  داخ�����ل  امل�������ش���رح  »اإن  وال���ت���األ���ي���ف«: 
الدرا�شية اجلامعية يف العامل العربي منذ 
عام 1981، حيث اأن�شئ ق�شم امل�شرح يف كلية 

الآداب بجامعة الإ�شكندرية.
الآداب  كلية  يف  امل�شرح  ق�شم  واأن�����ش��ئ 
تبعهما  ث��م  الأردن،  يف  ال��ريم��وك  بجامعة 
الآداب  بكلية  امل�شرحية  ال��درا���ش��ات  �شعبة 
ث��م   ،1987 ع������ام  ���ش��م�����ض  ع����ني  ب���ج���ام���ع���ة 
بجامعة  الآداب  بكلية  امل�شرح  ق�شم  افتتح 
امل�شرح  و�شعبة  ب��ُع��م��ان،  قابو�ض  ال�شلطان 
امللك  الآداب بجامعة  بكلية  الإعام  بق�شم 

�شعود بالريا�ض عام 1412 )1991(«.
ح��دي��ث  امل���������ش����رح  اأن  ذل������ك  وم���ع���ن���ى 
مقررا  ب�شفته  العربية  باجلامعات  عهد 
درا���ش��ي��ا،  اإذ مل مي�����ض ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ب��داي��ة 
اإل ربع قرن تقريبا، وهو زمن يف  والن�ساأة 
تاريخ التعليم ميثل عمرا ق�شرا با �شك، 
ولكن املوؤكد اأن الن�شاط امل�شرحي اجلامعي 
ال��ف��ع��ل��ي ق���د ن�����ش��اأ ق��ب��ل ذل����ك ب��ك��ث��ر غر 
التعليمية،  الأق�شام  هذه  بتاأ�شي�ض  مقرون 
ثقافة  اإي��ج��اد  يف  اأ�شهمت  اأن��ه��ا  يف  �شك  ول 

م�����ش��رح��ي��ة ن��وع��ي��ة ل����دي ال���دار����ش���ني بها 
واملحيطني بهم.

مفهوم المسرح الجامعي
م�شطلح  اأو  مفهوم  اجل��ام��ع��ي  امل�����ش��رح  ه��ل 

جديد يف الأدبيات امل�شرحية؟ 
ل��ق��د ت���ع���ددت ال���درا����ش���ات ح����ول ه��ذا 
املفهوم ملعرفة الن�سو�س التي يقدمها هذا 
امل�شرح، فهل هي موؤلفة خ�شي�شا جلمهور 
الطلبة اجلامعيني اأم هي معدة من خال 
روايات اأو ق�ش�ض ق�شرة اأو مرتجمة عن 

لغات اأجنبية؟  وهل كتبها طاب هواة؟
عرو�شه  يف  اجل��ام��ع��ي  امل�����ش��رح  اعتمد 
لكتاب  بن�شو�ض  ال�شتعانة  على  امل�شرحية 
باللغة  م��ك��ت��وب  اأغ��ل��ب��ه��ا  ع���رب،  م�شرحيني 
ال���ع���رب���ي���ة ال��ف�����س��ح��ى وال���ق���ل���ي���ل ب��ال��ل��ه��ج��ة 

العامية الدارجة.
امل�شرحيات،  ه��ذه  ب��اإخ��راج  وك��ان يقوم 
خم����رج����ون م��ت��خ�����ش�����ش��ون ت�����ش��ت��ع��ني ب��ه��م 
موهوب  طالب  ينه�ض  واأحيانا  اجلامعات، 
بهذه املهمة، ويحت�سد عدد كبري من طاب 
اجل��ام��ع��ة واأه��ال��ي��ه��م ول��ف��ي��ف م���ن ال��ن��ق��اد 

امل�شرحية،  باحلركة  املعنيني  وال�شحفيني 
النجوم  املمثلني  الفنانني  بع�ض  وك��ذل��ك 
نهاية  ال��ع��رو���ض  ه��ذه  مل�شاهدة  واملنتجني 
ال���ع���ام ال���درا����ش���ي ال����ذي ي�����ش��ه��د اح��ت��ف��الت 
ب�شورة  اجل��ام��ع��ة  م�شتوى  على  م�شرحية 

جديرة بالإعجاب والتقدير والحرتام.
اأما عن اأماكن العرو�ض، فغالبا كانت 
تتم على م�شرح الكلية املت�شابقة الذي كان 
هناك  وكانت  الغر�ض،  لهذا  خ�شي�شا  يعد 

كليات بها بناء م�شرحي دائم. 

تراجع وسكون
م����ع ظ����ه����ور األ���������وان »امل����ي����دي����ا« امل���ع���روف���ة 
ال��ث��ق��اف��ة،  ب��ت��واف��ه  امل��زدح��م��ة  بالف�شائيات 
اخل��اب��ة،  التلفزيونية  بال�شورة  واملغلفة 
املدر�شة  يف  التعليمية  ال�شيا�شة  وا�شطراب 
واأدب��ي��ة  فنية  اأن�شطة  تراجعت  واجل��ام��ع��ة، 
كثرة و�شقط بع�شها و�شط هذا الركام من 
احلالت املرتدية على كل الأ�شعدة، وخيم 
الياأ�ض على املبدعني الذين باتوا يجرتون 
الأ�شى واملرارة وهم يرون كل �شيء حولهم 

يف تراجع و�شكون فا�شح.
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تقنية

مكالمات »واتس آب«..
نصر مسـتحق

ال�شوتية  املكاملات  بعودة  فرحا  وهلل  ابتهج  الكل  املا�شي،  الأ�شبوع  يف 
لتطبيق املرا�شلة الأ�شهر »وات�ض اآب«، بعد احلجب الذي ا�شتهدفها من 

فرتة �شدورها.
وكتعبر منطقي لهذا الفرح، ت�شدر ها�شتاق #عودة_مكاملات_

الوات�ض_اب_يف_ال�شعودية.. الرتيند ليعر اجلميع عن هذا الن�شر 
الكبر الذي ق�ض م�شجع �شركات الت�شالت املحلية.

الفيديو بني  وات�����ش��ال  ال�����ش��وت��ي،  الت�����ش��ال  وب��ع��د جن��اح جتربتي 
طرفني، تباينت الآراء بني اآلية الت�شال واإمكانية جناحه، ما مل يكن 

الطرفان ي�شتخدمان نف�ض �شبكة الواي فاي.
وكعادتها، ظهرت هيئة الت�سالت وتقنية املعلومات لتوؤكد للجميع 
باأنها مل حتجب اخلا�شية حتى تعيدها جمددا، واأن مزودي اخلدمة هم 

من حجب هذه اخلا�شية عن امل�شتخدمني، وال�شبب معروف!
تكون  للجميع،  وال��ف��ي��دي��و  ال�شوتي  الت�����ش��ال  خا�شية  ف��ب��اإت��اح��ة 
�شركات الت�شالت قد دقت اآخر م�شمار يف نع�شها، مع ال�شهرة الكا�شحة 
التي يتميز بها تطبيق »وات�ض اآب« الذي يت�شاعف رقم م�شتخدميه يوما 
مازالت  ل�شركات  الفتات  حتى  امل�شتخدم  كعكة  من  يبقى  لن  ي��وم،  بعد 
امل�شتهلك،  اإل��ي��ه  يحتاج  مم��ا  ك��ث��را  اأف�شل  املقدمة  خدماتها  اأن  ت��رى 
�شاربة عر�ض احلائط كل ما يتو�شل له امل�شتهلك يف دول جماورة، بعد 
اأن اأيقنت ال�شركات مبكرا باأن امل�شتخدم هو راأ�ض املال احلقيقي لنجاح 

ا�شتثماراتها.
رمبا �شمح مبكاملات الوات�ض اآب بعد اإحلاح �شديد من امل�شتخدمني 
يف  املعلومات  وتقنية  الت�����ش��الت  ���ش��وق  يعاي�شه  ال���ذي  التطور  ظ��ل  يف 

العامل،  ورمبا يتم حجبها جمددا لأجل غر م�شمى!
ومب���ا اأن ال�����ش��م�����ض ال�����ش��اط��ع��ة ل ت��غ��ط��ى ب��غ��رب��ال، ف��اع��ل��م ع��زي��زي 
والتعتيم  التغطية  الت�����ش��الت  �شركات  ح��اول��ت  مهما  ب��اأن��ه  امل�شتهلك، 
التقنية  �شم�ض  لت�شرق  غيومها،  فيه  تنق�شع  ي��وم  �شياأتي  فاإنه  عليك، 
لي�شلب  م��ك��ان،  ك��ل  يف  �شي�شع  التقنية  فنور  ج��دي��د،  م��ن  جلية  وا�شحة 

العقول قبل الأب�سار!

حسن أحمد العواجي
ريتويت

يل
فا

رو
و ب

كن
ت

بيل جايتس.. المخترع والمبتكر والثري

فون مارت

4K بتصميم جديد وتقنية LG 32UD99 شاشة
أعلنت الشركة الكورية LG خالل معرض CES2017، عن شاشة جديدة بنقنية 4K HDR وبقياس 32 إنش. وتأتي شاشة 32 
UD99 بمنفذ USB-C الذي يمكن المستخدم من القدرة على شحن جهاز كمبيوتر محمول، ومنفذ Display Port إضافة 
لمنفذين HDMI 2.0، ومنفذين USB 3.0 مع حرص الشركة على تزويد شاشتها بتقنية AMD Free Sync ومكبرات صوت 

استريو. وستتوافر 32UD99 في األسواق اعتبارا من 28 من مارس الجاري بسعر مبدئي 999 دوالر.

سين التقنية؟ من ذاكرة التقنية
س: ما أسهل طريقة 

للتحكم بأجهزة أطفالك 
الذكية عن بعد؟

ج: عن طريق تطبيق جديد يسمى 
Family Link، وهو مخصص للتحكم 

باألجهزة الذكية التي تعمل بنظام 
التشغيل Android، ومن خالله 

يستطيع الوالدان التحكم في جميع 
األجهزة الذكية ألطفالهم وتحديد 

وقت إلقفالها أو مراقبة البرامج 
والتطبيقات التي تعمل عليها.

أول نظام تشغيل 
ويندوز في العالم
في عام 1985 صدر نظام التشغيل 
ويندوز windows 1.0 وكان حينئذ 
نظاما مستقال، وحقق شعبية صغيرة 
بين المستخدمين، وكان من المرجح 
أن يسمى )إدارة الواجهة(، ولكن 
رئيس التسويق في مايكروسوفت 
روالند هانسون رأى أن يطلق عليه 
اسم ويندوز ليكون أكثر جاذبية 
وانتشارا بين المستهلكين.

�ل�صم: وليام هري جيت�ض الثالث 
املعروف ب� بيل غايت�س.

�لولدة: 28 اأكتوبر 1955

�جلن�صية: اأمريكي.

�ملوؤهل �لتعليمي: �شهادة جامعة يف 
احلقوق من جامعة هارفارد.

�ملنا�صب �لد�رية: 
• رئي�ض جمل�ض اإدارة �شركة 

• فار�ض قائد رتبة 
الإمراطورية الريطانية.

• و�شام بادما بو�شان.
• الدكتوراه الفخرية من جامعة 

الأعمال يف هولندا 2000.
• الدكتوراه الفخرية من املعهد 

امللكي للتكنولوجيا يف ال�شويد 
.2002

• الدكتوراه الفخرية من جامعة 
وا�شيدا يف اليابان 2005.

• الدكتوراه الفخرية من جامعة 
هارفارد يف اأمريكا 2007.

مايكرو�شوفت �شابقا.
• رئي�ض م�شارك ملوؤ�ش�شة بيل 

ومليندا اخلرية.

�لبتكار�ت: نظام الت�شغيل 
مايكرو�شوفت.

�لأو�صمة و�جلو�ئز:
• قادة العلوم الوطنية 

الأمركية يف جمال التكنولوجيا 
والبتكار.

• و�شام احلرية الرئا�شي.
بيل غايت�ض متمدد� فوق طاولة مكتبه عام 
1985 بعد �إطالق �لإ�صد�ر �لأول من ويندوز
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المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علـي بن شـويل القـرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيـم العسيـري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحـي بن عبداهلل التيهـاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعد رئيس التحرير - المتابعة االدارية
حسـن أحمد العـواجي

alawji@kku.edu.sa

مساعدة رئيس التحرير - القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
سلطان عوض العسيري

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

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

ليال الشهري

التصوير
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت
باسم المشرف العام

صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها

مبنى المدرجات المركزية )ب(

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

twitter.com/aafaqkku
facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة
تعبر عن وجهة نظر أصحابها

وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق
أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة
لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد

أبها 2017

تجربة »حصن القابل« تتكرر في »قصر المفتاحة«
محمد شامي

ع�شر  منطقة  اأمانة  ت�شلم  اأن  ينتظر 
جمل�ض  اإل���ى  ال��رتاث��ي  املفتاحة  ق�شر 
عما  باملنطقة،  ال�شياحية  التنمية 
الأمر  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بتوجيه 
اأمر  بن عبدالعزيز  بن خالد  في�شل 
منطقة ع�سري، رئي�س جمل�س التنمية 
الأخ���ر  ي�شلمه  اأن  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��اح��ي��ة، 

ناجحة  جترية  �شاحب  م�شتثمر  اإل��ى 
ترميمه  لإع��ادة  الرتاثية  امل�شاريع  يف 

وتاأهيله وت�شغيله.
امل�����ش��ت��ث��م��ر  اأن  »اآف���������اق«  وع���ل���م���ت 
ه��و ذات���ه ال���ذي جن��ح يف حت��وي��ل اأح��د 
احل�������ش���ون ال���ق���دمي���ة يف ب�����ش��ط��ة حي 
اإل���ى مقهى  ال�شهر  ال��رتاث��ي  ال��ق��اب��ل 

�شعبي وجد جناحا لفتا.
من  قرنا  الق�شر  عمر  وي��ت��ج��اوز 

قلب  يف  وي���ق���ع  ع������ام«،   100« ال���زم���ن 
م��دي��ن��ة اأب��ه��ا ب��ق��ري��ة امل��ف��ت��اح��ة، وذل��ك 
بتوجيه �شموه بتحويل ملكية الق�شر 
من اأمانة املنطقة اإلى جمل�ض التنمية 
بناه  ال���ذي  الق�شر  وك���ان  ال�شياحية، 
اآل ع��ث��م��ان م��ن اأه����ايل امل��ف��ت��اح��ة على 
اأج��زائ��ه  بع�ض  ت�شاقط  ق��د  مرحلتني 
ت��ق��ادم ع��م��ره وه��ط��ول  اأخ����را ب�شبب 

الأمطار الغزيرة.

وياأتي توجيه �شمو اأمر املنطقة 
اأهمية تاريخية  ملا يحمله الق�شر من 
ومت��ي��ز م��وق��ع��ه ال���ش��رتات��ي��ج��ي ال��ذي 
�شي�شهم يف تن�شيط احلركة ال�شياحية 
اأبها  احتفالت  ط��وال  املفتاحة  لقرية 
 ،2017 ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ش��ي��اح��ة  ع��ا���ش��م��ة 
اإذ ي��ح��وي ط��اب��ع ال��ب��ن��اء لأه����ايل اأب��ه��ا 
كانا  دورين  وي�شم  والرقف«،  »الطني 
���ش��ك��ن��ي��ني، وحت�����ول مل��ج��ال�����ض ���ش��ي��اف��ة 

القط  ب��األ��وان  متزينة  القرية،  ل���زوار 
الع�شري. يذكر اأن املقومات الرتاثية 
مقدمة  يف  كانت  اأبها  ملدينة  الفريدة 
عا�شمة  لقب  منحتها  التي  الأ�شباب 
قبل  م���ن  2017م  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ش��ي��اح��ة 
يف  ال�شياحة  مبنظمة  اخل���راء  جلنة 
مناف�شة  بعد  العربية،  ال��دول  جامعة 
م��ع ال��ع��دي��د م��ن امل���دن ع��ل��ى م�ستوى 

الوطن العربي.

ال�شوق يعمل طوال الأ�شبوع من ال�شباح 
اإلى امل�ساء.

وي��ع��ت��ر ���ش��وق ال��ث��اث��اء ب��اأب��ه��ا من 
الأ�����ش����واق ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي رج���ح ال��ت��اري��خ 
اب��ت��داء ال��ع��م��ل ف��ي��ه م��ن ع���ام 1250ه������، يف 
وبعد  املفتاحة،  قرية  بجوار  مناظر  حي 
ا�شتكماله من جميع جوانبه مت افتتاحه 
يف ي����وم ال���ث���اث���اء ال�����س��اب��ع م���ن ال�����س��ه��ر 
1416ه� وهو مب�شاحة تقدر  ال�شاد�ض عام 
بي�شاوي  �شكل  ع��ل��ى  14953م2  ب��ح��وايل 

الباعث للحياة  الثاثاء  لطاملا كان �شوق 
يف ���ش��راي��ني م��دي��ن��ة اأب��ه��ا، ب��اع��ت��ب��اره اأه��م 
وجه  على  املنطقة  يف  ال�شعبية  الأ���ش��واق 

اخل�شو�ض.
جتد يف ال�سوق كل املنتجات ال�سعبية 
والتمور واحلبوب،  كالع�سل  املنطقة،  من 
وك��ذل��ك م��ن��ت��ج��ات ح��رف��ي��ة م��ن املنطقة، 
و�شمي ب�شوق الثاثاء لأنه كان يف القدم 
يعقد يف يوم الثاثاء من كل اأ�شبوع واإلى 
ولكن  الثاثاء مميزا،  ي��وم  ي��زال  الآن ل 

م��ق�����س��م اإل����ى مم����رات ل��ل��م�����س��اة وب�����س��ط��ات 
م��ف��ت��وح��ة. وي��ط��م��ح م���ن خ����ال ال�����ش��وق 
ا�شتدامته  تعمل على  له  اإدارة  اإيجاد  اإلى 
وج�����ودة امل��ن��ت��ج ون��ظ��اف��ة امل���وق���ع وت��وف��ر 
باأ�شعار  ت��اأج��ره��ا  ي��ت��م  ع��رب��ات، ط����اولت 
رمزية، وتوحيد الأرمات والأبواب ودهان 
ال��واج��ه��ات اخل��ارج��ي��ة، وت��وف��ر م��واق��ف 
وتوفر  ومقهى،  مطعم  واإن�شاء  ل��ل��زوار، 
دورات مياه، ف�شا عن فعاليات واأن�شطة 

اأ�شبوعية مرافقة لل�شوق.

سوق الثالثاء في أبها..
مجمع شعبي يحتاج للتطوير
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أول دفعة في اإلعالم
يحتف����ل ق�ش����م الإع����ام والت�ش����ال ب����اأول دفع����ة م����ن خريجي����ه م����ن 
الط����اب والطالب����ات ه����ذا الع����ام، ب�شتة ط����اب يف الف�ش����ل الدرا�شي 
الأول، وبع�س����رات من الطاب والطالبات يف هذا الف�سل، وبالتوايل 

خال الف�شول القادمة مب�شيئة اهلل تعالى.
وكق�ش���م نفتخ���ر مبخرجاتنا الطابية التي ندف���ع بها اإلى �شوق 

العمل وموؤ�ش�شات التوظيف بتاأهيل قوي وخرات متنوعة.
ويع���د هذا الق�شم م���ن الأق�شام اجلديدة يف جامعة امللك خالد، 
ب���ل يف اجلامعات ال�شعودي���ة، ويكون قد اأمت عامه الرابع بنهاية هذا 
الف�ش���ل الدرا�ش���ي الث���اين، ويت�شاع���د م���ع الوق���ت التمك���ن العلمي 
وامله���اري لطابنا وطالباتنا، ويزداد اأع�شاء هيئة التدري�ض، وتنمو 
الإمكاني���ات التدريبي���ة يف جمال املهن���ة الإعامية، وهذا ما يجعلنا 
دائم���ا متفائل���ني باأن يخطو ه���ذا الق�شم خطوات كب���رة اإلى الأمام 
بدع���م �شخ�شي من معايل مدير اجلامع���ة الذي وجه بدعم الق�شم 
مب���ا م���ن �شاأن���ه اأن يرتقي ب���ه يف م�شاف الأق�ش���ام، وقريب���ا الكليات، 

املتميزة باإذن اهلل.

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

منحة لمشاريع فكرة!
التخرج

 
حتتف���ل ع���دد م���ن الكلي���ات نهاي���ة كل ف�شل 
درا�ش���ي بع���دد م���ن م�شاري���ع التخ���رج الت���ي 
يقدمه���ا طاب الكلية، وتتنوع هذه امل�شاريع 
تطويره���ا  ميك���ن  اأف���كار  ع���دة  يف  وتتبل���ور 
وال�شتف���ادة منه���ا، خا�ش���ة اإذا وجدت الدعم 
ال���كايف م���ن م�ش���وؤويل اجلامع���ات والطال���ب 
خ���ال مراح���ل اإجن���از م�شروعه ال���ذي ياأتي 
بدعم اأحد اأع�شاء هيئة التدري�ض يف الكلية، 
مب���ا يعن���ي اأن ه���ذا امل�ش���روع الذي بن���ي على 
ال�شتم���رار يف  راقي���ة ميك���ن  اأ�ش����ض علمي���ة 

تطويره حتى يكون نافعا للب�شرية.
نتمن���ى م���ن اجلامع���ة تنظي���م م�شابقة 
خمتل���ف  يف  الطابي���ة  للم�شاري���ع  �شنوي���ة 
الكلي���ات، واختيار عدد منها، خا�شة امل�شروع 
الذي تفرد به الطاب، ومنح امل�شاركني فيه 
الدعم املادي، واإر�شالهم لعدد من اجلامعات 
العاملي���ة اأو امل�شان���ع الك���رى، لت���ويل اإكم���ال 
ه���ذا امل�ش���روع ليكون واقعا ميك���ن ال�شتفادة 

منه، ول يكتفى به ملنح درجة التخرج.
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