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الشهري: متعة التصوير بالهواتف الذكية 
جعلتني محترفا 

ال�شهري متعة و�شغفا، عندما  الطالب بكلية املختربات الطبية عبداهلل ظافر  يجد 
يقوم بالت�شوير بالهواتف الذكية، مما جعل موهوبته تتفتح ويدر�س برامج تعديل 
عدد  بلغ  حتى  ���ش��وره  ن�شر  يف  االجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  م��ن  م�شتفيدا  ال�شور، 

متابعي اأعماله 30 األفا.
)تفا�شيل �شفحة 14(

تمك��ن علماء، أخي��را، من تحديد أج��زاء الدماغ 
التي تس��بب حص��ول األحالم أثناء نوم اإلنس��ان، 
وبالغ��ة  »مذهل��ة«  اعتبروه��ا  خط��وة  ف��ي 
األهمية، ستساعد في  اإلجابة عن سؤال »لماذا 
يحلم اإلنس��ان؟« وفقا ل� »فرانشيسكا سيكلير« 
الباحثة في جامعة »ويسكونس��ين ماديس��ون« 

بالواليات المتحدة.
الصورة إلى اليمي��ن مأخوذة في أوقات 
الرني��ن  بواس��طة  تصويره��ا  ت��م  متتابع��ة، 
المغناطيس��ي، حي��ث يعك��س اخت��الف ألون 
الدماغ فيها، النش��اط الدماغي إلنس��ان نائم 
ويحلم. ويعتقد الباحثون أن هذا االكتش��اف 
سيفسر ماهية األحالم، وأسباب حصولها، بل 
وقد يفس��ر أيضا خاصية الش��عور واإلحساس 

واإلدراك لدى اإلنسان.
األبحاث أجريت عل��ى ٤٦ متطوعا خضعوا 

لتجارب التخطيط الكهربائي لموجات الدماغ.
وقد تش��ارك ف��ي إجراء ه��ذه األبحاث 
علم��اء م��ن الوالي��ات المتح��دة وسويس��را 
وإيطاليا، وتم نشر نتائج أعمالهم في مجلة 
 Nature Neuroscience األعص��اب  عل��وم 

العلمية المتخصصة.

العالم +
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ي����رع����ى ����ش���اح���ب ال�������ش���م���و امل���ل���ك���ي اأم����ر 
خالد  ب��ن  في�شل  االأم���ر  ع�شر  منطقة 
االأربعاء  يوم  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز،  بن 
امل���ق���ب���ل ح���ف���ل ت���خ���ري���ج ال���دف���ع���ة 19 م��ن 
بامل�شرح  وذلك  اجلامعة،  وطالبات  طالب 

اجلامعي مبقر اجلامعة باأبها .
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة رف���ع م��ع��ايل مدير 
اجلامعة  االأ�شتاذ الدكتور فالح بن رجاء 
ل�شاحب  والتقدير  ال�شكر  ال�شلمي،  اهلل 
امللكي االأمر في�شل بن خالد بن  ال�شمو 
ع�����ش��ر، على  اأم���ر منطقة  ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
ال��دف��ع��ة 19، م�شرا  ت��خ��رج  رع��اي��ت��ه حفل 
اإلى اأن خريجي اجلامعة يف ازدياد مطرد 
ك���ل ع�����ام، ب��ف�����ش��ل م���ن اهلل ث���م ب��ال��دع��م 
ال��ك��ب��ر ال�����ذي ي��ح��ظ��ى ب���ه ال��ت��ع��ل��ي��م من 
حكومتنا الر�شيدة بقيادة خادم احلرمني 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل 
امللكي  ال�شمو  العهد �شاحب  �شعود، وويل 
عبدالعزيز،  بن  نايف  بن  حممد  االأم��ر 
امللكي  ال�شمو  �شاحب  العهد  ويل  وويل 
االأمر حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز، 

حفظهم اهلل.
اململكة  اأن  اجلامعة  مدير  اأك��د  كما 
مهمة  مرحلة  تعي�س  ال�شعودية  العربية 

يف م�شرتها نحو الرقي والتقدم ومواكبة 
على  انعك�س  ال���ذي  االأم���ر  االأول،  ال��ع��امل 
اجل���ام���ع���ات ال�����ش��ع��ودي��ة، وم��ن��ه��ا ج��ام��ع��ة 
احلر�س  اأ���ش��د  حر�شت  التي  خالد  امللك 
ويف  التعليمية،  خمرجاتها  جت��وي��د  على 
م��ق��دم��ت��ه��ا ال��ط��ال��ب اخل���ري���ج، ومت��ك��ي��ن��ه 
والتناف�س  العمل  �شوق  اإل��ى  الدخول  من 

الوظيفي، وخدمة وطنه واأمته.
خم���رج���ات  يف  اجل���������ودة  »اإن  وق������ال 
اجلامعة من الطلبة اخلريجني اأ�شبحت 
واج�با وخيارا اأوليا لنا، فالبناء احلقي�ق�ي 
لالأوطان يبداأ بالبناء احلقيقي لالإن�شان، 

ولن يتم ذلك دون التطوير احلقيقي«.
وت���وّج���ه م��ع��ال��ي��ه ل��ك��اف��ة اخل��ري��ج��ني 
مزيدا  لهم  متمنيا  اخلال�شة،  بالتهنئة 
من التوفيق والنجاح، واأن ي�شهموا يف بناء 

هذا الوطن ال�شامخ.
ال�شعيدة  اللحظات  م��ن  »ه��ي  وق���ال 
يف ع��م��ر االإن�����ش��ان ع��ن��دم��ا يقطف م��ا زرع 
اأنها  كما  واالجتهاد،  اجل��د  �شنوات  خ��الل 
اآب��اء  االأم��ور  اأول��ي��اء  فر�شة جميلة الأهنئ 
واأمهات الطالب وهم يرون بذور عطائهم 
وتربيتهم قد اأينعت واأثمرت، وهلل احلمد 

وال�شكر واملنة«.

بدوره، اأو�شح وكيل اجلامعة االأ�شتاذ 
الدكتور حممد احل�شون، اأن بالدنا ت�شهد 
نحن  »ه���ا  وق���ال  م��ت��م��ي��زة،  علمية  نه�شة 
ال���ي���وم ن��ق��ط��ف ث��م��رة م���ن ث��م��ار االإجن����از 
لهذه اجلامعة، واملتمثلة يف تخريج دفعة 
املعطاء،  ال��وط��ن  ه��ذا  �شباب  م��ن  ج��دي��دة 
بقية  م��ع  ي�شهموا  ب���اأن  ي��ح��دون��ا  واالأم����ل 
تنميته  يف  ال���وط���ن  اأرج������اء  يف  زم��الئ��ه��م 
ورقيه، بعد اأن قدم لهم الغايل والنفي�س، 
ف��ي��م��ا ه���م ع��ل��ي��ه االآن م���ن علم  ل��ي��ك��ون��وا 

ومعرفة«.
»ت�����ش��ع��ى جامعة  واأ����ش���اف احل�����ش��ون 
اإل����ى ت��وف��ر ك����وادر �شعودية  امل��ل��ك خ��ال��د 
م���وؤه���ل���ة ت�������ش���ارك يف م�������ش���رة ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال�����ش��ام��ل��ة ال��ت��ي ي�����ش��ه��ده��ا وط��ن��ن��ا ال��غ��ايل 
متنياته  ع��ن  م��ع��ربا  امل���ج���االت«،  �شتى  يف 
يكتب  واأن  زاه���ر،  مب�شتقبل  للخريجني 
وال�����ش��داد يف حياتهم  ال��ت��وف��ي��ق  ل��ه��م  اهلل 
يف  يبارك  واأن  القادمة،  واملهنية  العملية 
ب��اأي��دي��ه��م  ج��ه��ده��م وع��م��ل��ه��م، واأن ي��اأخ��ذ 
خلدمة دينهم ووطنهم، »حتت قيادة خادم 
ويل  �شيدي  و�شمو  ال�شريفني،  احلرمني 

عهده االأمني، وويل ويل عهده«.
م�����ن ج���ه���ت���ه، ب�����ني ع���م���ي���د ال���ق���ب���ول 

القرين،  عبداملح�شن  الدكتور  والت�شجيل 
االأم��ر  امللكي  ال�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  اأن 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، حفل  ب��ن خ��ال��د  في�شل 
تخريج الدفعة 19 يعّد و�شاما على �شدور 

كافة من�شوبي هذا ال�شرح التعليمي.
وق����������ال »ب������ه������ذه امل����ن����ا�����ش����ب����ة ت��ه��ن��ئ 
ع���م���ادة ال��ق��ب��ول وال��ت�����ش��ج��ي��ل اخل��ري��ج��ني 
واخلريجات علي ما حتقق لهم من اإجناز، 
كما نبارك لهذا الوطن هذه الكوكبة من 
اخلريجني واخلريجات الذين هم �شواعد 
دفع  يف  ي�شاهمون  ال��ذي��ن  الفتية  ال��وط��ن 
تطلعات  لتحقيق  والبناء  التطور  عجلة 

هذا الوطن قيادة و�شعبا«.
»ت����زف جامعتنا  ال��ق��رين  واأ����ش���اف 
اأك����ر م���ن 9 اآالف ط��ال��ب  ال�����ش��ن��ة  ه���ذه 
وط��ال��ب��ة اإل����ى ���ش��وق ال��ع��م��ل، ح��ي��ث بلغ 
اجلن�شني  م��ن  اخلريجني  الطلبة  ع��دد 
بلغ  فيما  البكالوريو�س 7751،  درج��ة  يف 
ع���دد احل��ا���ش��ل��ني ع��ل��ى ���ش��ه��ادة ال��دب��ل��وم 
خريجي  ع��دد  وبلغ   ،809 اجلن�شني  من 
خ���ري���ج���ا، من  ال��ع��ل��ي��ا 470  ال���درا����ش���ات 
خريجا   423 واملاج�شتر   ،47 الدكتوراه 

وخريجة«.
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تحت شعار »األمن والسالمة غايتنا«
أمير عسير يدشن األسبوع التوعوي الخليجي لحرس الحدود

فيصل بن خالد يستقبل
أمين مجلس شباب المنطقة

يحيى التيهاني

ا�شتقبل اأمر منطقة ع�شر �شاحب ال�شمو امللكي االأمر في�شل بن خالد، يف املجل�س العام باالإمارة، اأمني عام جمل�س �شباب منطقة ع�شر عادل بن عبداهلل اآل عمر، 
يرافقه عدد من روؤ�شاء واأع�شاء اللجان الفرعية باملجل�س، وكذلك كل من نادي �شباب ع�شر للتو�شتما�شرتز، وفريق هايكنق ال�شعودية، وفريق دراجتي ع�شر، ونادي 

الطران الريا�شي، وفريق املحرتفني بايكرز للدراجات النارية، ومبادرة اإبداع لالأ�شر املنتجة.
ويف بداية اللقاء رحب �شموه باأبنائه ال�شباب اأع�شاء املجل�س، كما اطلع على اأبرز اأعمال ومنا�شط اللجان باملجل�س خالل الفرتة املا�شية وكذلك اخلطط امل�شتقبلية. 
وبني اأمر منطقة ع�شر خالل اللقاء اأن االجتماع خ�ش�س لبحث كل ما يخ�س تنمية املنطقة، وكذلك بحث العوائق التي تواجه �شباب املجل�س والعمل على تذليلها، 
م�شددا على اأهمية �شريحة  ال�شباب التي متثل فئة تعد هي االأغلبية بني فئات املجتمع واالأداة الفاعلة يف التنمية والتطوير، من خالل ما ميتلكونه من قدرات جعلتهم 
جزءا مهما يف م�شرة التنمية، موجها �شموه اأع�شاء املجل�س ب�شرورة التعاون اجلاد واملخل�س ومتثيل �شباب منطقة ع�شر اأف�شل متثيل، �شعيا خلدمة دينهم ومنطقتهم 

ووطنهم العزيز وقيادتهم الر�شيدة.  ويف نهاية اللقاء ت�شلم االأمر في�شل بن خالد عددا من الهدايا التذكارية، كما التقطت ال�شور التذكارية بهذه املنا�شبة.

يحيى التيهاني
 

ال�شمو  �شاحب  ع�شر  منطقة  اأم��ر  د�شن 
امللكي االأمر في�شل بن خالد، مبقر قيادة 
اأ�شبوع  فعاليات  باملنطقة،  احل���دود  حر�س 
اخلليجي  ال�شواحل  وخفر  احل��دود  حر�س 
وال�شالمة  »االأم����ن  �شعار  حت��ت  اخل��ام�����س، 
احلفل،  مقر  �شموه  و�شول  وف��ور  غايتنا«. 
�شموه  واط��ل��ع  امل�����ش��اح��ب،  باملعر�س  جت��ول 
ع��ل��ى م��اي��ح��ت��وي��ه امل��ع��ر���س م���ن ال��ت��ق��ن��ي��ات 
والتجهيزات امل�شتخدمة يف عمليات البحث 
ول��ي��ة،  واالإن���ق���اذ ال��ب��ح��ري، واالإ���ش��ع��اف��ات االأ
والتوعوية  ر���ش��ادي��ة  االإ اللوحات  من  وع��دد 
بحار. بعد ذلك بدئ  عن ال�شالمة اأثناء االإ
احلفل اخلطابي املعد بهذه املنا�شبة بتالوة 
اآي����ات م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م، ث��م األ��ق��ى قائد 
قيادة حر�س احلدود مبنطقة ع�شر اللواء 
فيها  رح��ب  كلمة  الغامدي  اأحمد  بن  �شفر 
ب�شمو اأمر منطقة ع�شر، موؤكدا اأن رعاية 
اأ���ش��ب��وع ح��ر���س احل���دود  ل��ف��ع��ال��ي��ات  �شموه  
تاأتي  اخلام�س  اخلليجي  ال�شواحل  وخفر 
بالدور  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  الهتمام  ت��اأك��ي��دا 
امل��ه��م يف  ي��وؤدي��ه ه��ذا القطاع  ال���ذي  الكبر 

جميع النواحي.
واأو����ش���ح ال���ل���واء ال��غ��ام��دي اأن  ق��ي��ادة 
حر�س احلدود مبنطقة ع�شر اأعدت خطة 
كامل،  اأ�شبوع  مل��دة  ت�شتمر  �شاملة  توعوية 
امل��ت��ن��وع��ة،  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ع��دي��د م��ن  ت�شمل 
ب���االإ����ش���اف���ة اإل�����ى ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع ع����دد من 
عدد  الإل��ق��اء  واخلا�شة  احلكومية  اجل��ه��ات 
من املحا�شرات التوعوية وتوزيع املن�شورات 
ال��ت��وع��وي��ة  ال��ر���ش��ال��ة  واملطويات الإي�شال 
احلدود  حر�س  قيادة  ت�شعى  التي  ال�شامية 
مقدما  املجتمع،  �شرائح  لكافة  الإي�شالها 
حر�س  من�شوبي  جميع  ع��ن  ونيابة  با�شمه 
احل����دود ب��امل��ن��ط��ق��ة، ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره ملقام 
خادم احلرمني ال�شريفني و�شمو ويل عهده 
االأم��ني و�شمو ويل ويل العهد و�شمو اأمر 
يقدمونه  ملا  اهلل،  حفظهم  ع�شر،  منطقة 

من اهتمام بالغ بقطاع حر�س احلدود.
ع���ق���ب ذل�����ك األ���ق���ي���ت ق�����ش��ي��دة ���ش��ع��ري��ة 
منطقة  اأم��ر  �شمو  د�شن  ث��م  املنا�شبة،  بهذه 
احلفل  نهاية  ويف  االأ���ش��ب��وع؛  فعاليات  ع�شر 
اأ�شر  ك��رم االأم���ر في�شل ب��ن خالد ع��ددا م��ن 
ال�شهداء، كما ت�شلم �شموه بهذه املنا�شبة هديه 

تذكارية من قائد حر�س احلدود باملنطقة.



جاء املوؤمتر الدويل الثاين ملكافحة اجلرائم املعلوماتية الذي انعقد 
ال�شمو  �شاحب  م��ن  كرمية  وبرعاية  خ��ال��د،  امللك  جامعة  رح��اب  يف 
اأم��ر منطقة ع�شر،  االأم��ر في�شل بن خالد بن عبدالعزيز  امللكي 
الالزمة  والتقنية  العلمية  كم�شاهمة من اجلامعة يف و�شع احللول 
اأنظمتها  ودرا�شة  باأنواعها،  والتعريف  املعلوماتية  اجلرائم  ملكافحة 
يف اململكة العربية ال�شعودية واالأدوار املتنوعة التي تقوم بها اجلهات 

املعنية ملكافحة هذه اجلرائم والتوعية مبخاطرها.
اأن  اليوم حياة تتميز بثورة معلوماتية فائقة ميكن  اإننا نعي�س 
متثل قوة لالأمم الواعية التي ت�شخر الربامج احلا�شوبية وال�شبكة 
املعلوماتية لرت�شيخ هويتها وحماية اأمنها الوطني. اإن تطور و�شائل 
علينا  يحتم  االل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  وازده����ار  احلا�شوبية  االت�����ش��ال 
امل�شي قدما نحو تطوير الو�شائل الالزمة حلماية تلك التعامالت 
من اجلرائم املعلوماتية التي اأ�شحبت تهم الراأي العام، الأنها تربز 
اأنواعاً جديدة من اجلرائم تت�شل بتطور و�شائل ا�شتخدام احلا�شبات 
اإل��ى  ال�شخ�شية  احل���دود  اأ���ش��راره��ا  تتجاوز  وق��د  االإن��رتن��ت،  و�شبكة 
هذه  ع��رب  ذل��ك  وك��ل  واالقت�شادية.  واالجتماعية  الثقافية  احل��ي��اة 
ال�شبكة التي تتيح للنا�س يف �شتى اأنحاء الكون القراءة واملتابعة واإبرام 

ال�شفقات التجارية والر�شائل اخلا�شة ب�شرعة فائقة.
ال يخفى علينا االأثر الكبر الذي اأحدثته الربامج احلا�شوبية 
الربامج  فهذه  املعا�شرة،  على حياتنا  االجتماعي  التوا�شل  وو�شائل 
اأن يكونوا على توا�شل م�شتمر مع فئات متنوعة  تتيح مل�شتخدميها 
على  �شلبية  ب�شورة  اأث���رت  وق��د  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  الب�شر يف جميع  م��ن 
�شلوكيات ال�شباب، فازدادت اجلرائم املعلوماتية التي يقع كثر منها 
ب�شبب نق�س الوعي لدى م�شتخدمي هذه الو�شائل. وال يزال الف�شاء 
املعلوماتي بيئة خ�شبة للجرائم، وقد ي�شتغل ا�شتغالال �شيئا فرتتكب 
املعلوماتية  ال�شبكة  اأو  االآيل  احلا�شب  ا�شتخدام  اجلرائم عن طريق 
بدوافع �شخ�شية اأو اقت�شادية اأو �شيا�شية اأو اجتماعية، بل قد تقوم 

جمموعات اإرهابية باإن�شاء مواقع للرتويج الأفكارها املنحرفة.
املعلوماتية تبدو ملحة يف  التوعية بنظام مكافحة اجلرائم  اإن 
ع�شرنا هذا وهي من اأوجب واجبات اجلامعات وموؤ�ش�شات املجتمع، 
الأن ك��ث��را م��ن ال��ن��ا���س ال ي��ع��رف��ون خ��ط��ورة ه��ذا االأم���ر والعقوبات 
املرتتبة على ارتكاب هذه اجلرائم. ويجب على اجلامعات اأن ت�شهم 
اجل��ادة يف هذا  الدرا�شات  بت�شجيع  املعلوماتية،  يف مكافحة اجلرائم 
ال�شاأن، وبث الوعي بخطورة هذه اجلرائم، والتعليم والتدريب على 
املعتمد  الوطني  التحول  لي�شهم كل ذلك يف  التعامل معها،  اأ�شاليب 
االإن�شان هو  باأن  يوؤمن  الذي  املعريف  االقت�شاد  وتنمية  النزاهة  على 

حمور التنمية مبا ي�شت�شعر من م�شوؤولية وما ميلك من مهارات.
مبكافحة  املعنية  الدرا�شات  باأن  عميقا  اإميانا  توؤمن  واجلامعة 
اجلرائم املعلوماتية عرب ال�شبكة العاملية تعد خدمة جليلة للمجتمع 
ق��ط��اع��ات متنوعة حكومية  ب��ني  ت��ع��اون مثمر  ن��ت��اج  وال��وط��ن، وه��ي 
واأه��ل��ي��ة. وه��ن��ا ت��ب��دو احل��اج��ة م��ا���ش��ة ل��ت��وع��ي��ة اأب���ن���اء وب��ن��ات ال��وط��ن 
وقد  ال�شتخدامها،  ال��الزم��ة  االأن��ظ��م��ة  على  واالط����الع  بخطورتها 
حان الوقت لت�شجيع املخت�شني يف هذا احلقل الذي يتميز بقابليته 
مل�شاركة القطاع اخلا�س، فاأ�شحى حمل اهتمام اجلامعات وموؤ�ش�شات 

املجتمع وال�شركات العمالقة.

الجامعة.. صمام أمان
ضد الجرائم المعلوماتية

معكم
أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

أخبار الجامعة

الدرا�شات  مبجال  الكلية  باهتمام  �شعادته 
من  الهند�شة  كلية  اأن  اإل��ى  م�شرا  العليا، 
ي��ع��ول عليها  اأه���م كليات اجل��ام��ع��ة، وال��ت��ي 
ملا  خا�شة  وخارجها،  اجلامعة  داخ��ل  كثرا 
تتميز به منطقة ع�شر من تنوع عمراين، 
اأن��ه��ا وج��ه��ة �شياحية مم��ي��زة،  اإل���ى  اإ���ش��اف��ة 

عبدالعزيز رديف

مدير  معايل  وتطلعات  لتوجيهات  تنفيذا 
فالح  الدكتور  االأ�شتاذ  خالد  امللك  جامعة 
بن رجاء اهلل ال�شلمي لفتح برامج درا�شات 
وتاأكيده  م��وؤخ��را،  باجلامعة  اإ�شافية  عليا 
ع��ل��ى ح�����ش��وره جم��ال�����س ال��ك��ل��ي��ات لدعمها 
ت��راأ���س معاليه،  امل��ج��ال،  ه��ذا  وحتفيزها يف 
العام،  لهذا  العا�شر  الهند�شة  كلية  جمل�س 
العليا  للدرا�شات  اجلامعة  وكيل  بح�شور 
احلربي،  ماجد  الدكتور  العلمي  والبحث 
الدكتور  العليا  للدرا�شات  البحث  وعميد 
كلية  اإل���ى عميد  اإ���ش��اف��ة  ف��اي��ع،  اآل  اأح��م��د 
الهند�شة الدكتور اإبراهيم الفلقي، واأع�شاء 

جمل�س الكلية.
وا������ش�����ت�����ع�����ر������س امل����ج����ل���������س درا�������ش������ة 
اأجرتها كلية الهند�شة، �شارك  ا�شتطالعية 
ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ني  م��ن  مهند�شا   524 فيها 
واخلا�س، لتلم�س االحتياج الفعلي لل�شوق، 
وق���ّي���م خ��الل��ه��ا ال���ب���اح���ث���ون 24 ب��رن��اجم��ا 
خل�شت  ح��ي��ث  ال��ه��ن��د���ش��ة،  يف  للماج�شتر 
للبدء  برامج  خم�شة  اختيار  اإل��ى  الدرا�شة 
واإج����راءات  خططها  ت�شميم  على  بالعمل 
اع��ت��م��اده��ا يف ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���ش��ة ب��اجل��ام��ع��ة، 
وال���ت���ي ح��ظ��ي��ت ب���اإع���ج���اب واع���ت���م���اد م��دي��ر 
اجل��ام��ع��ة، وذل����ك ب��ع��د م���ا ن��اق�����س املجل�س 
الفر�س املتاحة والتحديات والتاأثر الذي 

�شيحدثه افتتاح تلك الربامج.
ال�شلمي  ال���دك���ت���ور  ع���رب  ج��ه��ت��ه،  م���ن 

التجارب  اال�شتفادة من  كما وجه ب�شرورة 
ال�����ش��اب��ق��ة ل��ل��ربام��ج امل��م��اث��ل��ة يف اجل��ام��ع��ات 
ال��ع��امل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة وال��ع��م��ل على 
ت��ط��وي��ره��ا وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا، ل��ت��خ��دم اأك����رب ق��در 
ممكن من اأبناء املنطقة واململكة ب�شكل عام.
وب��ع��د ان��ت��ه��اء جم��ل�����س ال��ك��ل��ي��ة، اطلع 

مدير اجلامعة على مرافق ومعامل وور�س 
ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���ش��ة، ح��ي��ث اأ����ش���اد مب��ا راآه من 
و���ش��دد على  اإم��ك��ان��ات وجت��ه��ي��زات وتنظيم، 
�شرورة اال�شتفادة الق�شوى من االإمكانات 
امل���م���ي���زة امل����ت����اح����ة، �����ش����واء ع���ل���ى امل�����ش��ت��وى 

االأكادميي اأو خدمة املجتمع.

مدير 
الجامعة 
يعتمد 
5 برامج 
دراسات عليا 
في كلية 
الهندسة
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الحسون وآل دعجم
وكيالن بالجامعة

سلطان آل عوض

بتكليف  يق�شي  ق��رارا  ال�شلمي  اهلل  رجاء  بن  فالح  الدكتور  االأ�شتاذ  اأ�شدر معايل مدير اجلامعة 
االأ�شتاذ الدكتور حممد بن علي احل�شون وكيال للجامعة، وذلك بناء على موافقة اللجنة املوؤقتة 
بتكليف  ق��رارا  معاليه  اأ�شدر  كما  )امللغى(،  العايل  التعليم  جمل�س  اخت�شا�شات  مببا�شرة  املكلفة 
االأ�شتاذ الدكتور �شعد بن حممد اآل دعجم وكيال لل�شوؤون التعليمية واالأكادميية، اإ�شافة اإلى عمله 

وكيال لكليات البنات.
املزيد من  دافعا له لبذل  �شتكون  اأنها  بالثقة، موؤكدا  اعتزازه  الدكتور احل�شون عن  واأع��رب 
اجلهد لي�شاهم مع زمالئه الوكالء، حتت اإدارة معايل مدير اجلامعة، يف حتقيق تطلعات القيادة 
اإن�شان هذا الوطن  اململكة، وي�شهم يف بناء وتطوير  الر�شيدة لتقدمي تعليم جامعي يواكب روؤية 

الغايل، داعيا اهلل عز وجل اأن يعينه يف اأداء هذه املهمة.



أخبار الجامعة

التوعية الفكرية بالجامعة
تشارك في حملة األمن الفكري

 
اأقامت وحدة التوعية الفكرية بجامعة امللك خالد حما�شرة بعنوان »و�شائل التوا�شل واأثرها على االأمن الفكري«، واأخرى عن  »االألعاب 
األقاها الدكتور م�شفر الوادعي،  االإلكرتونية واأثرها على االأمن الفكري« ملن�شوبي االأمن العام، وذلك مبدينة تدريب االأمن العام، والتي 
والدكتور خ�شران ال�شهيمي، وتاأتي م�شاركة الوحدة يف فعاليات حملة االأمن العام لالأمن الفكري الثالثة ملن�شوبي االأمن العام، مب�شاركة فرع 
وزارة ال�شوؤون االإ�شالمية والدعوة واالإر�شاد مبنطقة ع�شر، وياأتي ذلك يف اإطار ال�شراكة املجتمعية بني جامعة امللك خالد، واالأمن العام. 
وكانت فعاليات حملة االأمن الفكري الثالثة "هذه �شبيلي" لعام   1438ه� انطلقت مبدينة تدريب االأمن العام مبنطقة ع�شر اأم�س االأول، 
بح�شور �شعادة مدير �شرطة منطقة ع�شر اللواء �شالح بن �شليمان القرزعي، و�شعادة الدكتور م�شفر اأحمد اآل عاطف الوادعي عميد كلية 

العلوم واالآداب مبحافظة ظهران اجلنوب، ونائب امل�شرف على وحدة التوعية الفكرية بكليات البنني وفروع اجلامعة.
وتخلل حفل التد�شني حما�شرة ملدير عام فرع وزارة ال�شوؤون االإ�شالمية والدعوة واالإر�شاد مبنطقة ع�شر ف�شيلة الدكتور حجر 
بن �شامل العماري، بعنوان "حفظ ال�شروريات اخلم�س"، ومن ثم حما�شرة ل�شعادة الدكتور م�شفر اأحمد الوادعي، بعنوان "و�شائل 
"االألعاب  التوا�شل االجتماعي واأثرها على االأمن الفكري"، ومن ثم حما�شرة ل�شعادة الدكتور خ�شران عبداهلل ال�شهيمي، بعنوان 

االإلكرتونية واأثرها على االأمن الفكري".

السلمي يترأس اجتماع لجنة تطوير الساحل والمراكز السياحية
عبدالعزيز رديف

ع�شر  م��ن��ط��ق��ة  اأم����ر  ت��ك��ل��ي��ف  ع��ل��ى   بناء 
بن  في�شل  االأم���ر  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
باإجراء اخلطة  خالد، جلامعة امللك خالد 
لتطوير  التف�شيلية  واخل��ط��ط  ال�شاملة، 
يف  وال�شاحل  ال�شياحية،  واملراكز  ال�شاحل، 
اجتماعها  اللجنة  عقدت  ع�شر،  منطقة 
ال��ث��اين ب��رئ��ا���ش��ة م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، 
ال�شاحل  تطوير  جلنة  على  العام  امل�شرف 
فالح  الدكتور  االأ�شتاذ  ال�شياحية  واملراكز 
بن رجاء اهلل ال�شلمي، مبقر مركز االأمر 
�شلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدرا�شات 

البيئية وال�شياحية اجلديد بلع�شان.
ح�����ش��ر االج���ت���م���اع وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
نائب  العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�شات 
امل�����ش��رف ال��ع��ام ال��دك��ت��ور م��اج��د احل��رب��ي، 
وم�����دي�����ر م����رك����ز االأم����������ر ����ش���ل���ط�������ان ب��ن 
البيئية  وال��درا���ش��ات  للبحوث  عبدالعزي�ز 
وال�����ش��ي��اح��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، رئ��ي�����س ال��ف��ري��ق 
الوادعي،  ح�شني  الدكتور  االأ�شتاذ  البحثي 

وعدد من اأع�شاء اللجنة.
افتتح  اجل��ام��ع��ة،  مدير  معايل  وك��ان 
فور و�شوله اإلى مقر مركز االأمر �شلطان 
ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز ل��ل��ب��ح��وث وال����درا�����ش����ات 
بلع�شان،  اجل���دي���د  وال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
واطلع  ب��امل��ق��ر،  ال�شياحي  البيئي  امل��ع��ر���س 
املركز  �شعار  اأي�شا  ود�شن  حمتوياته،  على 

واملوقع االإلكرتوين للجنة.
وعرب ال�شلمي عن �شعادته مبا تو�شل 
له املركز من تقدم، م�شيدا بدور القائمني 
اأول��ى  يعد  التقدم  ه��ذا  اأن  وم��وؤك��دا  عليه، 
تطوير  جم��ال  يف  للجنة  النجاح  خ��ط��وات 

ال�شاحل.
واأ���ش��ار اإل��ى اأن من اأول��وي��ات اجلامعة 
وتنمية  املجتمع  خ��دم��ة  ل��ه��ا  ت�شمو  ال��ت��ي 
امل���ن���ط���ق���ة، ����ش���اك���را اأم�������ر امل���ن���ط���ق���ة ع��ل��ى 
ت�شريف جامعة امللك خالد بهذا التكليف، 
ومو�شحا اأن اجلامعة تعمل منذ االجتماع 
وتطبيقها،  ال��درا���ش��ة  اإك���م���ال  ع��ل��ى  االأول 
االأخ��رى،  الر�شمية  اجلهات  مع  بالتعاون 
الفئات  جميع  اإ���ش��راك  اأهمية  على  م��وؤك��دا 
يف  »ال�شباب«،  مثل  واملجتمعية،  الر�شمية 

بلورة الروؤى حول الدرا�شة.
م����ن ج���ه���ت���ه، اأك�������د رئ���ي�������س ال���ف���ري���ق 
ال��ب��ح��ث��ي ال���دك���ت���ور ح�����ش��ني ال����وادع����ي اأن 
من  العديد  �شهد  للجنة  الثاين  االجتماع 
والتطلعات من معايل  واالآراء  التوجيهات 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة واالأع�������ش���اء امل�����ش��ارك��ني، 
على  �شدد  الثاين  االجتماع  اأن  اإل��ى  واأ���ش��ار 

االأول،  االج��ت��م��اع  حم�شر  اأع��م��ال  متابعة 
من خ��الل االط��الع على ما مت اإجن���ازه يف 
وبني  ال�شياحية،  واملراكز  ال�شاحل  تطوير 
امل��ق��رتح��ات لدعم  ال��ع��دي��د م��ن  اأن ه��ن��اك 
اخل���ط���ة، ق��دم��ه��ا االأع�������ش���اء يف االج��ت��م��اع 
ال���ث���اين وت��ع��ن��ي ب�����ش��ب��ل وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ط��وي��ر 
ت�شافر جهود  اأن  واالأولويات، موؤكدا على 
اأع�شاء اللجنة �شيقدم خدمات عالية على 
دعم  اإلى  اإ�شافة  واملنطقة،  الفرد  م�شتوى 

البيئة وال�شياحة يف اململكة ب�شكل اأو�شع.
و�شع  اإل��ى  تهدف  ال��درا���ش��ة  اأن  يذكر 
والتف�شيلية  ال�شاملة  واخل��ط��ط  ال��روؤي��ة 
القحمة،  »احل��ري�����ش��ة،  ال�����ش��اح��ل  لتطوير 
ذه��ب��ان«،  عمق،  ال�شواحلة،  �شعيدة  مركز 
وكذلك املراكز ال�شياحية »ال�شودة، ال�شعف، 

طبب، متنية، الواديني«.
وت��ع��ت��م��د ال����درا�����ش����ة ع���ل���ى االل����ت����زام 
ب��ا���ش��ت��غ��الل ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة ل��ل��م��وارد 
التكاملية  ال��ع��الق��ة  وت��ع��زي��ز  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
والتنمية  وال�شياحة  البيئة  عنا�شر  ب��ني 
احلالة  تقييم  وتنتهج  ع�شر،  منطقة  يف 
والتوجيهات  امل�شتهدفة،  للمواقع  الراهنة 
واخلا�شة  الر�شمية  للجهات  امل�شتقبلية 
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وم����ن ث���م اق�����رتاح اخل��ط��ط 
اجلهات  اإ���ش��راك  يتم  اأن  على  التطويرية، 
واملجتمعية يف جميع  احلكومية واخلا�شة 

مراحل الدرا�شة.
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أخبار الجامعة

في معرض ومؤتمر التعليم العالي السابع بالرياض..

الجامعة تشارك بعدد من ورش وأوراق العمل 
لتعزيز رؤية 2030

عبدالعزيز رديف

�شاركت اجلامعة يف املعر�س واملوؤمتر 
الدويل ال�شابع للتعليم العايل، حتت 
وروؤي��ة  ال�شعودية  »اجلامعات  عنوان 
2030: املعرفة وقود امل�شتقبل«، والذي 
رع������اه خ������ادم احل����رم����ني ال�����ش��ري��ف��ني 
امل���ل���ك ���ش��ل��م��ان ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز ال 
فعالياته  واأقيمت  اهلل،  �شعود، حفظه 
للموؤمترات  ال��دويل  الريا�س  مبركز 
واملعار�س بالعا�شمة الريا�س، اعتبارا 

من االأربعاء املا�شي وملدة اأربعة اأيام.
واأت��������ت م�������ش���ارك���ة اجل����ام����ع����ة يف 
امل����ع����ر�����س ب���ج���ن���اح خ�����ا������س، مت م��ن 
خ��الل��ه ت��ق��دمي ن��ب��ذة ع���ن اجل��ام��ع��ة 
ا�شتقبال  ال��ى  اإ���ش��اف��ة  وحم��ت��وي��ات��ه��ا، 
اأب�������رز ���ش��خ�����ش��ي��ات ال��ت��ع��ل��ي��م، وع��ق��د 
اجلهات،  م��ن  العديد  م��ع  ال�شراكات 
كما �شاركت اجلامعة يف املوؤمتر بعدد 
من ور�س واأوراق العمل التي بدورها 

من   .2030 روؤي�����ة  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����ش��ه��م 
جهته، ثمن وكيل اجلامعة للتطوير 
التنظيمية  اللجنة  رئي�س  واجل���ودة، 
امل�����ش��ارك��ة يف امل��وؤمت��ر ال��دك��ت��ور اأحمد 
اجل���ب���ي���ل���ي، رع����اي����ة خ������ادم احل���رم���ني 
ال�����ش��ري��ف��ني ل���ل���م���وؤمت���ر، م����وؤك����دا اأن 
التعليم يف ع�شره �شهد ازدهارا كبرا، 
مثل  متميزة،  نوعية  ن��ق��الت  وح��ق��ق 
ال�شعودية  اجلامعات  من  ع��دد  اإدراج 
يف ال��رتت��ي��ب��ات ال���دول���ي���ة وال��ع��رب��ي��ة، 
املرتبة  احتلت  التي  اجلامعة  ومنها 
515 على امل�شتوى الدويل، و 21 على 
امل�����ش��ت��وى ال��ع��رب��ي، وامل��رت��ب��ة ال��راب��ع��ة 

على امل�شتوى الوطني.

ورقتا عمل 
قدمت  اجلامعة  اأن  اجلبيلي  واأو�شح 
امل��وؤمت��ر ورق��ت��ي عمل  خ��الل جل�شات 
م���ن اإع��������داده، االأول������ى ب��ع��ن��وان »دور 
ال�������ش���ع���ودي���ة يف ت��ف��ع��ي��ل  اجل����ام����ع����ات 

اأن  �شبق  والتي   ،  »2030 اململكة  روؤي��ة 
اإعالن  فور  التعليم  ل��وزارة  بها  تقدم 
الروؤية، واأخرى بعنوان »ا�شرتاتيجية 
م���ق���رتح���ة ل���ل���رب���ط ب����ني خم���رج���ات 
اجل��ام��ع��ات واح��ت��ي��اج��ات ���ش��وق العمل 
وال�شناعة«، اإ�شافة اإلى عدد من اأوراق 
ال��ع��م��ل االأخ�������رى، م��ث��ل: »احل��وك��م��ة 
يف اجل���ام���ع���ات ال�������ش���ع���ودي���ة: من���وذج 
وال��ت��وج��ه��ات   ،2030 روؤي������ة  ل��ت��ف��ع��ي��ل 
يف  خالد  امللك  جلامعة  اال�شتثمارية 
�شوء روؤية 2030، وم�شاريع احرتافية 
االقت�شادية  التنمية  لتحقيق  للمراأة 
مب����������وروث ث����ق����ايف يف �����ش����وء روؤي�������ة 
العمل  اأوراق  اأن  اإل��ى  م�شرا   ،»2030
امل���ق���دم���ة ع��ك�����ش��ت ال���ت���وج���ه ال��ف��ك��ري 
واال�شرتاتيجي للجامعة نحو تفعيل 
دوره��ا يف حتقيق روؤي��ة 2030، خا�شة 
واأ�شا�شيات  مفاهيم  مع  تتنا�شب  اأنها 
على  املبني  وال��ت��ط��وي��ر  اجل���ودة  نظم 
التخطيط  ع��ل��ى  وامل��ع��ت��م��د  ال����واق����ع، 

ال��ع��ل��م��ي امل��ح��ك��م ك��م��ن��ه��ج��ي��ة ل�����الأداء 
واملتابعة باجلامعة.

مشاركة مميزة
العلمية  اللجنة  رئي�س  اأك��د  جانبه،  م��ن 
عميد  العايل  التعليم  مبعر�س  امل�شاركة 
الدكتور  باجلامعة  االآيل  احلا�شب  كلية 
نا�شر طران، حر�س اللجنة التنظيمية 
وال���ع���ل���م���ي���ة ب���اجل���ام���ع���ة ع���ل���ى امل�������ش���ارك���ة 
املعر�س  ال�شابعة من  ال��دورة  املتميزة  يف 
واملوؤمتر على اأن تكون م�شاركتها خمتلفة 
ع��ن االأع�����وام امل��ا���ش��ي��ة، وذل���ك م��ن خ��الل 
مع  تتوافق  التي  العلمية  االأوراق  اختيار 
وكذلك  احلالية،  للن�شخة  املوؤمتر  �شعار 
من خالل اإقامة حلقات نقا�س داخل جناح 
ت�شارك  اجلامعة  اأن  مو�شحا  اجل��ام��ع��ة، 
املعر�س  يف  ت��ق��دم  علمية  اأوراق  ب�خم�س 
اجلامعة،  جناح  يف  نقا�س  حلقات  و�شبع 
ال�شيوف  بع�س  دع���وة  خاللها  م��ن  يتم 

املتميزين الإثراء حلقات النقا�س.
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شراكة استراتيجية مع »طيران ناس«
سلطان عوض

وّق������ع������ت اجل�����ام�����ع�����ة م�������وؤخ�������را �����ش����راك����ة 
نا�س،  طران  مع  ا�شتثمارية  ا�شرتاتيجية 
اهتمام  اإطار  ال�شعودي، يف  الوطني  الناقل 
اجل���ام���ع���ة ب��ت��وط��ي��د اأوا�����ش����ر ال�����ش��ل��ة مع 
اأف�شل  لتقدمي  امل��دين،  املجتمع  موؤ�ش�شات 
وموؤ�ش�شات  والأف���راد  ملن�شوبيها،  اخل��دم��ات 
التوقيع  مرا�شم  وح�شر  املحيط،  املجتمع 
يف م��ق��ر م��ك��ت��ب ط�����ران ن���ا����س ب��ال��ري��ا���س 
االأ�شتاذ  واجل��ودة  للتطوير  وكيل اجلامعة 
ال����دك����ت����ور اأح����م����د اجل���ب���ي���ل���ي، وال���رئ���ي�������س 

االأ�شتاذ  القاب�شة  نا�س  ل�شركة  التنفيذي 
بندر املهنا. واأكد الدكتور اجلبيلي اأن هذه 
ال�شراكات  لعدد من  باكورة  تعد  االتفاقية 
االأخرى مع عدد من اجلهات، بهدف دعم 
وحتقيق  املجتمع  نحو  اجلامعة  توجهات 
"�شيتم  وق����ال   ،2030 روؤي����ة  يف  ف��اع��ل  دور 
نتائج  �شوء  يف  وتطويرها  ال�شراكة  تقييم 
التطبيق الفعلية، مبا يحقق النفع االأكرب 

للطرفني".
وت��ه��دف ه���ذه ال�����ش��راك��ة اإل���ى تقدمي 
ومن�شوبي  لطالب  والت�شهيالت  اخلدمات 
ال��ربام��ج التدريبية  اجل��ام��ع��ة، وع���دد م��ن 

وخ��دم��ات ال��ت��وظ��ي��ف، وال��ت��ع��اون يف جمال 
ري����ادة االأع���م���ال ل��ل��ط��الب، وي���اأت���ي اخ��ت��ي��ار 
اجل���ام���ع���ة ل���ه���ذه ال�������ش���راك���ة مل���ا ت��ت��م��ت��ع به 
م��ت��م��ي��ز يف منطقة  م���وق���ع  م���ن  اجل��ام��ع��ة 
ع�شر بجنوب اململكة، اإ�شافة اإلى فروعها 

املنت�شرة عرب هذه املنطقة.
ك��م��ا ���ش��ي��ح�����ش��ل م��ن�����ش��وب��و اجل��ام��ع��ة، 
االت��ف��اق��ي��ة، على خ�شومات  ه��ذه  مب��وج��ب 
ع��ل��ى رح��الت��ه��م ال��وط��ن��ي��ة وال��دول��ي��ة، كما 
مكاتب  اإل��ى  االن��ت��ق��ال  عناء  عنهم  �شرفع 
اإلى  اإ�شافة  حجوزاتهم،  الإمت��ام  ال��ط��ران 
م�شاركة طران نا�س يف فعاليات اجلامعة 

الن�شاط الطالبي ورعايته  التي ت�شتهدف 
وال��ع��م��ل  ب��اجل��ام��ع��ة  املتعلقة  ل��ل��م��وؤمت��رات 

كناقل ر�شمي لها.
كما �شت�شمل االتفاقية تعاونا لتدريب 
الهند�شة  تخ�ش�شات  يف  اجل��ام��ع��ة  ط��الب 
واإدارة االأعمال وغرها، مبا يوفر لهم بيئة 
تعلموه  ما  تطبيق  على  ت�شاعدهم  عملية 
مهاراتهم،  ل��رف��ع  ال��درا���ش��ة  �شنوات  خ��الل 
واإتاحة فر�س عمل تناف�شية لهم. يذكر اأن 
طران نا�س �شيفتتح مكتبا لل�شركة يف مقر 
اجلامعة، يقّدم من خالله خدماته خالل 

اأوقات العمل من االأحد اإلى اخلمي�س.

موهوبو الجامعة يحققون 3 جوائز دولية بجنيف
عبدالعزيز رديف

حققت اجلامعة ، ممثلة يف مركز املوهبة 
وريادة االأعمال، ثالث جوائز متقدمة يف 
جماالت االخرتاعات الطبية، واحلا�شب 
خالل  وذل��ك  املعلومات،  وتقنية  االآيل، 
م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف م��ع��ر���س ج��ن��ي��ف ال���دويل 
لالبتكارات يف دورت��ه ال���45 واملقام حاليا 

يف مدينة جنيف ب�شوي�شرا.
على  عباق  هدى  الطالبة  وح�شلت 
االخ��رتاع��ات  ف��رع  يف  الذهبية  امليدالية 
اب��ت��ك��اره��ا ج��ه��ازا لقيا�س  ال��ط��ب��ي��ة، ع��ن 
���ش��ك��ر ال�����دم ع���ن ط���ري���ق ال��ت��ن��ف�����س، كما 
اأحرز الطالب عبداهلل احلاليف امليدالية 

ابتكاره  الكمبيوتر، عن  فرع  الف�شية يف 
الطالب  نال  كما  االإلكرتونية،  البطاقة 
م����ازن ال��ب�����ش��ام��ي امل��ي��دال��ي��ة ال��ربون��زي��ة 
اب��ت��ك��اره  امل��ع��ل��وم��ات، ع��ن  ف���رع تقنية  يف 

الثالجة الذكية.

خبرات متعددة
من جهته، هناأ وكيل اجلامعة للتطوير 
واجل�������ودة، ال���دك���ت���ور اأح���م���د اجل��ب��ي��ل��ي، 
ل��ل��ف��ائ��زي��ن وال���ف���ائ���زات م��ا ح��ق��ق��وه من 
جن����اح ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال���ع���امل���ي، م��وؤك��دا 
لكافة  واالأن�شطة  املعار�س  ه��ذه  اأهمية 
مكت�شبات  م��ن  لهم  حتققه  مل��ا  الطلبة، 
وخ����ربات م��ت��ع��ددة، اإ���ش��اف��ة اإل���ى اإي��ج��اد 

ف���ر����س واق���ع���ي���ة ل��ت��ط��ب��ي��ق اأف���ك���اره���م، 
االأكادميية  تخ�ش�شاتهم  بني  وال��رب��ط 
الثقة  اإلى  اإ�شافة  والتطوير،  واالبتكار 
اأفكارهم  على عر�س  وال��ق��درة  ب��ال��ذات، 

ب�شورة فاعلة.
وق����ال »ت��ت��ي��ح ل��ه��م ه���ذه امل�����ش��ارك��ات 
االط����الع ع��ل��ى ال��ت��ج��ارب ال��دول��ي��ة، مبا 
ي�����ش��ه��م يف ت��ف��ع��ي��ل دوره������م يف ال��ت��ن��م��ي��ة 
على  ق��درات��ه��ا  ورف��ع  للمملكة،  ال�شاملة 

املناف�شة الدولية«.
ت��اأت��ي  ه����ذه اجل���ه���ود  اأن  واأ�����ش����اف 
العربية  اململكة  توجهات  م��ع  بالتوافق 
ال�شعودية يف وطن حيوي، بنيانه متني، 
بالعلم  مواطنوه  وينعم  عامرة،  وبيئته 

واملعرفة وال��رخ��اء، وه��و ما اأك��دت��ه روؤي��ة 
اجل���ه���ود  وح������دت  ال���ت���ي   2030 امل��م��ل��ك��ة 
وفعاال  ن�شطا  اأك��ادمي��ي��ا  مناخا  واأت��اح��ت 
اجلامعات  من�شوبي  جميع  فيه  ي�شعى 
واالإقليمي  الوطني  التميز  حتقيق  اإل��ى 

والدويل.
مل��ق��ام خ��ادم  ���ش��ك��ره  ووّج����ه اجلبيلي 
احلرمني ال�شريفني، وويل عهده، وويل 
به  يحظى  مل��ا  اهلل،  حفظهم  العهد،  ويل 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف ع��ه��ده��م م��ن رع��اي��ة كبرة 
اأمر  اإلى  واهتمام بالغ، كما وّجه �شكره 
امللكي  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ع�����ش��ر،  منطقة 
االأمر في�شل بن خالد بن عبدالعزيز، 
ملا تلقاه اجلامعة من اهتمام كبر، ودعم 

متوا�شل من قبل �شموه، م�شيدا بجهود 
ال��دائ��م  وحر�شه  التعليم،  وزي���ر  م��ع��ايل 

على تطوير اأداء اجلامعات.

دعم متواصل
واأكد مدير مركز املوهبة وريادة االأعمال 
اأن م��ا حققه  امل��غ��رب��ي  ال��دك��ت��ور حم��م��د 
لدعم  نتاجا  اإال  لي�س  ومن�شوبوه،  املركز 
م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، و���ش��ع��ادة وكيل 
اجلامعة للتطوير واجلودة، واهتمامهما 
باأهمية  منهما  اإمي��ان��ا  واملوهبة،  باملركز 
االب��ت��ك��ارات وري�����ادة االأع���م���ال يف ال��رق��ي 
ب��اجل��ام��ع��ة، وت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم االق��ت�����ش��اد 

املعريف، تناغما مع روؤية اململكة 2030.

امل�شاركة  ه��ذه  اأن  امل��غ��رب��ي  واأو���ش��ح 
ال���دويل، وقد  امل�شتوى  االأول���ى على  هي 
ح�����ش��ل��ت ج��م��ي��ع م�����ش��ارك��ات امل���رك���ز على 
جوائز من املعر�س، بحمد اهلل وتوفيقه.

م�شاركة  ���ش��ه��د  امل��ع��ر���س  اأن  ي��ذك��ر 
اأك���ر م��ن األ���ف خم��رتع م��ن جميع دول 
العامل، وعدد من املخرتعني ال�شعوديني 
من جامعة امللك خالد، وجامعة املجمعة 
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز، كما ح�شر  وج��ام��ع��ة 
بجنيف  العام  ال�شعودي  القن�شل  �شعادة 
معر�س  افتتاح  املريقب  �شالح  االأ�شتاذ 
دورت���ه  يف  للمخرتعني  ال����دويل  جنيف 
ال�45، اإ�شافة اإلى ممثل اجلائزة باململكة 

الدكتور حممد الغامدي.



عبدالعزيز رديف
وسعيد العمري

نيابة عن اأمر منطقة ع�شر �شاحب 
ال�������ش���م���و امل���ل���ك���ي االأم��������ر ف��ي�����ش��ل ب��ن 
خ���ال���د، اف��ت��ت��ح م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة 
بن  فالح  الدكتور  االأ�شتاذ  خالد  امللك 
رج����اء اهلل ال�����ش��ل��م��ي، امل���وؤمت���ر ال���دويل 
املعلوماتية،  اجل��رائ��م  ملكافحة  ال��ث��اين 
وامل��ع��ر���س امل�����ش��اح��ب ل��ل��م��وؤمت��ر، ال��ذي 
االإدارة  يف  مم��ث��ل��ة  اجل���ام���ع���ة،  ن��ظ��م��ت��ه 
ال���ع���ام���ة ل��ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات، واأق���ي���م  
فعالياته يومي 27 و 28 جمادى االآخرة 

1438 مبدينة اأبها.
و���ش��ك��ر ال�����ش��ل��م��ي يف ك��ل��م��ت��ه ال��ت��ي 
األ���ق���اه���ا، اأم���ر م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ر، على 
دعمه الالحمدود للجامعة وبراجمها 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، ك��م��ا ���ش��ك��ر وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
العي�شى،  ب��ن حم��م��د  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
مبينا اأن هذا املوؤمتر ياأتي من اجلامعة 
ل��و���ش��ع احل���ل���ول ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة 
املعلوماتية،  اجلرائم  ملكافحة  الالزمة 
اأنظمتها  ودرا�شة  باأنواعها،  والتعريف 

يف اململكة العربية ال�شعودية.

تطوير وسائل الحماية
قال مدير اجلامعة »نعي�س اليوم حياة 
ميكن  فارقة  معلوماتية  بثورة  تتميز 
ال��واع��ي��ة التي  ل��الأم��م  ق���وة  اأن مت��ث��ل 
وال�شبكة  احلا�شوبية  الربامج  ت�شخر 
وحماية  هويتها  لرت�شيخ  املعلوماتية 
اأم��ن��ه��ا ال��وط��ن��ي، الأن ت��ط��ور و���ش��ائ��ل 
التجارة  وازدهار  احلا�شوبية  االت�شال 
االإل���ك���رتون���ي���ة ي��ح��ت��م ع��ل��ي��ن��ا امل�����ش��ي 
الالزمة  الو�شائل  تطوير  نحو  قدما 
التعامالت من اجلرائم  تلك  حلماية 

االإلكرتونية«.
ب��ن��ظ��ام  ال���ت���وع���ي���ة  »اإن  واأ������ش�����اف 
مكافحة اجلرائم املعلوماتية ملحة يف 
ع�شرنا هذا، وهي من اأوجب واجبات 
الأن  املجتمع،  وم��وؤ���ش�����ش��ات  اجل��ام��ع��ات 
خطورة  يعرفون  ال  النا�س  من  كثرا 
ه��ذا االأم���ر وال��ع��ق��وب��ات امل��رتت��ب��ة على 

نيابة عن أمير منطقة عسير..
السلمي يفتتح المؤتمر الدولي الثاني

لمكافحة الجرائم المعلوماتية
ارت���ك���اب ه���ذه اجل���رائ���م، وي��ج��ب على 
م��ك��اف��ح��ة  يف  ت�����ش��ه��م  اأن  اجل���ام���ع���ات 
اجل�����رائ�����م امل���ع���ل���وم���ات���ي���ة، ل��ت�����ش��ج��ي��ع 
ال���درا����ش���ات اجل������ادة يف ه����ذا ال�������ش���اأن، 
وب��ث ال��وع��ي بخطورة ه��ذه اجل��رائ��م، 
وال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب ع��ل��ى اأ���ش��ال��ي��ب 
التعامل معها، لي�شهم ذلك يف التحول 
وتنمية  النزاهة  على  املعتمد  الوطني 

االقت�شاد املعريف«.

خدمة جليلة
اإميانا  توؤمن  اجلامعة  اأن  ال�شلمي  اأكد 
املعنية مبكافحة  الدرا�شات  باأن  عميقا 
اجل����رائ����م امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة ع���رب ال�����ش��ب��ك��ة 
للمجتمع  جليلة  خ��دم��ة  تعد  العاملية 
وال��وط��ن، وه��ي نتاج ت��ع��اون مثمر بني 
ق��ط��اع��ات م��ت��ن��وع��ة ح��ك��وم��ي��ة واأه��ل��ي��ة، 
وهنا تبدو احلاجة ما�شة لتوعية اأبناء 
واالط���الع  بخطورتها  ال��وط��ن  وب��ن��ات 

على االأنظمة الالزمة ال�شتخدامها.

6 محاور
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال امل�����ش��رف ال��ع��ام على 
امل��ع��ل��وم��ات،  ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال���دك���ت���ور 
ممثلة  »اجل��ام��ع��ة،  اإن  العلياين  �شامل 
املعلومات،  لتقنية  العامة  االإدارة  يف 
ومن منطلق دورها يف خدمة املجتمع 
هذا  اأق��ام��ت  العلمي،  البحث  وتعزيز 
املوؤمتر الذي يهدف اإلى رفع م�شتوى 
وزيادة  املعلوماتية،  اجلرائم  مكافحة 
الوعي املجتمعي واحل�س االأمني لدى 

اأفراد املجتمع.
ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ال���ع���ل���ي���اين  واأو������ش�����ح 
امل����ح����اور  ت�����ش��م��ل  اأن  راأت  ال���ع���ل���م���ي���ة 
الرئي�شية للموؤمتر التعريف باجلرمية 
املعلوماتية، واالأدلة اجلنائية الرقمية، 
وو�شائلها احلديثة، والتقنيات احلديثة 
يف م��ك��اف��ح��ة اجل���رمي���ة امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، 
وال�شفات  ل��ه��ا،  ال��ق��ان��ون��ي��ة  والطبيعة 
كما  ملرتكبيها،  وال�شلوكية  ال�شخ�شية 
مبكافحة  املعنية  اجل��ه��ات  دور  ت�شمل 
ودور  اجل�������رائ�������م،  م�����ن  ال�����ن�����وع  ه�������ذا 

ن�شر  يف  واالإع����الم  التعليم  موؤ�ش�شات 
ال��ث��ق��اف��ة وال��وع��ي مب��خ��اط��ر اجل��رمي��ة 

املعلوماتية.

 تحد للدول
ق����دم اأ����ش���ت���اذ ك��ل��ي��ة ال���ق���ان���ون ب��ج��ام��ع��ة 
الر�شود  عبدالعزيز  الدكتور  املجمعة 
ك��ل��م��ة امل�����ش��ارك��ني، وال���ت���ي رح����ب فيها 
مبدير اجلامعة، وامل�شاركني واحل�شور، 
املوؤمتر  ه��ذا  اأهمية  م��دى  اإل��ى  م�شرا 
املرتبطة  اجل��رائ��م  م��ن  ن��وع��ا  لتناوله 
الهائل  التقني  بالتطور  ارتباطا وثيقا 
ال������ذي ت��ع��ي�����ش��ه ال���ب�������ش���ري���ة يف جم���ال 
املعلوماتية،  وال��ث��ورة  املعلومات  تقنية 
اأنه مع التطور التكنولوجي يف  موؤكدا 

ال�شور  ت���زداد  املعلومات  تقنية  جم��ال 
التي  املعلوماتية  للجرمية  االإجرامية 
للدول  االأ�شا�شية  امل�شالح  تهدد  باتت 

واالأفراد، على حد �شواء.
وح������������ول م����ك����اف����ح����ة اجل�����رمي�����ة 
متثل  اأنها  الر�شود  اأو�شح  املعلوماتية، 
�شكل  للدول، التخاذها  حتديا حقيقيا 
اجل��رمي��ة ال��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود ال��دول��ي��ة، 
مم���ا ي��ع��ن��ي ن�����ش��وء اإ����ش���ك���االت ع����دة يف 
االخت�شا�س  وانعقاد  مواجهتها،  �شبل 
م�شرا  عليها،  امل��ع��اق��ب��ة  يف  الق�شائي 
خ����ط����ورة اجل���رمي���ة  م���ك���ام���ن  اأن  اإل������ى 
املعلوماتية ال ترتبط مبكان حمدد وال 
�شحاياها  اأن  اإلى  اإ�شافة  معينة،  ب�شن 

من كافة �شرائح املجتمع.

غادة عوف توصي بإنشاء معهد متخصص للجريمة اإللكترونية
ريم العسيري

اأك������دت اأ����ش���ت���اذة ت�����ش��م��ي��م اجل��راف��ي��ك 
بكلية  امل�����ش��اع��د  التعليم  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
جلامعة  التابعة  ال��زل��ف��ي،  يف  ال��رتب��ي��ة 
املجمعة، الدكتورة غادة حممود عوف، 
اأن التداول عرب االإنرتنت من املخاطر 
التي تهدد ال�شعودية يف عامل اجلرائم 

املعلوماتية.
 واأ������ش�����ارت خ����الل م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
ثاين جل�شات اليوم الثاين من املوؤمتر 
ال�������دويل ال����ث����اين مل���ك���اف���ح���ة اجل���رائ���م 

اإل����ى اأن م���ن االأ���ش��ال��ي��ب  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، 
املحتالة،  التداول  �شركات  تتبعها  التي 
ل�شركات  م�����ش��ت��ع��ارة  اأ���ش��م��اء  ا���ش��ت��خ��دام 
ا�شم  ا�شتخدام  مثل  اململكة،  يف  كبرة 
���ش��رك��ة اأرام����ك����و، وذل�����ك ب��ع��م��ل م��وق��ع 
 ،armcofx.com اال�شم  نف�س  يحمل 
الإقناع املجني عليه باأنها �شركة تداول 

تابعة لها.
متخ�ش�س  معهد  باإن�شاء  واأو�شت 
دورات  يعطي  االإل��ك��رتون��ي��ة  للجرمية 
ويف  ال�شرطة  يف  للمحققني  تطويرية 
هيئة التحقيق واالدعاء العام، متكنهم 

ال�شكوى،  ا�شتقبال  كيفية  معرفة  من 
فيها،  والتحقيق  مواجهتها  وكيفية 
كما دعت  امل��واد،  الوقائع على  وتكييف 
اإل����ى تكثيف اجل��ه��ود م��ن االت�����ش��االت 
التقنيات  ا�شتخدام  حل�شر  ال�شعودية، 

ب�شكل �شليم، ويف جمال اخلر العام.
ال��دك��ت��ورة غ���ادة بت�شديد   ون���ادت 
ال����ع����ق����وب����ات ع���ل���ى ج�����رائ�����م ان���ت���ح���ال 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة وال�����ق�����ذف وال��ت�����ش��ه��ر 
وال��ق��ر���ش��ن��ة االإل���ك���رتون���ي���ة و���ش��رق��ة 
ال�����ربي�����د االإل�������ك�������رتوين وال���ب���ي���ان���ات 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة وغ����ره����ا، ك���م���ا اأو����ش���ت 

ال��ع��ازم��ني ع��ل��ى ال���دخ���ول يف ���ش��رك��ات 
م��ن �شحة هويتها  ب��ال��ت��اأك��د  ال��ت��داول 
وم��راج��ع��ت��ه��ا، وال��ب��ح��ث ع���ن ال�����ش��رك��ة 
الثبوتية  واالأوراق  ع��ن��ه��ا،  ي��ق��ال  وم���ا 
اخلا�شة بها وملفها ال�شريبي وكيفية 
جلهات  خا�شعة  ت��ك��ون  واأن  التعامل، 
رقابية ومقرها يف البلد نف�شه، ولي�س 

عرب االإنرتنت.
 و�����ش����ددت ع��ل��ى ال��ت��ع��ري��ف ب��ه��ذه 
اجل�����رائ�����م وال���ت���ح���ذي���ر م���ن���ه���ا، ب��ن�����ش��ر 
وور�س  حما�شرات  خالل  من  التوعية 
ع��م��ل ت��ت��ن��اول م�����ش��اره��ا واأخ���ط���اره���ا، 

و������ش�����رورة ح����ر�����س اجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة 
مب��ك��اف��ح��ة اجل���رائ���م امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة على 
ت��ط��ب��ي��ق اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات واحل���ل���ول 
اجلرائم  مكافحة  يف  املتكاملة  االأمنية 
و���ش��ائ��ل  دور  وت��ف��ع��ي��ل  امل���ع���ل���وم���ات���ي���ة، 
التوا�شل واالت�شال التقني للك�شف عن 
ت�شاميم  وعمل  املعلوماتية،  اجل��رائ��م 
اإنفوجرافيك عن اجلرمية املعلوماتية، 
وكيفية اكت�شافها وجتنبها، وبثها عرب 
وفر�س  االجتماعي،  التوا�شل  مواقع 
غرامة مالية وعقوبة على من يتداول 

ب�شركات االإنرتنت.

4 جلسات علمية بالمؤتمر
ن��اق�����ش��ت ج��ل�����ش��ات امل���وؤمت���ر ال�����دويل ال���ث���اين مل��ك��اف��ح��ة اجل��رائ��م 
�شملت  حم��اور   4 خالد،  امللك  جامعة  نظمته  ال��ذي  املعلوماتية 
تطور اجلرائم املعلوماتية، وتطور املخاطر والتهديدات، وكذلك 
حم����وري حت��ل��ي��ل اجل���رائ���م امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة وط����رق ال��وق��اي��ة منها، 

والتوعية وم�شتقبل اجلرائم املعلوماتية.
وت��ن��اول��ت اأول����ى جل�شات امل��وؤمت��ر م��و���ش��وع ت��ط��ور اجل��رائ��م 
حتدث  ورق��ة  �شملت  علمية،  اأوراق  اأرب��ع  طريق  عن  املعلوماتية 
الت�شريعية  ال��ر���ش��ود ع��ن اجل��ه��ود  ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز  ف��ي��ه��ا 
الدولية والوطنية واالإقليمية ملواجهة اجلرائم املعلوماتية، كما 
اجلرائم  عن  علمية  ورق��ة  الرجيعي  ماجد  ال�شيخ  ف�شيلة  قدم 
املعلوماتية وتطبيقها باملحاكم، فيما ا�شتعر�س االأ�شتاذ عبداهلل 
ال�شهراين ورقة علمية بعنوان »مقارنة نظام مكافحة اجلرائم 
والعاملية«،  االإقليمية  والت�شريعات  باالأنظمة  املحلي  املعلوماتية 
واخ��ت��ت��م��ت اجل��ل�����ش��ة مب��ن��اق�����ش��ة ورق�����ة »اجل����رائ����م امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة 

واالإلكرتونية و�شبل مواجهتها«، للمهند�س بدر القحطاين.
املخاطر  »تطور  مو�شوع  عن  الثانية  اجلل�شة  حتدثت  كما 
عبداهلل  املهند�س  ا�شتهلها  علمية،  اأوراق  بثالث  والتهديدات« 
اخلا�شة  املعلومات  اأنظمة  حماية  ع��ن  حت��دث  ال��ذي  االأ���ش��م��ري 
للفرد من تهديد االأمن املعلوماتي، وقدم الدكتور عبدالرحمن 
»املخاطر  بعنوان  علمية  ورق��ة  اأي�شا  اجلل�شة  خ��الل  الغامدي 
املتزايدة للجرائم املعلوماتية«، واختتمت اجلل�شة بورقة لل�شيخ 

خالد ال�شريعي، بعنوان »تطور املخاطر والتهديدات«.
الوقاية  املعلوماتية وطرق  وحول مو�شوع حتليل اجلرائم 
منها متت مناق�شة 3 ورقات علمية، ناق�شت اأوالها نظام اجلرائم 
املعلوماتية و�شرحا لبع�س بنوده، قدمها املهند�س هاين مع�شي، 
وال�شلوكية  ال�شخ�شية  ال�شفات  الثانية  ال��ورق��ة  ت��ن��اول��ت  كما 
العقيل،  �شالح  الدكتور  وقدمها  املعلوماتية،  اجلرائم  ملرتكبي 
الثالثة،  اجلل�شة  اأوراق  اآخ��ر  امل���درع  نايف  االأ���ش��ت��اذ  وا�شتعر�س 
اجلرائم  يف  العام  واالدع���اء  التحقيق  هيئة  »دور  ناق�شت  والتي 

املعلوماتية«.
حول  علمية،  اأوراق  بثالث  امل��وؤمت��ر  جل�شات  اختتمت  فيما 
بداأها  وال��ت��ي  املعلوماتية،  اجل��رائ��م  وم�شتقبل  التوعية  حم��ور 
الدكتور فايز االأ�شمري بورقة عن مو�شوع امل�شوؤولية االجتماعية 
للحد من اجلرائم املعلوماتية الناجتة عن �شوء ا�شتخدام �شبكات 
الدكتورة  قدمت  كما  معاجلتها،  وط��رق  االجتماعي  التوا�شل 
غ���ادة ع��وف ورق��ت��ه��ا العلمية ع��ن م��و���ش��وع ال��ت��داول ب��االإن��رتن��ت 

كخطر يواجه اململكة العربية ال�شعودية.
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مشاركة فاعلة لعمادة شؤون الطالبات 
في الملتقى الثقافي والعلمي بالكويت

سارة القحطاني 
�شاركت وكالة العمادة ل�شوؤون الطالبات باجلامعة يف امللتقى الثقايف والعلمي الثاين 
للطالبات بجامعات وموؤ�ش�شات التعليم العايل بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
»امل��راأة اخلليجية وحتديات  اأخ��را بدولة الكويت، حتت �شعار  اأقيم  العربي، وال��ذي 
واالأمانة  ال�شريف  التناف�س  اأ�ش�س  تعزيز  اإلى  امللتقى  احل��ادي ع�شر«. وهدف  القرن 

العامة، كما ت�شمن امللتقى ثالث م�شابقات ثقافية وعلمية ودينية.
ومّثلت وفد اجلامعة يف امللتقى، وكيلة عمادة �شوؤون الطالبات الدكتورة حنان 
املناظرات،  جم��ال  يف  م��درب��ة  االأح��م��ري  تركية  وال��دك��ت��ورة  للوفد،  رئي�شا  القا�شي 

واالأ�شتاذ �شالح اآل دميح م�شرفا، واالأ�شتاذة مرمي اآل حمياء م�شرفة.
ال��ك��رمي،  ال���ق���راآن  م�شابقتي  يف  ط��ال��ب��ة  ع�شر  ب�����اإح��دى  اجل��ام��ع��ة  كما �شاركت 
واملناظرات، وحققت الطالبات �شهى الثبيت ومارية االأحمري ومر�ش�شة القحطاين، 

املراكز االأولى.
وعلى هام�س امللتقى، عقد الوفد اجتماعا مع اللجنة املنظمة، ووفد من جامعات 
دول اخلليج العربي، قدمت خالله اللجنة املنظمة �شرحا لربنامج امللتقى وت�شليم 
ال�شباحية،  الفرتة  يف  الكويت  جامعة  ل��زي��ارات  ي��وم  خ�ش�س  كما  للوفود.  االآل��ي��ات 
واالط��الع  جابر  مكتبة  اإل��ى  زي��ارة  وكذلك  ومرافقها،  اجلامعة  على  التعرف  �شهد 
على حمتوياتها. واختتم الربنامج بتكرمي الوفود امل�شاركة، حيث مت تكرمي رئي�شة 
الوفد الدكتورة حنان القا�شي، وكذلك الدكتورة تركية االأحمري واالأ�شتاذة رمي اآل 

حمياء، فيما �شلم االأ�شتاذ علي اآل دميح اللجنة املنظمة، درعا با�شم اجلامعة. 

اإلعالم واالتصال تثري »بصمة وطن« 
بالحضارة العثمانية

مريم األحمري 
حمل  اال�شالمية  للح�شارة  باأبها معر�شا  مبناها  يف  للبنات  العلوم  كلية  اأق��ام��ت 
االأق�����ش��ام،  جميع  م��ن  فعالة  املعر�س م�شاركات  واحت�شن  وط���ن«.  »ب�شمه  ع��ن��وان 
االإ�شالمية  بالثقافة  تاأثرت  التي  احل�شارات  من  لواحدة  ق�شم  كل  بتمثيل  وذل��ك 
االإع��الم  ق�شم  طالبات  م�شاركة  متثلت  وق��د  جمتمعاتها.  يف  االإ�شالمي  واحل�شور 
يف عر�س احل�شارة العثمانية، واحتوى ركن احل�شارة العثمانية على كل ما ميثل 
يف  وا�شرتك  عثمانية.  وماأكوالت  ور�شومات  وخمطوطات  اأزي��اء  من  احل�شارة  تلك 
اإعداد وتنظيم املعر�س طالبات الق�شم، حتت اإ�شراف االأ�شتاذة ت�شنيم الغامني، ورائدة 

الن�شاط الطالبي بالق�شم الدكتورة مرمي العجمي. 

حملة »بقيمنا نحيا« في علوم محايل
 

كريمة سالم
�شجلت كلية العلوم واالآداب مبحايل ح�شورها يف حملة  »بقيمنا نحيا« التي اأطلقتها 
اأخ���رى. وهدفت  اأرب���ع كليات  م��ع  ت��وع��وي تزامنا  ال��ط��الب كم�شروع  ���ش��وؤون  ع��م��ادة 
وال�شدق،  والعفة،  واحلياء،  احلجاب،  هي:  اإ�شالمية  �شت قيم  اإلى تعزيز  الفعالية 
املجمع   وه��ي:  واملجمعات  الكليات  تفعيلها يف عدد من  وال�شرب، ومت  واالإخ��ال���س، 
بخمي�س  االأك��ادمي��ي  واملجمع  امل��ن��زيل،  واالقت�شاد  االإدارة  وكلية  باأبها،  االأك��ادمي��ي 
م�شيط، وكلية العلوم واالآداب بخمي�س م�شيط، واملجمع االأكادميي مبحايل، وكلية 
العلوم واالآداب مبحايل، واملركز اجلامعي للطالبات بال�شامر. وتخلل االحتفال يف 
كلية حمايل فقرات متعددة ومتنوعة، بينها حما�شرات م�شجلة األقاها اأع�شاء هيئة 

التدري�س من اجلانب الرجايل، ومعار�س ر�شم من اإعداد الطالبات.

500 طالبة وعضو تدريس وإدارية 
بعاصفة الحزم

أمينة المديني 
نادي  التي نظمها  الفعالية  واإداري���ات يف  �شارك نحو 500 طالبة وع�شو هيئة تدري�س 
باأبها على مدار يومني، بعنوان )عامان من احلزم(.   فنار التابع لكلية االآداب للبنات 
اإلى تعزيز االنتماء الوطني  الكلية دولة مانع،  التي �شرفتها عميدة  الفعالية  وهدفت 
لدى الطالبات، حيث ت�شمنت عددا من الفقرات عن عا�شفة احلزم وما حققته خالل 
العامني املا�شيني من انت�شارات. كما حر�شت الطالبات على تدوين تغريدات للجنود 
البوا�شل يف �شاحة القتال، ثم قدمت اأنا�شيد وطنية متنوعة. وت�شمن الربنامج عر�س 
امللك  ال�شريفني  البيعة خلادم احلرمني  فيديو لعا�شفة احلزم، وق�شيدة عن جتديد 

�شلمان بن عبدالعزيز، واأنا�شيد حما�شية عن الوطن قدمتها طالبات.

علوم وآداب محايل
تشارك في اختبارات اإلعادة 

 كريمة سالم 
�شاركت كلية العلوم واالآداب للبنات مبحايل يف اإجراءات اختبارات االإعادة لهذه ال�شنة 
اأبوابها للمر�شحني من اخت�شا�شات متفرقة تنوعت  ك�شائر كليات اجلامعة، وفتحت 
بني اخت�شا�س نظم املعلومات  واللغة العربية والدرا�شات االإ�شالمية. و�شبق اأن عملت 
ال�شفافية  ل�شمان  الكليات  كل  يف  االخ��ت��ب��ارات  اآلية  توحيد  على  العام  ه��ذا  اجلامعة 

وتكافوؤ الفر�س بني املتقدمني لوظيفة معيد ومعيدة  يف التخ�ش�شات املذكورة.

حمالت للتوعية بصعوبات التعلم
هنادي الشهراني 

نظم ق�شم �شعوبات التعلم بكلية الرتبية للبنات باأبها جمموعة من احلمالت التوعوية 
اجلامعي  امل��رك��ز  يف  وذل��ك  معنى«،  لل�شعوبة  لي�س  »معنى  بعنوان  التعلم،  ب�شعوبات 
زه��راء  االأ���ش��ت��اذة  اإ���ش��راف  حت��ت  الكليات،  م��ن  ع��دد  ويف  بال�شامر  الطالبات  ل��درا���ش��ات 
عبداالإله اآل خمي�س.  وهدفت احلمالت التوعوية اإلى تثقيف معلمات واأطباء امل�شتقبل 
وكيفية  ال�شعوبات،  ه��ذه  مظاهر  اأه��م  وتو�شيح  التعلم،  ل�شعوبات  ال�شحيح  باملعنى 
له  كان  كبرا  اإقباال  التوعوية  وقد لقيت احلمالت  ثم عالجها.  ومن  عليها  التعرف 

االأثر يف جناحها، وحتقيق اأهدافها.

برنامج التميز ينفذ
»الوقاية من السمنة«

آمال هاشم
بالتعاون مع  اأملع،   واملجتمع برجال  واالآداب،  العلوم  التمّيز ال�شحي بكليتي  نادي  اأقام 
ووكالة  الطالب  �شوؤون  عمادة  من  برعاية  مبحايل،  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية 
من  ك��ل  ال�شمنة«، قدمه  م��ن  برناجما بعنوان »الوقاية  الطالبات،  ل�شوؤون  العمادة  

االأ�شتاذة الدكتورة اآمنة مدين، واالأ�شتاذة ناهد عبداهلل، برفقة خم�س من الطالبات.
وخماطرها،   ال�شمنة  الأ�شباب  �شرح  على  احتوى  ال��ذي  الربنامج  ح�شرت  فيما 
من  وع��دد  عبداجلليل،  يو�شف  علي  اأم  الدكتورة  الكلية  عميدة  منها،  الوقاية  وط��رق 
واأط���وال  اأوزان  قيا�س  ال��ربن��ام��ج  نهاية  و�شهدت  والطالبات.   واالإداري�����ات  االأ���ش��ت��اذات 

الطالبات، وحتديد الوزن املثايل لكل منهن.

أوبريت »بصمة وطن«
في مجتمع خميس مشيط

سهام القحطاني 
رعته  ال��ذي  وط��ن(  )ب�شمة  برنامج  يف  م�شيط  بخمي�س  املجتمع  كلية  طالبات  �شاركت 
وكيلة  �شعادة  م��ن  بتوجيه  الطالبات،  ل�شوؤون  العمادة  ووك��ال��ة  ال��ط��الب  ���ش��وؤون  ع��م��ادة 
الكلية الدكتورة اأمل ح�شني اآل م�شيط، حيث قدمن اأوبريت عن جهود اململكة يف تقدمي 
خدماتها للمقيمني واحلجاج، حتت اإ�شراف رائد نادي منارق الدكتورة  ر�شا عبدالفتاح. 
وهدف الربنامج اإلى تعزيز تعا�شد وتكاتف جميع �شرائح وطوائف املجتمع خلدمة قيم 
االعتدال، باالإ�شافة اإلى رفع وزيادة الوعي وثقافة املجتمع ال�شعودي، واكت�شاف وتطوير 

املواهب والطاقات ال�شبابية يف اجلامعة.
وقد ح�شر الربنامج م�شاعدة وكيل اجلامعة لكليات البنات االأ�شتاذة الدكتورة 
خلود اأبو ملحة، و�شعادة وكيلة عمادة �شوؤون الطالبات الدكتورة حنان القا�شي وعدد 

من العميدات والوكيالت مبختلف الكليات باجلامعة. 

زيارة لمرضى مستشفى المجاردة
مناهل عمر حسين

رعت وكالة �شوؤون الطالب ووكالة العمادة ل�شوؤون الطالبات، زيارة نادي الريادة بكلية العلوم 
واالآداب باملجاردة اإلى املر�شى مب�شت�شفى املجاردة العام، جاءت حتت عنوان »�شعادتهم تهمنا«. 
و�شملت الزيارة االأطفال وكبار ال�شن بهدف ر�شم االبت�شامة على وجوههم من خالل توزيع 

جوائز رمزية. و�شم الوفد 10 طالبات و4 من اأع�شاء هيئة تدري�س.

رسائل توجيهية في بر الوالدين
سهام القحطاني 

خا�شا  تربويا توجيهيا  برناجما  م�شيط،  بخمي�س  املجتمع  بكلية  منارق   ن��ادي  اأع��ّد 
برت�شيخ املفهوم ال�شحيح لرب الوالدين، بعنوان )ر�شالة عظيمة لنبع احلياة(.

وجاء الربنامج برعاية عمادة �شوؤون الطالب ووكالة العمادة ل�شوؤون الطالبات، 
وكيلة  �شعادة  من  وبتوجيه  م�شيط،  بخمي�س  االأول��ى  الثانوية  مدر�شة  مع  وبالتعاون 
اآلية الربنامج  تفعيل  اإل��ى  الربنامج  وه��دف  م�شيط.  اآل  ح�شني  اأم��ل  الدكتورة  الكلية 
هذا  لتطبيق  وت�شجيعهم  االأبناء،  نفو�س  الوالدين يف  لرب  ال�شحيح  املفهوم  يف تعميق 
اأجل  املدار�س واجلامعات من  امل�شرتك بني  ال��دور  الواقع، وتفعيل  اأر���س  املفهوم على 
خدمة املجتمع واإر�شاد االأبناء باالأ�شاليب ال�شحيحة التي يجب اتباعها من اأجل ك�شب 

ر�شاء الوالدين واالإ�شهام يف تثمني الرتابط االأ�شرى. 

العلوم التطبيقية تثقف بمرض االكتئاب
فاطمة األسمري 

فرع  على  العام  امل�شرف  �شعادة  للبنات، برعاية  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  نظمت 
وكالة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  ال��ق��رين،  نا�شر  ب��ن  ال��دك��ت��ور حممد  االأ���ش��ت��اذ  بتهامة  اجلامعة 
اأن�شطة  اإط���ار  يف   ،2017 لل�شحة  العاملي  ال��ي��وم  فعاليات  باجلامعة،  الطالبات  ���ش��وؤون 
الكلية اخلدمية والتطوعية جتاه فئات املجتمع. وياأتي االحتفال بيوم ال�شحة العاملي 
التجاري، للحديث  الواحة  اأقيمت مبول  التي  الفعالية  اأبريل. وخ�ش�شت   7 �شنويا يف 
عن االكتئاب، حيث هدفت لتثقيف املجتمع مبر�س االكتئاب واأ�شبابه وعواقبه املحتملة، 
والوقاية منه وعالجه. كما ت�شمنت الفعالية اأي�شا، ركنا خا�شا بالتثقيف ال�شحي عن 
الغذاء املتوازن كجانب من جوانب احلفاظ على ال�شحة اجل�شمانية والنف�شية، وركنا 

لفح�س قيا�س ال�شكر و�شغط الدم، وقيا�س النظر والوزن والطول.



كليات البناتأخبار الجامعة
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4  دورات تدريبية في أحد رفيدة
سميرة عسيس 

نظمت وحدة خدمة املجتمع بكلية العلوم واالآداب باأحد رفيدة 4 دورات تدريبية ا�شتهدفت 
اأع�شاء هيئة التدري�س والطالبات، جاءت االأولى بعنوان )و�شف اجلنة(، بالتعاون مع مكتب 

الدعوة واالإر�شاد وتوعية اجلاليات باأحد رفيدة، قدمتها االأ�شتاذة منرة القحطاين.
تعليمية(، قدمتها  كا�شرتاتيجية  التعاوين  )التعليم  بعنوان  الثانية  الدورة  وترجمت 
باأبها، والثالثة بعنوان )تقومي النظر  اآمال �شعد �شيد من كلية الرتبية للبنات  الدكتورة 
لالأداء التدري�شي(، قدمتها وكلية كلية العلوم واالآداب باأحد رفيدة  الدكتورة اأ�شماء فاروق 
اأما الدورة الرابعة فقدمت بعنوان )فن االإلقاء(، للدكتورة �شلطانة ال�شهراين من  اأحمد، 

كلية العلوم واالآداب بخمي�س م�شيط.

ميدان تحدٍ في آداب أبها
أمينة مديني

�شوؤون  وعمادة  الطالب  �شوؤون  عمادة  برعاية  باأبها،  للبنات  االآداب  بكلية  فنار  ن��ادي   اأقام 
"�شانعة قارئة"، برناجما بعنوان )ميدان التحدي(، ت�شمن  الطالبات، بالتعاون مع نادي 
عددا من امل�شابقات الريا�شية، كتنظيم ماراثون يف ال�شاحة اخلارجية للطالبات، وم�شابقة 

اأطول قفزة، ومناف�شات يف التحمل واألعاب اللياقة البدنية.
ال��ذاك��رة،  مقيا�س  وم�شابقة  خ��ط،  اأج��م��ل  كم�شابقة  ثقافية،  م�شابقات  اأج��ري��ت  كما 
وم�شابقة ترتيب الكلمات واالأحرف، واأجمل اإلقاء، والقراءة ال�شريعة، والبحث عن االإجابة 
الفائزات، و�شط ح�شور  للطالبات  العديد من اجلوائز  للطالبات. وقدمت  كتاب قدم  من 

وم�شاركة عميدة الكلية، وجمموعة من اأع�شاء هيئة التدري�س.  

40  حقيبة لنظافة عسير
ليلى الشمراني 

بابها،  للبنات  املجتمع  لكلية  التابع  التطوعي  النادي  طالبات  من  جمموعة  جهزت 
باإ�شراف ومتابعة النادي التطوعي املركزي بوكالة عمادة �شوؤون الطالبات، 40 حقيبة 
اأعمال تطوعية خدمية للمجتمع يف منطقة  نظافة وظفتها يف حملة للم�شاهمة يف 
ع�شر. وا�شتهدفت احلملة منطقة �شاطئ بحر ال�شقيق، واحلدائق القريبة، للتذكر 
باحلفاظ على نظافة االأماكن العامة، وتوعية املجتمع بكيفية املحافظة على البيئة 
اأن  بعد  اأف�����ش��ل(،  امل��ك��ان  )ات���رك  ثقافة  ن�شرت احلملة  كما  بها.  اال�شتمتاع  اأج��ل  م��ن 
وزعت هدايا على بع�س مرتادي ال�شاطئ.  يذكر اأن الربنامج �شي�شتمر طوال العام، 

و�شي�شمل اأماكن خمتلفة من املنطقة.



قضايا

طالب يضعون 8 حلول لتنظيم النقل الترددي

طالبنا
العدد 204  |  19 رجب 1438  |  16 إبريل 2017



قضايا

نقل عشوائي
توفر  حمحوم  اآل  يحيى  الطالب  اق���رتح 
ن���ق���اط ل��ل��ت��ج��م��ع ل��ي��ت��م��ت��ع ال���ط���الب ب��ه��ذه 
اخل���دم���ة ب�����ش��ك��ل اأف�������ش���ل وم���ن���ظ���م، وق���ال 
اإلى  اجلامعة  من  الطالب  نقل  »ع�شوائية 
امل��واق��ف وال��ع��ك�����س ي�شبب ل��ن��ا امل��ت��اع��ب من 
وتكد�س  املحا�شرات،  على  التاأخر  ناحية 
ال��ط��الب يف احل��اف��الت، فلو مت تخ�شي�س 
فرق  هناك  �شيكون  للطالب  جتمع  نقاط 
وا�شح يف عمل تلك احلافالت«، م�شرا اإلى 
ووا�شحة  مظللة  جتمع  اأم��اك��ن  توفر  اأن 
اأزمة  اأم��ام اجلميع �شيحل جزءا كبرا من 
�شي�شهم  مم��ا  واإل��ي��ه��ا،  اجلامعة  م��ن  النقل 
احل��اف��الت  ح��رك��ة  ت�شريع  عملية  يف  اأي�شا 
ل��ي�����ش��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا اأك������رب ع�����دد مم���ك���ن م��ن 

الطالب.

توقف متكرر
ا�شتياءه  اأما الطالب معاذ احلياين فاأبدى 
الو�شول  وق��وف احلافالت حتى  من كرة 
اإلى مدخل كليته، وقال »من وقت الركوب 
يف اإحدى احلافالت من املواقف اخلارجية 
للو�شول اإلى مبنى كليتي ي�شيع وقت كبر 
ونقلهم  اآخرين  الوقوف لطالب  يف عملية 
على طول الطريق، فلو مت تخ�شي�ص نقاط 
يعاين  ال��ت��ي  امل�شكلة  ه���ذه  حُل��ل��ت  للتجمع 

منها الكثر«.
دوام  »ف���������رتة  احل������ي������اين  واأ��������ش�������اف 
ب��دوام  ربطها  يجب  ل��ذا  �شيقة،  احلافالت 
الطالب حتى يف �شاعات امل�شاء التي تفتقر 
اإلى وجود اأي حافلة«، وقال »هناك عدد من 
الطالب يبداأ دوامهم اجلامعي منذ �شاعات 
ال��دوام  نهاية  بعد  وينتهي  االأول��ى  ال�شباح 
نهاية  بعد  عليهم  ال�شعب  وم��ن  الر�شمي، 
دوام��ه��م ال��ذه��اب اإل���ى امل��واق��ف اخل��ارج��ي��ة 

بحكم بعد مكانها عن كلياتهم«.

عبدالعزيز رديف 

تقدم اجلامعة لطالبها يف مقرها الرئي�شي 
خدمة النقل الرتددي من مواقف الطالب 
من  م�شتمر  ب�شكل  كلياتها  اإل��ى  اخلارجية 
الدوام  ال�شباحي حتى نهاية  الدوام  بداية 
ال��ر���ش��م��ي، وال���ت���ي ا���ش��ت��ف��اد م��ن��ه��ا ال��ع��دي��د 
م��ن ال��ط��الب م��ع االزدح�����ام امل����روري ح��ول 

اجلامعة.
يف امل���ق���اب���ل، اأب������دى ع����دد م���ن ط��الب 
اجل��ام��ع��ة ا���ش��ت��ي��اءه��م م��ن اآل��ي��ة ع��م��ل تلك 
احلافالت من املواقف اخلارجية املخ�ش�شة 
اإع��ادة  اأن��ه يجب  اإل��ى  لهم واإليها، م�شرين 
ال��ن��ظ��ر يف اأم���اك���ن ت���واف���ره���ا، اإ���ش��اف��ة اإل���ى 
الدخول  يف  احل��اف��الت  ب��ني  فيما  التن�شيق 
ب�شكل  خدماتها  بتقدمي  لتقوم  واخل���روج، 

اأو�شع واأف�شل.

توفير نقاط تجمع
اأن  اآل م��دي��ر ع��ل��ى  اأح���م���د  اأك����د ال��ط��ال��ب 
احل��اف��الت ب��ال ���ش��ك ت��ق��دم خ��دم��ة كبرة 
ل��ل��ط��الب يف م�����ش��األ��ة ال��ن��ق��ل م���ن امل��واق��ف 
اخلارجية واإليها وذلك، بحكم قلة املواقف 
ال���داخ���ل���ي���ة ل��ه��م م���ع ت���زاي���د ع����دد ط��الب 
اجل��ام��ع��ة، واأ����ش���ار اآل م��دي��ر اإل����ى اأن����ه مع 
تقدمها  التي  للخدمة  الق�شوى  االأهمية 
التي  اإع��ادة النظر يف بع�ص النقاط  يجب 
ق���د ت�����ش��ه��م يف اال����ش���ت���ف���ادة م���ن اخل��دم��ة 
القائمني  على  »يجب  وق��ال  اأو���ش��ع،  ب�شكل 
نقاط  ال��رددي توفري  النقل  على خدمة 
ال��دخ��ول  يف  الع�شوائية  م��ن  ب��دال  جت��م��ع، 
واخل��روج، بحيث يتم توفري نقاط جتمع 
تقوم  وخارجها،  اجلامعة  داخ��ل  للطالب 
احل���اف���الت ب��ال��ت��وق��ف ف��ي��ه��ا ف��ق��ط ون��ق��ل 
موحد  نظام  هناك  ليكون  اإليها  الطالب 

ي�شتفيد منه اجلميع«.

ا�شتغرابه من عدم  اأب��دى احلياين  كما 
االأمطار،  هطول  اأوق��ات  يف  احلافالت  توافر 
م�شرا اإلى اأنها االأوقات احلقيقية التي يجب 

اأن تعمل فيها احلافالت ب�شكل مكثف.

نظام زمني مجدول
اأو�شح ريان الزهراين من طالب اجلامعة 
اأن������ه ي���ج���ب و����ش���ع ن���ظ���ام زم���ن���ي جم����دول 
ال��ط��الب  اأوق����ات حم��ا���ش��رات  م��ع  يتما�شى 
يف ع��م��ل��ي��ة ح��رك��ة ال��ن��ق��ل ال������رتددي، وق���ال 
النقل،  عملية  يف  وا�شحة  ع�شوائية  »هناك 
اأع�شاء  امل�شاكل مع  الكثر من  ي�شبب  مما 
هيئة التدري�س حول ح�شور املحا�شرات يف 
لعملية  زمني  ج��دول  اإيجاد  فلو مت  وقتها، 
حمددة،  جتمع  نقاط  من  احلافالت  تنقل 
اأع�شاء  م��ع  ال��ط��الب  م�شاكل  ذل��ك  �شيحل 
هيئة ال��ت��دري�����س وح�����ش��ور امل��ح��ا���ش��رات يف 

يحيى اآل حمحوممهند ال�شهريمهند ال�شهراينمعاذ احلياين�شكري البكرياأحمد اآل مدير

يتم  اأن  ال����زه����راين  اق�����رتح  ك��م��ا  وق���ت���ه���ا«، 
ت��خ�����ش��ي�����س ح��اف��ل��ة ل��ك��ل م��ب��ن��ى ح��ت��ى يتم 
تدارك الزحام والتكد�س على احلافالت يف 

الدخول واخلروج.

أسلوب حضاري
اأن فكرة  ال�����ش��ه��راين  ال��ط��ال��ب م��ه��ن��د  اأك����د 
النقل  م�شكلة  بحل  �شتقوم  التجمع  نقاط 
الرددي مع الطالب، وقال »نقاط التجمع 
اأ�شلوب ح�شاري يجعل من طالب اجلامعة 
ويعودهم  ب��ال��وق��ت  بالنظام  ال��ت��زام��ا  اأك���ر 
ع��ل��ى ذل����ك، اإ���ش��اف��ة اإل����ى م��ن��ظ��ر اجل��ام��ع��ة 

وطالبها اأمام املجتمع«.
يجب  االأم���ور  بع�س  "هناك  واأ���ش��اف 
االه��ت��م��ام ب��ه��ا ب�����ش��ك��ل اأك����رب يف احل��اف��الت 
اأبرزها نظافة احلافلة«،  ال��رتددي،  والنقل 
م�شرا اإلى اأن ذلك يعود على القائمني على 

)الطالب(،  منه  وامل�شتفيدين  النقل  نظام 
ب�شكل  وتهيئته  امل��ك��ان  بنظافة  ب��االه��ت��م��ام 
قبل  م��ن  اال�شتهتار  ع��دم  اإل��ى  اإ�شافة  راق، 
الطالب باملمتلكات العامة واحلفاظ عليها 

لال�شتمتاع بخدماتها ب�شكل راق.

حافالت أكثر
بخدمة  القحطاين  عبداهلل  الطالب  اأ�شاد 
وق��ال  عليها،  وبالقائمني  ال���رتددي  النقل 
»م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري يجب ت��وف��ر حافالت 
نقل اأكر مما هي عليه االآن لتقوم بخدمة 
ع���دد اأك���رب م��ن ال���ط���الب«، م�����ش��را اإل���ى اأن 
ف��ك��رة ن��ق��اط ال��ت��ج��م��ع ج��ي��دة، ول��ك��ن لي�ص 
توفر  مت  فلو  البالغة،  االأه��م��ي��ة  تلك  لها 
اأك���ر ال���ش��ت��ط��اع جميع ال��ط��الب  ح��اف��الت 
عملية  بو�شعها احلايل يف  منها  اال�شتفادة 

النقل ال�شريع على مدار ال�شاعة.

حافالت للمباني
فكرة  اأن  البكري  �شكري  الطالب  ي��رى 
احلل  ه��ي  للمباين  ح��اف��الت  تخ�شي�س 
النقل، وقال »يجب توفري نقاط  لأزم��ة 
جت��م��ع اأم����ام م��ب��اين اجل��ام��ع��ة، وك��ذل��ك 
ب��امل��ب��اين يف  اأخ���رى خا�شة  ن��ق��اط جتمع 
الطالب  لي�شتطيع  اخل��ارج��ي��ة،  امل��واق��ف 

الو�شول الى كليته ب�شكل اأ�شرع«.
كل مبنى يحتوي على  اأن  واأ���ش��اف 
ع����دد م���ن ال��ك��ل��ي��ات، وع���ل���ى ذل����ك يجب 
ت��وزي��ع احل���اف���الت ع��ل��ى امل��ب��اين لتخدم 
اأك����ر م��ن ك��ل��ي��ة، وق����ال »م���ع تخ�شي�س 
حافالت املباين �شيتم حل م�شكلة تكد�س 
ب�شكل  ال��ط��الب ح��ول اجلامعة  ���ش��ي��ارات 
املواقف  تخ�شي�س  يتم  بحيث  ع�شوائي، 
عدد  بح�شب  للمباين  اأي�شا  اخل��ارج��ي��ة 

الكليات وطالبها«.

تنظيم
اأو�شح الطالب مهند ال�شهري اأن عملية 
اإلى  النقل ال��رتددي يف اجلامعة بحاجة 
اأكر من ناحية ازدحام الطالب  تنظيم 
على احل��اف��الت داخ��ل وخ���ارج اجلامعة، 
عمل  على  القائمني  على  "يجب  وق���ال 
اأوق��ات  ال��رتددي مراعاة  النقل  حافالت 
ال����ذروة ل���دوام ط��الب اجل��ام��ع��ة، بحيث 
ت��ت��م ج���دول���ة ع��م��ل��ي��ة ال��ن��ق��ل م���ن ن��ق��اط 
اأخ��رى،  جتمع  نقاط  اإل��ى  معينة  جتمع 
لي�شتفيد اأكرب عدد ممكن من الطالب"، 
ت��وق��ف احل��اف��الت  اأن ك��رة  اإل���ى  م�شرا 
احل�����ش��ور،  عملية  يف  ل��ه��م  اأزم����ة  ت�شبب 
وقال "يف الفرتة احلالية جتد احلافالت 
حافلة  وتتعطل  واح���د،  وق��ت  يف  تنطلق 
اأخ��رى، وذلك ب�شبب  على ح�شاب حافلة 
ب��ن��ظ��ام ع�شوائي  ال��ع��م��ل  االزدواج���ي���ة يف 

يجب اإعادة النظر فيه".
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قصة خبرية

أروى تكسب معترك علم النفس بسالح العزيمة 
اإل���ى ال��ط��م��وح، وك���ان ن��ظ��ام جامعتي 
الأمتكن  درا�شيني  م�شتويني  اأكمل  اأن 
املعدل  معديل  ويكون  التحويل،  من 
فيه،  اأرغ����ب  ال����ذي  للق�شم  امل��ط��ل��وب 
ن��ف�����ش��ه��ا ك����ان خ���رب نقل  ال���ف���رتة  ويف 
اإل��ى مدينة اأخ��رى غر التي  وال��دي 
ال�شتات  م��ع��ان��اة  وب�����داأت  ب��ه��ا،  نعي�س 
وكافحت  اال�شتقرار،  وع��دم  االأ���ش��ري 
ق�شم  يف  الكفاح  وا�شتمر  العقبة  هذه 
اللغة العربية رغم اأين كنت يف امل�شار 
اللغة  وك��ان��ت  االأدب���ي،  ولي�س  العلمي 
ال��ع��رب��ي��ة ب��ال��ن�����ش��ب��ة يل حم��ط��ة غر 
اأ���ش��ع��ر ب����اأين ال  اأج��ي��ده��ا،  اإذ  ج��ي��دة، 
واأجهل الكثر من قواعدها وموادها، 
وا�شتمر  �شعبة،  �شنة  بالفعل  وكانت 
انتهت،  حتى  حلظاتها  الآخ��ر  جهدي 
امل��ع��دل  ب��ي��ن��م��ا   ،3،50 م���ع���ديل  وك�����ان 
فلم   4 ال��ن��ف�����س  ع��ل��م  لق�شم  امل��ط��ل��وب 

اأ�شت�شلم«.

نيل المراد
وت���اب���ع���ت »ا����ش���ت���م���ررت يف حم�����اوالت 
ال��ت��ح��وي��ل ح��ت��ى ال��ف��ر���ش��ة االأخ�����رة، 
وال���دّي  دع����وات  ث��م  وبف�شل م��ن اهلل 
ك�����ان يف ت���ل���ك ال����ف����رتة ق������رار ف�����ش��ل 
االأدب���ي���ة يف مبنى  ع��ن  ال��رتب��ي��ة  كلية 
خ���ا����س وم���ن���ف���رد، م���ا ح��ت��م ال��ق��ب��ول 
باأعداد م�شموح بها، وكنت من �شمن 
اأك��رب  وحتقق  احل��م��د،  وهلل  املقبولني 
ك��ان  اأن  ب��ع��د  اإيل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ط���م���وح 
ال��ي��اأ���س  ب��ني ط��ّي��ات �شفحات ح��ي��ات��ي 

والقنوط".
لهذا  و�شلت  اأن  »م��ن��ذ  واأردف����ت   
�شيئا  تتحقق  اأح��الم��ي  ب����داأت  امل��ك��ان 
املركز  على  ح�شلت  اإين  حتى  ف�شيئا 
اجلامعة  كليات  م�شتوى  على  االأول 
الثقايف  االأوملبياد  ال�شرح يف  يف جمال 

الثالث.
كما ح�شلت على املركز الثاين يف 
االأول  واملركز  النبطي،  ال�شعر  جمال 
وبف�شل من  االإن�شادي،  االأوب��ري��ت  يف 
اهلل كان ذلك �شببا يف ح�شول كليتنا 
الثالث،  الثقايف  االأومل��ب��ي��اد  راي��ة  على 
ك��ل��ي��ات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  االأول  وامل����رك����ز 
اجلامعة، وكما عملت وال زلت، قائدة 
املجتمعية  باخلدمة  تطوعي  لفريق 
الرتبية  كلية  ن���ادي  وق��ائ��دة  للكلية، 
وحدة  ومقررة  الطالبية،  لالأن�شطة 
ال���ك���ث���ر،  ل������دي  زال  وال  االإع�����������الم، 

واحلمد هلل.

سعيد العمري

ي���واج���ه ب��ع�����س ال���ط���الب ���ش��ع��وب��ة يف 
املنا�شب  اجلامعي  التخ�ش�س  اختيار 
ما  وه��و  الثانوية،  املرحلة  اإن��ه��اء  بعد 
حدث مع الطالبة اأروى اأحمد ح�شن 
اأن  بعد  �شعبة  اأو�شاعا  عاي�شت  التي 
من  تخ�ش�شها  ا���ش��ط��ي��اد  يف  ف�شلت 
البداية، ثم حلقت به بعد رحلة كفاح 

طويلة.
قبل  النف�س  علم  اأورى  وع�شقت 
يف  نف�شها  ت��ر  ومل  اجلامعة،  دخولها 
ُقبلت  اأن��ه��ا  اإال  التخ�ش�س،  ه��ذا  غ��ر 
على  ب��ه��ا  فقبلت  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة  يف 
ال��ق��در  اأن  ت����دري  م�����ش�����س، وه����ي ال 
التخ�ش�س  يف  ك��ر���ش��ي��ا  ل��ه��ا  ي��ح��ف��ظ 
الذي تع�شقه حتى حلقت بعلم النف�س 

اأخرا.

تفوق ولكن!
الطالبات  »كنت من  اأروى  تقول 
االأوائ�������ل يف ج��م��ي��ع م���راح���ل ح��ي��ات��ي 
يف  وتخرجت  احلمد،  وهلل  الدرا�شية 
الثانوية العامة بامل�شار العلمي بن�شبة 

.% 98،40
اأك����ون  اأن  وك�����ان ج���ل ط��م��وح��ي 
علم  ع�شاق  م��ن  ف��اأن��ا  نف�شية  طبيبة 
ال��ن��ف�����س يهتم  اأن ع��ل��م  ك��م��ا  ال��ن��ف�����س، 
وفهم  النف�شية،  ال��ظ��واه��ر  ب��درا���ش��ة 
�شلوكيات االإن�شان واأ�شبابها، وحماولة 
اإلى  باالإ�شافة  تعديلها،  اأو  تغيرها 
العادي  ال�شلوك  يقوم  مبقارنة  اأن��ه 
احللول  وو�شع  املر�شي،  ال�شلوك  مع 

مل�شاكل االأفراد اليومية«.

صدمة مؤلمة
البداية  »يف  حديثها  اأروى  وتوا�شل 
ال��ت��ح��ق��ت ب��اخ��ت��ب��ار ال���ق���درات ال��ع��ام��ة 
بداية  وكانت  التح�شيلي،  واالختبار 
ال�شدمة واملعاناة عندما اأُعلنت نتائج 
يف  للقبول  النهائية  امل��وؤه��ل��ة  الن�شب 
وكاأمنا   ،71 ن�شبتي  وكانت  اجلامعة، 
ك����ان ج��ه��د 12 ع���ام���ا ه���ب���اء م��ن��ث��ورا، 
حمدت اهلل وما كان مني اإال اأن تابعت 

م�شواري و�شجلت يف 30 رغبة.
ال�شدمة  ��دم��ت  ���شُ ف���رتة،  وب��ع��د 
ال��ث��ان��ي��ة ب��ق��ب��ويل يف ال��رغ��ب��ة ال����� 21 
وه����ي ال��ل��غ��ة ال���ع���رب���ي���ة، وك�����ان خ��ربا 
م���وؤمل���ا واأ�����ش����اب ق��ل��ب��ي ن���وب���ة اخل���وف 
الو�شول  وع��دم  الف�شل  م��ن  ال�شديد 

دراسة السلوك اإلنساني والحيواني
ع��ل��م ال��ن��ف�����س ه���و ال���درا����ش���ة االأك���ادمي���ي���ة 
واالإدراك،  ل���ل�������ش���ل���وك  وال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة 
بدرا�شة  ع��ادة  ويقوم  منهما.  وال�شتنباط 
ع��ل��ى غر  ل��ك��ن مي��ك��ن تطبيقه  االإن�������ش���ان، 
االإن�شان اأحيانا مثل احليوانات اأو االأنظمة 
ال��ذك��ي��ة. وب��اخ��ت�����ش��ار، ي��ع��ّرف ع��ل��م النف�س 
والعقل  لل�شلوك  العلمية  ال��درا���ش��ات  ب��اأن��ه 
وال���ت���ف���ك���ر وال�����ش��خ�����ش��ي��ة، وذل������ك ب��ه��دف 
وتف�شره  ال�شلوك  ه��ذا  فهم  اإل��ى  التو�شل 

والتنبوؤ به والتحكم فيه.
اللغة  يف  النف�س  ع��ل��م  كلمه  وت��ت��ك��ون 
االجن���ل���ي���زي���ة م����ن م��ق��ط��ع��ني ل��ه��م��ا اأ����ش���ل 
اإغريقي، االأول Psyche وي�شر اإلى احلياة 

اأو الروح، اأما املقطع الثاين Logos فيفيد 
اأ�شول  له  ال��ذي  البحث  اأي  »العلم«  معنى 

منهجية علمية.
البنائية  املدر�شة  فونت«  »وليم  اأ�ش�س 
يف ع���ل���م ال���ن���ف�������س م���ع���ت���م���دا ع���ل���ى ع��م��ل��ي��ة 
على  التعرف  على  قامت  التي  ال�شتنباط 
ال�شخ�س  ط��ري��ق  ع��ن  ال�شخ�س  م�شكالت 
امل�شكالت،  ه��ذه  ح��ل  يف  وم�شاعدته  نف�شه، 
ا�شتخدام  يتم  وهنا  لها؛  روؤي��ت��ه  وت�شحيح 
 ،Introspection اال���ش��ت��ب��ط��ان  ط��ري��ق��ة 
االعتقاد  ه��ذا  لت�شحيح  ال�شخ�س  ه��ذا  مع 
اخل����اط����ئ ل����دي����ه، ول����ذل����ك ط�����رق خ��ا���ش��ة 

خمربية علمية.

ول���ك���ن ب��ع��د ذل�����ك، ج����اء ع��ل��م��اء اآخ�����رون 
وقالوا  باال�شتبطان،  »فونت«  طريقة  انتقدوا 
ال�شخ�س  راأي  على  تعتمد  ذاتية  طريقة  اإنها 
نف�شه، وكذلك على راأي الباحث نف�شه وروؤيته 

وحالته النف�شية.
وم���ن ال��ع��ل��م��اء ال��ذي��ن ان��ت��ق��دوا امل��در���ش��ة 
البنائية، االأمركي »وليام جيم�س« الذي  ركز 
ووظيفة  وتق�شيماته،  ال��دم��اغ  وظ��ائ��ف  ع��ل��ى 
اأج�������زاء ال����دم����اغ؛ ك��ال��ت��ف��ك��ر واالإح�������ش���ا����ش���ات 

واالنفعاالت.
ثم بعد ذلك ظهر انتقاد اآخر للمدر�شتني 
قائال »اإن كان على علم النف�س اأن يكون علما 
�شحيحا وم�شتقال فيجب اأال تتم درا�شة ما ال 

ميكن روؤيته وما هو افرتا�شي وغر ملمو�س، 
كالعقل والذكاء والتفكر، وذلك الأنها جمرد 

افرتا�شات ال ميكن اإثباتها علميا«.
النف�س  امل��در���ش��ة، ع��امل  وم��ن رواد ه��ذه 
نظرية  موؤ�ش�س  »ب��اف��ل��وف«  ال��رو���ش��ي  ال�شهر 
اختبارات خمربية؛ فقد  اأج��رى  ال��ذي  التعلم 
الحظ بافلوف اأن �شيالن لعاب الكلب يرتبط 
يف  متثلت  بتجربة  فقام  ل��ه؛  الطعام  بتقدمي 
يلحقها  ث��م  ال��ط��ع��ام،  تقدمي  قبل  ق��رع جر�س 
ب��االإط��ع��ام في�شيل ال��ل��ع��اب، وب��ع��د ت��ك��رار ه��ذه 
�شماع  ملجرد  الكلب  لعاب  ي�شيل  ب��داأ  التجربة 
اجل��ر���س دون تقدمي ال��ط��ع��ام،  وه��و م��ا اأطلق 

عليه »التعلم ال�شرطي«.
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أندية

عدنان األلمعي

ال��ط��ال��ب  دواء  ن�����ادي  رئ��ي�����س  اأو����ش���ح 
ث��ق��اف��ة  اأن  ن���اح���ي  ع����ب����داهلل حم���م���د 
التطوع يف جمتمعنا ما زالت �شعيفة، 
ول��ك��ن��ي م��ت��ف��ائ��ل ب��ت��وج��ه ب���الدن���ا من 
واأ����ش���ار يف ح��وار  روؤي����ة 2030،  خ���الل 
االأن�شطة  تقييد  اأن  اإل��ى  »اآف����اق«،  م��ع 
يف جم��االت حم��ددة من اأه��م العوائق 

التي يعانيها النادي. 

اإطالق ا�صم »دواء«
على النادي من اأين اأتى؟ 

اختيار لفظ دواء ياأتي من مقر النادي 
ب��ك��ل��ي��ة ال�����ش��ي��دل��ة، وع���ل���م ال�����ش��ي��دل��ة 
جممله،  يف  ب���ال���دواء  يهتم  نعلم  ك��م��ا 
حيث يهتم النادي بطالب ال�شيدلة، 
وغ��ال��ب��ا ف����اإن اأك����ر اأع��م��ال��ه ت��ق��دم يف 
جمال االأدوية بحكم التخ�ش�س، فمن 
واأط��ل��ق  دواء  لفظ  ج��اء  املنطلق  ه��ذا 

على نادي كلية ال�شيدلة.

ماذا يقدم نادي دواء؟ 
يقدم نادي دواء الكثر من الربامج، 
ب�����داي�����ة م�����ن ال������ربام������ج وال�����������دورات 
التي  التخ�ش�شية  وغر  التخ�ش�شية 
ت��ف��ي��د ط����الب ك��ل��ي��ة ال�����ش��ي��دل��ة حتى 
التي  والتثقيفية  التوعوية  ال��ربام��ج 

على  داخ��ل��ي��ا  ���ش��واء  للمجتمع،  ت��ق��دم 
اإن  اإذ  خ��ارج��ي��ا،  اأو  اجلامعة  م�شتوى 
جهوده  حظيت  احل��م��د،  وهلل  ال��ن��ادي 
ب��ث��ن��اء امل��ج��ت��م��ع وا���ش��ت��ح�����ش��ان��ه. وم��ن 
االأع���م���ال ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ال���ن���ادي على 

�شبيل املثال ال احل�شر:
يف  ال�شيدلة  كلية  مع  التعاون   •
ب��رن��اجم��ه��ا ال���ت���وع���وي ب���االأدوي���ة 
وا�شتخداماتها »دوائك نهتم به«.

اإق��ام��ة �شراكة م��ع فريق خ��ادم   •
وطن التطوعي باملنطقة يف بع�س 

االأعمال التثقيفية التطوعية.
ا�شتخدام  »كيفية  دورة  اإق��ام��ة   •
احل��ق��ن ال��ط��ب��ي��ة« ل��ط��الب كلية 

ال�شيدلة.
• ت��رت��ي��ب ل���ق���اءات دوري����ة جتمع 
اأع�����������ش�����اء وم���ن�������ش���وب���ي ال���ك���ل���ي���ة 

بالطالب .
 

هل هناك دعم من
كلية ال�صيدلة لأن�صطتكم؟

م��ب��ا���ش��ر  ب���دع���م  دواء  ن������ادي  ي��ح��ظ��ى 
م���ن ك��ل��ي��ة ال�����ش��ي��دل��ة، وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا 
عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الكلية  عميد 
مبا�شر  ب�شكل  يتابع  حيث  ال�شيعري، 
االأم���ور  وي�شهل  ال��ن��ادي  اأع��م��ال  �شر 
وي�شعى  لالأن�شطة  وقته  من  ويعطي 

لتنميتها لدى طالب الكلية.

عوائق تقف اأمامكم؟ 
�شعف ثقافة التطوع والن�شاط لدى 
املجتمع والطالب، وتقييد الن�شاطات 

يف جمال حمدد.

ما مفهومكم ملبداأ
ال�صراكة بني الأندية؟

ي�����ش��ع��ى ال���ن���ادي دائ���م���ا اإل����ى ال��ت��ع��اون 
وال���������ش����راك����ة م����ع اأن�����دي�����ة اجل���ام���ع���ة 
املنا�شب  بال�شكل  االأخ���رى  والكليات 
توفر  حيث  اخت�شا�شه،  جم��ال  ويفيِ 
ال�شراكة مادة جيدة للتقدمي ويكون 
ه����ن����اك ت����ع����اون وت����وف����ر ل��ل��ج��ه��ود، 
وتعّد  م�شاحة ممكنة،  اأك��رب  وتغطي 
م�شاحة لتبادل اخلربات واملعلومات. 

اهتمام النادي فقط
باجلوانب ال�صحية اأم ماذا؟ 

توجه  اأك���ر  ف���اإن  التخ�ش�س،  بحكم 
تهتم  التي  الربامج  اإل��ى  دواء  لنادي 
ولكن  امل��ج��االت،  ب���االأدوي���ة يف جميع 
اإق��ام��ة منا�شط  ال��ن��ادي عن  مل يغفل 
ك��ال��ربام��ج  تخ�ش�شية،  غ��ر  اأخ����رى 
ال��ري��ا���ش��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال���ل���ق���اءات 
حيث  ال��ع��ام��ة،  التطوعية  واالأع��م��ال 
اأح��������رزت ال��ك��ل��ي��ة م����راك����ز م��ت��ق��دم��ة 
يف االأومل���ب���ي���اد ال��ري��ا���ش��ي وال��ث��ق��ايف، 
وه����ذا ي���دل ع��ل��ى وج����ود ط��اق��ات من 

رئيس نادي دواء: 
تقييد األنشطة في 
مجال محدد يعيق عملنا

نادي دواء
الرؤية 

والعلمية  املهنية  الطالب  �شخ�شية  وتكوين   ،2030 روؤي��ة  يف  امل�شاهمة 
التي تري معلوماته وخرباته امل�شتقبلية.

الرسالة 
تقدمي برامج تطوعية علمية وثقافية وريا�شية رائدة ت�شيف للطالب 

واملجتمع الفائدة واملعلومات.   

األهداف
• تعزيز ون�شر ثقافة العمل التطوعي لدى الطالب.

• زرع الثقة بالنف�س يف الطالب.
• اإتاحة الفر�شة للطالب لتقدمي مواهبهم واأفكارهم.

• ا�شتغالل اأوقات فراغ الطالب بالربامج املفيدة.
يخدم  مب��ا  التطوعي  والعمل  املجتمعية  اخل��دم��ة  يف  االإ���ش��ه��ام   •

الوطن واملجتمع.

رؤساء لجان النادي
• رئي�س النادي

عبداهلل حممد ناحي
• نائب رئي�س النادي

نواف اآل مداوي
• اللجنة االإعالمية

عبداالإله حممد الزاهي

ط��الب��ه��ا يف ك��ث��ر م��ن امل��ج��االت غر 
التخ�ش�شية.

راأيك يف ثقافة
العمل التطوعي؟  

ال ي�����زال ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وث��ق��اف��ت��ه 
�شعيفة يف جمتمعنا حتى هذه اللحظة 
نرى  كما  ول��ك��ن  ع��ائ��ق��ا..  ي�شكل  وه���ذا 
م���ن ت��وج��ه ل��دول��ت��ن��ا امل���ب���ارك���ة، �شمن 
روؤية 2030 من تنمية واهتمام بالعمل 
ال��ت��ط��وع��ي ف��ه��ذه م��ن امل��ب�����ش��رات التي 
اأولويات  من  ف��اإن  لذلك  بها،  ن�شتب�شر 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  زرع  ال���ن���ادي 
معاملها  اإب��راز  واأي�شا  الكلية،  يف طالب 

ملجتمعنا وعاملنا. 

كلمة اأخرية؟ 
اأق�����دم ن�����ش��ي��ح��ة الإخ������واين ال�����ش��ب��اب يف 
ي��ك��ون��وا م�شاهمني  ب����اأن  امل���ج���االت  ك���ل 
وف��اع��ل��ني يف خ��دم��ة دي��ن��ه��م ووط��ن��ه��م 
اأب������دا يف  ي�������رتددوا  واأال  وجم��ت��م��ع��ه��م، 
واأن  التطوعية،  االأع��م��ال  يف  امل�شاركة 
اب��ت��غ��اء وج���ه اهلل  ي��ك��ون ج���ُلّ ق�شدهم 
هممهم  ت��ك��ون  وتعالى، واأن  �شبحانه 
ما  واأق���ول  جميعها،  حياتهم  يف  عالية 

قال ال�شاعر:
ومن يتهيب �شعود اجلبال

يع�س اأبد الدهر بني احلفر 
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مواهب طالبية

احتراف التصوير بواسطة الهاتف الذكي
قاعدة األثالث: القاعدة الذهبية تقوم على 
تق�شيم �شا�شة الهاتف يف ذهنك اإلى خطني 
اأفقيني واآخرين عموديني، بحيث ي�شكالن 
دوما  حاول  مربعات،   9 من  مكونة  �شبكة 
اأن ت�شع االأهداف التي تريد ت�شويرها يف 
تقاطع هذه اخلطوط، وهي اأربع نقاط يف 

و�شط ال�شبكة.

الكامرات   Zoom ت�شتخدم  ال  الـزووم: 
رقمي  كونه  الذكية  الهواتف  يف  املدجمة 
اإلى  فقط ولي�س ب�شري، يوؤدي ا�شتخدامه 
التقليل من جودة ال�شورة، لو كنت بحاجة 

تتحرك  اأن  االأف�شل  من  الهدف  لتقريب 
اأنت نحو الهدف بدال من تقريبه.

بعد  ال�شور  بتعديل  ُين�شح  الصور:  تعديل 
اإلتقاطها، عرب برامج املتخ�ش�شة لت�شحيح 
زيادة  مثل  فيها،  الب�شيطة  االأخطاء  بع�س 
�شطوع  االإ�شاءة،  �شدة  التباين،  ن�شبة 

االألوان وغرها.

اأو  الذكية  الهواتف  كامرات  اإلضاءة: 
تعطي  املدجمة،  الرقمية  الكامرات  حتى 
اأو  الداخلي  الت�شوير  �شيئة يف حالة  نتائج 

االأمر  وهذا  االإ�شاءة،  ال�شعيفة  املناطق  يف 
غر  فيها  ال�شغر  امل�شت�شعر  اإلى  يعود 
ال�شوء  كافية من  كمية  اإلتقاط  على  قادر 

ككامرات الريفلك�س.

الذكي:  هاتفك  خصائص  على  تعرف 
بالهواتف  املدجمة  الكامرات  تتمتع 
التي  اخل�شائ�س  من  بالكثر  الذكية 
�شور  اإلتقاط  يف  ت�شاعدك  اأن  �شاأنها  من 
مميزة وهناك العديد من التطبيقات التي 
ميكنك االإعتماد عليها لتح�شني عمل هذه 

الكامرات.

فيها  تقدم  مرة  كل  يف  الذاكرة:  حجم 
تتاأكد  اأن  عليك  �شورة،  اأي  اإلتقاط  على 
�شواء  لديك،  املتبقية  الذاكرة  حجم  من 
تعلق االأمر بذلك الهاتف الذكي اأو بطاقة 
اإلتقاط  فاإمكانية  الإ�شافية،  الذاكرة 
كامرات  تطور  بف�شل  كبر  بحجم  �شور 

الهواتف الذكية.

على  حت�شل  قد  الذكي:  الهاتف  ثبات 
الذي ميكن  االإهتزاز  ب�شبب  �شور م�شو�شة 
اإلتقاط  حلظة  يف  الهاتف  له  يتعر�ص  اأن 
اإ�شاءة  ظروف  يف  خ�شو�شا  ال�شورة، 
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با�شتعمال  احلالة  هذه  يف  ين�شح  �شئيلة. 
حامل ثالثي خا�س بالهواتف الذكية.

ت�شمح  ممكنة:  دقــة  أعلى  إستخدم 
ك�����ام�����رات ال����ه����وات����ف ال���ذك���ي���ة ب��ال��ت��ح��ك��م 
ال�����ش��ور. وق���د ال يتطلب   ب���ج���ودة  ال��ك��ام��ل 
اأو  ت��وي��ر  ع��ل��ى  مل�شاركتها  ���ش��ورة  اإل��ت��ق��اط 
ل��و كنت  ل��ك��ن  ع��ال��ي��ة ج����دا،  دق���ة  في�شبوك 
تنوي االإحتفاظ بتلك ال�شور، فيجب رفع 
دقة ال�شورة الأق�شى حد ت�شمح به كامرا 
من  بعد  فيما  تتمكن  ك��ي  ال��ذك��ي،  هاتفك 

التعديل عليها وطباعتها لو رغبت بذلك.

الأوقات املنا�صبة
التي تقوم فيها بالت�صوير؟ 

ط��ب��ع��ا ل��ي�����س ه��ن��ال��ك وق����ت حم��دد 
للت�شوير بحد ذاته، فك�شر القواعد 
اأف�شل  لكن  اأح��ي��ان��ا،  ناجحا  ي��ك��ون 
اأوق��ات الت�شوير عموما يكون عند 
يل  وبالن�شبة  ال��غ��روب،  اأو  ال�شروق 
اأف�����ش��ل ال�����ش��روق دائ��م��ا، وحت��دي��دا 
عند  واأي�����ش��ا  بقليل،  ال�����ش��روق  بعد 
توفر الكادر املميز واملنظر اجلميل 
ال��ذي ال يربطه وق��ت، فاجلمال ال 

يوقفه اأي �شيء.

اأي املناظر تهوى ت�صويرها؟
ب����داي����ات����ي وخ������الل ال��ت�����ش��وي��ر  يف 
ب��ال��ه��ات��ف ك��ن��ت اأ����ش���ور ب��ك��ل ���ش��يء، 
ل�شغفي  تقريبا،  �شيء  ك��ل  واأ���ش��ور 
اأط��م��ح  وك��ن��ت  ع��م��وم��ا،  بالت�شوير 
الأن اأتخ�ش�س يف �شيء معني، ومع 
االأي����ام وال��رتح��ال وال��ت��ن��زه تعلقت 
ب��ح��ب ال��ط��ب��ي��ع��ة ج����دا، واخل�����ش��رة 
واحل����ي����اة وامل����رع����ى وج���م���ال ح��ي��اة 
ال��ن��ادرة  اللحظات  واأي�����ش��ا  ال��ري��ف، 
تتكلم  ال�شورة  جتعل  التي  املعربة 

عن نف�شها.

ما هي الو�صائل
التي ت�صتخدمها لن�صر �صورك؟

م��واق��ع  اأن�����ش��اأت ح�شابي يف  ع��ن��دم��ا 
ال���ت���وا����ش���ل االج����ت����م����اع����ي، ب������داأت 
نقطة  وكانت  اإن�شتغرام،  بربنامج 
التغير، وعندها بداأت يف الت�شوير 
ي�شجعني  وكان  الربنامج،  هذا  مع 
ويدعمونني  املتابعني  م��ن  الكثر 
اأرت��ق��ي  م��ع ب��داي��ت��ي، ف��ك��ان علي اأن 
ب����ه����ذا ال���������ش����يء اإل��������ى م�����ش��ت��وي��ات 
وي�شم  متابعي،  وتر�شي  تر�شيني 
هذا الربنامج الكثر من امل�شورين 
واملبتدئني  واالأج��ان��ب  ال�شعوديني 
وال��ذي��ن ا���ش��ت��ف��دت منهم ك��ث��را يف 
االأل��وان  وجمال  الب�شرية  التغذية 
ج��دي��دة،  واأف���ك���ار  خمتلفة  وزواي�����ا 

واأي�شا ت�شجيعهم يل بالدعم.

كم عدد امل�صاهدات ل�صورك؟ 
ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  يف  يل  بالن�شبة 

هادي الشهراني

�����ش����رد ال����ط����ال����ب ع����ب����داهلل ظ��اف��ر 
جناحه  ق�شة  ل�"اآفاق"  ال�����ش��ه��ري 
يف اجل��م��ع ب��ني درا����ش���ة امل��خ��ت��ربات 
ال���ط���ب���ي���ة، وت���ن���م���ي���ة م���وه���ب���ت���ه يف 
ال���ت�������ش���وي���ر، الف���ت���ا اإل������ى اأن������ه ب����داأ 
ال���ت�������ش���وي���ر ب���ال���ه���وات���ف ال���ذك���ي���ة، 
ث��م در�����س ب��رام��ج ت��ع��دي��ل ال�����ش��ور، 
وا����ش���ت���ف���اد م���ن م���واق���ع ال��ت��وا���ش��ل 
حتى  ���ش��وره،  ن�شر  يف  االجتماعي 
بلغ عدد متابعي اأعماله ال�30 األفا، 
���ش��روق  اأن���ه يف�شل وق���ت  واأو����ش���ح 

ال�شم�س للت�شوير.

 بداياتك باإيجاز؟
بدايتي يف الت�شوير باجلوال كانت 
قبل خم�س �شنوات، وكنت اأعرف اأن 
كامرا اجلوال مهما كان �شغرها 
اأو ح��ج��م��ه��ا، ف��اإن��ه��ا ع��ظ��ي��م��ة ول��ه��ا 
اأن  ق��ررت  خ�شائ�س جيدة. حينها 
اأث���ب���ت ك��الم��ي وم��وه��ب��ت��ي، فقمت 
والهدف  عديدة،  اأجهزة  بتجريب 
ال��ت�����ش��وي��ر،  ه���و  ك����ان  م��ن��ه��ا  االأول 
اأربع �شنوات برامج  وتعلمت خالل 
يف  ال�شور  على  واملعاجلة  التعديل 
اأتعلم، وجمعت  اجل���وال، وم��ا زل��ت 
الفن واملعاجلة فكان هنالك �شحر 

وجمال.

ملاذا اخرتت
الت�صوير باجلوال؟

كان  ب��اجل��وال  الت�شوير  اختياري   
هدفه اأن يكون رفيقي اأينما حللت، 

ووقتما ذهبت،
وب���������ش����ب����ب �����ش����ه����ول����ة ح���م���ل���ه 
وال���ت���ق���اط ال�����ش��ور ب����ه، وامل��ع��اجل��ة 
يف  ال�����ش��ور  ال�����ش��ور، وحتميل  على 
و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي يف 
ول���ك���ن بحكمي  امل��ن��ا���ش��ب،  ال���وق���ت 
اأن�����ن�����ي م���������ش����ور ف�����وت�����وج�����رايف ال 
العالية  ال��ك��ام��رات  ع��ن  اأ���ش��ت��غ��ن��ي 
وبني  بينها  فرق  وهنالك  اجل��ودة، 
ال���ك���ام���رات ال���ع���ادي���ة، واأن������ا �شد 
ال���ه���وات���ف  ت�����ش��وي��ر  "اأن  م���ق���ول���ة 

الذكية للتوثيق فقط".

بقدر  امل�����ش��اه��دات  تهمني  ال  غالبا 
م���ا ت��ه��م��ن��ي ج����ودة وج���م���ال العمل 
واإت���ق���ان���ه، ل��ك��ن يف ال���غ���ال���ب ك��ان��ت 
اأراه��ا من اأجمل �شيء  ال�شور التي 
���ش��ورت��ه وحت���وز اأع��ل��ى امل�����ش��اه��دات 
وحت�����ق�����ق ان�����ت�����������ش�����ارا، وك���������ان م��ن 
امل�شاهمات يف ن�شر �شوري ح�شابات 
ال��دع��م ل��ل��م�����ش��وري��ن م��ن اجل��ن��وب 
وغ��ره��ا، وب��ل��غ��ت اأع��ل��ى ���ش��ورة يل 
انت�شارا م�شاهدات تقارب الثالثني 
األ��ف��ا يف ج��م��ي��ع م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل، 
وال����ذي����ن ن�������ش���روه���ا حت����ت ا���ش��م��ي، 
لدرجة اأنني اأراها يف بع�س قروبات 
الوت�س اآب، وحققت انت�شارا كبرا، 

والف�شل اأوال واأخرا هلل.

ن�صيحة ملحبي
الت�صوير بالهاتف؟

اأي  يخلو  اأ�شبح ال  ال��وق��ت  ه��ذا  يف 
واأ�شبح  الذكية،  الهواتف  من  بيت 
الكل ي�شور وير�شل، لكن االأهداف 
اأم��ر  بينها  م��ن  والتمييز  تختلف 
ن��ف�����ش��ك  اأث����ب����ت  اإن  ول���ك���ن  ����ش���ع���ب، 
وجعلت النا�س يجزمون باأنك ل�شت 
باجلوال،  لي�شت  اأنها  اأو  م�شورها 
ح��ي��ن��ه��ا ����ش���ت���ع���رف اأن�������ك جن��ح��ت، 
عن  ي�شتغنوا  ب���اأال  اأن�شحهم  ل��ك��ن 
العالية،  اجل����ودة  ذات  ال��ك��ام��رات 
اأن  عليهم  اأو  ميلكونها  دام����وا  م��ا 
ي�����ش��ارع��وا الم��ت��الك��ه��ا، الأن��ه��ا ع��امل 
ولي�س  امل��زي��د  وب���ذل  للتطور  اآخ���ر 
له حدود، واأي�شا ن�شيحتي لهم اأن 
يتجنبوا االآراء والنقد غر البناء، 
واالجتهاد من اجل اإخ��راج عمل ال 

يختلف عليه اثنان.
وك���ذل���ك االه���ت���م���ام ب��ال��ت��غ��ذي��ة 
ال���ب�������ش���ري���ة ال����ت����ي ت���ع���د ال���ع���م���ود 
الرئي�شي لكل ما تعك�شه من جمال، 
وق����درة  ب���ق���درات���ه���م  ي���وؤم���ن���وا  واأن 
اأج��ه��زت��ه��م، وال ي��ب��ال��غ��وا يف ب��رام��ج 
التعديل، واأن يكون هدفهم ال�شمو 
واأن  املتابعني،  زي��ادة  ولي�س  بالفن 
اأن العني مبا ترى ولي�س  يتذكروا 
الت�شوير  واأن  ال��ت�����ش��وي��ر،  ب��ج��ه��از 
فيها  يتعلم  ال��ك��ل  زال  م��ا  م��در���ش��ة 

ولي�س لها حدود.

الشهري: التصوير بالجوال 
جعلني محترفا
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مواهب طالبية

عزيزة آل فارس: دعم الجامعة يحفزنا..
وعرض أعمالنا خارج أسوارها مطلب

سميرة عسيس

اأك������دت ال��ط��ال��ب��ة يف امل�����ش��ت��وى ال��ث��ام��ن 
العلوم  كلية  يف  االآيل  احل��ا���ش��ب  بق�شم 
واالآداب باأحد رفيدة، املوهوبة يف جمال 
ال��ر���ش��م ع��زي��زة ن��ا���ش��ر اآل ف���ار����س، اأن��ه��ا 
بالر�شم منذ طفولتها، وطورت  �شغوفة 
اإل��ى  اأه��ل��ه��ا، الف��ت��ة  موهبتها مب�����ش��اع��دة 
ودعمهن  اجلامعة باملوهوبات  اه��ت��م��ام 
اأعمالهن  ب��اإب��راز  وطالبت  وت�شجيعهن، 
عر�شها  اأو  ر���ش��وم��ات��ه��ن  ب��ع�����س  ون�����ش��ر 
من  ع���دد  اأك���رب  ي��راه��ا  معار�س، كي  يف 

النا�س.

كيف كانت بدايتك مع الر�صم؟ 
بداأت اأر�شم منذ طفولتي، اأي يف املرحلة 
االبتدائية، وكانت ح�شة الرتبية الفنية 
من اأف�شل احل�ش�س لدي، وكنت اأمتيز 
كانت  حيث  زم��ي��الت��ي،  ع��ن  بر�شوماتي 
اآنذاك،  تنال اإعجاب معلمتي وزميالتي 
ل��دي  اأن  وال���دت���ي  معلمتي  ث���م اأخ���ربت 
ف�شجعني  ومم��ي��زا،  خمتلفا  فنيا  ح�شا 

على  و�شديقاتي  ومعلماتي  واأم���ي  اأب��ي 
ر�شامة  ي��وم��ا  اأ�شبح يف  ب���اأن  اال���ش��ت��م��رار 

لدي ب�شمتي اخلا�شة.

هل هناك اأجواء معينة
حتبني الر�صم  فيها؟ 

اأح�����ب ال���ه���دوء ال�����ذي ي��ت��م��ث��ل يف غ��رف��ة 
الطبيعية  األ�����وان  م���ن  وب��ع�����ش��ا  م��غ��ل��ق��ة، 
واملو�شيقى الهادئة التي جتعلني اأن�شجم 

اأكر مع الر�شم.

اأي املدار�س الت�صكيلية
متيلني اإليها؟ 

ال�شريالية والتعبرية، والواقعية. 

مبن تاأثرت يف جمال الر�صم؟
ليوناردو دافن�شي وهرني رو�شو. 

كيف تطورين من موهبتك؟ 
اأ�شخا�س ي�شاركونني ذات  بالتعرف على 
وبالتعرف  اخل���ربات،  لنتبادل  ال��ه��واي��ة، 
يل  وامل�شجعني  على االأ�شخا�س امللهمني 

كعائلتي و�شديقاتي، وبالبحث واالطالع 
وقراءة الكتب يف جمال الر�شم وم�شاهدة 

الفيديوهات التعليمية. 

كيف مل�صت اهتمام اجلامعة
بدعم املواهب؟ 

املوهوبات  ع��ن  بالبحث  اجلامعة   تهتم 
ودع��م��ه��ن وت�����ش��ج��ي��ع��ه��ن، وه�����ذا ال��دع��م 
واأرج���و  �شخ�شي،  ب�شكل  مل�شته  امل��ع��ن��وي 
دع����م����ن����ا م�����ن خ��������الل اإب��������راز اأع���م���ال���ن���ا 
يف  عر�شها  اأو  ر���ش��وم��ات��ن��ا  بع�س  ون�����ش��ر 
معار�س، كي يراها اأكرب عدد من النا�س.

اأهم م�صاركاتك؟ 
�شاركت يف معر�س بداية حلم، و�شاركت 
يف باب رزق جميل ويف االأوملبياد الثقايف، 

ومعار�س اأخرى داخل اجلامعة. 

ما طموحاتك يف هذا املجال؟
واأن  معروفة،  ت�شكيلية  فنانة  اأ�شبح  اأن 
ي���ك���ون يل رك����ن خ���ا����س ب��ر���ش��وم��ات��ي يف 

معار�س الر�شم. 

+ 
ق

فا
آ

الرسم.. فن مرئي يتطلب مزج األلوان
ما  ع��الق��ة  عمل  ي�شتلزم  م��رئ��ي  الر�شم فن 
على �شطح ما، وهو التعبر عن االأ�شياء عن 
اأداة.  ب��اأي  اأو  البقع  اأو  اأ�شا�شا  اخل��ط  طريق 
وهو �شكل من اأ�شكال الفنون املرئية )الفنون 
والر�شم  ال�شبعة(،  الفنون  واأح��د  الت�شكيلية 
لبع�ص  �شريعة  ت�شجيال خلطوط  يكون  قد 
ما  ل�شكل  واخلواطر  امل�شاهد  اأو  املالحظات 
يف حلظة معينة، وقد يكون عمال حت�شريا 
الفني،  التعبر  و�شائل  من  اأخ��رى  لو�شيلة 
فنيا  عمال  يكون  ما  كثرة  اأحيان  يف  ولكنه 
م�شتقال قائما بذاته.  وتتمثل مبادئ الر�شم 
لل�شكل  اخل��ارج��ي  الهيكل  بر�شم  ال�شحيح 
املراد ر�شمه اأوال، واالنتباه اإلى امل�شافات بني 

العنا�شر، فاإذا كان الر�شم يحتوي اأكر من 
وك��ان حجمه  اأق���رب،  ال�شكل  ك��ان  �شكل كلما 
اأكرب ولونه اأغمق، وبالعك�س. واالنتباه اأي�شا 
لكيفية مزج  واأي�شا  وال�شوء،  الظل  لعاملي 

االألوان بال�شكل ال�شحيح.
 الر�شوم الب�شيطة »االإ�شكت�شات«:  هي 
عبارة عن مالحظات �شجلت ل�شيء معني اأو 

حالة لها اأهمية يف حلظة معينة.
ر�شوم متهيدية  التح�شرية:  الر�شوم 
ل��و���ش��ي��ل��ة اأخ������رى م���ن و����ش���ائ���ل ال��ت��ح�����ش��ر 

كالت�شوير والنحت.
توؤخذ  ال��ت��ي  وه��ي  املتكاملة:  ال��ر���ش��وم 
على اأنها عمل فني منته م�شتقل قائم بذاته.

وهناك ت�شنيفات اآخرى الأنواع الر�شم 
فهناك:

املنظوري: فن متثيل االأج�شام ثالثّية 
بطريقة  االأب��ع��اد  ثنائي  �شطح  على  االأب��ع��اد 

حُتدث يف النف�س انطباعا واقعيا.
امل���ي���ك���ان���ي���ك���ي: ك����ال����ر�����ش����م امل����ع����م����اري 

وال�شناعي.
امل������ت������ح������رك������ة: ن����������وع م��������ن امل����ن����اظ����ر 
منها  ك���ل  ر����ش���وم  ف��ي��ه��ا  ال�شينمائية جتمع 
ال��ذي  الر�شم  ع��ن  طفيفا  اختالفا  خمتلف 
ق لها االأ�شوات املنا�شبة  ر وتوَفّ قبله ثم ت�شَوّ
ال�شور  فتبدو  معينة  ب�شرعة  عر�شها  عند 

وكاأنها تتحرك.

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن

ما ال�صر يف حبك
للر�صم بالر�صا�س والتظليل؟ 

والتظليل الأنهما  بالر�شا�س  الر�شم  اأح��ب 
اأك����ر من  ال��ف��ن��ي��ة ب�شكل  امل��الم��ح  ي����ربزان 
وجهة نظري، فعندما اأ�شعر بامللل اأو االأمل 
واحلزن يكون الر�شم اأروع واأبلغ يف التعبر 

ويالم�س اأح�شا�س من يتاأمل الر�شم. 

هل ت�صت�صريين اأحدا يف ر�صوماتك؟ 
ح��ويل  م���ن  اآراء  على اأخذ  اأح���ر����س  ن��ع��م، 
وم��ن��اق�����ش��ت��ه��م ح����ول ر����ش���وم���ات���ي، واأ���ش��ع��د 

باآرائهم اجلميلة، واأختي نورا م�شت�شارتي.

كلمة اأخرية؟ 
وت����ود  م���وه���ب���ة  فتاة متتلك  ل���ك���ل  اأق��������ول 
اأن  اأن���ه يجب  م��ف��اده��ا  ن�شيحة  ت��ط��وي��ره��ا، 
ت���وؤم���ن���ي ب��ن��ف�����ش��ك وب���ق���درت���ك، ف��ث��ق��ت��ك يف 
والتطور  التعلم  على  �شت�شاعدك  نف�شك 
فاأنت مميزة بكل  اأن��تيِ  ك��وين  اأ���ش��رع،  ب�شكل 
فال  احلياة،  يف  م�شتحيل  يوجد  وال  �شيء، 
فر�شة  هناك  فدائما  الف�شل،  اأب��دا  تخ�شي 

اأخرى للنجاح.
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صالون آفاق

عميد شؤون الطالب ضيفا على صالون »آفاق«

الدكتور مريع الهباش:
سنستمر في قتالنا من أجل راحة الطالب

ضيف الندوة: عميد شؤون الطالب، الدكتور مريع الهباش 

أدار الندوة: مشهور العمري

الطالب المشاركون:
• محمد شامي )الصحافة والتحرير اإللكتروني(

• عبداهلل آل محسن )االتصال االستراتيجي(
• فهد الشهراني )االتصال االستراتيجي(

• عبداهلل سيف )الشريعة(
• أحمد الغامدي )الشريعة(

• علي العمري )اإلذاعة والتلفزيون(
• سعيد خلوفة )اإلذاعة والتلفزيون(

• عبداللطيف سفر )القانون(
• هادي الشهراني )الصحافة والتحرير اإللكتروني(
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شكرا آفاق
ب�شكر احل�شور  الدكتور مريع حديثه  ب��داأ 
اآف���اق،  ب�شحيفة  واالإ����ش���ادة  واال���ش��ت�����ش��اف��ة 
تقدم  علميا،  �شرحا  اأ�شبحت  »اآف��اق  قائال 
عمال اح��رتاف��ي��ا مم��ي��زا، وه��ي فخر لنا يف 
ثم  اهلل،  بف�شل  وه��ذا  وخ��ارج��ه��ا،  اجلامعة 
بف�شل القيادات التي تقف خلف ال�شحيفة 

وحتر�س على ظهورها ب�شكل ممتاز«.

ما هي عمادة شؤون الطالب؟
ال��ط��ال��ب ومتكينه،  ل��ب��ن��اء  ال��ع��م��ادة  ت��ه��دف 
وه���ذه م��ن اأم��ت��ع االأع���م���ال واأ���ش��ع��ب��ه��ا الأن��ه 
بوقت  ال��ع��م��ادة  دور  مت��ار���س  اأن  ميكنك  ال 
حا�شرا  تكون  اأن  عليك  يجب  ل��ذا  حم��دد، 
يف كل وقت، واأن تراعي املنا�شبات، وحتاول 
اأن ت��ط��ب��ق��ه��ا وت���ق���وم ب��ه��ا،  ب��اأق�����ش��ى ج��ه��د 
ون���ح���ر����س دوم�����ا ع��ل��ى م�����ش��ارك��ة ال��ط��ال��ب 
والتنفيذ  اخلطط  و�شع  يف  ك�شريك  معنا 

والتقومي.
وال�����ع�����م�����ادة ت���ع���ت���رب م�����ن ال����ع����م����ادات 
وت��ك��وي��ن��ه��ا من  ج��ام��ع��ة  الأي  االأ����ش���ا����ش���ي���ة 
ب�شوؤون  تعنى  التي  االإدارات  من  جمموعة 
ط����الب وط���ال���ب���ات اجل���ام���ع���ة وت���ق���دم لهم 
اخل���دم���ات ال��ت��ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا ت��ه��ي��ئ��ة اجل��و 
االأك�����ادمي�����ي امل����الئ����م، وت����ط����رح ع������ددا م��ن 
الربامج الف�شلية واالأن�شطة املتنوعة التي 
تهدف اإلى تفعيل ثقافة الطالب، وتو�شيع 
مداركهم، وت�شاعدهم على حت�شيل املعارف 
واخلربات النافعة، وتعودهم على امل�شاركة 
وطنهم  اإلى  انتماءهم  وتوؤكد  االجتماعية، 
االإ����ش���الم���ي���ة، ومت��ن��ح��ه��م فر�شة  واأم��ت��ه��م 
م��زاول��ة االأن�����ش��ط��ة امل��ت��واف��ق��ة م��ع ميولهم 

ومواهب.
اأهدافها  حتقيق  اإل��ى  العمادة  وت�شعى 
من خالل ت�شافر جهود اإداراتها التي ت�شم 
���ش��وؤون  واإدارة  ال��ط��الب��ي��ة،  االأن�����ش��ط��ة  اإدارة 
واإدارة  واملنح،  اجلامعي  واالإ�شكان  الطالب 
التغذية، واإدارة االأن�شطة الريا�شية، واإدارة 
ال��ع��دي��د من  وتك�شبهم  ال��ط��الب،  ���ش��ن��دوق 
املهارات املتنوعة والقيم االإيجابية ال�شليمة 

يف �شوء اأنظمة اجلامعة ولوائحها.

خدمات في أبهى صورة
اأن نقدم خدماتنا يف  اإلى  »ن�شعى حقيقة  و 
اأجمل �شورة ممكنة من حيث االحرتافية 
امل�شتمر،  التح�شني  تعني  ال��ت��ي  واجل�����ودة 
اأن نطبقها  ونحن يف العمادة نحر�س على 
االإجراء  ذلك  باآليات معينة وممكنة، ومن 
االأخ����ر ال���ذي قمنا ب��ه م��ن خ���الل اإر���ش��ال 
اال���ش��ت��ب��ان��ة ال��ت��ي و���ش��ل��ت ل��ل��ط��الب لنعلم 
مدى ر�شاهم عن ما نقوم به من خدمات، 
وك��ذل��ك م��ع��رف��ة ه��ل م��ا ن��ق��وم ب��ه �شحيح 

وير�شي الطالب اأم ال.
اجلامعي  اال�شكان  اإدارة  يف  وكمثال، 

جنتمع يف ال�شنة مرتني ملعرفة ر�شاهم عن 
ال�شكن، وماذا يريد الطالب تطبيقه، وهل 

هو مريح اأوال اأم ال.
وو�شعت  اأفادتنا  اللقاءات  هذه  ومثل 
لنا ت�شورا كامال عن االأهداف واخلطوات 
التي نحققها، الأن هناك جهدا ب�شريا يبذل 
وماليا ي�شرف، لذا يجب اأن ت�شتطلع االآراء 

ملعرفة تقييم ما نقدمه من عمل.

انتقادات الطالب 
»نتفق على اأن اأي عمل اإن�شاين البد له من 
معار�س وموؤيد وتقع فيه ن�شبة من اخلطاأ، 
والعمادة تقوم بعملها باجتهاد ب�شري اإذا ال 
وهنا  ب��ه،  نقوم  فيما  يقيدنا  لنظام  نحتكم 
الفرق مثال بني عمادة القبول والت�شجيل، 

وعمادة �شوؤون الطالب.
فعمادة القبول نظامها وا�شح يف ن�شب 
القبول والتحويل وغر ذلك، فيما جنتهد 
نحن كما ذكرت، واأي فعالية تقيمها العمادة 
جت���د م��ع��ار���ش��ا وم����وؤي����دا، وه�����ذا ط��ب��ي��ع��ي، 
ي���رون ج���ودة م��ا نقوم  فبع�س االأ���ش��خ��ا���س 
به، واآخرون يرون عدم فائدة ما يقدم من 
اأن�شطة، ويف اخلدمات ناأخذ البا�س كمثال، 
البع�س تذمرهم لعدم مروره  حيث يبدي 
على كل الكليات، وهذا اأمر لي�س ممكنا، اإذا 
لبد له من نقاط معينة ورئي�شية، وكذلك 

االنتقاد يف توقيت توقيفه.
ون���ح���ن يف ك����ال احل���ال���ت���ني ن��ت��ع��ر���س 
للنقد، ون�شبة الر�شا عما نقوم به ال ميكن 
اأن ت�شل اإلى مئة يف املئة، ولكن ن�شعى اإلى 
رغبات  كافة  بني  وامل��واءم��ة  الر�شا  حتقيق 

اأفراد اجلامعة.

تفاعل الطالبات
اأو�شح  الطالبات،  عند  العمادة  عمل  وع��ن 
ال��ط��ال��ب��ات  اأن ج���ه���ود  ال��ه��ب��ا���س  ال���دك���ت���ور 
االأن�شطة  مع  تفاعلهن  خالل  من  وا�شحة 
اأك���ر م��ن ال��ط��الب، بف�شل ج��ه��ود رائ���دات 
ال��ن�����ش��اط، وي��ح��دث ذل���ك رغ���م ع���دم توفر 
م�����ش��رح ل��ه��ن، ل��ك��ن ���ش��ي��ت��م ق��ري��ب��ا ت��د���ش��ني 

مهرجان م�شرحي خا�س بالطالبات .
واأ�����ش����اف »ال���ع���م���ادة م��ه��ي��اأة حل���ل اأي 
م�شكلة غر اأكادميية، وعمل مركز التوجيه 
واالر�����ش����اد م��ل��م��و���س، وم���ع ذل���ك ل���ن ي��ك��ون 
نق�س  ب�شبب  امل�شكالت  ك��ل  ح��ل  مبقدورنا 
عاجلنا  لكننا  املتخ�ش�س،  االإداري  الطاقم 
حاالت بتعاون من مراكز متخ�ش�شة خارج 

اجلامعة وبجهد من داخلها.

العمادة تمول نفسها
ا�شتثماريا  حراكا  هناك  اأن  الهبا�س  اأو�شح 
فرتة  بعد  ال��ع��م��ادة  ت��ك��ون  لكي  وتخطيطا 
دون  بنف�شها  نف�شها  متول  من  هي  قريبة، 

احلاجة مليزانية اجلامعة.

صالون آفاق

قريبا ستعمل عمادة شؤون الطالب على تمويل نفسها
من الصعب إرضاء الجميع لكننا إن لم نرض الطالب فلن نغضبه

ا�شتثمارية  درا���ش��ات  »ه��ن��اك  وق���ال 
ل��ل��ع��م��ادة ل��ك��ي ت�����ش��ب��ح مب��وج��ب��ه��ا ق���ادرة 
ع��ل��ى مت���وي���ل ن��ف�����ش��ه��ا ب��ن��ف�����ش��ه��ا، ون��ح��ن 
وهذه  احلالية،  اأعمالنا  من   %70 منول 
اخلطوة �شتحقق تطورا هائال يف العمل، 
و���ش��ي��ك��ون ه��ن��اك ت��رت��ي��ب ل��ت��ق��دمي �شيء 
رائع ، وقريبا �شن�شمع ما ي�شر من خالل 

االإعالن عن اأوقاف اجلامعة«.

الموسيقى
في األنشطة والمسرح

»رغم النقد الذي ياأتينا من خالل هذه 
النقطة والتوجه الذي يقال عنا، اإال اأننا 
ن��ق��دم اأع��م��اال ل��ك��اف��ة ط��وائ��ف ال��ط��الب، 
وه��ذا  يرف�س  واالآخ���ر  ي�شمع  والبع�س 

من حقه.
وما نريد تاأكيده اأننا من�شة بدون 
ت���وج���ه، واأن���ف���ي مت��ام��ا اأن ي��ك��ون الأح���د 
ك��ان  ���ش��واء  ت��وج��ه،  ل��ل��ع��م��ادة  املنت�شبني 

اأث���ق يف فكر  اأو »م��ن��ح��ال«، ب��ل  م��ت�����ش��ددا 
ونحن  ال��ط��الب،  خدمة  على  يقوم  م��ن 

نحرتم كل الت�شرفات واالختيارات«.
امل�����ش��رح��ي  امل���ه���رج���ان  »يف  واأردف 
اأق��ول  اأن  اأح��ب  اأث��ار بع�س النقد،  ال��ذي 
اإن����ن����ا  ق��ي��دن��ا اال����ش���ت���خ���دام امل��و���ش��ي��ق��ي، 
احلاجة  ا�شتدعت  متى  ي�شتخدم  وب��ات 
اأن  يحتاج  مل��ن  ال��دع��م  قدمنا  كما  اإل��ي��ه، 
ي�شتخدمها يف طرحه من خالل تعاون 
واالإيقاعات  معنا  االأ�شتديوهات  بع�س 

متوفرة، لذلك نحن قيدنا ومل مننع.
اأن نعمل  وكما ذكرت، نحن نحاول 
نر�شك،  ف��اإن مل  ال��رم��ادي��ة،  املنطقة  يف 
فلن نغ�شبك، اأما عن حفل اخلريجني، 
فهناك جلنة عليا من اجلامعة م�شرفة 

عليه ولي�س خمت�شا بالعمادة«.

ضعف دورات العمادة
ج���ان���ب  يف  ����ش���ع���ف���ا  ه����ن����اك  اأن  »ن���ت���ف���ق 

الطالب  اأن طلبنا من  و�شبق  ال���دورات، 
يريدونها،  التي  ال��دورات  بع�س  اختيار 
وبداأنا يف تطبيق واالنتقال من اجلانب 
ال��ت��ط��وي��ري اإل�����ى اجل���ان���ب ال�����ش��خ�����ش��ي 
الطالب  يواجه  حتد  واأك��رب  التطبيقي، 
خالل  قدمنا  وعليه  ال��وظ��ائ��ف،  حت��دي 
ال�����ش��رة  »ك���ت���اب���ة  دورات  ال�����ش��ن��ة  ه�����ذه 
اإل��ي��ه��ا  ي���ح���ت���اج  دورة  وه�����ي  ال����ذات����ي����ة« 

الطالب.
التي  ال���دورات  اإل��ى جعل  و�شن�شعى 
ت��ق��ي��م��ه��ا ال���ع���م���ادة م��ت��ن��وع��ة وم��ت��ج��ددة 
اأوال، ون��ح��ن يف  ال��ط��ال��ب  ت��ه��م  ال���ط���رح 
من  �شيوفا  جنلب  اأن  ح��اول��ن��ا  ال��ع��م��ادة 
ال���ع���ي���ار ال��ث��ق��ي��ل ل���ه���م وزن����ه����م ال��ث��ق��ايف 
والفكري واالأدبي، ولكن البروقراطية 
ال���زائ���دة ه���ي ال��ت��ي ت��ع��ط��ل ح�����ش��ور من 
ذكرت، كما اأن تفاعل الطالب معنا فيه 
اأك��ر  يكونوا  اأن  واأمت��ن��ى  وا���ش��ح،  نق�س 

تفاعال مع طرحنا يف الدورات«. 

الرحالت العلمية
وعن الرحالت العلمية، قال »الرحالت 
م��وج��ودة وب��ق��وة نقدمها مل��ن ن��ث��ق ب��اأن��ه 
وي�شتحق  جهد  باأق�شى  منها  �شي�شتفيد 
ما مت �شرفه، وكانت اأول رحلة للطالبات 
اإلى كوريا، وهناك رحلة قريبة للطالب 
ملن�شوبي  �شتخ�ش�س  اأي�����ش��ا  ك��وري��ا  اإل���ى 

االأن�شطة.
اأو  اأن ي��خ��رج ال��ط��ال��ب  ف��ك��ل ه��م��ن��ا 
ي�شاهد  مما  وي�شتفيد  للخارج  الطالبة 
خالل زيارته للدول، كذلك لدينا بع�س 
امل����وؤمت����رات واالأن�����ش��ط��ة داخ����ل امل��م��ل��ك��ة، 
ون���ح���ن ن���ق���دم ه����ذه ال����رح����الت ب�����ش��رط 
�شقل  يف  ال��ط��ال��ب  م��ن��ه��ا  ي�����ش��ت��ف��ي��د  اأن 
يكون  اأن  يف  ت�����ش��اع��ده  واأن  �شخ�شيته، 
مم��ي��زا م���ن خ���الل ال��ت��ج��رب��ة ال��ت��ي ق��ام 
الن�شاط خمتلفة  و�شخ�شية طالب  بها، 
اجلمهور  مع  تفاعله  بحكم  غرها  عن 

وكافة اأفراد املجتمع«.
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مقررات دراسية

موضوعات متخصصة في التمويل..
مقرر تثقيفي يطرق ما غفلته الدراسة

عبد اهلل زارب

ي�شمى املقرر مو�شوعات متخ�ش�شة يف 
التمويل، وهي مادة تثقيفية تركز على 
لها  التطرق  يتم  مل  ال��ت��ي  امل��و���ش��وع��ات 
الطالب  درا���ش��ة  خ��الل  تف�شيلي  ب�شكل 
يف  التمويل  وتخ�ش�س  االأع��م��ال  اإدارة 

مادة التمويل.

آراء الطالب  
م���ن خ����الل ا���ش��ت��ط��الع م�����ش��غ��ر ك��ع��ادة 
بع�س  ا�شتطالع  مت  ال�شفحة  �شيا�شة 
�شعوبة  اأو  �شهولة  م��دى  ع��ن  ال��ط��الب 
امل�����ق�����رر، وه�����ل ي���ح���ت���اج اإل������ى زي��������ادة يف 

ال�شاعات؟
املقرر  اأن  ال��ط��الب  غالبية  ف���راأى 
�شهل جدا، وممتع من الناحية العلمية 
مل����ا ي�����ش��ك��ل��ه ل���ه���م م����ن اأه���م���ي���ة ك��ب��ره 
املهنية  ح��ي��ات��ه��م  ويف  ال���درا����ش���ة،  خ���الل 
هناك  اأن  ي��رون  ال  فيما  واالجتماعية، 

حاجة لزيادة �شاعات املقرر.
وعن اأداء االأ�شتاذ والطرق املف�شلة 
يف اإي�شال املعلومة، كان للطالب انطباع 
امل��ق��رر لطريقته  اأ���ش��ت��اذ  جيد ج��دا ع��ن 
اأخ��رى  فئة  ت��رى  فيما  املفهومة،  املرنة 
اأن�����ه م���ن االأن�������ش���ب ا����ش���ت���خ���دام اأ���ش��ل��وب 
ال��ع��ر���س وامل��ن��اق�����ش��ة، وت����رك ال��ف��ر���ش��ة 
املعلومة  ا�شتخال�س  اأجل  للطالب من 
ك��ط��ري��ق��ة م��ث��ل��ى ل��ف��ه��م وت�����ش��رب امل��ق��رر 
ال�شعوبات  ع��ن  اأم���ا  امل���اأم���ول.  بال�شكل 
اأوجزوها يف  التي تواجه الطالب، فقد 
�شعوبة  احل�شول على القاعات املنا�شبة 

ملقررهم.

وف���ي���م���ا ي��خ�����س ال���ت���وا����ش���ل م��ع 
ع�����ش��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س، ف��ق��د كانت 
ردوده��م  اإيجابية، موؤكدين اأنها تتم 
اأو  اآب،   الوات�س  اأو  املن�شق  من خالل 

البالك بورد.

رأي عضو هيئة التدريس 
طالع  اآل  اأحمد  ح�شن  الدكتور  ي��رى 
اآراء الطالب ب�شورة عامة تعك�س  اأن 
واق�����ع امل������ادة ال�����ذي ي��ج��ب اأن مي��ت��از 
بال�شهولة يف اإي�شال املعلومة بال�شكل 
ال��ط��الب،  جميع  م��ع  يتنا�شب  ال���ذي 
ويراعي الفروقات الفردية مع �شمان 
ح�شول جميع الطالب على املعلومة 

املفيدة املركزة بعيدا عن التعقيد.
وع����ن م�����ش��ت��وى ال����ط����الب، ق��ال 
»امل�����ش��ت��وى ج��ي��د ل��ك��ن��ه ال ي��رق��ى اإل��ى 
اإل��ى  امل��ط��ل��وب، ورمب���ا ي��رج��ع ال�شبب 
اأن ع����ددا ك��ب��را م���ن ال���ط���الب دخ��ل 
ل���ل���ربن���ام���ج ف���ق���ط الأن������ه ط���ل���ب م��ن��ه 
هناك  اأن  اإال  ب��رغ��ب��ت��ه،  ي��خ��رته  ومل 
الطالب  رائعة وج��ادة، وحتى  عينات 
امل����ق���������ش����ري����ن ي���ب���ق���ى ل����دي����ه����م ح��ب 
ت��ق��دي��ر ال�شعور  اأق���ل  ال��ت��ع��ل��م، وع��ل��ى 

بامل�شوؤولية«.
ت�����ش��ب��ح  اأن  »اأمت�����ن�����ى  واأ������ش�����اف 
للطالب  فر�شة  امل��ق��ررات  ه��ذه  مثل 
ويثقفهم يف  يفيدهم  ب�شيء  للخروج 
عن  بعيدا  العامة،  التخ�ش�س  اأم��ور 
بالتخ�ش�س  اخلا�س  العلمي  العمق 
والذي قد ال يتقنه الكثر، ومثل هذه 
واال�شتفادة  اإتقانها  ب��االإم��ك��ان  امل���واد 

منها اإذا وجد من يو�شلها«.
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نشأة فكرة المصارف
التاريخية واالأثرية  الوثائق  ت�شر بع�س 
يرجع  امل�شريف  الفن  ظهور  عهد  اأن  اإل��ى 
اإل���ى م��ا ق��ب��ل امل��ي��الد ومت��ت��د ج����ذوره اإل��ى 

العهد البابلي.
يظهر  مل  امل�شريف  التنظيم  اأن  غر 
الع�شور  اأواخ����ر  اإال يف  ال��وج��ود  اإل���ى حيز 
التجارة يف  ازده��ار  اأحيا  الو�شطى، عندما 
املدن االإيطالية نظم امل�شارف، وباالأخ�س 
حيث  وبر�شلونة،  وج��ن��وا  البندقية  م��دن 
االأول��ى  مراحلها  يف  البنوك  ن�شاأة  ترجع 
واملرابني  وال�شاغة  ال�شيارفة  ن�شاط  اإلى 
)ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ق��ب��ول ال���ودائ���ع(، فهذه 
ونوعية  طبيعتها  وب��اخ��ت��الف  امل�����ش��ارف 

تكون  اأن  تعدو  ال  توؤديها،  التي  الوظائف 
موؤ�ش�شات تتعامل يف القر�س اأو االئتمان.

ب�����داأت ه����ذه ال��ف��ئ��ة حت��ق��ق ف��وائ�����س 
ن��ق��دي��ة ك��ب��رة م���ن ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة 
البحث  اإل��ى  ال��ذي دفعها  االأم��ر  املختلفة، 
عن طريقة اآمنة للمحافظة على ثرواتها 
ال�شاغة  اإلى  فلجاأت  وتي�شر معامالتها، 
الذين  التجار  بع�س  وح��ت��ى  وال�شيارفة 
والقوة  الطيبة  بال�شمعة  يتمتعون  كانوا 
واالأمانة، مقابل عمولة تدفع لهم نظر 
يتح�شل  ك��ان  فيما  وح��را���ش��ت��ه��ا،  حفظها 
)اإي�شاالت( مثبتة  �شهادات  املودعون على 
من  تعهدا  وتت�شمن  ودائعهم  قيمة  فيها 

امل��ودع لديه ب��رد االأم��ان��ة )ال��ودي��ع��ة( عند 
ط��ل��ب��ه��ا م���ن ط���رف امل�����ودع يف احل����ال كما 

و�شحت يف االإي�شال. 
ث����م ظ���ه���رت ف���ك���رة ا����ش���ت���غ���الل ه���ذه 
ال���ودائ���ع ال��ع��اط��ل��ة ب��اإق��را���ش��ه��ا مل���ن ي��ري��د 

ا�شتثمارها.
اأع��م��ال��ه��م ب����دوؤوا  وب��ع��د اأن ات�����ش��ع��ت 
تلقي  ع��م��ل��ي��ات  ي��ت��خ�����ش�����ش��ون مت���ام���ا يف 
ال���ودائ���ع وم��ن��ح ال��ق��رو���س واأط��ل��ق��وا على 

اأنف�شهم لقب امل�شارف.
اأخذ عدد  الثامن ع�شر  القرن  ومنذ 
اأغلبيتها  وكانت  تدريجيا،  ي��زداد  البنوك 
كما  وع��ائ��الت،  اأف���راد  ميتلكها  موؤ�ش�شات 
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املودعني،  بحماية  تق�شي  القوانني  كانت 
ب��ح��ي��ث مي���ك���ن ال�����رج�����وع اإل������ى االأم��������وال 
حالة  يف  البنوك  ه��ذه  الأ�شحاب  اخلا�شة 

اإفال�شها.
وت���وا����ش���ل ال���ت���ط���ور ال������ذي ع��رف��ت��ه 
البنوك حيث �شهدت املهنة امل�شرفية التي 
متار�شها البنوك التجارية تغرات كبرة 

يف طبيعتها واأدواتها وتقنياتها.
وك���ل ه���ذه امل��وؤ���ش�����ش��ات ت��دخ��ل �شمن 
اإط������ار اجل���ه���از امل�����ايل وامل�������ش���ريف وال����ذي 
ي�شكل اأحد اأهم االآليات التي تدعم النمو 
االقت�شادي نظرا الرتباطه باأهم عامل يف 

العملية االقت�شادية وهو العامل املايل.
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نظريات

The Big Bang Theory ..نظرية االنفجار العظيم
د. كامل التميمي

ل��ن��ت��خ��ي��ل اأن ال���ك���ون غ���ر م���وج���ود، وك��ل 
�شيء معدوم، فال جمرات وال كواكب وال 
جن���وم، ث��م ن��ف��ك��ر.. اأي���ن �شتكون ك��ل هذه 
�شتظهر من  وك��ي��ف  االأج�����رام خم��ت��ب��ئ��ة؟ 

جديد؟
ه����ك����ذا ن�������ش���اأت ن���ظ���ري���ة االن���ف���ج���ار 
ال��ع��ظ��ي��م، ح��ي��ث خ��رج��ت ع��ن ك��ل م��ا ك��ان 
متجان�س  ال��ك��ون  اأن  م��ن  ���ش��اب��ق��ا  يعتقد 

وثابت ال ميكن اأن يتغر!
جعلت  التي  التفا�شر  من  وانعتقت 
االأر������س ه��ي م��رك��ز ال���ك���ون، واأف��ل��ت��ت من 

القول باأزلية الكون.

رتق وانفتاق
ي��ع��ك��ف ال��ع��ل��م��اء يف اأن���ح���اء االأر�������س على 
ليكت�شفوا  ال�����ش��ن��ني  ع�����ش��رات  اأب��ح��اث��ه��م 
فر�شية اأو نظرية، ومن ثم تت�شابق عليهم 
اأوال  و�شائل االإعالم �شعيا ل�شبق اإظهارها 
ال�شباق،  ذل���ك  خ�شم  ويف  ال�����ش��ط��ح،  ع��ل��ى 
اأن  ه��وؤالء  كل  للقراآن فيخرب  ق��ارئ  ياأتي 
االكت�شاف لي�س باجللل واأنه قد وجد ذلك 
االأم���ر يف معمله )حم��راب��ه( وم��ن خالل 
الكرمي  ال��ق��راآن  اهلل  )ك��ت��اب  ميكر�شكوبه 
م��ن��ار قلوبنا( ال���ذي ق��د حت��دث ع��ن ذلك 

قبل ع�شرات القرون.
اك��ت�����ش��ف ال���ع���امل االأم���ري���ك���ي اأدوي����ن 
ه��اب��ل ال����ذي اأب��ه��ر االأم��ري��ك��ي��ني وال��ع��امل 

اأطلقت  حتى  املذهلة  الف�شائية  باأجمعه، 
بها  اخل��ا���س  التل�شكوب  على  نا�شا  وك��ال��ة 
باأن  االأول  اكت�شافه  وك��ان  )ه��اب��ل(،  ا�شمه 
اإلى  تتحول  النجوم  من  املنبثقة  االأ�شعة 
الحقا  اكت�شف  ث��م  احل��م��راء،  حت��ت  اأ�شعة 
فقط،  االأر�����س  ع��ن  تبتعد  ال  ال��ن��ج��وم  اأن 
هو  كما  الوقت  مع  بع�شها  عن  تبتعد  بل 
ال��ك��ون يف  اأن  اأي  ال��ب��ال��ون يف ح��ال نفخه، 
حالة ات�شاع، وذلك ما يراه علماء الفيزياء 
عك�س قانون اجلاذبية، واأن الكون يف حالة 

انقبا�س.
هنا يتدخل االإعجاز القراآين ليثبت 
زمان  لكل  ي�شلح  خالد  اأن��ه  اكت�شاف  ككل 

الذين  ير  »اأومل  تعالى  اهلل  بقول  ومكان 
رتقا  كانتا  واالأر����س  ال�شماوات  اأن  كفروا 

ففتقناهما«.
بع�شه(،  اإل��ى  )ان�شم  الرتق  ومعنى 
وال��ف��ت��ق )ان�����ش��ق وات�����ش��ع(، وه���ذا م��ا جعل 
»االن��ف��ج��ار  ي�شمى  مب��ا  ي��ت��ن��ب��وؤون  العلماء 

العظيم«.
واأت����اح����ت ن��ا���ش��ا ل��ل��ج��م��ي��ع، ال��ت��م��ت��ع 
ه��اب��ل،  تل�شكوب  التقطها  ال��ت��ي  ب��ال�����ش��ور 
ال��ك��ون من  وال��ت��ي تبني عظمة خلق ه��ذا 

خالل موقعها:
https://www.nasa.gov/mission_

pages/hubble/multimedia/index.html

لي�س  ال���ك���ون  اأن  ل��ل��ع��ل��م  ت��ب��ني  ف��ق��د 
اأن يكون هناك كون كان  اأزليا، واأن��ه قبل 

هناك �شيء اآخر!!. 
لهذا ال�شبب كان ال�شباق بني العلماء 
يف  ال�شبق  له  ليكون  ي�شعى  الكل  حمتدا 
ك��ت��اب��ة ال�����ش��ط��ور االأول�����ى م��ن ح��ي��اة اأك��رب 
واأعظم مولود عرفه العقل، ا�شمه الكون!
وم������ن ه���ن���ا ب���������داأت ت��ت�����ش��ك��ل اأول������ى 
معطيات هذه النظرية حيث قال لوماتر 
اإن الكون يتمدد ومبا اأنه يتمدد فالبد اأن 
جمراته كانت يف الزمن الغابر اأقرب اإلى 
اإن  اإل��ى قول  البع�س، وه��ذا يقود  بع�شها 
املجرات يف اللحظات االأولى لوالدة الكون 
كانت كلها جمتمعة يف نقطة واحدة اأطلق 

تلك  انفجرت  ثم  االأولية«،  »ال��ذرة  عليها 
وتنطلق  مكوناتها  لتنعتق  االأولية  ال��ذرة 

�شابحة يف الف�شاء.
فقد  ج���دي���دة،  ن��ظ��ري��ة  اأي  وك���ع���ادة 
حتى  �شحتها  م��دى  ح��ول  ال�شراع  احتد 
اأن  تو�شيح  العامل جوج غامو من  متكن 
الكون مل يكن موجودا، فال جمرات وال 
ال��ذرات ومكونات  جنوم وال كواكب حتى 
ال����ذرات م��ن ال��ك��رتون��ات وب��روت��ون��ات مل 

تكن موجودة!
ف��ق��د ك��ان��ت م�����ش��ح��وق��ة ف��ق��دت كل 
مم��ي��زات��ه��ا ف��ت��ح��ول��ت اإل����ى ط��اق��ة هائلة 
جدا نتيجة احتكاكها، وح��رارة ال ميكن 

و�شفها.

+ 
ق

فا
آ

وح���ي���ث اإن����ه����ا م�����ش��غ��وط��ة يف ح��ي��ز 
���ش��غ��ر، ف����اإن ال�����ش��غ��ط ي��ول��د االن��ف��ج��ار، 
ف��ان��ف��ج��رت يف حل��ظ��ة ك���ان ال���زم���ن فيها 

�شفرا ليبداأ عداد الزمن باالنطالق.
وك��ل��م��ا م��ر ال���زم���ن، اب��ت��ع��دت اأج���زاء 
ال���ك���ون وق����ل اح��ت��ك��اك��ه��ا ف��ن��ق�����ش��ت درج���ة 
ح����رارت����ه����ا وب���������داأت ت��ت�����ش��ك��ل ال��ع��ن��ا���ش��ر 
ت��ل��ك  ت���راك���م���ت  ث����م  اأوال،  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
العنا�شر فوق بع�شها البع�س لت�شنع اأول 
جنوما  ت�شمى  ال��ت��ي  الهائلة  للكتل  ن���واة 

وكواكب.
لكن العلماء اليوم ينظرون اإلى هذه 
امل��ادة  لظهور  تف�شر  اأن��ه��ا  على  النظرية 
ول��ي�����س والدة ال��ك��ون، ف��ال��ك��ون ه��و امل��ك��ان 

ال����ذي ح����دث ف��ي��ه االن���ف���ج���ار وه����و عينه 
احليز الذي تنطلق فيه املادة مبتعدة عن 

بع�شها البع�س. 
وعلى ذلك فالكون غر املادة ليعود 
اإل���ى نقطته االأول�����ى وي��ب��ح��ث عن  ال��ع��ل��م 

ن�شوء الكون من جديد.
اأخرا، اإذا اأدرت حمطة الراديو على 
قناة غر وا�شحة، اأو و�شعت التلفاز على 
حمطة غر موجودة، فبالتاأكيد �شت�شمع 
اإن  العلم  وي��ق��ول  ق��وي��ا،  ت�شوي�س  ���ش��وت 
الكون  �شوت  اإال  هو  ما  الت�شوي�س  ذل��ك 
االأول���ى،  للمرة  فيه  امل���ادة  ول���دت  حينما 
العظيم«  »االن��ف��ج��ار  �شرخة  ه��ي  وت��ل��ك 

املدوية ترتدد بني جنباته!
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د.غيثان الجريس: في الجامعة
سجلوني بقسم التاريخ دون طلب مني

عبداهلل زارب

غيثان  الدكتور  وامل���وؤرخ  االأ���ش��ت��اذ  فتح 
اجل��ري�����س قلبه ل��� »اآف������اق«، واأح��اط��ه��ا 
ب��ك��ث��ر م���ن االأ������ش�����رار، م���ن ب��ي��ن��ه��ا اأن 
منه،  طلب  دون  متت  للتاريخ  درا�شته 
اأنه اأحب املادة، وعمل على تطوير  اإال 
التعليم  مالحقا  خاللها،  م��ن  نف�شه 
املختلفة داخل وخارج  العليا  ودرجاته 
»اآف�����اق« رحلته  ل���  ك��م��ا ك�شف  ال���ب���الد. 
ال���ط���وي���ل���ة ال���ت���ي ج��ع��ل��ت��ه ي��ع��ي�����س م��ع 
علم ال��ت��اري��خ  ق��ارئ��ا وم��در���ش��ا وباحثا 

وحمققا ومرتجما.

ملاذا اخرتت علم التاريخ
ليكون ملعبك

وجمال تخ�ص�صك؟
»الق�شم  العامة  الثانوية  در�شت  لقد   
االأدب�������ي« يف ب��ل��دة ال��ن��م��ا���س م���ن ع��ام 
وعند   ،)1976-1973(  1396-1393«
 1396 ع������ام  ال���ث���ان���وي���ة  يف  ت���خ���رج���ي 
بتقدير  متخرجا  وقتها  كنت   )1976(
اإل��ى مدينة  الرجوع  ق��ررت  ممتاز، ثم 
اإحدى  الرتبية،  بكلية  لاللتحاق  اأبها 
املدينة  يف  �شعود  امللك  جامعة  كليات 
ت�شجيلي  ومت  بها  والتحقت  نف�شها، 

بق�شم التاريخ، دون اأن اأطلب ذلك.
الف�شل  التاريخ يف  درا�شة  وب��داأت 
 ،)1977(  1397 ع����ام  ب���داي���ة  ال���ث���اين 
ووجدت يف هذا الق�شم بع�س االأ�شاتذة 
ال��ق��دي��ري��ن، م��ث��ل ال��دك��ت��وري��ن �شيد 
اأح���م���د ي��ون�����س »م�����ش��ري اجل��ن�����ش��ي��ة«، 
وحم���م���د ���ش��ع��ي��د االأم�������ني »�����ش����وداين 
اجل��ن�����ش��ي��ة«، وغ��ره��م��ا م��ن االأ���ش��ات��ذة 
ال��ف�����ش��الء، ف��ت��ول��وا رع��اي��ت��ي، وب����دوؤوا 
الدرا�شات  موا�شلة  على  ي�شجعونني 
عن  �شيء  اأي  اأع���رف  اأك��ن  ومل  العليا، 

هذه االأمور.
ر�شحت   )1980(  1400 ع��ام  ويف   
الكلية  الق�شم وكذلك عميد  قبل  من 
املزيد،  اإبراهيم  الدكتور مزيد  اآن��ذاك 
الأك��ون معيدا يف الق�شم، وبقيت فقط 
اإلى  ابتعثت  ثم  بالق�شم  اأ�شهر  ع�شرة 
بجامعة  املاج�شتر  ل��درا���ش��ة  اأم��ري��ك��ا 
»اأو�شنت« يف والية تك�شا�س، ثم انتقلت 

اإل����ى ج��ام��ع��ة اإن���دي���ان���ا وح�����ش��ل��ت على 
بعدها   ،)1985(  1405 عام  املاج�شتر 
ل��ل��ت��دري�����س يف كلية  اأب���ه���ا  اإل�����ى  ع����دت 
ثم  درا�شيني،  عامني  وبقيت  الرتبية، 
قررت ال�شفر اإلى جامعة مان�ش�شرت يف 
بريطانيا لدرا�شة الدكتوراه، وح�شلت 
على درجة الدكتوراه نهاية عام 1409 
االأك��ادمي��ي  للعمل  ع��دت  ث��م   ،)1989(
حتى  باأبها  الرتبية  كلية  يف  واالإداري 
العمل  ووا���ش��ل��ت   )1999(  1419 ع���ام 
اللغة  بكلية  خ��ال��د،  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  يف 
العربية والعلوم االجتماعية، ثم كلية 
العلوم االإن�شانية حتى وقتنا احلا�شر. 
ه���ذه ال��رح��ل��ة ال��ط��وي��ل��ة م��ن ع��ام 
ق�شيتها   )2017-1977(  1438-1397

يف درا�شة علوم التاريخ.

اإلى اأي مدى
اأبحرت يف التاريخ؟

ل���ق���د در�����ش����ت ت�����واري�����خ ع����دي����دة م��ث��ل 
ت��اري��خ ال��ع��رب قبل االإ���ش��الم، وف��رتات 
والو�شيطة  املبكرة  االإ�شالمي  التاريخ 
واحل���دي���ث���ة وامل���ع���ا����ش���رة، ك��م��ا در���ش��ت 
تواريخ اأوروبا واأمريكا وبلدان عديدة 
يف ال�شرق االأق�شى وجنوب �شرق اآ�شيا 

وغرها.
اط��ل��ع��ت على  ال��رح��ل��ة  ه����ذه  ويف 

وامل�شادر  والوثائق  املخطوطات  اآالف 
والكتب والبحوث واملقاالت، وكل هذه 
مع  اأعي�س  جعلتني  الطويلة  الرحلة 
ق��ارئ��ا وم��در���ش��ا وباحثا  ال��ت��اري��خ،  علم 
جعلني  ما  وه��ذا  ومرتجما،  وحمققا 
اأكتب واأن�شر ع�شرات الكتب والبحوث 
امل��ن�����ش��ورة يف اأم��ك��ن��ة واأوع���ي���ة ع��دي��دة، 

بع�شها عربية واأخرى اأجنبية.
  

لك كتب ودرا�صات
يف جمالت عديدة من التاريخ، 

فما هي امل�صادر واملراجع
التي تعتمد عليها؟

ع�شورها  ح�شب  تختلف  املو�شوعات 
ت��واري��خ  ف����اإذا كتبنا ع��ن  وع��ن��اوي��ن��ه��ا، 
ق���دمي���ة ف������اإن م�������ش���ادرن���ا ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
وبع�س  القدمية  والكتب  املخطوطات 
ال���درا����ش���ات احل��دي��ث��ة ال��ت��ي ك��ت��ب��ت يف 
امل���و����ش���وع ال�����ذي ن���رغ���ب يف درا���ش��ت��ه، 
م�شادرها  جميع  مو�شوعات  وه��ن��اك 
م����ن ال���ن���ق���و����س واالآث�����������ار وال����ر�����ش����وم 
ال�����ش��خ��ري��ة، اأم����ا ال��ك��ت��اب��ة يف ال��ت��اري��خ 
هذه  م�شادر  ف��اإن  واملعا�شر  احل��دي��ث 
ال��ف��رتة م��وج��ودة يف ال��وث��ائ��ق، وبع�س 
ال�شفهية،  وال����رواي����ات  امل��خ��ط��وط��ات، 
واأح�����ي�����ان�����ا امل�����ق�����اب�����الت وال�����رح�����الت 
امليدانية. وكل هذه امل�شادر التاريخية 

تعاملت معها.

بالطبع متتلك مكتبة خا�صة، 
ماذا عنها؟

اإلى بناء مكتبتي اخلا�شة منذ  �شعيت 
اأكر من40 عاما فجمعت الكثر من 
وامل�شادر  واملخطوطات  النادرة  الكتب 
اأثناء �شفري وترحايل يف بلدان ال�شرق 

والغرب.
وكنت اأجلاأ اإلى ت�شوير امل�شدر اأو 
االأ�شلية،  ن�شخته  اأج��د  مل  اإذا  الكتاب 
الوثائق،  جمع  على  عملت  اأن��ن��ي  كما 
وبخا�شة ما يتعلق باجلزيرة العربية 
وباالأخ�س بالد تهامة وال�شراة املمتدة 
من مكة والطائف اإلى جنران وجازان، 
ومناطق  املنطقة  ه���ذه  ع��ن  فجمعت 
ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  اأخ���رى 
اأكر من 50 األف وثيقة، بع�شها اأ�شول 

د. غيثان الشهري في سطور
ع�شر.  منطقة  يف  عمرو  بني  ببالد  )1959م(  1379ه�  عام  • ولد 
• ا�شمه غيثان بن علي بن عبداهلل بن جري�س اجلبري ال�شهري. 

التحق باملدر�شة ال�شعودية االبتدائية يف النما�س عام 1383ه� 1384ه�. 
التاريخ  البكالوريو�س يف  التحق بكلية الرتبية فرع جامعة امللك �شعود وتخرج فيها بعد ح�شوله على درجة   •

واحل�شارة االإ�شالمية عام 1400ه� /1980م بتقدير ممتاز مع مرتبة ال�شرف االأولى. 
• نال املاج�شتر من جامعة اإنديانا بالواليات املتحدة االأمريكية بتقدير ممتاز مع مرتبة ال�شرف االأولى اأوائل 

عام 1405ه�/1984م.
يف   )University of Manchester(مان�ش�شرت بجامعة  ال�شرقية  الدرا�ش�ات  ق�شم  يف  الدكتوراه  درج��ة  ن��ال   •

بريطانيا بتقدير ممتاز م����ع مرتبة ال�شرف االأولى اأواخر عام1409ه� )1990/1989م(. 
وكان مو�شوع ر�شالة الدكتوراه »التاريخ االجتماعي واحلريف والتجاري يف احلجاز خالل الع�شر العبا�شي االأول 

132 � 232ه� /749 � 847م«.
• عاد اإلى كلية الرتبية باأبها ليعمل اأ�شتاذا م�شاعدا بق�شم التاريخ يف الكلية.

• يف اأواخر ع�ام 1410ه� )1990م( اأ�شبح رئي�شا لق�شم التاريخ يف الكلية حتى 1423ه� /2002م.
• ترقى اإلى درجة اأ�شتاذ م�شارك عام 1414ه� ، ثم ترقى اإلى درجة اأ�شتاذ متميز يف 1418/1/20ه�.

• اأول من ح�شل على درجة االأ�شتاذية من خريجي فرعي جامعة امللك �شعود واالإمام حممد بن �شعود االإ�شالمية 
باأبها )جامعة امللك خالد حاليا(.
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حوار
اإل��ى جمع  باالإ�شافة  ���ش��ور،  واأك��ره��ا 
ال��ك��ث��ر م���ن ال�����ش��ور ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 
النادرة عن كثر من االأمكنة واالأ�شياء 

التي �شاعت وانقر�شت.
ك���م���ا اأن����ن����ي ج��م��ع��ت ال���ك���ث���ر م��ن 
امل�����دون�����ات وامل������ذك������رات واخل���ط���اب���ات 
االإخ����وان����ي����ة وال�����ش��خ�����ش��ي��ة م���ن اأ���ش��ر 
وب���ي���وت���ات ع���ل���م يف ج���ن���وب اجل���زي���رة 

العربية.

هل ح�صلت على جوائز حملية
اأو اإقليمية اأو عاملية؟

ح�����ش��ل��ت ع���ل���ى ج����ائ����زة ع��ب��داحل��م��ي��د 
���ش��وم��ان يف ال��ع��ل��وم االإن�����ش��ان��ي��ة على 
م�����ش��ت��وى ال���ع���امل ال��ع��رب��ي ع���ام 1417 
�شوامخ  �شمن  تكرميي  ومت   ،)1996(
امل����وؤرخ����ني ال���ع���رب يف م���وؤمت���ر احت���اد 
 1435 ع��ام  بالقاهرة  العرب  امل��وؤرخ��ني 
من  اأخ���رى  ج��وائ��ز  نلت  كما   ،)2013(
ب��ع�����س ال��������وزارات واالأن����دي����ة االأدب���ي���ة 

واللقاءات العلمية.

كيف جتد الوقت للقراءة
والتاأليف يف ظل اأعمالك 

الوظيفية والأ�صرية 
والجتماعية؟

الوقت،  وتنظيم  التن�شيق  خ��الل  م��ن 
يبداأ  اليومي  برناجمي  اأن  خ�شو�شا 
م��ب��ك��را، فبعد ���ش��الة ال��ف��ج��ر اأم��ار���س 
على  اأح��ر���س  كما  ال��ري��ا���ش��ات،  بع�س 
ق��راءة �شيء من ال��ق��راآن، وه��ذا العمل 
اأواظ�����ب ع��ل��ي��ه م��ن��ذ ���ش��ن��وات، وب��ذل��ك 
اأجد الربكة حتل على نف�شي و�شحتي 

واأعمايل، واحلمد هلل.

كلمة لزمالئك الأ�صاتذة 
باجلامعة من خالل خربة

يف التعليم العايل وبخا�صة
يف اجلامعات نحو 40 عاما؟

واملربني  االأ�شاتذة  اإلى كل  نداء  اأوج��ه 
امل��ل��ك خالد  واالأك��ادمي��ي��ني يف جامعة 
ع�����ش��ر  م���ن���ط���ق���ة  م�����ن  غ�����ره�����ا  ويف 
م��ن��اط��ق  م���ن  اأخ������رى  م��ن��ط��ق��ة  اأي  اأو 
يف  اهلل  »ات��ق��وا  ف��اأق��ول  احلبيب،  بلدنا 
تكونوا  اأن  على  واح��ر���ش��وا  اأع��م��ال��ك��م، 
فاعلني يف  ج��ادي��ن  اأع�����ش��اء خمل�شني 
اأع��م��ال��ك��م ع��ل��ى ال��وج��ه امل��ط��ل��وب،  اأداء 
واح��ت�����ش��ب��وا يف ك���ل م���ا ت��ق��دم��ون��ه من 
والفكر  العلم  خدمة  يف  جليلة  اأعمال 
وال��ث��ق��اف��ة، ف��ال��واج��ب ع��ل��ى ك��ل واح��د 
نف�شه  يف  �شاحلة  لبنة  ي��ك��ون  اأن  منا 
واإذا  وج���ام���ع���ت���ه،  وجم��ت��م��ع��ه  واأه����ل����ه 
ب���اإذن  ن��ك��ون  ف�����ش��وف  ذل���ك  ا�شت�شعرنا 
اهلل عوامل بناء ورفعة الأهلنا وبالدنا 

ومقد�شاتنا«.

مؤلفات
ك��ارل بروكلمان على  امل�شت�شرق  اف��رتاءات   •

ال�شرة النبوية. 
• بالد بني �شهر وبني عمرو خالل القرنني 

الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني.
• ب�����الد ب���ن���ي ع���م���رو خ�����الل ال���ق���رن���ني »13 

�14ه�/19 � 20م«. 
• �شفحات من تاريخ ع�شر.

• بحوث يف التاريخ واحل�شارة اال�شالمية. 
ت���اري���خ���ي���ة يف احل���ي���اة  ع�������ش���ر: درا������ش�����ة   •
»1100-1400ه�����/  واالقت�شادية  االجتماعية 

1688-1980م«.
ع�����ش��ر  م���ن���ط���ق���ة  ال���ت���ع���ل���ي���م يف  ت�����اري�����خ   •

»1354-1386ه�/1934-1966م«.  

• ال���ه���ج���رات ال��ع��رب��ي��ة اإل�����ى ���ش��اح��ل ���ش��رق��ي 
اأف���ري���ق���ي���ة يف ال��ع�����ش��ور ال��و���ش��ط��ى واآث����اره����ا 
االجتماعية والثقافية والتجارية حتى القرن 

الرابع الهجري. 
• اأبها حا�شرة ع�شر »درا�شة وثائقية«. 

• االأقليات االإ�شالمية يف العامل »1« اأفريقيا. 
اجلزء االأول.  

االإ�شالمية  واحل�شارة  التاريخ  يف  بحوث   •
اجلزء الثاين.

»درا�شة  عبدالعزيز  امللك  ع�شر  يف  ع�شر   •
تاريخية للحياة االإدارية واالقت�شادية«.

وال��ع��ايل يف منطقة  ال��ع��ام  التعليم  ت��اري��خ   •
ع�شر خالل عهد خادم احلرمني ال�شريفني 

ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز»1402-1422ه��� /  امللك فهد 
1982-2002م«. 

ع���������ش����ر.  ت���������اري���������خ  م���������ن  ������ش�����ف�����ح�����ات   •
»الريا�س:مطابع العبيكان،1425ه�/2004م«.

• ال���وج���ود االإ����ش���الم���ي يف اأرخ��ب��ي��ل امل��الي��و 
»اإندوني�شيا وماليزيا اأمنوذجا«. 

ق��رون »ق10- القنفذة خالل خم�شة  بالد   •
ق15ه�/ق16-21م«. 

ت��اري��خ اجل��ن��وب »ع�شر  ال��ق��ول املكتوب يف   •
وجنران«.

كتب عنه
• ال�شيخ ها�شم بن �شعيد النعمي، �شذا العبر 

+ 
ق

فا
آ

منطقة  ومثقفي  واأدب����اء  علماء  ت��راج��م  م��ن 
ع�شر يف الفرتة ما بني »1215 اإلى 1415ه�«. 
• االأ�شتاذ عبدالكرمي بن اإبراهيم احلقيل . 

معجم املوؤرخني ال�شعوديني 
ال��ع��راق��ي،  اأح���م���د  ���ش��ي��د  ���ش��ر اخل��ت��م  اأ. د.   •
»درا�شة حتليلية نقدية يف بع�س موؤلفات ابن 

جري�س عن تاريخ وح�شارة منطقة ع�شر«. 
• االأ�����ش����ت����اذ حم���م���د ب����ن ي��ح��ي��ى ب����ن اأح���م���د 
احل��ك��م��ي، م��ع��ج��م م���وؤرخ���ي ت��ه��ام��ة االأ���ش��ت��اذ 
وال�شراة:  تهامة  م��وؤرخ  معرب.  اأحمد  حممد 
غيثان بن علي بن جري�س »درا�شة توثيقية«. 
• كما اأن له العديد من احلوارات ال�شحفية 
يف العديد من ال�شحف االإعالمية والعلمية.  يف بريطانيا

درست تواريخ عديدة
مثل تاريخ العرب قبل 

اإلسالم، وفترات التاريخ 
اإلسالمي المبكرة 

والوسيطة والحديثة 
والمعاصرة، كما درست 
تواريخ أوروبا وأمريكا 

وبلدان عديدة في 
الشرق األقصى وجنوب 

شرق آسيا وغيرها
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أقسام

أفكار مجنونة
���ش��وارع املدينة  اأه��م  اأح��د  امل��اء يف  اأبها بتعليق دب��ات  ق��ام �شاب يف مدينة 
اإل��ى  ق��ول��ه،  الفنية، ح�شب  ي��ه��دف م��ن فكرته  واأك��ره��ا ح��ي��وي��ة، وك���ان 
قد  فني  باأ�شلوب  البال�شتيكية  املخلفات  تدوير  باأهمية  النا�س  توعية 
يكون جديدا على كثر من النا�س، ولكن لقيت الفكرة كثرا من النقد 
ت�شويه  اإلى  اأدت  الفكرة  املجتمع، كون هذه  ردة فعل  وال�شخرية، وزادت 
املنظر احل�شاري للمدينة التي حتتفل باأهم لقب �شياحي ح�شلت عليه، 

وهو "عا�شمة ال�شياحة العربية 2017".
وجاء النقد من املجتمع بكل �شرائحه واعتربوا هذا العمل عبثيا ال 
يجب القيام به، وهو فعال قد يكون عبثيا، كما راآه كثر من �شكان وزوار 
اأبها، الأن الفكرة واإن كانت يق�شد منها خرا، فاإنها ناق�شة لكثر من 
النقاط املهمة التي توؤدي اإلى الهدف املن�شود، منها ومن وجهة نظري، 
اأن الفنان مل يخرت الوقت املنا�شب للبدء بتنفيذ فكرته، اإذا اتفقنا اأنها 
عمل فني، كذلك اإن ا�شتخدام هذا االأ�شلوب يف التوعية مل يكن منا�شبا، 
اأعمدة  بني  معلقة  م��اء  بجوالني  اإي�شالها  ت��ود  التي  الر�شالة  هي  فما 

االإنارة.
ونعيب على املجتمع اأنه مل ميهله الإكمال فكرته، كما قال، واأخذت 
حيزا كبرا يف و�شائل التوا�شل االجتماعي تندرا بهذه الفكرة، واأ�شبح 
ودعا  والتندر،  ال�شخرية  يتمادى يف  العمل  �شاهد هذا  اأو  �شمع  كل من 
البع�س اإلى اإيقاف ما اعتربوه عبثا بهذه الفكرة، وهو ما مت، حيث اأوقف 

عن اال�شتمرار يف هذا العمل. 
اأعتقد اأن الفكرة لو اأخذت وقتها الكايف من الدرا�شة، واختيار املكان 
االأفكار  من  العديد  ينظم  فني  معر�س  كاإقامة  لها،  املنا�شبني  والوقت 
امل�شابهة وحماولة ومعرفة ردة فعل املجتمع وق�شر وقت تنفيذ الفكرة، 

قد جتد النجاح وحتقق هدف التوعية الذي كان الفنان ي�شعى اإليه.

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة

+ 
ق

فا
آ

التدبير المنزلي.. عالقة تاريخية قوية بعلم البيئة البشرية
يعنى االقت�شاد املنزيل باإدارة وتدبر �شوؤون 
ال�����ش��روري��ة  امل���ن���زل، م��ن تقييم احل��اج��ي��ات 
امل�شروفات  ومقدار  املنزل،  اأه��ل  ال�شتهالك 
الالزمة خالل وقت معلوم، وتوفر حاجيات 
وامل��وارد  الزمن  ح��دود  يف  املنزل  ومتطلبات 
البيت، كما ي�شمل تدريب  ل��رب��ة  امل��ت��اح��ة 
االأط����ف����ال ع��ل��ى ح�����ش��ن اال���ش��ت��ه��الك وع���دم 

التبذير يف امللب�س واملاأكل.
 يندرج �شمن مفهوم االقت�شاد املنزيل 
م��ف��ه��وم م��ي��زان��ي��ة ال��ع��ائ��ل��ة اال���ش��ت��ه��الك��ي��ة 
عبارة عن  )Family Budget(، وهي 
والعينية  ال��ن��ق��دي��ة  ال���دخ���ول  ب��ني  ال���ت���وازن 
م�شادر  ب��ي��ان  م��ع  وم�����ش��روف��ات��ه��ا،  للعائلة، 

ال���دخ���ل وب���ن���ود امل�������ش���روف���ات ب��ال��ت��ف�����ش��ي��ل، 
وم��ي��زان��ي��ة ال��ع��ائ��ل��ة ذات اأه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة فهي 
التحقق بدقة عن  اإل��ى حد كبر يف  ت�شاعد 
االأ�شا�س  وتعطي  االأف���راد،  معي�شة  م�شتوى 

لكل نوع من اأنواع ح�شابات التخطيط.
واإيلني  بيت�شر  كاثرين  من  كاًل   ويعد 
ت��ط��وي��ر علوم  رواد  اأب����رز  ري��ت�����ش��ارد  ���ش��وال��و 
عام  مطلع  ويف  املنزيل،  واالقت�شاد  التدبر 
1899 مت اختيار التعبر "االقت�شاد املنزيل" 
ل��و���ش��ف ه���ذا امل���ج���ال، ث��م اأ���ش�����ش��ت ري��ت�����ش��ارد 
اجل��م��ع��ي��ة االأم��ري��ك��ي��ة ل��الق��ت�����ش��اد امل��ن��زيل 
االأمريكية  اجلمعية  با�شم  االآن  )واملعروفة 

لعلوم االأ�شرة وامل�شتهلك( عام 1909.

االقتصاد المنزلي بأبها..
17 عاما في تزويد سوق العمل 

بكوادر مؤهلة

زهراء حبتر 

بكلية  امل��ن��زيل  االق��ت�����ش��اد  اأن�����ش��ئ ق�شم 
عام  باأبها  امل��ن��زيل  واالقت�شاد  االإدارة 
1421ه���، ويقدم الق�شم برامج تربوية 
وي�شم  البكالوريو�س،  ل��درج��ة  ت��وؤه��ل 
الق�شم ثالثة م�شارات، هي: االقت�شاد 
واملحا�شبة.  االأع���م���ال  واإدارة  امل��ن��زيل 
وي��ح��ت��وي ع��ل��ى خ��م�����ش��ة م��ع��ام��ل، هي 
واملعامل  واخلياطة  الكيمياء  معامل 
ال��ف��ن��ي��ة وم���ع���ام���ل ال���ر����ش���م واحل����رف 

اليدوية ومعامل التغذية. 
االق��ت�����ش��اد  رئ��ي�����ش��ة ق�شم  واأك�����دت 
املنزيل بكلية االإدارة واالقت�شاد املنزيل 
باأبها، الدكتورة عبر عبدة حممد اأن 
الق�شم يركز على اإجنازات الفتيات من 
مل�شايرة  والنظرية،  العلمية  الناحية 
وربط  والتكنولوجي،  العلمي  التطور 
املجتمع،  باحتياجات  ال��درا���ش��ة  م���واد 
اإعداد خريجات قادرات على  اأجل  من 

التعامل مع متطلبات الع�شر.
االقت�شاد  ق�شم  يهدف   وقالت" 
امل���ن���زيل يف ت���زوي���د امل��ج��ت��م��ع مب��راح��ل 
املهنية  الكوادر  تنمية  و  العام  التعليم 
ال��درا���ش��ي��ة  امل��ن��اه��ج  بتطوير  اخل��ا���ش��ة 

بالطرق  والتعريف  املنزيل  لالقت�شاد 
برامج  وت�شميم  للتدري�س  احلديثة 

اأعداد معلمة لالقت�شاد املنزيل".

أنشطة القسم 
اأكدت الدكتورة عبر عبده اأن الق�شم 
واالأن�شطة  الربامج  العديد من  يقدم 

والتي تتمثل يف ما يلي:
حفظ  م��ث��ل  دي��ن��ي��ة  اأن�����ش��ط��ة   •
القراآن وعمل امل�شابقات للحفظ. 
عمل  م��ث��ل  ف��ك��ري��ة  اأن�����ش��ط��ة   •
ال�����ش��ال  ال��ف��ك��ر  ل��ت��ال���ش��ي  دورات 
التعامل  وكيفية  عنه  والتعريف 

معه. 
عمل  مثل  اجتماعية  اأن�شطة   •
والبازارات  التحفيزية  امل�شابقات 

املتنوعة.
ك��ع��م��ل  ال���ف���ردي���ة  • االأن�������ش���ط���ة 

م�شابقات ودورات حتفيزية. 
كعمل  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  االأن�����ش��ط��ة   •
امل�������ش���اب���ق���ات وت���ن���ظ���ي���م ح���ف���الت 

االأطفال. 

طموحات وتطلعات 
املنزيل  االقت�شاد  ق�شم  رئي�شة  ك�شفت 

باأبها  املنزيل  واالقت�شاد  االإدارة  بكلية 
االأداء،  الق�شم على رفع كفاءة  حر�س 
من  الدخل، وذلك  م�����ش��ادر  وت��ن��وي��ع 

خالل ثالثة حماور رئي�شية وهي:

فتاة طموحة 
لتحقيق  نهار،  ليل  للعمل  باإجنازاتها 
روؤي�������ة اإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ت���دف���ع ب��ع��ج��ل��ة 
وطن  الدخل،  م�شادر  وتنوع  التنمية 
طموح مبخرجاته يف التعليم، وباأبنائه 
الفذة،  االأكادميية  وك��وادره  املتميزين 
ليكون  ت�شعى  التي  ال�شابة  وبقيادته 
واأمته  اأبنائه  فخر  حمل  الوطن  ه��ذا 
ال���ع���رب���ي���ة، ومب����ن����ج����زات م��وؤ���ش�����ش��ات��ه 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال�����ش��ح��ي��ة وال�����ش��ن��اع��ي��ة 
وغ������ره������ا، وط�������ن ط����م����وح ي��ت��خ��ط��ى 

االأحالم اإلى الواقع، 
ك����م����ا ق�������ال امل����ل����ك ع�����ب�����داهلل ب��ن 
ال�شعوب  »كل  عبدالعزيز، يرحمه اهلل 
فلنا  نحن  اإال  فيه  يعي�شون  وط��ن  لها 
وط�����ن ي��ع��ي�����س ف���ي���ن���ا«، وط�����ن ط��م��وح 

مبواطنة �شادقة.

اقتصاد مزدهر
وذل����ك ب��ت��ن��وع م�����ش��ادر ال���دخ���ل وف��ت��ح 
العاملي،  لال�شتثمار  ال�شعودية  ال�شوق 
وب��ت��ح��وي��ل اق��ت�����ش��ادن��ا اإل�����ى اق��ت�����ش��اد 
م��ع��ريف م��ب��ن��ي ع��ل��ى االب���ت���ك���ار وري����ادة 
االأع����م����ال ون���ق���ل ال��ت��ق��ن��ي��ة، اق��ت�����ش��اد 
العلمي،  البحث  خمرجات  على  مبني 
جمتمعا  ولي�س  منتج،  جمتمع  وعلى 
على  يعتمد  اقت�شاد  فقط،  م�شتهلكا 
امل�شتهلك،  ال��ف��رد  ولي�س  املنتج  ال��ف��رد 
اأن�����ش��ط��ة خمتلفة،  اق��ت�����ش��اد م��ت��ن��وع يف 
وم��ب��ن��ي ع��ل��ى ا���ش��ت��ث��م��ار ال���ع���ق���ول، ال 

ا�شتثمار احلقول.

مجتمع حيوي
العمل،  ف��ر���س  دور يف خلق  ل��ه  ي��ك��ون 
جمتمع ميلك مقومات ريادة االأعمال، 
ي�شعى  وحيوي  طموح  مبتكر  جمتمع 

لبناء اقت�شاد متني ومزدهر.

قسم 
االقتصاد 
المنزلي 

بكلية اإلدارة 
واالقتصاد 

المنزلي بأبها
الرؤية

ال��ت��م��ي��ز ال��ع��ل��م��ي وال��ب��ح��ث��ي 
واالإ�شهام يف خدمة املجتمع 
وال����ري����ادة يف اإع������داد ك���وادر 
يف  تناف�شية  م��ه��ارات  لديها 
ال��ع��م��ل، مب���ا ي�شمن  ���ش��وق 

حتقيق اجلودة. 

الرسالة 
ت�����وف�����ر ب���ي���ئ���ة اأك����ادمي����ي����ة 
وتطبيقية ت�شارك يف خدمة 
املجتمع واإثراء �شوق العمل 
جماالت  يف  متميزة  ب��ك��وادر 

االإدارة واالقت�شاد املنزيل.

األهداف 
• تخريج كوادر موؤهلة 
تخ�ش�شات  خمتلف  يف 
ال���ك���ل���ي���ة مب�����ا ي���ت���واف���ق 
م���ع اح���ت���ي���اج���ات ���ش��وق 

العمل.
اإح��داث  يف  • االإ���ش��ه��ام 
التنمية الفعالة للبيئة 
يحقق  مب���ا  امل��ح��ي��ط��ة، 
ال��ت��ك��ام��ل ب���ني ال��ك��ل��ي��ة 

واملجتمع.
ق��������درات  ت����ط����وي����ر   •
هيئة  اأع�شاء  وم��ه��ارات 

التدري�س.

الهدف  ك��ان  ع�شر،  التا�شع  القرن  ويف 
اإعداد ال�شيدات  من تعليم االقت�شاد املنزيل 
ال�شابات للقيام باأدوارهن يف املنزل يف بيئات 
هذا  يف  الدرا�شية  الف�شول  قدمت  �شحية. 
املتحدة،  ال��والي��ات  يف  االأول����ى  للمرة  العلم 
وك���ن���دا، واأمل��ان��ي��ا، وب��ري��ط��ان��ي��ا ال��ع��ظ��م��ى، ثم 
ان��ت�����ش��رت يف اأم���ري���ك���ا ال��الت��ي��ن��ي��ة، واآ����ش���ي���ا، 
ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  وا�شطلعت  واإف��ري��ق��ي��ا. 
كالتي ترتبط باالأمم املتحدة، مبهام تنفيذ 
برامج لتعليم االقت�شاد املنزيل حول العامل. 
وي���رت���ب���ط ال���ت���دب���ر امل����ن����زيل ب��ع��الق��ة 
ت����اري����خ����ي����ة ق����وي����ة مب����ج����ال ع����ل����م ال��ب��ي��ئ��ة 
الع�شرين  ال��ق��رن  �شتينات  الب�شرية، ومنذ 

االقت�شاد  ب��رام��ج  م��ن  ع��دد  ت�شمية  اأع��ي��دت 
برامج  منها  اجل��ام��ع��ي،  التعليم  يف  امل��ن��زيل 
الربامج  الب�شرية"، ومن هذه  البيئة  "علم 

برنامج جامعة كورنيل. 
ي�������ح�������ت�������وي ال��������ت��������دب��������ر امل�������ن�������زيل 
)ال����غ����ذاء  م��ن��ه��ا  ع������دة،  على تخ�ش�شات 
ال�شخ�شي،  ال�شحة، التمويل  وال��ت��غ��ذي��ة، 
وامل��الب�����س،  الن�شيج  العائلية،  امل����وارد  اإدارة 
املاأوى وال�شكن، اال�شتهالك، علم االقت�شاد، 
والتكنولوجيا، علوم  الت�شميم  املنزل،  اإدارة 
الب�شرية،  والتنمية  ال�شيف،  واإك��رام  الغذاء 
املجتمع،  وخدمة  التعليم  االأ���ش��رة،  درا�شات 

وغر ذلك(. 
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أساتذة

د بدرية السرحاني: عضو هيئة التدريس
حجر الزاوية في العملية التعليمية

وكذلك ا�شتنتاج القوانني الفيزيائية. 

ما الأهداف التي ت�صعني
لتحقيقها كع�صو هيئة تدري�س؟

ع�شو هيئة التدري�س يعترب حجر الزاوية 
تتمحور  اأن  ويجب  التعليمية،  العملية  يف 
اأه����داف����ه يف حت��ق��ي��ق م��ع��اي��ر اجل������ودة يف 
التدري�س والتقييم، واإعداد الطالب مهنيا 

ونف�شيا وتربويا.

حدثينا عن جتربتك مع البتعاث؟
اأم��را �شهال،  ق��رار االبتعاث مل يكن  اتخاذ 
ب��ال��رغ��م م��ن اأن����ه ك���ان جت��رب��ة رائ��ع��ة بكل 
بالتحدي،  تت�شف  مرحلة  ه��ي  املقايي�س، 
ي��ك��ت�����ش��ف امل��ب��ت��ع��ث ف��ي��ه��ا ن��ف�����ش��ه وي��ك��ت�����ش��ب 
ال��ك��ث��ر م��ن امل���ه���ارات وي���ّك���ون ال��ك��ث��ر من 
وثقافات  ع���ادات  على  ويتعرف  ال��ع��الق��ات، 
ج����دي����دة، ن��اه��ي��ك ع���ن اك��ت�����ش��اب امل��ع��رف��ة 
الدرا�شة يف جامعات  واخل��ربة، من خ��الل 
وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات  يف  وامل�شاركة  عاملية، 
كل  ملتابعة  الفر�شة  له  يتيح  مما  العاملية، 
ج��دي��د، وال��ت��ع��رف على اخل���رباء يف جمال 

تخ�ش�شه.

ما ال�صعوبات التي
واجهتك يف البتعاث؟

اأن�������ا اب���ت���ع���ث���ت اإل�������ى اجل����ام����ع����ة ال��وط��ن��ي��ة 
االأ����ش���رتال���ي���ة ب��ال��ع��ا���ش��م��ة »ك����ان����ربا« وه��ي 
اأكر  ومن  الثقافات،  بتعدد  دولة معروفة 

االأماكن التي تعترب منا�شبة للعائلة،
ه����ذا ال مي��ن��ع م���ن اأن���ن���ا ق���د واج��ه��ن��ا 
االبتعاث، منها  بداية  ال�شعوبات يف  بع�س 
البيئة  مع  التاأقلم  وحماولة  اللغة،  حاجز 
اجل��دي��دة واالأن��ظ��م��ة ال�����ش��ارم��ة، ول��ك��ن مت 
ت��خ��ط��ي ه����ذه ال�����ش��ع��وب��ات ب�����ش��ك��ل ���ش��ري��ع، 
من�شوبي  ج��ه��ود  ب��ف�����ش��ل  ث���م  اهلل  ب��ف�����ش��ل 
�شفارة خادم احلرمني وامللحقية الثقافية، 
والذين ال ياألون جهدا يف تذليل ال�شعوبات 
ومتابعة الطلبة والطالبات ب�شكل م�شتمر، 
نف�شيا  ع��ام��ال  ميثل  ك��ان  العائلة  ووج���ود 

ومعنويا كبرا جدا. 

ماذا اأ�صافت لك جتربة البتعاث؟
االبتعاث  جتربة  ال�شخ�شي  ال�شعيد  على 

سارة السحلي

امل�شاعدة  النووية  الفيزياء  اأ���ش��ت��اذة  اأك���دت 
ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ب���اأب���ه���ا ال���دك���ت���ورة ب��دري��ة 
اأن اأكر امل�شكالت �شيوعا لدى  ال�شرحاين 
هو  املتقدمة  اأو  االأول��ى  امل�شتويات  طالبات 
تعترب  التي  الريا�شيات  م��ادة  يف  �شعفهن 
وا�شتنتاج  الفيزيائية  امل�شائل  ح��ل  اأ�شا�س 

القوانني الفيزيائية.
اأن ع�����ش��و هيئة  »اآف������اق«  ل���   وك�����ش��ف��ت 
العملية  الزاوية يف  يعترب حجر  التدري�س 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وي��ج��ب اأن ت��ت��م��ح��ور اأه��داف��ه 
يف حت��ق��ي��ق م��ع��اي��ر اجل����ودة يف ال��ت��دري�����س 
ونف�شيا  مهنيا  الطالب  واإع���داد  والتقييم 

وتربويا. 

ما الدافع لختيارك
تخ�ص�س الفيزياء؟

املادة املف�شلة لدي يف  الفيزياء  كانت مادة 
درا�شتي  اإك��م��ال  وق���ررت  الثانوية،  املرحلة 
اجل��ام��ع��ي��ة يف ه����ذا ال��ت��خ�����ش�����س، وي��ع��ود 
الف�شل الأخ��ي االأك��رب ال��ذي كان يف�شر يل 
بالطبيعة  وعالقتها  الفيزيائية،  القوانني 

بطريقة ممتعة ومب�شطة.

كيف يطور الأكادميي املتخ�ص�س
يف الفيزياء من مهاراته كاأ�صتاذ؟

ي�شتطيع  اأك����ادمي����ي  اأي  احل�����ال  ب��ط��ب��ي��ع��ة 
تطوير نف�شه كباحث، با�شتمراره يف جمال 
البحث العلمي، وعدم التوقف عند �شهادة 
ال���دك���ت���وراه ال��ت��ي ت��ع��ت��رب اخل��ط��وة االأول����ى 
وب��ال��ن�����ش��ب��ة لطريقة  ك��ب��اح��ث،  ط��ري��ق��ه  يف 
ال���ت���دري�������س ي���ط���ور م���ه���ارات���ه ع����ن ط��ري��ق 
التدري�س  يف  امل�شتخدمة  م�شادره  جتديد 
باأحدث ما هو متاح يف تخ�ش�شه، وتطويع 
التقنية احلديثة الإخراج الطالب من اإطار 

املحا�شرة التقليدية.

ما ال�صعوبات التي تواجه
الطالبات يف مادة الفيزياء؟

امل�شكلة االأكر �شيوعا عند طالباتي، �شواء 
يف امل�شتويات االأولى اأو امل�شتويات املتقدمة، 
هو ال�شعف يف مادة الريا�شيات التي تعترب 
الفيزيائية،  امل�شائل  حل  اأ�ش�س  من  اأ�شا�شا 

اأ���ش��اف��ت يل ال��ك��ث��ر ال��ك��ث��ر، ف�����ش��ال عن 
الدرجة العلمية التي كنت اأطمح للح�شول 
ع��ل��ي��ه��ا، اإذ اك��ت�����ش��ب��ت ال��ك��ث��ر م��ن امل��ه��ارات 
ذهبية  فاالبتعاث فرتة  والعملية،  العلمية 
وعلى  ال����ذات،  وت��ط��وي��ر  النف�س  الكت�شاف 
التجربة فر�شة  كانت هذه  االأ�شرة  �شعيد 
رائعة لأولدي لكت�شاب اللغة والختالط 
فاأ�شبحوا  خمتلفة،  وجن�شيات  بثقافات 
ميوال  واأك���ر  النف�س،  على  اع��ت��م��ادا  اأك���ر 
وغرت  التطوعية،  االأعمال  يف  للم�شاركة 
الكثر من عاداتهم وقناعاتهم واأولوياتهم 
العلمية  احل��ي��اة  طبيعة  ب�شبب  احل��ي��اة،  يف 
والعملية. جتربة االبتعاث جتربة خمتلفة 
ت�شعل احل�س الوطني والديني ب�شكل غر 

متوقع. 

هل لديك نية لتجربة
البتعاث مرة اأخرى؟

اأمت��ن��ى اأن ت��ت��اح يل ال��ف��ر���ش��ة م���رة اأخ���رى 
للتفرغ العلمي والعودة الأ�شرتاليا. 

ن�صيحتك للطالبات؟
ن�شيحتي للطالبات هي اإخال�س النية هلل 
اإلى  ال�شعي  االأج��ر يف  واحت�شاب  عز وج��ل، 
ط��ل��ب ال��ع��ل��م، وم���ن ث��م حت��دي��د اأه��داف��ه��ن 
ب����دق����ة، وال�������ش���ع���ي احل���ث���ي���ث ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا، 
كطالب علم تنظيم الوقت هو �شر النجاح، 
واالهتمام بالغذاء اجليد والنوم الكايف له 
الطالب، وحتقيق  االأث��ر يف حت�شيل  اأك��رب 

النجاح يف م�شمار احلياة، باإذن اهلل.

ما طموحاتك؟
ل��ه، وهلل احلمد حققت  ح��دود  الطموح ال 
ال��ك��ث��ر مم���ا ك��ن��ت اأط���م���ح اإل���ي���ه، وم���ا زل��ت 
اأط��م��ح لر�شاء اهلل وال��وال��دي��ن ث��م حتقيق 
م���زي���د م���ن االإجن��������ازات يف جم����ال ع��م��ل��ي، 
اأع�شاء  ليكونوا  وتن�شئتهم  اأبنائي  وتربية 

فاعلني باملجتمع.

كلمة اأخرية؟
اأ���ش��ك��ر ل��ك��م اإت��اح��ة ه���ذه ال��ف��ر���ش��ة، واأ���ش��األ 
االأم��ن  ي��دمي علينا نعمة  اأن  اهلل عز وج��ل 
واالأم�������ان يف ظ���ل ق���ي���ادة خ�����ادم احل��رم��ني 

ال�شريفني، حفظه اهلل.

الفيزياء النووية علم دراسة نواة الذرة
ت��ع��ّد ال��ف��ي��زي��اء ال��ن��ووي��ة ج���زءا م��ن الفيزياء 
ال��ذرة، من حيث خوا�س  ن��واة  بدرا�شة  يهتم 
اجل�����ش��ي��م��ات االأول���ي���ة يف ال���ن���واة ال��ت��ي حت��وي 
ب���روت���ون���ات ون���ي���وت���رون���ات، وت��راب��ط��ه��ا فيما 
ج�شيمات  امت�شا�س  عند  وتفاعالتها  بينها 
اإلى تف�شر  اإ�شافة  اأولية اأخرى من اخل��ارج، 
ال��ن��واة  وت�شمى  ال��ن��واة،  خ�شائ�س  وت�شنيف 

الذرية اأحيانا نوكليد.
وت����ل����ع����ب ث��������الث ق��������وى م������ن ال����ق����وى 
الرئي�شية االأربعة يف الطبيعة دورا اأ�شا�شيا يف 
النواة، هذه القوى هي: تاأثر قوي، قوة نووية 
���ش��ع��ي��ف��ة، ت��اأث��ر ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي�����ش��ي، ف��ال��ن��واة 
النووية  القوة  اأ�شباب متا�شكها بف�شل  متلك 

ال�����ش��دي��دة وال��ت��ي تتم ب��ت��ب��ادل ج��ل��ون��ات، رغم 
وجود التنافر الكهربي بني ال�شحنات املوجبة 
»الربوتونات« وفقا لقانون كولوم؛  النواة  يف 
ب��وا���ش��ط��ة طوم�شون  االإل���ك���رتون  واك��ت�����ش��اف 
كان اأول موؤ�شر على اأن للذرة هيكال داخليا. 
ففي مطلع القرن ال�20 كان النموذج املقبول 
للذرة من طوم�شون الذي كانت عنده الذرة 
عبارة عن كرة من ال�شحنات املوجبة مغرو�شة 

بداخلها اإلكرتونات �شالبة. 
اك���ت�������ش���ف   20 ال������ق������رن  م����ط����ل����ع  ويف   
ال���ف���ي���زي���ائ���ي���ون اأي�������ش���ا ث����الث����ة اأن���������واع م��ن 
ال��ذرات،  االإ�شعاعات ت�شدر من بع�س نظائر 

وهي: اأ�شعة األفا واأ�شعة بيتا، واأ�شعة غاما.

اأج��ري��ت   1914-1911 االأع�������وام  وب����ني 
جت���ارب م��ن ق��ب��ل ل��ي��ز م��اي��ت��رن، واأوت�����و ه��ان، 
بيتا  اأ�شعة  اأن  اكت�شفت  ت�شادويك  وجيم�س 
اإك�س.  اأ�شعة  وترافقها  اإلكرتونات  عن  عبارة 
ول��ك��ن جم��م��وع ط��اق��ة االإل���ك���رتون واالأ���ش��ع��ة 
ال�شينية مل تعادل الطاقة املفقودة من النواة 
ال��ذري��ة ع��ن ط��ري��ق حتلل بيتا. وك��ان��ت هذه 
ذلك  يف  النووية  للفيزياء  بالن�شبة  م�شكلة 
اأنه يوجد ج�شيم  الوقت. ثم تبني بعد ذلك 
يقوم  نيوترينو  وه��و  مرئي  غ��ر  اآخ��ر  اأويل 
بحمل تلك الطاقة الناق�شة. ويف عام 1905، 
امل��ادة  ت��ك��اف��وؤ  ق��ان��ون  اإين�شتاين  األ���ربت  ���ش��اغ 
الن�شبية  النظرية  �شياغته  عند  وال��ط��اق��ة 
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اخل��ا���ش��ة، وت��ب��ني بعد ذل��ك اأن االحت���اد بني 
ونيوترونات  ب��روت��ون��ات  م��ن  ال��ن��واة  مكونات 
ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��خ��ف��ي�����س ك��ت��ل��ة ال���ن���واة ب�شبب 
ال���رتاب���ط ب��ي��ن��ه��ا، وي�����ش��م��ى ذل����ك ال��ف��ق��د يف 
الطاقة  تلك  وتخرج  الكتلة،  نق�س  الطاقة 
»ال��ن��اق�����ش��ة« م��ن ال��ن��واة يف هيئة اإ���ش��ع��اع من 

اأ�شعة غاما.
موا�شيع حديثة يف الفيزياء النووية: 

)االن��دم��اج  ال��ت��ل��ق��ائ��ي��ة:  • ال��ت��غ��ي��رات 
النووي من نوية اإلى اأخرى(.
النووي. • اال�شمحالل 

النووي. • االن�شطار 
الثقيلة. العنا�شر  • اإنتاج 

• نال بكالوريو�س اللغة االإجنليزية من جامعة جازان.
• يعمل حالبا معيدا بق�شم االإجنليزية يف تنومة

• مهتم باأبحاث تعليم االإجنليزية لغر الناطقني بها.
• اأ�شتاذة الفيزياء النووية امل�شاعدة بكلية العلوم 

للبنات باأبها

التدرج العلمي
• بكالوريو�س فيزياء وتربية، من كلية الرتبية

للبنات اأبها 1420 
• ماج�شتر فيزياء نووية من كلية الرتبية

للبنات بجدة 1427
• دكتوراه فيزياء نووية من اجلامعة الوطنية 

االأ�شرتالية  1434 اإلى 1436

التدرج الوظيفي
• معيدة بكلية الرتبية للبنات باأبها منذ 1421

• حما�شرة بكلية العلوم للبنات منذ عام 1436
• وكيلة لرئي�شة ق�شم الفيزياء ملدة عامني 

• رئي�شة لق�شم الفيزياء بالنيابة عام 1427، 1428
• رئي�شة لق�شم الفيزياء 1429 اإلى 1430 
• رئي�شة لق�شم الفيزياء 1431 اإلى 1432

• وكيلة الكلية لل�شوؤون االأكادميية من 1438/1/1 

الجوائز 
• حا�شلة على جائزة اأبها للتفوق العلمي عام 1420 

• حا�شلة على جائزة التميز للتفوق العلمي
يف مرحلة درا�شة اللغة من امللحقية الثقافية

ال�شعودية بكانربا 1433 
• حا�شلة على جائزة التميز يف �شل�شلة جون كارفر 

للندوات العلمية.

د. بدرية محمد علي السرحاني

رسم يوضح هيكلية
النواة الذرية
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ضيوف الجامعة

د. فائز األسمري: التصدي للجرائم المعلوماتية
يبدأ بالدعاة والمدرسة واإلعالم

مل��رت��ك��ب��ي��ه��ا ل��ل��ت��وع��ي��ة ب���اأخ���ط���اره���ا يف 
و�شائل االإعالم املختلفة .

ما الطرق املنا�صبة التي حتارب 
بها املوؤ�ص�صة التعليمية

التهديدات التي تواجه املجتمع 
من خالل اجلرائم املعلوماتية؟

على  باأكر من طريقة، منها  حت��ارب 
وال�شابات   ال�شباب  توعية  املثل،  �شبيل 
مب���خ���اط���ر اجل�����رائ�����م امل���ع���ل���وم���ات���ي���ة، 
والتعريف باأنواع اجلرائم املعلوماتية 
وما املق�شود باملجرم املعلوماتي، وبناء 
لهذه  للت�شدي  القيم  م��ن  منظومة 
اجلرائم باأن يكون هناك باب اأو ف�شل 
يف امل���ق���ررات ال��درا���ش��ي��ة وال���درا����ش���ات 
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ع��ن اجل��رائ��م 
احلا�شب  م��ق��رر  وك��ذل��ك  املعلوماتية، 

االآيل يف املرحلة املتو�شطة والثانوية.
اأن ي��ك��ون ل��دي��ن��ا مقرر  ك��م��ا الب���د 
اجلرائم  عن  يتحدث  ن�شاط  كتاب  اأو 
امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة مب��خ��اط��ره��ا واأ���ش��راره��ا 

على الفرد واملجتمع واالأمن.

ما اأ�صباب ظهور اجلرائم 
املعلوماتية، وهل ت�صتحق

اأن تو�صف بالظاهرة؟

مشهور العمري

ن�������ادى ال����ب����اح����ث يف جم������ال اجل������ودة 
وطرق  واملناهج  املعلوماتية  واجلرائم 
التدري�س، مدير مكتب التعليم باأبها، 
اآل ���ش��ال��ح  ال���دك���ت���ور ف���ائ���ز ب���ن ع��ل��ي 
جلميع  امل�شتمرة  بالتوعية  االأ�شمري، 
اأط����ي����اف امل��ج��ت��م��ع ب�������ش���رر اجل���رائ���م 
امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، ك��ون��ه��ا ت��وؤث��ر ع��ل��ى كافة 
اأف������راده، ك��م��ا ���ش��دد اأي�����ش��ا ع��ل��ى اأدوار 
واالإع��الم  واملدر�شة  وامل�شاجد  ال��دع��اة 
التي  املعلوماتية  اجلرائم  حماربة  يف 
ي���رى اأن���ه���ا ان��ت�����ش��رت ب�����ش��ب��ب ال��ت��ط��ور 
ال�������ش���ري���ع يف ال��ت��ق��ن��ي��ة واحل���ا����ش���ب���ات 
و�شبكات االت�شاالت املفتوحة، ومواقع 

التوا�شل االجتماعي وغرها.

ما اأهمية املوؤمتر الدويل الثاين 
ملكافحة اجلرائم املعلوماتية 

والذي ا�صت�صافته اجلامعة 
اأخريا؟ 

ا�شتمرار هذه  اإلى  هناك حاجة ما�شة 
امل���وؤمت���ر ال��ت��ي ت��ت��زام��ن م��ع االن��ت�����ش��ار 
ال��ك��ب��ر وال��ت�����ش��ارع امل���ذه���ل يف ت��ط��ور 
و���ش��ائ��ل االت�����ش��ال وامل��ع��ل��وم��ات، وث��ورة 
ب��ل كل  دق��ي��ق��ة  ك��ل  امل��ت��ج��ددة  التقنية 
ث��ان��ي��ة، مم��ا اأدى اإل���ى ا���ش��ت��خ��دام ه��ذه 
ال��ت��ق��ن��ي��ة وه����ذا ال��ت��ط��ور يف اجل��رمي��ة 
التقنية  ا�شتخدام  واإ�شاءة  املعلوماتية، 
يف االإ�����ش����رار ب���االآخ���ري���ن م���ن خ��الل 
املخزنة،  املعلومات  و�شرقة  االحتيال 
واالب�����ت�����زاز ون�����ش��ر االأف����ك����ار ال�����ش��ال��ة 

والرذيلة واالإرهاب .

كيف تلعب امل�صوؤولية 
الجتماعية دورا يف حماربة 

اجلرائم املعلوماتية؟
جلميع  امل�شتمرة  التوعية  خ��الل  م��ن 
ه���ذه  ����ش���رر  امل���ج���ت���م���ع، الأن  اأط����ي����اف 
اجل���رائ���م ���ش��ي��وؤث��ر ع��ل��ى ك���اف���ة اأف�����راد 
امل��ج��ت��م��ع، وك��ذل��ك م��ن خ���الل تفعيل 
دور الدعاة وامل�شاجد كمنرب للتوعية، 
ودور  امل��در���ش��ة،  دور  اأي�����ش��ا  نغفل  وال 
االإع���الم االأك���رب يف حم��ارب��ة اجل��رائ��م 
التي  املخاطر  وتو�شيح  املعلوماتية، 
العقوبات  اإب��راز  و�شرورة  عنها،  تنجم 

ال��ت��ط��ور ال�شريع  اأه���م االأ���ش��ب��اب  م��ن 
امل���ت�������ش���ارع يف ال��ت��ق��ن��ي��ة واحل���ا����ش���ب���ات 
و����ش���ب���ك���ات االت�����������ش�����االت امل���ف���ت���وح���ة، 
وا������ش�����ت�����خ�����دام م������واق������ع ال����ت����وا�����ش����ل 
ل�شاعات  والبقاء  املختلفة  االجتماعي 
ط��وي��ل��ة اأم���ام���ه���ا، وق��ل��ة ال���وع���ي ل��دى 
ك��ث��ر م���ن ال�����ش��ب��اب وال�������ش���اب���ات، مما 
ي�شبب اال�شتدراج للوقوع يف اجلرائم 
ال�����ش��ارة،  االأف��ك��ار  ون�شر  املعلوماتية 
واالن����ب����ه����ار ب��ال��ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة 
تزايد  وكذلك  وال�شبكات،  واالإنرتنت 
ظ��ه��ور امل��واق��ع ال��دع��ائ��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة 
االإن���رتن���ت، وك����رة ه��واة  ع��ل��ى �شبكة 
امل����واق����ع االل���ك���رتون���ي���ة، مم����ا ي��ج��ع��ل 
اأ�شحاب اجلرمية املعلوماتية يجدون 
منا�شبا  مناخا  االل��ك��رتوين  الف�شاء 

لهم الرتكاب جرائمهم املتنوعة.
واأي�شا كرة الع�شابات االرهابية 
اأفكارهم  لن�شر  االإن��رتن��ت  �شبكة  عرب 
وال  واالب��ت��زاز،  والتحر�س  االإجرامية 
ن��ن�����ش��ى ا���ش��ت��غ��الل ���ش��ب��ك��ات ال��ت��وا���ش��ل 
االج��ت��م��اع��ي يف ا����ش���ت���دراج االأط���ف���ال 
االإدراك  �شعف  با�شتغالل  وابتزازهم 
التمييز  على  قدرتهم  وع��دم  لديهم، 
�شهال يف ظ��ل �شعف  ب��ه��م  وال��ت��غ��ري��ر 
رق���اب���ة االأ�����ش����رة وامل��ج��ت��م��ع، واأج���ه���زة 

ب��ي��ئ��ة خ�شبة  ب���االإن���رتن���ت  االت�������ش���ال 
ل��ل��ج��رائ��م امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة امل��وج��ه��ة �شد 
ب�شبب  وال�شابات،  وال�شباب  االأط��ف��ال 

�شعوبة رقابة االأ�شرة عليها.
يف  ب���داأت  املعلوماتية  واجل��رائ��م 
اأن  مرحلة  ت�شل  مل  ول��ك��ن  ال��ظ��ه��ور، 
و�شالحنا  املجتمع.  يف  ظاهرة  ت�شبح 
امل�شتمرة  التوعية  �شبق  م��ا  ك��ل  �شد 
وطبقاته  اأط��ي��اف��ه  بجميع  للمجتمع 
وتكون موجهة لبناء قيم لدى اأبنائنا 
اأجل  وبناتنا واأطفالنا وجمتمعنا من 
ح��م��اي��ت��ه��م م���ن ال���وق���وع يف اجل��رائ��م 
امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، وت����ف����ادي ا���ش��ت��غ��الل��ه��م 
وابتزاهم، وحمايتهم من االأفكار التي 

يبثها العابثون .

هل من و�صية يف كلمة اأخرية؟
املوؤ�ش�شات  دور  تفعيل  ج��دا  املهم  م��ن 
ثقافة  ون�شر  ال��وع��ي  يف  االجت��ماعية 
املعلوماتية  اجل��رائ��م  لهذه  الت�شدي 
امل��ن�����������ظ��م��ة، ف��ال��ع��ل��م ب��ال�����ش��يء خ��ط��وة 
جامعة  اأ�شكر  وعربكم  منه،  للوقاية 
امللك خالد على تنظيم املوؤمتر الدويل 
املعلوماتية  اجل��رائ��م  ملكافحة  الثاين 
واإتاحة الفر�شة للم�شاركة يف املوؤمتر 

ومتيز وجناح املوؤمتر.

د. فايز بن علي
آل صالح االسمري

للتعليم مبنطقة  العامة  االإدارة  العمل:   •
ع�شر، مدير مكتب التعليم باأبها.

خالد،  امل��ل��ك  بجامعة  متعاون  حما�شر   •
كلية الرتبية.

• ن���ائ���ب رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي ب��ل��دي��ة 
بلل�شمر

الشهادات العلمية
• دك���ت���وراه يف امل��ن��اه��ج وط����رق ال��ت��دري�����س، 
جامعة االمام حممد بن �شعود اال�شالمية، 
الرتبية،  ق�شم  االجتماعية،  العلوم  كلية 
الريا�س، بتقدير ممتاز مع مرتبة ال�شرف 

االأولى، 2014.
التدري�س،  وط��رق  املناهج  يف  ماج�شتر   •
بتقدير  الرتبية،  كلية  امللك خالد،  جامعة 

ممتاز ، 2008.
• بكالوريو�س الرتبية واالداب )جغرافيا( 
بتقدير  الرتبية  كلية  �شعود،  امللك  جامعة 

جيد جدا، 1994.

+ 
ق

فا
آ

تاريخ القرصنة اإللكترونية
القر�شنة واالخ����رتاق مع  ب���داأت ظ��اه��رة 
ب���داي���ة ظ���ه���ور احل��ا���ش��ب��ة االإل���ك���رتون���ي���ة، 
ا���ش��ت��خ��دام  م����ع  ك���ب���ر  ب�����ش��ك��ل  وازدادت 
االخ��رتاق  ي�شمل  حيث  ال�شبكات؛  تقنية 
قبل  من  احلا�شوب  �شبكات  على  الهجوم 
خمرتقي االأنظمة االإلكرتونية ومنتهكي 
ال��ق��وان��ني، ك��م��ا ي��ب��ني ال��ت��ط��ور احل��ا���ش��ل 
يف جم���ال ���ش��ري��ة امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي تغطي 
اأخ��رى  تقنيات  اإل��ى  باالإ�شافة  االإن��رتن��ت 

كاالت�شاالت.
ب�شرعة  القر�شنة  عمليات  وتتطور 
فائقة با�شتخدام تقنيات حديثة ومعقدة؛ 
عما  كليا  تتغر  اإليها  النظرة  جعل  مما 

ان���ت ع��ل��ي��ه يف ال�����ش��اب��ق، وه��ن��ا ب��ع�����س من 
عرب  حدثت  التي  القر�شنة  ح��االت  اأه��م 

التاريخ:
يدعى  �شخ�س  ق��ام   1986 ع��ام  يف   )1
روب���رت���و ���ش��وت��و )ك��ول��وم��ب��ي اجل��ن�����ش��ي��ة( 
لر�شل   حكومي؛  »تيليك�س«  خ��طيِ  ب�شرقة 
جمموعة ر���ش��ائ��ل ع��ربه اإل���ى م�����ش��ارف يف 
اأخ���رى،  دول  اإل���ى  ومنها  امل��ت��ح��دة،  اململكة 
مليون   13،5 نقل  الر�شائل  هذه  عن  ونتج 

دوالر من اأر�شدة احلكومة الكولومبية.
م��ن   ط���ال���ب  ق�����ام   1988 ع�����ام  يف   )2
Worm يف  برنامج  بزراعة  ك��ورل  جامعة 
�شبكة حوا�شيب حكومية انت�شر خالَلها يف 

6000 حا�شوب، وبعد اأن مت ك�شفه، طرد من 
اجلامعة، وحكم عليه باإيقافه عن العمل 3 

اأعوام، وتغرميه مبلغ 10،000 دوالر.
موعة من القرا�شنة الرو�س  3( جَمْ
بنقل مبلغ 10 ماليني دوالر من  قاموا 
م�شرفية  ح�����ش��اب��ات  اإل����ى   City Bank
 ،1994 ع���ام  يف  ال��ع��امل  دول  خم��ت��ل��ف  يف 
وكان زعيم الع�شابة »فالدمير ليفني« 
لتحويل  ال�شخ�شي  حا�شوبه  ي�شتخدم 
اإل��ى ح�شابات يف كل من فنلندا  االأم��وال 
الواليات  يف  اإيقافه  مت  وق��د  واإ�شرائيل، 
املتحدة، وحكم عليه بال�شجن ملدة ثالث 

�شنوات.

حوا�شيب  تعر�شت   1995 ع��ام  يف   )4
 250،000 اإل���ى  ��ة  االأم��ري��ك��َيّ ال��دف��اع  وزارة 
الفيدرالية  املواقع  تعر�شت  كما  هجمة، 

للت�شويه.
5( يف عام 2001 قامت جمموعة من 
االإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  ب��اخ��رتاق  القرا�شنة 
ل�شركة مايكرو�شوفت للربجميات، وعلى 
الرغم من اأن امل�شكلة مت حلها يف �شاعات 
من  يتمكنوا  مل  امل��الي��ني  اأن  اإال  قليلة، 

ت�شفح املوقع ملدة يومني.
6(  يف عام 2007 قام ُقْر�شان تركي 
يدعى karem بالهجوم على موقع هيئة 

االأمم املتحدة على �شبكة االإنرتنت.
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المملكة تحقق 
ذهبية معرض 

االبتكارات 
العالمي

الذهبية  امل��ي��دال��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ح�����ش��دت 
م�����ع م����رت����ب����ة ال���������ش����رف االأول������������ى يف 
دورت��ه  يف  العاملي  االب��ت��ك��ارات  معر�س 
جنيف  مدينة  يف  حاليا  واملقام   45 ال��� 

ب�شوي�شرا.
ممثلة  اململكة  م�شاركة  وج���اءت 
يف ج���ام���ع���ة امل���ج���م���ع���ة ع�����رب ك��ر���ش��ي 
للجلطات  التويجري  عبداهلل  ال�شيخ 

وذل��ك  امل��ج��م��ع��ة،  بجامعة  ال��دم��اغ��ي��ة 
ع���ن اخ���رتاع���ه���ا ج��ه��از ت��ق��دي��ر كمية 
ال��ك��ل��ي�����ش��رتول يف ال������دم، ب��ا���ش��ت��خ��دام 

ح�شا�س حيوي بتقنية النانو.
�����ل االخ����������رتاع ا����ش���ت�������ش���اري  وم�����ثَّ
ع���ل���م االأم�������را��������س م�������ش���رف ك��ر���ش��ي 
اأب���ح���اث ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل ال��ت��وي��ج��ري 
�شليم  رائد  الدكتور  املجمعة  بجامعة 
ال�����ربادع�����ي، ال�����ذي ت�����ش��ل��م امل��ي��دال��ي��ة 
النهائية  ال��رباءة  �شهادة  مع  الذهبية 

من املدير العام للمعر�س.
ال��ع��ام  ال�����ش��ع��ودي  القن�شل  وك���ان 
ب��ج��ن��ي��ف ����ش���الح ع����ب����داهلل امل���ري���ق���ب، 
�����ش����ارك يف اف���ت���ت���اح م���ع���ر����س ج��ن��ي��ف 
ال��دويل للمخرتعني يف دورت��ه ال���45. 
و���ش��ه��د امل��ع��ر���س م�����ش��ارك��ة ع����دد من 

تبوك تقدم 3 اختراعات 
جديدة لمكتب البراءات 

األميركية
تبوك  بجامعة  اخللوية  واالأن��ظ��م��ة  اال�شت�شعار  �شبكات  اأب��ح��اث  مركز  ق��دم 
املتحدة  بالواليات  التجارية،  والعالمات  ال��رباءات  ملكتب  اخرتاعات  ثالثة 
االأمركية USPTO، وكان اأولها نظام لت�شهيل اإدارة ح�شود احلجاج، وي�شم 
واالأم��ن��ي��ة  ال�شخ�شية  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  حت��ت��وي  مثبتة  وت��ط��ب��ي��ق��ات  اأج���ه���زة 
التي  اخل��دم��ات  م��ن  كبرة  حزمة  اإل��ى  اإ�شافة  ب��احل��اج،  اخلا�شة  وال�شحية 
ت�شهل الفري�شة، باإعطاء �شيوف الرحمن املعلومات املنا�شبة التي ت�شاعدهم 

على ق�شاء فري�شة احلج ب�شالم واأمان.
وث���اين ه��ذه االخ���رتاع���ات ج��ه��از م��راق��ب��ة وت��اأه��ي��ل االأط��ف��ال امل�شابني 
اأجهزة  �شبكة  و�شع  ويعمل من خالل   ،AMAS ا�شم  عليه  ويطلق  بالتوحد، 
ا�شت�شعار ال�شلكية �شغرة احلجم، ميكن ارتداوؤها من قبل الطفل امل�شاب، 
احليوية  واالإ����ش���ارات  ال�شلوك  ور���ش��د  للمراقبة  نظام  مبثابة  تكون  بحيث 
املختلفة للطفل، ويعمل هذا النظام على تعلم حميطه ب�شورة تلقائية وجمع 
البيانات وحتليلها، وكذلك اإ�شدار اإنذارات وتنبيهات ميكن على اأ�شا�شها اأن 
يت�شرف االآباء واالأمهات واالأطباء وموظفو الطوارئ مع االأطفال امل�شابني 

بالتوحد بطريقة مالئمة.
ويحتوي النظام على حزمة من القدرات واخليارات التي من خاللها 
القلب ومدى  بالتوحد، ومنها قيا�س نب�شات  امل�شاب  يوؤمن �شالمة الطفل 
انتظامها، وال�شيطرة على االأجهزة االإلكرتونية، واإطفاوؤها، واحتواوؤه على 
موقع  وحت��دي��د  احل��رك��ة،  و���ش��رع��ة  اجت���اه  وك�شف  لل�شوت،  وم��ك��رب  �شماعة 
اأو  �شوتي  نب�س  وتوليد  لل�شحن  قابلة  ب��ط��اري��ات  على  واح��ت��واوؤه  الطفل، 

كهربائي للخروج من دوامة احلركة املتكررة.
كما ت�شم اخليارات نظاما لقيا�س درجة حرارة اجل�شم املحيط، وك�شف 
امل�شجلة  الطفل  واإر�شال تقرير ن�شي عن حالة  وال�شقوط،  وقيا�ص احلركة 

اإلى ويل االأمر اأو الطبيب.
اال�شت�شعار  �شبكات  اأب��ح��اث  م��رك��ز  ق��دم��ه  ال���ذي  الثالث  االخ���رتاع  اأم���ا 
واالأنظمة اخللوية بجامعة تبوك اإلى مكتب الرباءات والعالمات التجارية 
بالواليات املتحدة االأمركية، فهو عبارة عن نظام للتعديل الرباعي املكاين، 
من  النظام  ه��ذا  ي�شتفيد  بحيث   ،»MIMO« ات�شاالت  نظام  الأع���داد  يهدف 
البعد الثالث الف�شائي غر امل�شتخدم لتعزيز االإنتاجية ال�شاملة، اإذ اإن تقنية 
التعديل الرباعي املكاين احلالية ت�شتخدم فقط جزءا حقيقيا من الت�شكيل 
املكاين والنظام املعدل ميد هذا اإلى البعد الثالث، وذلك لال�شتفادة الق�شوى 

من امكانات هذا النظام.
اال�شت�شعار  �شبكات  اأبحاث  ن�شرها مركز  التي  العلمية  البحوث  وبلغت 
اأوراق علمية من�شورة  املا�شي، �شبع  للعام  واالأنظمة اخللوية بجامعة تبوك 
يف جمالت علمية حمكمة، وثماين اأوراق علمية عر�شت يف موؤمترات علمية 

عاملية، وورقتني علميتني قيد املراجعة.
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امل��خ��رتع��ني ال�����ش��ع��ودي��ني م��ن جامعة 
عبدالعزيز  امل��ل��ك  وج��ام��ع��ة  امل��ج��م��ع��ة 

بجدة وجامعة امللك خالد بع�شر.

الخبرة تعيد 
المتقاعدين 

للجامعة 
اإلسالمية

واف�����ق م���دي���ر اجل���ام���ع���ة االإ���ش��الم��ي��ة 
امل��رزوق��ي على مقرتح  الدكتور ح��امت 
ال��ه��ي��ئ��ة اال����ش���ت�������ش���اري���ة ب��اال���ش��ت��ف��ادة 
م���ن خ����ربات امل��ت��ق��اع��دي��ن ل��ل��ت��دري�����س 

يف اجل���ام���ع���ة ع����ن ط���ري���ق ال��ت��ع��اق��د، 
مب����ا ي�����ش��ك��ل ق��ي��م��ة م�����ش��اف��ة ل��ل��ع��م��ل 
االأكادميي، ويعزز من فر�س ا�شتثمار 

طاقات املتقاعدين.
وب�������داأت اجل���ام���ع���ة يف اإج�������راءات 
ال��ت��ع��اق��د ح��ت��ى ال�����19 م��ن ذي احلجة 
الف�شل  منت�شف  ح���ددت  كما  امل��ق��ب��ل، 
ال���درا����ش���ي احل����ايل ال���ش��ت��ق��ب��ال امل��رك��ز 
الكليات  لطلبات  ب��اجل��ام��ع��ة  العلمي 
 ،1439-1438 الدرا�شي  للعام  للتعاقد 
وف�����ق االأن���ظ���م���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ع��اق��د 
م���ن جمل�س  امل��ع��ت��م��دة  وال�������ش���واب���ط 
الهيئة العمل  اجلامعة. كما اقرتحت 
على اإن�شاء ناد اجتماعي الأع�شاء هيئة 
ودرا�شة  عمل  بيئة  لتوفر  التدري�س، 

جاذبة للمدر�شني والطالب.

منصور كويع

اإع��داد نظام  ال��وزارة من  انتهاء  العي�شى عن  اأحمد  التعليم الدكتور  ك�شف وزير 
2030، ومينح  اململكة  روؤي��ة  يتواكب مع  ال�شعودية،  للجامعات احلكومية  جديد 
ال  ولكنه  بها،  اخلا�شة  التحديات  ملواجهة  اال�شتقاللية،  من  مزيدا  اجلامعات 

ي�شمل اخل�شخ�شة.
ل��دى هيئة اخل���رباء مبجل�س  ي��در���س حاليا  ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د  اأن  واأو���ش��ح 
جمل�س  اإل��ى  يحال  قد  لكونه  ر�شميا،  يطبق  حتى  وقتا  �شياأخذ  ولكنه  ال���وزراء، 

ال�شورى الإبداء املرئيات عليه.

التعليم الجامعي بالمجان
من  يتطلب  عام  ب�شكل  العايل  التعليم  يف  احلا�شل  »التطور  التعليم  وزي��ر  قال 
اململكة  روؤي��ة  لتتوافق مع  ال�شعودية  اأو���ش��اع اجلامعات  النظر يف  اإع��ادة  ال���وزارة 
اجلامعي  التعليم  يكون  اأن  اأي  )خ�شخ�شة(،  م�شطلح  اأن  اإل��ى  م�شرا   ،»2030
احلكومي مبقابل مادي، غر وارد يف النظام اجلديد، الذي رفعته ال��وزارة اإلى 

هيئة اخلرباء.
�شيكون  ولكن  باملجان،  تعليمها  تقدم  اجلامعات حكومية  »�شتبقى  واأ�شاف 
التغير يف اجلامعات داخليا وتنظيميا، و�شتحقق تلك التغيرات تطلعات القيادة 
واملجتمع، ولكن ال اأ�شتطيع التحدث بالتف�شيل عنه، كونه مل يقر حتى االآن وقد 

يطراأ عليه بع�س التعديالت«.

متطلبات السوق
بني العي�شى اأن لدى الوزارة حاليا خطة لت�شير التعليم العايل وفقا ملتطلبات 
�شوق العمل يف اململكة، موؤكدا اأن هذه اخلطة بداأتها الوزارة قبل اأ�شهر و�شتنتهي 
وت�شمل  ملناق�شتها،  والتنمية  االقت�شادية  ال�شوؤون  جمل�س  اإل��ى  لتحال  قريبا، 
عملية التكامل بني التعليم املهني والتقني والتعليم العايل واملتطلبات االأ�شا�شية 
تقدمها  ال��ت��ي  وال��ربام��ج  التخ�ش�شات  هيكلة  فيها  و�شتدخل  ال��ع��ام،  للتعليم 

اجلامعات حاليا.

اعتبارات لكل تصنيف
اأو�شح وزير التعليم اأنه ال يعول كثرا على الت�شنيفات الدولية العتبارات خا�شة 
م�شتوى  رف��ع  يف  ت�شاهم  التي  الق�شايا  بكافة  تهتم  ال���وزارة  لكن  ت�شنيف،  بكل 

جامعات سعودية

مزيد من
استقاللية الجامعات 
في التنظيم الجديد

مراتب  احتلت  اأنها  مبينا  العامل،  م�شتوى  على  ال�شعودية  اجلامعات  تناف�شية 
اأولى على م�شتوى العامل العربي، كما تقدمت على م�شتوى الت�شنيف العاملي.

اجل��ام��ع��ات  يف  ال��ت��دري�����س  هيئة  اأع�����ش��اء  جن�شيات  ب��ت��ن��وع  العي�شى  واأ����ش���اد 
الكفاءات  ا�شتقطاب  على  تتناف�س  ال��ع��امل  يف  اجلامعات  اأن  م��وؤك��دا  ال�شعودية، 
ت�شجع  ال  ال���وزارة  اأن  يعني  ال  وه��ذا  جن�شياتهم،  عن  النظر  بغ�س  واملتميزين، 
العليا من  للدرا�شات  املبتعثني  اأع��داد  اإن  اجلامعي، حيث  التدري�س  يف  ال�شعودة 

قبل اجلامعات تتزايد �شنويا.

دراسة نظام المنح
اأن برنامج املنح الدرا�شية اخلا�شة بتدري�س الطالب يف  اإلى  اأ�شار وزير التعليم 
قبل  من  الدرا�شة  قيد  ي��زال  ال  ولكنه  موؤقتا،  توقف  املحلية  االأهلية  اجلامعات 
الوزارة. ولفت اإلى اأن اإيقاف مكافاآت طالب االمتياز لدى اجلامعات االأهلية جاء 
لكون نظام املنح الدرا�شية الداخلية ما زال حتت الدرا�شة، فاإذا اأقر نظام املنح من 
الكليات واجلامعات  النظر يف �شرف مكافاآت طالب االمتياز يف  جديد ف�شيعاد 
اأعطت اهتماما ملو�شوع طالب االمتياز، وتعمل على  ال��وزارة  اأن  االأهلية، مبينا 

اإنهاء م�شكلتهم.

اقتصاد جديد
اقت�شاد �شعودي  اإل��ى خلق  اململكة 2030 ت�شعى  روؤي��ة  اأن  اإل��ى  التعليم  اأ�شار وزي��ر 
جديد خالل ال� 15 �شنة املقبلة، وهو تنوع اقت�شادي مهم جدا، و�شيكون للجامعات 
وكفاءات  ك��وادر  بتخريج  يتعلق  فيما  ال��روؤي��ة، ال�شيما  دور كبر يف حتقيق هذه 
من  خ�شو�شا  جماالته،  بكافة  باالقت�شاد  تنه�س  اأن  ت�شتطيع  متمكنة،  وطنية 

خالل البحث العلمي.
امل�شاعف  االهتمام  على  اجلامعات  بت�شجيع  ب��داأت  ال���وزارة  اأن  اإل��ى  واأ���ش��ار 
بالبحث العلمي وحث اأودية التقنية وال�شركات املرتبطة بها على ت�شجيع ال�شباب 
منتجات  اإل��ى  االخ��رتاع  ب��راءات  وحتويل  االإنتاجية،  اخلا�شة  �شركاتهم  الإن�شاء 

اقت�شادية.

مالمح التنظيم
اجلامعات اأو�شاع  يف  النظر  • اإعادة 

احلكومي اجلامعي  التعليم  خ�شخ�شة  • ا�شتبعاد 
وتنظيميا داخليا  اجلامعات  يف  • التغير 

الدكتور رائد �صليم الربادعي بعد ت�صلمه امليدالية الذهبية
مع �صهادة الرباءة النهائية من املدير العام للمعر�س
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يحيى القبعة

خ��ال��د  االب���ت���ع���اث  اإدارة  م���دي���ر  ن�����ش��ح 
ال�����ش��ل��ي��م��ان امل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ى االب��ت��ع��اث 
م���ن امل��ع��ي��دي��ن وامل���ح���ا����ش���ري���ن ب��رف��ع 
اأي  اأو  ب��ال��ق��ب��ول  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��ع��ام��الت 
قبل مدة  االبتعاث  اآخ��ر مي�س  اإج���راء 
التحويل،  اأو  القبول  تاريخ  كافية من 
بعد  ي�شدر  النهائي  القرار  الأن  نظرا 
ع����دة خ���ط���وات واإج���������راءات، وع�����ّدد يف 
ح��وار مع "اآفاق" اأب��رز االأخ��ط��اء التي 
جهلهم  نتيجة  امل��ب��ت��ع��ث��ون،  فيها  ي��ق��ع 
ال�شليمان  واللوائح. ومتنى  باالأنظمة 
اأن مُي��ن��ح روؤ�����ش����اء االأق�������ش���ام وع��م��داء 
اإنهاء  يف  الكاملة  ال�شالحية  الكليات 
م��ع��ام��الت امل��ب��ت��ع��ث��ني ال��ع��اج��ل��ة طيلة 
ال��ع��ام ال��درا���ش��ي، وذل���ك ح��ر���ش��ا على 

م�شرتهم التعليمية.

ما اأهم اخلدمات والت�صهيالت
التي تقدمها اإدارة البتعاث 

للمبتعثني؟
االب���ت���ع���اث  اإدارة  ت���ق���دم���ه  م����ا  اأه�������م 
ال�شمانات  م��ن��ح  يف  يكمن  ب��اجل��ام��ع��ة 
املالية للمحا�شرين واملعيدين، وذلك 
ل��ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن م��را���ش��ل��ة اجل��ام��ع��ات 
واحل�شول على القبوالت، كذلك تقوم 
املبدئية  امل��واف��ق��ات  بتجهيز  االإدارة 
للراغبني يف االبتعاث للخارج وت�شهيل 

كافة االإجراءات املتعلقة.

امل�صكالت التي يتعر�س لها 
املبتعثون؟

ملبتعثي  ال�شائعة  امل�شكالت  اأب���رز  م��ن 
اجل����ام����ع����ات امل���ح���ل���ي���ة، ق����ي����ام ب��ع�����س 
ال��درا���ش��ي  ال��ف�����ش��ل  ب��ح��ذف  املبتعثني 
من  احت�شابه  يعني  وذل��ك  تاأجيله،  اأو 
اأي�شا  لالبتعاث،  الزمنية  امل��دة  �شمن 
�شعوبة  وه���ي  اأخ�����رى  م�شكلة  ه��ن��اك 
ال��ت��وا���ش��ل م��ع امل�����ش��رف��ني ال��درا���ش��ي��ني 
تكليفهم  اإل���ى  ب��االإ���ش��اف��ة  للمبتعثني، 
يوؤثر  ما  اأخ��رى،  واأعمال  مبحا�شرات 

على �شر البعثة.
اأم����ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��ب��ت��ع��ث��ني يف 
اجلامعات اخلارجية فاأهم العوائق هي 

السليمان يقترح تفويض رؤساء األقسام
بإنجاز معامالت المبتعثين

مبتعثون

التاأ�شرة،  ب��اإج��راءات  املبتعثني  جهل 
وعدم االإملام بقوانني البلدان املبتعثني 
اإل���ي���ه���ا، وك���ذل���ك اأن��ظ��م��ة اجل��ام��ع��ات، 
بوابة  توجد  بها.  القبول  ومتطلبات 
اإل��ك��رتون��ي��ة خ��ا���ش��ة ب��امل��ب��ت��ع��ث��ني على 
موقع اجلامعة، ولكن هناك من ي�شكو 
ت��ردون على هذه  عدم فاعليتها، كيف 
البوابة  مع  التعامل  يتم  املالحظات؟ 

هل هناك اإجراءات تطويرية 
تهدف اإلى ت�صهيل العملية 

الإدارية للح�صول على القرارات 
املتعلقة بالبتعاث يف وقت 

قيا�صي؟
ن���ع���م ه���ن���اك ع�����دة اإج�����������راءات، م��ن��ه��ا، 
ت���ف���وي�������س �����ش����ع����ادة وك����ي����ل اجل���ام���ع���ة 
العلمي،  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ل��ي��ا  ل��ل��درا���ش��ات 

االإل���ك���رتون���ي���ة ب�����ش��ف��ة دوري������ة، ول��ك��ن 
هناك بع�س التعديالت على االأنظمة 
ب���اجل���ام���ع���ة ق����د ت��ت�����ش��ب��ب يف ال���وق���ت 
ال��راه��ن يف وج���ود بع�س امل��الح��ظ��ات، 
قريبا،  نهائي  ب�شكل  حلها  �شيتم  التي 
ل��ت��ك��ون ق��ن��اة ت��وا���ش��ل م���ع امل��ب��ت��ع��ث��ني، 
ا�شتف�شاراتهم  ع��ل��ى  ال���رد  خ���الل  م��ن 

وت�شاوؤالتهم، وكذلك اإر�شادهم.

رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال���دائ���م���ة ل��الب��ت��ع��اث 
وال���ت���دري���ب، ن��ي��اب��ة ع���ن ال��ل��ج��ن��ة، من 
خالل البت يف االأمور العاجلة املتعلقة 
للمبتعثني،  النظامية  ب��ال��ت��م��دي��دات 
وذلك مراعاة لو�شعهم وحتى ال يوؤثر 
ع��ل��ى م�����ش��رت��ه��م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة. اأمت��ن��ى 
اأن ي��ت��م ت��ف��وي�����س ع��م��داء  م�����ش��ت��ق��ب��ال 
ال��ك��ل��ي��ات وروؤ�����ش����اء االأق�������ش���ام ب��ات��خ��اذ 

العاجلة  باملعامالت  املتعلقة  القرارات 
ال���ت���ي ت��خ�����س امل��ب��ت��ع��ث��ني الإجن����ازه����ا 

�شريعا.

�صبق اأن مت عمل
ندوات اإر�صادية للمقبلني 

على البتعاث، كيف تقيمون 
التجربة ومدى جتاوب املعيدين 

واملحا�صرين معها؟
االإر�شادية  الندوات  لتجربة  بالن�شبة 
للمقبلني على االبتعاث كانت ناجحة 
ف��ي��ه��ا  مل����ا  مم����ي����ز،  ط����اب����ع  وذات  ج������دا 
م���ن م��ع��ل��وم��ات ق��ي��م��ة ت��الم�����س واق���ع 
امل��ب��ت��ع��ث��ني، ومل���ا حت��ت��وي��ه م��ن االإج��اب��ة 
العالقة من  الت�شاوؤالت  عن كثر من 
امل��ع��ي��دي��ن وامل��ح��ا���ش��ري��ن، ح��ي��ث ك��ان 

هناك جتاوب كبر وح�شور الفت.

ما اأهم ال�صلبيات التي قد يقع 
فيها املقبلون على البتعاث من 

اأجل احل�صول على قبولت؟
ملرحلة  القبوالت من اجلامعات  جلب 
برنامج  اأي  بها  يوجد  وال  املاج�شتر، 
عليها  للح�شول  توؤهلهم  للدكتوراه، 
كذلك  اجل��ام��ع��ة،  نف�س  يف  م�شتقبال 
اخ��ت��ي��ار والي����ات وم���دن غ��ر منا�شبة 
مت��ام��ا للجو ال��درا���ش��ي، واأي�����ش��ا ع��دم 
اال�����ش����ت����ع����داد ال��ن��ف�����ش��ي ب�����ش��ك��ل ك���اف 

لالبتعاث.

ن�صيحة توجهها للمبتعثني 
واملبتعثات؟

رفع املعامالت املتعلقة بالقبول اأو اأي 
قبل مدة  االبتعاث  اآخ��ر مي�س  اإج���راء 
التحويل،  اأو  القبول  تاريخ  كافية من 
بعد  ي�شدر  النهائي  القرار  الأن  نظرا 
عدة خطوات واإج��راءات. اأي�شا ينبغي 
مراجعة  االبتعاث  على  املقبلني  على 
ل��وائ��ح االب��ت��ع��اث ج��ي��دا قبل ال��ب��دء يف 
معرفة  على  ي��ك��ون��وا  واأن  اإج����راء،  اأي 
تامة بكافة االأنظمة. ونتمنى للجميع 
كما  ج��ي��دة،  درا�شية  ببيئة  يحظوا  اأن 
ن��رح��ب دائ���م���ا ب����اأي ا���ش��ت��ف�����ش��ارات من 
املحلية  اجلامعات  يف  �شواء  املبتعثني، 

اأو اخلارجية. 
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مبتعثون

• جامعة الملك خالد: 152
• جامعة الملك سعود: 83

• جامعة الملك عبدالعزيز: 51
• جامعة أم القرى: 27

• الهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية بعسير: 20

• جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية: 18

• الهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية بالرياض: 5

190
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0

عدد المبتعثين
سنويا: 80

المبتعثون في 
الجامعات الخارجية: 

381

الدول الخارجية 
المبتعث إليها: 9

المبتعثون في 
الجامعات والمؤسسات 

الداخلية: 378

الجامعات الداخلية 
والمؤسسات المبتعث 

إليها: 18

• الجامعة اإلسالمية: 5
• جامعة القصيم: 3

• الهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية

بمكة المكرمة: 3
• مدينة الملك فهد

الطبية: 2
• مركز األمير سلطان لمعالجة 

أمراض وجراحة القلب: 2
• جامعة الطائف: 1

• مستشفى الملك فيصل 
التخصصي ومركز األبحاث: 2

• الهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية

بالمدينة المنورة: 1
• جامعة الدمام: 1

• جامعة طيبة: 1
• مدينة الملك

عبدالعزيز الصحية
بالحرس الوطني: 1

عدد الدارسين في كل جامعة ومؤسسة داخلية
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جامعات دولية

التأسيس
ن��وف��م��رب 1450، وه��ي  اأن�����ش��ئ��ت اجل��ام��ع��ة يف 

بذلك خام�س اأقدم اجلامعات يف العامل.
تقدم اجلامعة 75 برناجما للدرا�شات 
اجلامعية و 353 برناجما للدرا�شات العليا 
ي���زي���د عن  مل���ا  ل���ل���دك���ت���وراه  ب��رن��اجم��ا  و 96 

63700 طالب.
جلامعات  اإ����س  ك��ي��و  لت�شنيف  ووف��ق��ا 
بر�شلونة  جامعة  ف��اإن   ،2011 ل�شنة  العامل 
اإ���ش��ب��ان��ي��ا؛ اإذ حتتل  ه��ي اأف�����ش��ل ج��ام��ع��ة يف 
ال��ف��ن��ون  وامل���رك���ز 89 يف  ع��امل��ي��ا  امل��رك��ز 148 
الهند�شة  يف   175 وامل���رك���ز  واالإن�����ش��ان��ي��ات، 
وتكنولوجيا املعلومات، واملركز 74 يف علوم 
احلياة والعلوم الطبية احليوية، واملركز 87 
يف العلوم الطبيعية، واملركز 143 يف العلوم 

االجتماعية.

الدراسات
• 16   كلية ومعهدا جامعيا
• 8  مراكز تابعة للجامعة
• 73  درجة �شهادة جامعية

• 144  درجة ماج�شتر 
• 48  برناجما للدكتوراه

ودب��ل��وم��ا  م��اج�����ش��ت��ر  درج�����ة    654  •
عاليا خا�س

• 97  دورة تكميلية جامعية
م�����ش��ت��م��رة  ت���اأه���ي���ل���ي���ة  دورة    599  •

ومفتوحة

الطالب
• 65643  طالبا

اجل��ام��ع��ي��ة  ال�����ش��ه��ادات  يف    44420  •
والدورات

• 4865  يف درجة املاج�شتر اجلامعية 
• 5431  باحثا 

• 2259  يف الدرا�شات العليا
م��ن درج��ات  13835 طالبا ج��دي��دا   •
وال�شهادات  وال��دب��ل��وم��ات  اللي�شان�س 

اجلامعية
درج��ة  حاملي  م��ن  خريجا   10281  •
اللي�شان�س، وخريجي  ودرجة  الدبلوم 

املاج�شتر والدكتوراه

الموظفون
• 5311  اأ�شتاذا جامعيا وباحثا

• 2283   موظفا باالإدارة

األبحاث العلمية
• 5180 من�شورا علميا

• 680 اأُطروحة دكتوراه
• 59 ق�شما اإداريا بحثيا 

• 301 جمموعة بحثية معرتف بها
العمل  663 م�شروعا بحثيا يجري   •

فيها
• 40  براءة اخرتاع
• 760 معيدا باحثا

خا�س  بحثيا  وم��رك��زا  م��ع��ه��دا   23  •
باجلامعة

النشاط الدولي
يف  يدر�شون  واف���دا  طالبا   9662  •

اجلامعة  من 94 جن�شية خمتلفة

1749ط��ال��ب��ا واف���دا �شمن برامج   •
التبادل اجلامعي 

• 1111 طالبا من جامعة بر�شلونة 
يف ب���رام���ج ال���ت���ب���ادل ال��ط��الب��ي مع 
جامعات وموؤ�ش�شات اأجنبية اأخرى.

التصنيف العالمي
ال��ربي��ط��اين:  ال��ت��امي��ز  ت�شنيف   •
اأف�شل 201- جاءت اجلامعة �شمن 
250 جامعة عامليا يف �شبتمرب 2016.
QS: ج����اءت اجل��ام��ع��ة  ت�����ش��ن��ي��ف   •

�شمن اأف�شل 160 جامعة يف العامل
• اإ���ش��ب��ان��ي��ا: تعد اجل��ام��ع��ة االأول���ى 

على م�شتوى البالد.

الكليات
واملعلومات،  املكتبات  اجلميلة،  الفنون 
ع���ل���م االأح�����ي�����اء، احل�������ق���وق، االق��ت�����ش��اد 
الغذائية،  والعلوم  ال�شيدلة  واالأعمال، 
اجلغرافيا  الفيزياء،  الفل�شفة،  االآداب، 
وال���ت���اري���خ، اجل��ي��ول��وج��ي��ا، ال��ري��ا���ش��ي��ات 
وع����ل����وم احل����ا�����ش����وب، ال���ط���ب وال���ع���ل���وم 
ال�شحية، التمري�س، طب االأ�شنان، علم 

النف�س، الكيمياء، وكلية الرتبية.

أشهر الخريجين
وموؤلف  كاتب  ات�شاغا:  •برناردو 
اأدب  يف  ويكتب  البا�شك،  اإقليم  من 
اأ�شهر  وحتولت  وال�شباب،  االأطفال 
فيلم حمل  اإل��ى  »اب��اب��اك��واآ«  اأعماله 
ون�����ش��رت  ع����ام 2006  اال����ش���م  ن��ف�����س 

بع�س كتبه ب� 26 لغة.
رئي�س نادي  الب����ورت����ا:  خ�����وان   •
ع���ام���ي 2003  خ�����الل  ب���ر����ش���ل���ون���ة: 
عهد خوان  ويف   ،2010 ع���ام  ح��ت��ى 
البورتا حقق نادي بر�شلونة اإجنازا 
فريدا من نوعه مل ي�شبقه اإليه اأي 
من االأندية االأوروبية، عندما حقق 
ع��ام واح��د،  األ��ق��اب يف  �شتة  الفريق 

وحتديدا يف العام 2009.
• دولور�شالماركا: املديرة ال�شابقة 

ملكتبة كاتالونيا الوطنية
• رامون ترميو�شا: ع�شو الربملان 

االأوروبي منذ 2009
ك���ات���ب���ة  ال�����ه�����ا������ش�����م�����ي:  جن���������اة   •
م��غ��رب��ي��ة - ك��ات��ال��ن��ي��ة، ف�����ازت ب��ج��ائ��زة 
»رام����ون ي���ول« وه��ي اأح���د اأه���م اجل��وائ��ز 

االأدبية بكتالونيا.

جامعة برشلونة
University of Barcelona

التعليم العالي كقيمة
ترى د. بانتا اأنه من اأجل عر�س قيمة التعليم العايل فيجب:
التخطيط  ب��اأه��داف  املتعلقة  االأداء  م��وؤ���ش��رات  •تتبع 

اال�شرتاتيجي.
اأدل���ة تعلم ال��ط��الب لتقدميها  اإع����داد ت��ق��اري��ر ع��ن   •

الأ�شحاب امل�شلحة.
•ت�شليط ال�شوء على االأمور التي نفعلها واالإجراءات 
التي نتخذها لتح�شني تعلم الطالب وتطوير التعلم.

كتبها
•ت�شميم التقييم الفعال:

مبادئ واأمناط املمار�شات اليافعة.
• حتديث التقييم، 2012.

• املمار�شات الفعالة للقادة االأكادمييني، 2006.
وحت�شني  وت��ن��ف��ي��ذ  تخطيط  ال��ت��ق��ي��ي��م:  اأ���ش��ا���ش��ي��ات   •

التقييم يف التعليم العايل.

أشهر مقاالتها
وع��ددت   ،2011 يف  �شطرته  وال��ذي  التقييم،  اأن�شطة  اإح��ك��ام 
فيه العوائق التي تواجه ا�شتخدام نتائج التقييم لتح�شني 
زم��ن��ي غر  ج���دول  وج���ود  ع���دم  التعليم، منها  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
لالأ�شاتذة  العايل  التجاري  الربح  ومعدل  للتغير،  واقعي 
اأن 6% فقط من  وال��ذي ف�شر  العليا،  االإدارة  والوظائف يف 
للتح�شني  التقييم  نتائج  ا���ش��ت��خ��دام  ت�شتطيع  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

التعلم.

الجوائز:
»ران��دل��ت��وب��ي��ا���س« للتميز يف  ب��ج��ائ��زة م��رك��ز  ف����ازت   •

القيادة عام 2005.
• فازت مبنحة و�شع معاير تعليم املدر�س عام 2002.

• فازت بجائزة اأكادميية العميد عن م�شروع التطوير 
املهني عام 2000.

ممار�شات  ت�شكيل  يف  بانتا«  »ت���رودي  الربوفي�شور  اأ�شهمت 
ت��ق��ي��ي��م ال��ت��ع��ل��م ال���ع���ايل، م���ن خ����الل م���ا ن�����ش��رت��ه م���ن كتب 
اللجان  �شمن  م�شت�شارة  العمل  طريق  وع��ن  ومطبوعات، 
 2006 حتى   1992 فمن  املتحدة،  ال��والي��ات  يف  اال�شت�شارية 
عملت د. بانتا نائبا لرئي�س حت�شني املوؤ�ش�شات والتخطيط 
يف ج��ام��ع��ة »اإن����دي����ان����ا«، وج���ام���ع���ة »ب�������وردو ي��ون��ي��ف��ر���ش��ي��ت��ي 
اإنديانابولي�س«، وت�شرف االآن على برناجمني، اأولهما يتعلق 
باعتماد الدرا�شات التي تعتمد على التعلم الذاتي، وثانيها؛ 
برنامج داخلي قوي يعتمد على مراجعة الوحدات االإدارية 
تقييم  على  واملديرين  العمداء  ت�شاعد  التي  واالأك��ادمي��ي��ة 

مدى فعالية براجمهم وخدماتهم.

مبادئ التعلم الستة
يف عام 2010 طلبت د. بانتا من ممار�شي التقييم يف اجلامعة 
من االأ�شاتذة تقييم طالبهم مقارنة مببادئ تعلم اخلريج 
تخت�شر  وال��ت��ي   1998 ع��ام  يف  �شياغتها  مت��ت  ال��ت��ي  ال�شتة 
وتكامل  النقدي،  والتفكر  الفعال،  االت�شال  م��ه��ارات  يف: 
وفهم  الفكري،  والتو�شع  التعمق  وتبني  املعرفة،  وتطبيق 
املجتمع واحل�شارة، والقيم واالأخالق. وكلها تقريبا توجد 
يف علميات التقييم يف كل الدورات التعليمية، وجنحت تلك 
وح�شنت  الطالب،  �شعف  لنقاط  الأ�شاتذة  فهم  يف  املبادئ 

من تبنيهم ال�شرتاتيجيات جديدة.

تسخير تقنية المعلومات
تقنية  ت�شخر  يف  تتمثل  ج��دي��دة  ف��ك��رة  ب��ان��ت��ا  د.  ط��رح��ت 
املعلومات يف اإحداث اإجراء اختبار تقييم الطالب يف اأماكن 
ال��ت��ق��ي��ي��م، ح��ي��ث ي�شتطيع  ب��اجل��ام��ع��ة يف م���راك���ز  خم��ت��ل��ف��ة 
عندما  اأي  لهم،  يحلو  ما  متى  التقييمات،  اإكمال  الطالب 
ي�����ش��ع��رون ب��اأن��ه��م ج���اه���زون واأن���ه���م يف اأح�����ش��ن ح��االت��ه��م. 
لالأن�شطة  املخ�ش�س  الوقت  �شيزداد  لالأ�شاتذة  وبالن�شبة 

والتعليم والتعلم داخل الف�شل.

البروفيسور 
بانتا صاحبة 
فكرة 
تسخير تقنية 
المعلومات في 
تقييم الطالب
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الجامعات في 2040.. برؤية هولندية
بقلم: جان بيتر ماكبست

»وورلد يونيفرسيتي نيوز«

�شتكر جامعات الهند وال�شني بن�شبة 
و���ش��ت��ت��ح��ك��م  ال���ب���ل���دي���ن،  ك���ال  يف   %100
م���راك���ز امل��ع��رف��ة ال���ك���ربى يف اآ���ش��ي��ا يف 
هي  ف��ه��ذه  ال��ع��ايل،  التعليم  م�شتقبل 

اجتاهات التعليم العايل يف 2040.
مل ي��ك��ن ه���ذا ���ش��رب��ا م��ن اخل��ي��ال 
اأو ق������راءة ل��ل��ك��ف، ب���ل ه���و واق�����ع ي���راه 
الهولندية  »اأول��رتخ��ت«  جامعة  مدير 
درزوان«؛  ف����ان  »ب����رت  ال��ربوف�����ش��ي��ور 

وامل���راك���ز  اجل���ام���ع���ات  اأن  وي�����رى 
والبنية  االأف������ذاذ  وال��ع��ل��م��اء  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
التحية املتقدمة �شتلعب دورا مهما يف 
مناء و�شيطرة مراكز املعرفة الكربى. 
واأك�����د اأن امل��ن��اه��ج وه��ي��اك��ل ال���درج���ات 
العلمية �شتتعر�س لتغير جذري كبر 
���ش��واء يف  ال��ق��ادم��ة،  الع�شرين ع��ام��ا  يف 
املحتوى اأو يف طريقة تدري�س االأبحاث 

يف ظل مناء التخ�ش�شات البينية.
وتوقع اأن اجلامعات �شتخرج من 
عباءة الدول ب�شبب حاجاتها املتزايدة 
لالأموال و�شتبحث عنها يف مكان اآخر 

»التعليم  االأخ��ر  كتابه  يف  و�شطره  بل 
وال��ذي  عاملي«  منهج   :2040 يف  العايل 
اأم�شرتدام   جامعة  ن�شر  دار  عن  �شدر 

يف 20 مار�س املا�شي.
درزوان  ف��ان  الربوف�شيور  وي���رى 
���ش��ي��ك��ون  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأن م���راك���ز 
اأمركا  واث��ن��ان يف  اآ�شيا  اأرب��ع��ة يف  منها 
املتحدة  اململكة  يف  وواح���د  ال�شمالية، 
�شويا،  و�شوي�شرا  اأملانيا  يف  اآخ��ر  ورمب��ا 
وواح�����د يف ال�����ش��وي��د وال���دمن���رك م��ع��ا، 
وواح�����د يف ب��ل��ج��ي��ك��ا وه���ول���ن���دا، ورمب���ا 

واحد يف فرن�شا.

وب�����ش��ب��ب ال��ت��ك��ل��ف��ة ال���زائ���دة امل��ط��ل��وب��ة 
اإكمال  اأج��ل  م��ن  ال�شباب  النوابغ  م��ن 

تعليمهم العايل.

تداعي ونمو الجامعات
وال�شيا�شة  احل��وك��م��ة  اأ���ش��ت��اذ  وي����رى 
»غ����ورن����غ����ني«  ال����ع����ام����ة يف ج����ام����ع����ة 
اأن  ف������راي«  دي  »ج�����وك  ال��ه��ون��ل��دي��ة 
�شحيح  »زوان«  الربوف�شيور  حتليل 
التحليل  ج��ان��ب  م���ن  وق����وي  ج��زئ��ي��ا 
امل����ق����ارن، ح��ي��ث اإن ج��ام��ع��ات ال��ع��امل 
ال���غ���رب���ي ت���ت���داع���ى يف ال���وق���ت ال���ذي 

تنمو فيه جامعات اآ�شيا ب�شرعة جدا. 
ويرى الروف�شيور »جوك« اأن اأوروبا 
التعليم  رق��م��ن��ة  ع���رب  امل�����ش��ك��ل��ة  حت���ل 
ويف م���راك���ز امل��ع��رف��ة ال���ك���ربى، واأك���د 
باملناطق  تتعلق  امل��ع��رف��ة  م��راك��ز  اأن 
ال��ت��ي ت��رت��ب��ط ب��ه��ا امل��ن��ظ��م��ات ال��ع��ام��ة 
اجل��ام��ع��ات،  م��ع  اخل��ا���ش��ة  بال�شركات 
وهذا حل يجدي مع العلوم الطبيعية 
وال��ه��ن��د���ش��ة، ب��ي��د اأن�����ه ال ي���ج���دي يف 
الأن  واالجتماعية؛  االإن�شانية  العلوم 
الرقمنة جتعل فروع اجلامعات اأكر 

قابلية للتطبيق.
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جامعات دولية

الحداثة السائلة!
اأي����ام م�����ش��ت، ع���امل االج��ت��م��اع  ال�شهر »�شيجموند  ت���ويف ق��ب��ل  ل��ق��د 
بومان« الذي اأعتربه اأحد رواد التفكر النقدي يف مو�شوع احلداثة 
وجتلياتها التي مازالت تثر الكثر من اجلدل والنقا�س يف العديد 
انعكا�شاتها  وبخا�شة  ال��ع��امل،  يف  والبحثية  الفكرية  ال��دوائ��ر  م��ن 
املختلفة على جمريات االأحداث والتطورات التي �شهدتها املجتمعات 
اأن ظهرت حت��والت جوهرية يف  اإل��ى  ال�شنوات االأخ��رة  االإن�شانية يف 

العالقات االإن�شانية م�شت ب�شكل خطر منظومة القيم املختلفة.
لقد طرح هذا املفكر البولندي فكرة احلداثة ال�شائلة يف نقده 
للمجتمعات الغربية ليف�شر من خاللها تطورها والتغيرات الفكرية 
التي تعرتيها، بحيث اعترب اأن التقدم التقني الذي ت�شهده خمتلف 
تعامالته،  على  هيمن  ق��د  احل��داث��ي  ل��الإن�����ش��ان  احلياتية  امل��ج��االت 
وغرت من روؤيته لواقعه وم�شتقبله ولالآخر من حوله، وا�شتحوذت 

نزعة اال�شتهالك على �شلوكياته.
ويوؤكد »بومان« اأن هذه املجتمعات قد اأ�شبحت �شائلة بتوجهها 
الزمان  يف  املحدود  غر  واال�شتهالك  الفردية  احلرية  تقدي�س  اإل��ى 
واملكان، ومل تعد يف ظل هذه التغرات للمنظومة الفكرية وال�شلوكية  
فقد  املا�شي،  يف  كانت  كما  حمرتمة  للدول  ال�شيادية  احل��دود  حتى 
غر تدفق املهاجرين وال�شلع واالأموال واملعلومات من واقعها واأدى 
اإلى انكما�س الثقة ون�شوب �شراعات اإيديولوجية واقت�شادية اأججت 
وا�شتقرارها  احل��ي��اة  ع��ق��دت م�شار  وال����روة،  ال��ه��وي��ة  ن��زاع��ات ح��ول 
فو�شى  يف  يعي�شون  النا�س  وجعلت  وال��ث��ق��ايف   واالأم��ن��ي  االجتماعي 

القيم .
اإن احلداثة ال�شائلة ح�شب تعبر »بومان« ُيعد التطور ال�شلبي 
اإن مل ي�شهد  ي��وؤدي،  ال��ذي قد  ال��راه��ن  للحداثة الغربية  يف الع�شر 
اإن�شانية خطرة  اأزم���ات  اإل���ى  ت��غ��را يف م�����ش��اره،  اأو  اإ���ش��الح��ا ع��اج��ال 
اإل���ى ن��ه��اي��ة ال��ت��اري��خ ال���ذي تكلم ع��ن��ه امل��ف��ك��ر االأم��رك��ي  ق��د ت�شفي 

املا�شي. القرن   من  االأخرة  ال�شنوات  "فوكوياما" يف 
العربية  املجتمعات  يف  نحن  علينا  يجب  االأ���ش��ا���س،  ه��ذا  وع��ل��ى 
ناأخذ مبفهوم  واإمن��ا  ال�شائلة  احلداثة  للغرب يف  التبعية  نتجنب  اأن 
االأول��ى   ال�شلبة  �شيغتها  امل��وج��ود يف  التنويري  اإط��اره��ا  يف  احل��داث��ة 
املرتبط  واحل�شاري  امل��دين  التطور  اإل��ى  اأردن��ا  اإذا  بنا  �شتدفع  والتي 
الذي ميكننا من  املثمر  االنعكا�س  لها  ليكون  واالأخ��الق  بالعقالنية 
يف  بدورنا  نعلق  جعلتنا  التي  املتعددة  الفكرية  اأزماتنا  من  اخل��روج 

االنتقالية احل�شارية وعرقلت م�شرتنا نحو التطور والنماء.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa
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كندا
الطالب  ال��ت��ح��اق  طلبات  اأع����داد  زادت 
بن�شبة  الكندية  باجلامعات  الدوليني 
ط��ل��ب��ات  ت��ق��ل�����س  م����ن  ب���ال���رغ���م   %20
االن�������ش���م���ام ل��ل��ج��ام��ع��ات االأم���رك���ي���ة، 
يف  ردان«  »ال��ي��زاب��ي��ث  ���ش��ط��رت  ح�شبما 
�شحيفة »ان�شايدهايراديوكا�شن«. ففي 
ج��ام��ع��ة »وت���رل���و» يف »اأون���ت���اري���و« زادت 
بينما   %25 بن�شبة  ال��دول��ي��ة  الطلبات 
بن�شبة  العليا  ال��درا���ش��ات  طلبات  زادت 
»»مكما�شرت«  جامعة  يف  وكذلك   .%41
ال��ط��ل��ب��ات  زادت  اأي�����ش��ا  »ووت���ل���رل���و«  يف 
بن�شبة 34.4%. اأما يف الواليات املتحدة 
ح�شب   %39 ق���دره  انخفا�شا  ف�شهدت 
القبول  م�شجلي  راب��ط��ة  اأج��رت��ه  م�شح 

والت�شجيل يف اجلامعات االأمركية.

فرنسا
ا�شرتاتيجية  و�شع  اإل��ى  فرن�شا  حتتاج 
ج�����دي�����دة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال�����ع�����ايل ال������دويل 
التعليم  ب��رام��ج  م��ن  ن�شيبها  لتو�شيع 
اإي  ���ش��ي  »اآي  ���ش��ط��رت  ح�شبما  ال��ع��ايل، 
»التعليم  بعنوان  تقرير  اإفمونيتور«عن 
العايل الفرن�شي عرب احلدود: احلاجة 

امللحة لو�شع ا�شرتاتيجية«،
ال����ت����ق����ري����ر ������ش�����در ع������ن وك����ال����ة 
ال��ت��اب��ع��ة لرئي�س  امل���رك���زي  ال��ت��خ��ط��ي��ط 

وزراء فرن�شا.
امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  واأك�������د 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة ل��دي��ه��ا 40 ف��رع��ا دول���ي���ا يف 
ب��رن��ام��ج  ال���ع���امل ول��دي��ه��ا 600  اأن���ح���اء 
يدر�س فيها 37000 طالب، منهم 6000 

طالب يف التعليم عن بعد.

المملكة المتحدة
اأك�������ش���ف���ورد ع��ل��ى عتبة  ���ش��ت��ك��ون ج��ام��ع��ة 
اجلنيهات  مباليني  بحثي  برنامج  اإع��داد 
تطوير  على  �شت�شاعد  التي  االإ�شرتلينية 
ع���ق���ار ج���دي���د ي��ن��ت��ج م���ن ال��ق��ن��ب ال��ط��ب��ي 
ح�شبما  واحل������ادة،  امل��زم��ن��ة  االآالم  ل��ع��الج 
�شي« يف موقعها  بي  اإن  »�شي  قناة  �شطرت 

االإلكرتوين. 

سويسرا
يف  ق��دم��ا  ال�شوي�شرية  اجل��ام��ع��ات  مت�شي 
جاء  حيث  للجامعات،  العاملي  الت�شنيف 
للتقنية  ال��ف��ي��درايل  ال�����ش��وي�����ش��ري  امل��ع��ه��د 
يف  ل��وزان  يف  ال�شناعية  الفيدرالية  وكلية 
مقدمة ت�شنيف تاميز لعام 2017 ح�شبما 

�شطرت جملة »�شتادي انرتنا�شونال«.

المملكة المتحدة
وجهت جلنة التعليم يف الربملان الربيطاين 
ا�شتف�شارا للبحث يف تاأثر خروج بريطانيا 
من االحتاد االأوروبي على التعليم العايل. 
ع��دم  م��ن  التعليم  جل��ن��ة  خم���اوف  وتتمثل 
ا�شتقطاب  على  م�شتقبال  بريطانيا  ق��درة 
ال��ط��الب االأذك���ي���اء م��ن ح���ول ال��ع��امل؛ مما 
ي��ه��دد م��ك��ان��ة اجل��ام��ع��ات ال��ربي��ط��ان��ي��ة بني 

جامعات العامل.

الصين
امل�شدر  ع��رب  التعليم  ال��ط��الب  ع��دد  و���ش��ل 
ال�����ش��ني حل�����وايل 10 م��الي��ني  امل���ف���ت���وح يف 
 1.5 ب���  م��ق��ارن��ة  امل��ا���ش��ي،  ع��ام 2016  بنهاية 
�شطرت  ح�شبما   2014 يف  ط��ال��ب  م��ل��ي��ون 

�شحيفة »ذا بي اآي اإي نيوز«.

اليابان
تشجع الطالب 
الدوليين

على العمل 
في أراضيها

م���ن ال�������ش���رك���ات ت��خ��ط��ط الإي����ج����اد ف���روع 
ل��ه��ا خ����ارج ال��ي��اب��ان وم���ن ث��م حت��ت��اج اإل��ى 

موظفني دوليني. 

بقاء الطالب الوافدين
اتخاذ  ب�شدد  اليابانية  التعليم  وزارة  اإن 
اإج��������راءات ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال���ن���واب���غ من 
الطالب يف 30 مقاطعة يابانية، وتقرتح 
لدعم  مكاتب  اإن�����ش��اء  اليابانية  اجل��ه��ات 
للعمل  امل��ح��ل��ي��ة  وال�����ش��رك��ات  ال��ب��ل��دي��ات 
ك��ه��م��زة و���ش��ل ب��ني ال��ط��الب ال��واف��دي��ن 
املناطق.  تلك  يف  ال�شغرة  وال�����ش��رك��ات 
كما �شيتم عمل دورات تدريبية ملدة �شهر 
لتكاليفها  ال�����ش��رك��ات  م��ع حت��م��ل  واح����د 
مع  والتعليم  الرتبية  وزارة  م��ن  ب��دع��م 
تعليم  وي�شهم  ال�����ش��روط.  بع�ص  ف��ر���ص 
اإدم��اج  وت��رة  ت�شريع  يف  اليابانية  اللغة 

الطالب يف هذه اخلطة.

أكثر من 15 ألف طالب
"وزارة العدل اليابانية"  اإح�شائيات  ت�شر 
عدد  اأن  اإل��ى  التاأ�شرات  ب��اإ���ش��دار  املنوطة 
ال��ذي��ن حت�شلوا على  ال��واف��دي��ن  ال��ط��الب 
ل�  و����ش���ل   2015 ع����ام  وظ��ي��ف��ي��ة يف  ف���ر����س 
15.567 طالبا، بزيادة قدرها 21% عن عام 
2014، و�شعف العدد امل�شجل يف عام 2005.

وخ��ري��ج��و اجل��ام��ع��ات ال��ت��ي ت��در���س 
اأع�������وام 80% من  ب���رام���ج مت��ت��د الأرب����ع����ة 

الوافدة  امل��واه��ب  تعيني  يف  اليابان  ب��داأت 
اإلى اأرا�شيها؛ حيث تعطي اأولوية ق�شوى 
ل��ب��ق��اء ال��ط��الب ال��واف��دي��ن يف اأرا���ش��ي��ه��ا 
يف ظ��ل توفر ح��واف��ز ج��دي��دة لهم، مثل 
تدريبهم يف �شركات يابانية وم�شاعدتهم 
واإعطائهم  لهم  عمل  فر�س  توفر  على 
وتوفر  اليابانية،  اللغة  تعليم  يف  دورات 

تاأ�شرات عمل لهم اأي�شا بعد التخرج.
ت��اأت��ي ه��ذه االإج�����راءات حت��ت مظلة 
التي  ال��ي��اب��ان  اإح��ي��اء  اإع���ادة  ا�شرتاتيجية 
تخطط  وال���ت���ي   2016 ي��ون��ي��و  يف  ب������داأت 
اليابان مبوجبها لزيادة توظيف الطالب 
اإل��ى %50  اليابان م��ن %35  ال��واف��دي��ن يف 

بحلول عام 2020.
وترى مديرة �شركة "نوود" للموارد 
ال��ب�����ش��ري��ة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف ا���ش��ت��ق��ط��اب 
اآ�شيا،  ���ش��رق  ج��ن��وب  دول  م��ن  اخلريجني 
ال�����ش��رك��ات  اأن  ميزغوت�شي"،  "ماي 
اليابانية ت�شتقطب اخلريجني الوافدين 
ل��رائ��ه��م ال��ل��غ��وي وخ���ربات���ه���م ال��ع��امل��ي��ة 
اأن  واأك��دت  اليابانية.  باخلربة  املخلوطة 
على  م�شجلة  ي��اب��ان��ي��ة  ���ش��رك��ة   70 ل��دي��ه��ا 
موقعها االإلكرتوين ولديها 3000 خريج 
ال�شركات ت�شتقطب  اأن  واأك��دت  اآ�شيا.  من 
املهند�شني واملرتجمني ومديري املبيعات 

ملكاتبها يف دول جنوب �شرق اآ�شيا.
واأك��دت اأنها ت��رى تغرات ك��ربى يف 
العديد  الأن  نظرا  الياباين،  العمل  �شوق 

63% من  م��ن��ه��م  ال���واف���دي���ن  امل���وظ���ف���ني 
وفيتنام.  اجلنوبية  ك��وري��ا  تليها  ال�شني 
اليابانية  العدل  وزارة  اإح�شائيات  وتوؤكد 
اأن 90% من الطالب االآ�شيويني ي�شغلون 
وظ���ائ���ف ج���دي���دة يف جم����االت ال��رتج��م��ة 
التحريرية والفورية والت�شويق واملبيعات 

وتقنية املعلومات.
االأم��ر قال   يف معر�س تعليقه على 
مديرة مركز التوظيف يف جامعة وا�شيدا 
اجل��ام��ع��ة  يف  "نرى  ه��ي��ت��وم��ي�����ش��ا���ش��اك��ي: 
ال���ك���ث���ر م����ن االإع������الن������ات ال���ت���ي ت��ط��ل��ب 
مبيعات  اأن  واأك��د  للعمل.  وافدين  طالبا 
ال�����ش��رك��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة حت��ت��اج اإل����ى توفر 
االأعمال  مبا�شرة  على  قادرين  موظفني 

التجارية الدولية".
اأ���ش��ل 960  اأن 346 طالبا م��ن  واأك���د 
ط��ال��ب��ا واف������دا ل��دي��ه��ا ت���خ���رج���وا يف ع��ام 
يف  وظيفية  فر�س  على  وحت�شلوا   2015
الكثر  ي��رغ��ب  فلم  البقية  اأم���ا  ال��ي��اب��ان، 
اأن  العلم  مع  اليابان،  يف  البقاء  يف  منهم 
تخرجوا  الذين  الوافدين  الطالب  عدد 
ال��ي��اب��ان يف عام  ووج����دوا ف��ر���س عمل يف 

2009 كان 93 طالبا يف نف�س اجلامعة.

وظائف في المطارات
م���ن ج��ه��ت��ه، اأو�����ش����ح م�������ش���وؤول يف م��رك��ز 
خدمات توظيف الوافدين كوجي يو�شيدا 
اأنه بالرغم من العدد املتنامي من اأعداد 

على  يتح�شلون  الوافدين ممن  الطالب 
ي�شل  مل  ال��ع��دد  اإن  اإال  وظيفية،  ف��ر���س 
اليابان  اإن  ي��ق��ال  اأن  ميكن  ال��ت��ي  للكرة 
اأ����ش���ح���ت م���رك���زا ال���ش��ت��ق��ط��اب ال��ط��الب 
الوافدين الراغبني يف العمل بعد التخرج 
اأرا���ش��ي��ه��ا، وذل��ك الأن ع��دد الطالب  على 
الوافدين ي�شل اإلى 258.000 بن�شبة اأقل 
من 10% ممن يعملون يف اليابان، مقارنة 
ب�������97% م���ن ال���ط���الب ال��ي��اب��ان��ي��ني ممن 
ح�شلوا على عمل يف اليابان يف عام 2015.

متنح  ال  العمل  ت��اأ���ش��رات  اأن  واأك���د 
ف��ق��ط على  ب��ل تقت�شر  ال��وظ��ائ��ف؛  ل��ك��ل 
بع�س الوظائف حماية للتوظيف املحلي، 
واأك����د اأن ال��وظ��ائ��ف ل��ل��ط��الب ال��واف��دي��ن 

تكر يف املناطق احلرة كاملطارات.
واأب�����������ان ن����ائ����ب رئ����ي���������س ج���ام���ع���ة 
با�شيفيك"  اآ����ش���ي���ا  "ريتزوميكان 
الطالب  85% من  اأك��ر من  اأن  مبيبو 
ال��واف��دي��ن ن��اج��ح��ون يف ال��دخ��ول اإل��ى 
مهاراتهم  بف�شل  اليابانية  ال�شركات 
التناف�شية الدولية، اإال اأنهم ال ميكثون 
الدرا�شة  يف  لرغبتهم  اأع��وم  ب�شعة  اإال 
اأف�����ش��ل.  اأو يف ف��ر���ش��ة ع��م��ل  ب���اخل���ارج 
وعلق باأنه اإذا رغبت ال�شركات اليابانية 
فعليها  اخلريجني  اأف�شل  توظيف  يف 
اأن تعطيهم نف�س الفر�س التي تعطى 
لنظرائهم اليابانيني، كالرتقية و�شغل 

وظائف قيادية.
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فضاءات

الجودة في التعليم ليست اختيارا
����ش���رورة يف ج��م��ي��ع مناحي  اجل�����ودة 
خيارا  اأو  ت��رف��ا  لي�شت  وه��ي  احل��ي��اة، 
تاأخذ به املوؤ�ش�شات اأو ترتكه. ومبا اأن 
التعليم هو قاطرة التنمية والتطور 
اأي جمتمع )ل��ذا يرغب الطالب  يف 
اأف�����ش��ل امل��وؤه��الت  يف احل�����ش��ول على 
التي متكنهم من االلتحاق بوظائف 
اإلى  االأم��ور  اأولياء  ويتطلع  متميزة، 
وظيفية  مكانة  واأعلى  تاأهيل  اأف�شل 
الأب���ن���ائ���ه���م، وت�����ش��ع��ى ال����دول����ة اإل����ى 
واأبحاث  متميزة  تعليمية  خمرجات 
خططها  حتقيق  من  متكنها  علمية 

التنموية(.
وت��ع��ب��ر اجل����ودة م��ب��داأ ث��اب��ت يف 
ذكر  فقد  احلنيف،  اال�شالمي  ديننا 
ي َخلَق املوَت  اهلل تعالى: بقوله "الَّذيِ
كم اأْح�َشُن َعمال"  واحَلياَة لَيبلَوُكم اأيُّ
يُع اأَْجَر  )امللك:2(، وكذلك "اإيِنَّا اَل ُن�شيِ
َمْن اأَْح�َشَن َعَمال" )الكهف:30(، ويف 
اإذا  ُب  ُيحيِ اهلَل  "اإنَّ  ال�شريف  احلديث 
َنه")رواه  ُيتقيِ اأْن  َعَمال  اأحُدُكم  ل  َعميِ
اإ�شالمي  مفهوم  اجلودة  اإذاً  م�شلم(. 
ُي���ع���َن���ى ب���اإت���ق���ان ال��ع��م��ل وحت�����ش��ي��ن��ه. 
ال��ت��ع��ل��ي��م تعني  واجل������ودة يف جم����ال 
معينة  واإج�������راءات  م��ع��اي��ر  تطبيق 

اإل��ى حت�شني م�شتمر يف منتج  ت��وؤدي 
وخ�شائ�س  موا�شفات  ذي  تعليمي 

متميزة. 
التعليم  ج���ودة  اأه���داف  وتتمثل 
يف ن�شر ثقافة اجل��ودة بني من�شوبي 
النظام  وت��ط��وي��ر  و�شبط  امل��وؤ���ش�����ش��ة، 
املوؤ�ش�شة،  داخل  واالأكادميي  االإداري 
واملهارى  املعريف  بامل�شتوى  واالرتقاء 
واالج��ت��م��اع��ي وال��ن��ف�����ش��ي ل��ل��ط��الب، 
اأع�شاء  اأداء  وم�شتوى  ك��ف��اءة  ورف���ع 
هيئة التدري�س واملوظفني، وم�شاركة 
اتخاذ  يف  املوؤ�ش�شة  من�شوبي  جميع 
القرار، وتطوير وحت�شني خمرجات 
ال��ت��ع��ل��م مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع االإط�����ار 
الثقة  واإي��ج��اد  للموؤهالت،  الوطني 
امل��ت��ب��ادل��ة ب���ني امل��وؤ���ش�����ش��ة وامل��ج��ت��م��ع، 
وت���ق���ومي ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة من 
خالل قيا�س موؤ�شرات االأداء، واأي�شا 
اال���ش��ت��خ��دام االأم��ث��ل وال��ف��ع��ال لكافة 

املدخالت املادية والب�شرية. 
ول���ك���ي ت��ت��ح��ق��ق ه����ذه االأه������داف 
ينبغي االهتمام بكل حماور العملية 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة. وال���ط���ال���ب ه���و امل��ح��ور 
يف  ي�������ش���ارك  اأن  ي��ج��ب  ال�����ذي  االأول 
���ش��ي��اغ��ة امل���ن���اه���ج وو�����ش����ع االآل����ي����ات 

التعليمية،  العملية  لتنفيذ  املنا�شبة 
وال����ث����اين ه����و امل���ع���ل���م ال������ذي ي��ع��ت��رب 
االأ���ش��ا���ش��ي يف ج���ودة العملية  ال��رك��ن 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ك��م��ا ي��ن��ب��غ��ي االه��ت��م��ام 
ب���ب���اق���ي اأرك��������ان ال���ن���ظ���ام ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
م��ث��ل امل��ن��اه��ج ال��درا���ش��ي��ة، وال��ربام��ج 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وال���ب���ح���وث ال��ع��ل��م��ي��ة، 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ع��ل��ي��م، واالأن�����ش��ط��ة 

واملباين واملرافق.
اململكة  روؤي���ة  م��ع  وات�شاقا  ه��ذا، 
وج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، واإمي���ان���ا ب��اأن 
اجل�����ودة م�����ش��األ��ة ح��ت��م��ي��ة، و����ش���رورة 
ملحة يف الع�شر احلايل الذي يطلق 
عليه "ع�شر اجلودة"، فقد �شعت كلية 
تنومة  حمافظة  يف  واالآداب  العلوم 
منذ ن�شاأتها يف )1433-1434ه�( نحو 
وتطبيق  االأه�����داف  بتلك  االه��ت��م��ام 
م�شتوى  وحت�شني  اجل����ودة،  معاير 
اأكادمييا واإداري��ا، االأم��ر الذي  االأداء 
ينعك�س اأثره االإيجابي والفعال على 
واأود  اأركانه.  التعليمي بكافة  النظام 
نظم  تطبيق  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
نظريا  ولي�س  وفعال،  عمال  اجل��ودة 
الدعم  توفر  �شرورة  مع  �شكليا،  اأو 

الالزم لذلك.

القبة الفوالذية
عبداهلل بن زارب

المركز االعالمي 

جمموعة  اأنها  باأجمعه  العامل  يراها  التي  الفوالذية  بالقبة  ن�شمع 
من الرادارات وال�شواريخ امل�شادة لل�شواريخ، وعملت و�شائل االإعالم 
يبقى  ك��ي  ال�����ش��ع��وب،  خميلة  يف  املفاهيم  ه��ذه  تر�شيخ  على  العاملية 
ب��الده  ل��دى  اأن  البع�س  يتفاجاأ  ق��د  الب�شرية،  للقوة  عبدا  االإن�����ش��ان 
اآالف املن�شات لل�شواريخ فوق النووية، ويف تلك االأر�س �شعب مبارك 
اإطالق  اأن اجلميع ميكنه  املو�شوع  والالفت يف  ا�شتخدامها،  يح�شن 

تلك ال�شواريخ حتى االأطفال والن�شاء وال�شيوخ. 
تتالت املن�شات ف�شار كل من ميلك ماال يبني له من�شة على نية 
والديه، فاأ�شبح ال يكاد يخلو 200 مرت مربع على خارطة اململكة، من 

من�شة اإطالق �شواريخ فوق النووية.
تدغدغ  التي  امل�شاجد  م��ن��ارات  هي  نعم  البع�س..  فهمني  رمب��ا 
اأ�شماعنا بذكر اهلل فنطرب له ونلبي لبيك يا اهلل، ويرمي امل�شلم كل 
ما بيده ملبيا فارا من الدنيا اإلى ربه، متذكرا قول اهلل »�شارعوا اإلى 

مغفرة من ربكم ورحمة«.
يجتمع خالل �شلواتهم املاليني حول اململكة، مهللني مكربين 
امل�شادة  ال�شرعة  فائقة  االأدعية  يطلقون  وجودهم  وخالل  م�شلني، 
جلميع االأ�شلحة الب�شرية وغر الب�شرية، ي�شنعون من خاللها قبة 

فوالذية اإلهية غر قابلة لالخرتاق اإال باأمر من اهلل. 
بيوتنا،  يف  ن�شلي  ن��زال  وال  الفتاك  ال�شالح  ه��ذا  لدينا  ك��ان  اإن 
�شباح  علينا  التهديد  �شهام  ير�شل  تافه  ك��ل  م��ن  نخطف  ال  فلماذا 
م�شاء، واإن كان رب الن�شر يقول لك »يف بيوت اأذن اهلل اأن ترفع ويذكر 
فيها ا�شمه ي�شبح له فيها بالغدو واالآ�شال رجال ال تلهيهم جتارة وال 
بيع عن ذكر اهلل واإقام ال�شالة«. فلماذا ال نكون هوؤالء الرجال الذين 

اأعزهم اهلل يف الدنيا واأعد لهم اجلنات العال؟

د. محمد عادل محمود
وكيل كلية العلوم
واآلداب بتنومة للتطوير 
األكاديمي والجودة
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شغف القراءة
ات�����ش��ع��ت يف االآون�������ة االأخ�������رة ث��ق��اف��ة 
ال������ق������راءة ل��ت�����ش��م��ل ج���م���ي���ع ال���ف���ئ���ات 
العمرية، وذلك موؤ�شر جيد على وعي 

ال�شباب باأهمية القراءة.
الدويل  للموؤمتر  احل�شور  كثافة 
موؤخرا،  اأقيم  ال��ذي  بالريا�س  للكتاب 
وال�������ذي ���ش��ه��د ح�������ش���ورا ك����ب����را، م��ن 
اإن  اإذ  والثقايف،  القرائي  الوعي  دالئ��ل 
للكتب،  متجر  جم���رد  لي�س  امل��ع��ر���س 
امتد  �شاملة، حيث  ثقافية  بل ظاهرة 
ن�شاطه لي�شمل اإقامة الندوات، وور�س 

وكذلك  ال�شبابية،  وامل��ب��ادرات  العمل، 
امل�شرحيات والعرو�س الفلكلورية وما 

اإلى ذلك.
لن�شر  منا�شب  ال��وق��ت  اأن  واأرى 
ثقافة القراءة، ويعود ذلك اإلى اإ�شدار 
كتب علمية بطرق �شهلة وبلغة ب�شيطة 
واملبتدئ  ال��ع��ادي  ال��ق��ارئ  ي�شتوعبها 

والفئات العمرية ال�شغرة. 
م���ن ج��ه��ة اأخ�������رى، ف�����اإن ت��واج��د 
الكتاب واملثقفني على من�شات املواقع 
وال��ق��راءة  للكتب  �شوقت  االج��ت��م��اع��ي 

قاب 
قوسين
أمل أبو مديني
طالبة بقسم
اإلعالم واالتصال

وجوه

سارة القحطاني

ورث عن أبيه الملك خالد حب رياضة الفروسية

فيصل بن خالد.. 10 سنوات
من العطاء والخير

رجل دولة من الطراز االأول، وقيادي بارز ات�شمت �شخ�شيته بالتوا�شع واخللق 
وب�شاطته  باإن�شانيته  ع��رف  والتنفيذ،  بال�شرامة  ق��رارات��ه  ومتيزت  واحلكمة، 
وعطائه، فجمع بني هيبة احل�شور و�شماحة الهدوء وبني اتزان الكلمة و�شبط 

االأمور.
العربية،  ال�شياحة  عا�شمة  واأم��ر  اأمر اخلر  امللكي  ال�شمو   اإنه �شاحب 
منطقة ع�شر في�شل بن خالد بن عبدالعزيز �شاحب االبت�شامة الهادئة واليد 
االأ�شا�شي  باملنطقة، والناه�س  االأول لل�شباب واملراأة  احلانية لالأيتام، والداعم 

بتنميتها وتطويرها.
ولد االأمر في�شل يف الريا�س عام 1954 وهو االبن التا�شع للملك خالد 
بن عبدالعزيز، رحمه اهلل، در�س املرحلة االبتدائية واملتو�شطة يف مدار�س الثغر 
بالريا�س،  النموذجي  العا�شمة  معهد  يف  الثانوية  املرحلة  ودر���س  النموذجية 

واأكمل درا�شته اجلامعية بجامعة �شان ماتيو يف اأمركا.
اأب��ي��ه امل��ل��ك خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ح��ب ريا�شة  ورث االأم����ر في�شل ع��ن 
الفرو�شية فكان من اأهم الداعمني لها، ومتلك اإ�شطبل االأمر في�شل بن خالد 
)االإ�شطبل االأحمر(، واهتم باملحافظة على املوروث واالأ�شالة، وذلك باهتمامه 

بال�شعر وخا�شة املحاورة ورعايته له.
اأمرا ملكيا  اآل �شعود  اأ�شدر امللك عبداهلل بن عبدالعزيز   ،  ويف عام 2007 
اأمرا  اأمر منطقة ع�شر من من�شبه وتعيينه  باإعفاء االأمر خالد الفي�شل 
ملنطقة مكة املكرمة، كما اأ�شدر اأمرا ملكيا اآخر بتعيني االأمر في�شل بن خالد 
بن عبدالعزيز اأمرا ملنطقة ع�شر، ليتولى بذلك م�شوؤولية اإحدى اأهم مناطق 

اململكة، وليكن راعيا اأول ملراحل التقدم واالزدهار التي �شهدتها.

حينما ت�شلم االأمر في�شل االأمانة من االأمر خالد الفي�شل تعهد  باإكمال 
م�شرة  اخلر والنماء والنه�شة والتقدم والعطاء، فدفعه  الوفاء حينها ليعلن 
عن اإن�شاء مركز االأمر خالد الفي�شل احل�شاري لتوثيق اإجنازاته التي حققها 
يف املنطقة على مدى 36 عاما، لت�شاف كر�شيد م�شرف لتاريخ املنطقة وبارقة 

عمل م�شرق حلقبة الحقة.
اآم��اال  ح��ام��ال  واأه��ل��ه��ا،  املنطقة  ك��رم  ي�شاهي  ب��ك��رم  في�شل  االأم���ر   ح�شر 
وتطلعات مل�شرة تنموية متفردة وطموحا يعانق اجلبال اأن تكون ع�شر اأجمل 
اأب��ن��اء منطقته،  م��ن  قريبا  يكون  اأن  على  امل��ك��ان، فحر�س  واأه���ل  باملكان  واأرق���ى 
بحزمه  فف�شل  احتياجاتهم  لكافة  ومالم�شا  وطموحهم،  لتطلعاتهم  ومواكبا 
وعدله كافة الق�شايا ال�شائكة يف املنطقة، حمققا بذلك قانونا يحمي مواطنيه 
اأي��ادي  وقطع  املكلوم،  بجانب  ووق��ف  املظلوم  فاأن�شف  العابثني،  جت���اوزات  م��ن 

التخريب والف�شاد .
اأن  م��ن  تنفيذها  ع��ن  �شموه  ي��ت��وان��ى  ال  ال��ت��ي  االأع��م��ال  ازدح����ام  ين�شه  ومل 
يكون جمل�شه مفتوحا ال�شتقبال املت�شررين واأ�شحاب ال�شكاوى والطلبات من 
اجلن�شني؛ فال يكاد ي�شيق به االأمر رغم كرة اأعداد املراجعني كل �شباح، ومل 

يتاأخر �شموه اأي�شا عن ا�شتقبال م�شوؤويل املنطقة ملناق�شة اأمورها كل م�شاء.
اأول��ى  ان��ه  ب��ل  ذل��ك،  على  ب��ن خالد  في�شل  االأم���ر  اهتمامات  تقت�شر  ومل 
منطقة  �شباب  جمل�س  فاأن�شاأ  اهتمامه  ج��ل  اجلن�شني  م��ن  املنطقة  �شباب  فئة 
ع�شر، اهتماما ب�شرورة اإ�شراك ال�شباب يف �شناعة القرار واالهتمام مبواهبهم 

وتنميتها وتوجيهها التوجيه ال�شحيح الذي يخدمهم ويخدم جمتمعاتهم.
حقق في�شل اخلر خالل ع�شر �شنوات من توليه اإمارة منطقة ع�شر قفزة 
تخدم  كهربائية  اأك��رب حمطة  د�شن  اململكة؛ حيث  مناطق  م�شتوى  على  نوعية 
املنطقة، وافتتح املعاهد وامل�شت�شفيات وامل�شاريع وح�ّشن الطرق وافتتح ما يقرب 

من 1000 مدر�شة للبنني والبنات.
التي  الهادفة  العلمية  واملوؤمترات  الفعاليات  الكثر من  �شموه يف  وتواجد 
نظمتها جامعة امللك خالد طيلة ال�شنوات املا�شية، راعيا وداعما وم�شجعا على 
ويتجاوز  اجلامعة  ت�شهده  عظيما  تطورا  عينه  ن�شب  وا�شعا  واالبتكار،  العلم 

اأ�شورها لتنتفع به املنطقة واملجتمع فيها.
ال�شنوات  طيلة  لتكون  املنطقة  املتميزة  باإ�شرتاتيجيته  التنمية  اأمر  وهياأ 
كل  وخارجيا  داخليا  ال�شياح  يق�شدها  التي  االأول��ى  ال�شياحية  الوجهة  املا�شية 
عام اإلى اأن و�شلوا اإلى اأكر من مليونني و�شت مئة �شائح �شنويا، لتح�شل بعد 
ذلك على العا�شمة العربية االأولى لل�شياحة، وذلك نظر ما قدمه من اهتمام 
من  تقيمه  وما  وزراعية،  واجتماعية  وثقافية  بيئية  ع�شر،  منطقة  مبوروثات 

فعاليات ومهرجانات متعددة ومتنوعة تواكب التطور وتوفر الرتفية العائلي.
حقبة زمنية عطرة �شطر حروفها االأمر في�شل بن خالد بالتميز والنماء 
به  وي��ع��رتف  املنطقة  �شرب يف حمافظات  ك��ل  ي�شهده  ال��ذي  والتقدم  واالزده����ار 
البارد حيث مل تكن ع�شرا عادية.. بل ع�شر خمتلفة  ن�شيمها  كل مواطن حفه 
اأبها »االأولى« �شياحيا.. و�شتظل االأولى يف  بكل املقايي�س، ع�شر بب�شاطة و�شعت 

مواكبة للتنمية ال�شاملة وم�شايرة التطور .

قالت الصحافة
خصاله الطيبة مقرونة بالهيبة

يجيد تف�شيل التنمية على االأماكن، ويتميز يف ترتيب ف�شول الطموح، 
بفكر  النماء  تفا�شيل  وتوظيف  االإجن���از  تف�شيالت  �شناعة  يف  يبدع 
اأم��ر منطقة  اإن��ه االأم��ر في�شل بن خالد  االأم��ر وتخطيط اخلبر، 
ع�شر التي تعد من اأهم املناطق ال�شياحية، حيث كان وال يزال و�شيظل 
واأركان  اأبعاد  اإن�شان و�شع ب�شماته على كل  االأمر �شاهد عيان ورافد 

واأرجاء املنطقة �شا�شعة االأطراف.
عبده الأ�صمري، كاتب و�صحفي

هرم من أهرام الحكمة والهدوء
من يكون يف �شيافة �شاحب ال�شمو امللكي االأمر في�شل بن خالد بن 
عبدالعزيز اأمر منطقة ع�شر، الأول مرة، �شيفاجاأ باأ�شياء كثرة، ومع 
كرتها اإيجابية، ويتمنى اأال يغيب عن ذلك املجل�س اأبدا، ف�شوف يجد 
نف�شه اأمام هرم من اأهرام احلكمة، والهدوء والفكر، والراأي ال�شديد، 
واالح���رتام  ال��رف��ي��ع��ة،  ال�شيافة  مب��ع��اين  حمفوفا  نف�شه  يجد  مثلما 
والتقدير، يف ح�شرة رجل، يتكلم يف الوقت املنا�شب باملفردات املنا�شبة، 
قيمة  واأبلغها  واأوف��اه��ا،  واأوج��زه��ا  الكلمات  ب��اأق��ل  منها  امل���راد  ويحقق 

ومعنى.
�صعود ال�صيباين، �صحفي

األمير المسؤول
مل تكن امل�شافات املتباعدة، والت�شاري�س املتباينة بني حمافظات منطقة 
اإلى املواطن يف حد مكانه؛ فهذا  اأمام الو�شول  ع�شر املرتامية عائقا 
»في�شل بن خالد« االأمر امل�شوؤول الذي امتطى �شهوة العطاء، وحمل 
بني يديه م�شروعات التنمية والنماء، لينرها يف كل جزء من املنطقة.  
�صلطان الأحمري، �صحفي

ب�شكل عام، وذلك ب�شبب ما يطرحونه 
م�شجعة  موا�شيع  م��ن  ح�شاباتهم  يف 
على القراءة، باالإ�شافة اإلى اأن العديد 
�ّشوق لكتبه عن طريق تواجده  منهم 
يف االإع������الم اجل���دي���د، ف��ج��ع��ل��ت حتى 
حم��ب��ي��ه م���ن غ���ر ال����ق����راء ي��ت��ج��ه��ون 
اح��ت��ل��ت كتبهم رف��وف��ا  ل��ل��ق��راءة ح��ت��ى 

لالأكر مبيعا.
يقول  من  لنجادل  الوقت  فحان 
»اأم����ة اق����راأ ال ت���ق���راأ«، ل��ن��ق��ول ب��ج��راأة 

وفخر »اأمة اقراأ تقراأ«.
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خطأ: ا�شتلم الفائز جائزته.
الــصــواب: ت�����ش��ّل��م ال���ف���ائ���ز ج��ائ��زت��ه. 
مل�����س،  ي��ع��ن��ي  »ا����ش���ت���ل���م«  اأن  وال�������ش���ب���ب 
كقولك: ا�شتلم احلاج احلجر االأ�شود. 
واأم������ا »ت�������ش���ّل���م« ف��ي��ع��ن��ي اأخ�����ذ ال�����ش��يء 
نيل  تق�شده يف حال  ما  وهو  وقب�شه، 

اجلائزة.

التو�شل  يف  املتفاو�شون  ي��اأم��ل  خطأ: 
اإلى اتفاق باالإجماع.

التو�شل  املتفاو�شون  ياأمل  الصواب: 
اإل����ى ات���ف���اق ب���االإج���م���اع. وال�����ش��ب��ب اأن  
اأحد  قال  بنف�شه.  »ياأمل« متعد  الفعل 

ال�شعراء:
اأرجو واآمل اأن تدنو مودتها  
وما اإخال لدينا منك تنويل

خطأ: اأرجوك امل�شاحمة فيما فرطت.
فيما  امل�����ش��احم��ة  م��ن��ك  اأرج����و  الصواب: 
اأن الفعل »يرجو»متعد  فرطت. وال�شبب 
الذي  ال�شخ�س  اإم��ا  وه��و:  فقط،  لواحد 
ت��رج��وه واإم����ا ال�����ش��يء ال���ذي ت��رج��وه من 
به،  مفعوال  اأحدهما  فين�شب  ال�شخ�س، 
االآخ��ر بحرف اجل��ر. ومثال ذلك  ويجر 

قول اأحد ال�شعراء:
اإين الأرجو منك خرا عاجال   
والنف�س مولعة بحب العاجل.

خطأ: دخلت ال�شرطة ال�شوق بدون �شالح
�شالح.  دون  ال�شرطة  دخلت  الصواب:  
اأو  اأن »دون« تدل على الظرفية  وال�شبب 
م�شبوقة  اأو  جم��ردة  ترد  وقد  اال�شتثناء، 

بحرف اجلر  »من« ال »الباء«.

خطأ: ال �شك اأن الن�شر قريب.
ال��ن�����ش��ر  اأن  يف  ����ش���ك  ال  الــصــواب: 
ق���ري���ب. وم��ن��ه ق��ول��ه ت��ع��ال��ى »ق��ال��ت 
فاطر9  )�شورة  �شك«  اهلل  اأيف  ر�شلهم 
الكتاب  »ذلك  تعالى  قوله  وكذلك   ،)
)�شورة  للمتقني«  ه��دى  فيه  ري��ب  ال 

البقرة 2(. 

ر�شومات  املفتاحة  قرية  ت�شم  خطأ: 
رائعة.

الصواب: ت�شم قرية املفتاحة ر�شوما 
رائعة. وال�شبب اأن »الر�شومات« جمع 
ر�شوم، ور�شوم جمع »ر�شم«؛ ومن ثّم 
اجلمع،  جمع  هي  »الر�شومات«  ف��اإن 
ال��ع��رب، وج��م��ع اجل��م��ع �شماعي ع��ن 

و »ر�شومات« لي�شت منه.

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.

برعاية نائب رئي�س دولة االإمارات العربية 
ال������وزراء، حاكم  رئ��ي�����س جمل�س  امل��ت��ح��دة، 
دب���ي، ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
ال��دويل  املجل�س  ينظم  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع منظمات  ال��ع��رب��ي��ة،  ل��ل��غ��ة 
ال�شاد�س  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  وعاملية،  عربية 
للغة العربية، مطلع مايو املقبل، يف دبي، 

وي�شتمر اأربعة اأيام.
امل���وؤمت���ر  ي�������ش���ه���د   اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
م�شاركة باحثني من خمتلف التخ�ش�شات 
واالأق�شام والكليات واجلامعات والوظائف 

احلكومية  واملوؤ�ش�شات   وال�شركات  واملهن 
واالأه����ل����ي����ة ب����درا�����ش����ات واأب�����ح�����اث ُي��ن��ت��ظ��ر 
وال��ع��ل��م��ي،  امل���ع���ريف  ال��ن��م��و  ت�����ش��ه��م يف  اأن 
وت���ك�������ش���ف ع����ن و����ش���ائ���ل وط�������رق ج���دي���دة 
العلمي،  البحث  تري  حديثة،  وابتكارات 
وت���ع���زز ع��الق��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة مبختلف 

التخ�ش�شات واملهن واالأعمال. 
وي�������رى ال���ق���ائ���م���ون ع���ل���ى امل����وؤمت����ر، 
خم��ت��ل��ف  م����ن  ال���ب���اح���ث���ني  م�������ش���ارك���ة  اأن 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ورب�����ط اأب���ح���اث���ه���م ب��ال��ل��غ��ة 
العلمي  بالبحث  ينه�س  ���ش��وف  العربية، 

والتخ�ش�شات  بالعلوم  ال�شاد  لغة  ويربط 
ال��ف��ج��وة بينها وب��ني  امل��خ��ت��ل��ف��ة، وي��ق��ل�����س 
وي�����ش��ه��م يف جعلها ح��ا���ش��رة يف  ال��ع��رب��ي��ة، 
جميع امليادين ومرتبطة بالتطور والتقدم 
العلمي والتقني وال�شناعي. كما اأن اإثراء 
امل��وؤمت��ر ب��االأب��ح��اث وال��درا���ش��ات ي�شهم يف 
ت��ع��زي��ز امل���ح���ت���وى ال���ع���رب���ي ع��ل��ى ال�����ش��ب��ك��ة 
للباحثني  العلمية  امل��ادة  واإي�شال  العاملية 

واملهتمني يف جميع اأنحاء العامل.
ويف ���ش��ي��اق م��ت�����ش��ل، ي��رح��ب امل��وؤمت��ر 
م��ن  "فقط"  احل�������ش���ور  يف  ب���ال���راغ���ب���ني 

تنظيم مؤتمر اللغة العربية السادس بدبي.. مايو المقبل 

اإلعالم والتواصل محورا أساسيا
بجائزة محمد بن راشد

عمل،  اأوراق  اأو  درا����ش���ات  اأو  اأب���ح���اث  دون 
معلال ذل��ك ب���اأن احل�����ش��ور يعد م��ن اأك��رب 
و����ش���ائ���ل ال���دع���م وال��ت�����ش��ام��ن م���ع ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة م���ن ق��ب��ل االأف������راد وامل��ج��ت��م��ع��ات 
واالأهلية  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  واالأق�شام 
وال�����ش��رك��ات. وي��ه��دف احل�شور اإل��ى اإث��راء 
ال���ن���ق���ا����س واحل����������وار، وت�����ب�����ادل اخل�����ربات 
واالط���������الع ع���ل���ى ال����ت����ج����ارب ال���ن���اج���ح���ة، 
وال���ت���وا����ش���ل م����ع امل�������ش���وؤول���ني وال��ع��ل��م��اء 
باللغة  واملهتمني  واملخت�شني  والباحثني 
الوعي  م�شتوى  رف��ع  عن  ف�شال  العربية، 

وال�����ش��راك��ة يف حت��م��ل امل�����ش��وؤول��ي��ة، واإب����داء 
واملو�شوعات  الق�شايا  الراأي حول جممل 
التي  العمل  واأوراق  والدرا�شات  واالأبحاث 
يتم عر�شها يف املوؤمتر من قبل الباحثني 
ال��ق��رار  و���ش��ن��اع  وامل�����ش��وؤول��ني  واملخت�شني 

واملهتمني باللغة العربية.

محاور عامة
يتعلق  ما  كل  على  ال�شوء  املوؤمتر  ي�شلط 
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ف��رد 
واملوؤ�ش�شات  وال��دول��ة  واملجتمع  واالأ���ش��رة 

والعربية  الوطنية  واالأه��ل��ي��ة  احلكومية 
والدولية، وذلك حتت حمورين رئي�شيني 

هما كاالآتي:
اأوال:  حماور اللغة العربية يف الدول
 ثانيا: املحاور التخ�ش�شية، وت�شمل 
م���و����ش���وع���ات ف���رع���ي���ة اأب�����رزه�����ا: حم����اور 
الكليات  يف  العربية  اللغة  الأق�����ش��ام  عامة 
واجل��ام��ع��ات العربية وال��دول��ي��ة، وحم��اور 
وحم��اور  وال�شعر،  واالأدب  العربية  اللغة 
اللغة العربية للناطقني بغرها، وحماور 
ع��ام��ة ع��ن ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف م��وؤ���ش�����ش��ات 
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أبرز الجهات 
المنظمة

• جامعة الدول العربية
• احتاد املغرب العربي

• جمل�س الوحدة االقت�شادية 
واالجتماعية

• منظمة االأمم املتحدة للرتبية 
والعلوم والثقافة »يون�شكو«

• جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية

• املنظمة العربية للرتبية 
والثقافة والعلوم )األك�شو(

• املنظمة العربية للتنمية االإدارية
• مكتب الرتبية العربي

لدول اخلليج
• احتاد الربملانات العربية

• احتاد امل�شارف العربية
• احتاد املحامني العرب

• احتاد اجلامعات العربية
• املجل�س الدويل للغة العربية

الرتبية والتعليم، وحماور اللغة العربية 
يف الكليات واجلامعات وموؤ�ش�شات التعليم 
واالإعالم،  العربية  اللغة  العايل، وحماور 
والت�شريعات  وال�شيا�شات  العربية  واللغة 
وال���ق���وان���ني، وال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال���دي���ن، 
العربية  واللغة  واالإدارة،  العربية  واللغة 
العربية  وال��ل��غ��ة  وال��رتج��م��ة،  وال��ت��ع��ري��ب 
واالأ�����ش����رة وال���وع���ي االج��ت��م��اع��ي، وال��ل��غ��ة 
لغة  وعالقة  واالإب���داع،  واالبتكار  العربية 
والبحث  وال��ف��ن  الثقافة  م��ن  بكل  ال�شاد 
املبادرات  ا�شتعرا�س  اإل��ى  اإ�شافة  العلمي، 

الناجحة ذات العالقة باملو�شوع.

أهداف المؤتمر
اإلى جملة  املوؤمتر ح�شب منظميه  يهدف 
البحث  ت�شجيع  اأب���رزه���ا:  االأه�����داف  م��ن 
ال��ع��ل��م��ي يف ت��خ�����ش�����ش��ات ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
واآداب�����ه�����ا، وااله���ت���م���ام ب��ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 
والدرا�شات التي تهتم باللغة العربية من 
واالإن�شانية  العلمية   التخ�ش�شات  جميع 
واالج��ت��م��اع��ي��ة، وحت��ق��ي��ق ال��ت��وا���ش��ل بني 
املهتمني  واملخت�شني  والباحثني  العلماء 
باللغة العربية ببع�شهم، وتعزيز التوا�شل 

وال�شراكات العلمية بينهم.

اإل����ى ال��ب��ح��ث يف جميع  ك��م��ا ي�����ش��ع��ى 
باللغة  تتعلق  التي  واملو�شوعات  الق�شايا 
اآدابها،  العربية  اللغة  اأق�شام   يف  العربية 
ون�شر  وامل��ه��ن،  التخ�ش�شات  خمتلف  ويف 
م�شتوى  على  ال�شاد  لغة  باأهمية  الوعي 
ال���ف���رد واالأ�����ش����رة وامل��ج��ت��م��ع وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
امل��ب��ادرات  وت�شجيع  واالأه��ل��ي��ة،  احلكومية 
وال����ت����ج����ارب ال���ن���اج���ح���ة ال���ت���ي ت��ه��ت��م ب��ه��ا 
���ش��وؤون  جميع  يف  توظيفها  على  وال��ع��م��ل 
احلياة، واال�شتفادة من التجارب امليدانية 
تعلم  ت��ط��وي��ر  يف  ال�شخ�شية  واخل�����ربات 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وت��ع��ل��ي��م��ه��ا، اإ���ش��اف��ة اإل���ى 
جت�شر الفجوة بني اللغة العربية والعلوم 
احلديثة،  الع�شر  ومعطيات  وال�شناعات 
وتفعيل دور املوؤ�ش�شات احلكومية واالأهلية 
العربية، وزيادة  اللغة  واالأف��راد يف خدمة 
العنكبوتية  ال�شبكة  العربي على  املحتوى 

وتعزيزه ون�شره.

معايير وفروع الجائزة
يف �شياف مت�شل، دعا املجل�س الدويل للغة 
املوؤمتر  وامل�شاركات يف  امل�شاركني  العربية، 
والراغبات  والراغبني  اخلام�س،  ال��دويل 
يف ح�شور املوؤمتر ال�شاد�س، اإلى الرت�شح اأو  

تر�شيح من تنطبق عليه معاير الرت�شح 
اخلا�شة بكل فرع من فروع جائزة حممد 

بن را�شد للغة العربية، وهي كما يلي:

التعليم 
• اأف�������ش���ل م����ب����ادرة ل��ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة 
االأويل  التعليم  يف  وتعلمها  العربية 

واملبكر.
باللغة  للتعليم  م���ب���ادرة  اأف�����ش��ل   •
اأو  امل���در����ش���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ع��رب��ي��ة يف 

التعليم اجلامعي.
• اأف�������ش���ل م����ب����ادرة ل��ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة 

العربية للناطقني بغرها
 

التقانة )التكنولوجيا(
• اأف�شل مبادرة يف ا�شتعمال �شبكات 
التوا�شل االجتماعي اأو تطبيق تقني 

ذكي لتعلم اللغة العربية ون�شرها.
املحتوى  لتطوير  م��ب��ادرة  اأف�شل   •
اأو معاجلات  الرقمي العربي ون�شره 

اللغة العربية.

 اإلعالم والتواصل
• اأف�����ش��ل ع��م��ل ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 

يف و���ش��ائ��ل االإع������الم االإل���ك���رتوين 
وقنوات التوا�شل االجتماعي.

• اأف�����ش��ل م���ب���ادرة خل��دم��ة ال��ل��غ��ة 
العربية يف و�شائل االإعالم.

السياسة لللغوية
والتخطيط والتعريب

ال�����ش��ي��ا���ش��ة  م����ب����ادرة يف  اأف�������ش���ل   •
اللغوية والتخطيط.

اأو  ت���ع���ري���ب  م�������ش���روع  اأف�������ش���ل   •
ترجمة.

 الثقافة والفكر
ومجتمع المعرفة

اأو  ث��ق��ايف  اأو  اأف�����ش��ل ع��م��ل ف��ن��ي   •
فكري خلدمة اللغة العربية.

ل��ت��ع��زي��ز ثقافة  م���ب���ادرة  اأف�����ش��ل   •
القراءة و�شنع جمتمع املعرفة.

را�شد  ب��ن  حممد  ج��ائ��زة  اأن  يذكر 
تقدير  اأرف����ع  ت��ع��د  ال��ع��رب��ي��ة،  للغة 
اللغة  م��ي��دان  يف  العاملني  جلهود 
العربية اأفرادا وموؤ�ّش�شات، وت�شمل 
12 جائزة فرعية قيمة كل واحدة 

منها 70 األف دوالر اأمركي.
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حقائق عن لغة الضاد
عوامل  يف  العربية  اللغة  اأه��م��ي��ة  تكمن 
منها: اأنها اأكر اللغات ال�شامية املعروفة 
املوؤرخني  بع�س  ويرى  االنت�شار،  �شعة يف 
اأن اأقدم الكتابات العربية قد مت اكت�شافها 
يف اجل���ن���وب ال�����ش��رق��ي ل�����ش��ب��ه اجل���زي���رة 
قبل  الثامن  ال��ق��رن  اإل��ى  وت��ع��ود  العربية 
امليالد، اإذ كانت مكتوبة باخلط امل�شندي. 

وفيما يلي حقائق عن لغة ال�شاد:
• هي لغة القراآن الكرمي واحلديث 

النبوي ال�شريف.
• ُت��ع��د ل��غ��ة ال��ع��دي��د م���ن ال�����ش��ع��وب 
وغرهم،  وع��اد،  ثمود،  مثل:  والقبائل، 

واأ���ش��ه��م ذل���ك يف ان��ت�����ش��اره��ا يف اجل��زي��رة 
العربية وبالد ال�شام.

• ه�����ي م�����ن ال����ل����غ����ات االإن�������ش���ان���ي���ة 
على  حمافظة  زال���ت  م��ا  ال��ت��ي  ال�شامية، 
قدمي  منذ  وال��ن��ح��وي  ال��ل��غ��وي  تاريخها 

الزمان.
ي��ت��ح��دث��ون  م��ل��ي��ون��ا   721 ن���ح���و   •
ي��ق��ارب ن�شف ه��ذا العدد  ال��ع��رب��ي��ة، وم��ا 

يدرك اللغة ويتعبد بها.
يف  االأ�شليون  متحدثوها  ي��ت��وزع   •
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي وت��رك��ي��ا واإي�����ران وت�شاد 

ومايل واإرتريا.

• اللغة العربية هي اللغة ال�شاد�شة 
يف االأمم املتحدة.

• هي لغة العبادات جلميع امل�شلمني 
يف العامل.

• هي اللغة الر�شمية االأول��ى لدول 
ال���وط���ن ال��ع��رب��ي وال��ث��ان��ي��ة يف اإرت���ري���ا 

وت�شاد.
• ت�شمى لغة ال�شاد الأنها الوحيدة 

التي بها حرف ال�شاد.
اأث�����رت ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ل��غ��ات   •
والكردية  والفار�شية  كالرتكية  اأخ���رى 

والفرن�شية واالإ�شبانية وغرها.

• تكتب بحروفها لغات اأخرى مثل: 
والرتكية  واملاليوية  والكردية  الفار�شية 

�شابقا.
• اخلط العربي هو من اأجمل فنون 

العامل.
كلمة  مليون   12.3 كلماتها  ع��دد   •

مقابل 600 األف كلمة للغة االإجنليزية.
األ���ف ج���ذر ل��غ��وي مقابل  • ل��ه��ا 16 

700 جذر لغوي للغة الالتينية.
• تكتب من اليمني اإلى الي�شار اإلى 

جانب الفار�شية والعربية.
• حتتوي على 28 حرفا.

جهات 
سعودية فازت 

بجائزة 2016
ع����ل����ى امل���������ش����ت����وى ال���������ش����ع����ودي، 
ف�����از م���رك���ز امل���ل���ك ع����ب����داهلل ب��ن 
عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة 
العربية، بجائزة حممد بن را�شد 
للغة العربية يف حمور ال�شيا�شات 
ال��ل��غ��وي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط ع���ن فئة 
»اأف�����ش��ل م���ب���ادرة يف ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
ال��ل��غ��وي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ل��غ��وي« 
مدينة  ح�شلت  كما   ،2016 لعام 
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
على اجلائزة، وحتديدا يف حمور 

التعريب للعام نف�شه.
وك����ان االأم�����ني ال���ع���ام مل��رك��ز 
امل���ل���ك ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
العربية  ال��ل��غ��ة  ال����دويل خل��دم��ة 
�شكر  الو�شمي،  عبداهلل  الدكتور 
عقب اإعالن الفوز، اجلائزة  على 
تقديرها ل� »جهود املركز املتنوعة 
يف جم�����ال ال�����ش��ي��ا���ش��ة ال��ل��غ��وي��ة 

والتخطيط«.
اأن ج��ه��ود  ال��و���ش��م��ي  وق����ال 
م������رك������ز امل������ل������ك ع�������ب�������داهلل ب���ن 
عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة 
العربية متنوعة، م�شرا اإلى اأنها 
تاأتي �شمن »الدعم الكبر«الذي 
ي���ج���ده امل����رك����ز م����ن ل�����دن خ����ادم 
احل�����رم�����ني ال�������ش���ري���ف���ني امل���ل���ك 
يحفظه  عبدالعزيز،  بن  �شلمان 
اهلل، لن�شر اللغة العربية وتعلمها 
وتعليمها يف العامل، وذلك مع ما 
يزيد على 60 ق�شما للغة العربية 
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة، 
وع���دد م��ن اجل��ه��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

واملراكز.
وت���اب���ع »ع���م���ل امل���رك���ز منذ 
التعليم  وزي����ر  ب��دع��م  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه 
امل���������ش����رف ال�����ع�����ام ع����ل����ى امل����رك����ز 
وروؤي���ة  العي�شى  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
اأع�����ش��اء جم��ل�����س االأم���ن���اء ال���ذي 
ي��ت��ك��ون م���ن ن��خ��ب��ة م���ن ال��ع��ل��م��اء 
امل���ت���خ�������ش�������ش���ني م������ن خم��ت��ل��ف 
خا�س  م�شار  و�شع  على  ال���دول، 
اللغوية،  وال�شيا�شة  للتخطيط 
وف�����ق روؤي�������ة ع��ل��م��ي��ة م��وؤ���ش�����ش��ي��ة 
ت���واك���ب خم���رج���ات ال��ت��خ�����ش�����س 

وم�شتجدات العلم«.
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سؤال األسبوع

هادي الشهراني, ريم العسيري

االإلكرتوين  التعلم  خدمة  اجلامعة  تقدم 
املهمة يف عملية  م��ن اخل��دم��ات  تعد  ال��ت��ي 
والطالبات  للطالب  االأك��ادمي��ي  االرت��ق��اء 
على حد �شواء، كما اأنها حتقق فوائد علمية 
من  عدد  اآراء  »اآف��اق«  وا�شتطلعت  وعملية، 
الطالب والطالبات عن تلك الفوائد التي 
اأن يحققها لهم هذا النوع من  من املمكن 
التعليم، واأي�شا معرفة ماهية امل�شاكل التي 

قد تواجههم اأثناء العمل به. 
وي����������رى ال�����ط�����ال�����ب ع���ب���دال���رح���م���ن 
ال�شهراين اأن تنوع مواد اجلامعة ب�شكل عام، 
يجعل بع�شها يحتاج اإلى �شرورة تدر�شيها 
بتقنية البالك بورد والبع�س االآخر يجب 
وقال  التقليدي،  بال�شكل  تعليمه  يكون  اأن 
»هناك مواد تتطلب من الطالب احل�شور 
من  حتتويه  ما  لتعلم  واجل�شدي  الذهني 
مثل  االآخ���ر  والبع�س  د�شمة،  علمية  م��ادة 
العربية  واللغة  االإ�شالمية  الثقافة  م��واد 
البالك  بتقنية  فتكون  احل�شور  حتتاج  ال 
املادة  الذي ي�شهل على الطالب تعلم  بورد 
ب��ك��ل حم��ت��وي��ات��ه��ا ومي��ك��ن��ه م���ن احل�����ش��ور 
اأع�شاء  بع�س  اأن  اإل��ى  واأ���ش��ار  افرتا�شيا«، 
ا�شتخدام  يح�شن  ال  ق��د  ال��ت��دري�����س  هيئة 
يجرب  مما  املطلوب  بال�شكل  ب��ورد  البالك 

الطالب على ح�شورها تقليديا. 

توفير عناء الحضور 
���ش��ع��د  ال���ط���ال���ب  ق�����ال  ال�������ش���ي���اق،  ذات  ويف 
حديثة  تقنيه  ب���ورد  »ال��ب��الك  القحطاين 
من  ويتوفر  اجلامعات  كربى  ت�شتخدمها 
خ��الل��ه ل��ل��ط��ال��ب ال��ع��دي��د م���ن اخل��دم��ات 
جو  ي�شبه  جو  يف  امل��ادة  يتعلم  جتعله  التي 
احل�����ش��ور ال��ت��ق��ل��ي��دي ال��ك��ام��ل، ول��ك��ن عن 
واأ����ش���اف  االآيل«.  احل��ا���ش��ب  ج��ه��از  ط��ري��ق 
»ي���وف���ر ع��ل��ى ال��ط��ال��ب ع��ن��اء ال���ذه���اب اإل���ى 
من  ح�شوره  ك��ان  اإذا  خ�شو�شا  اجلامعة، 

اأجل �شاعة درا�شية واحدة«.
ومن جهته، �شدد الطالب فايز املازين 
االإل��ك��رتون��ي��ة  امل����واد  اأه��م��ي��ة ت�شجيل  ع��ل��ى 
يت�شنى  لكي  الدرا�شي،  الف�شل  بداية  من 
واأو���ش��ح  اأخ�����رى،  م����واد  ت�شجيل  ل��ل��ط��ال��ب 
���ش��اع��ات معني خالل  ع��دد  للطالب  »ي��ت��اح 

امل���واد  ال��واح��د وت��ط��رح  ال��درا���ش��ي  الف�شل 
كاملة بنظام التعليم االعتيادي التقليدي، 
وبعد االأ�شبوع االأول من ت�شجيل املواد يتم 
االإلكرتوين  التعلم  لنظام  بع�شها  حتويل 
الإ�شافة  ال��وق��ت  م��ن  مت�شع  ه��ن��اك  فيكون 
م����واد اأخ������رى، مب���ا ال ي��ت��ع��ار���س م���ع ع��دد 
الف�شل  يف  للطالب  امل��ط��روح��ة  ال�����ش��اع��ات 
اأن ط��رح��ه��ا يف  اأع��ت��ق��د  ولكنني  ال��درا���ش��ي، 
التقليدي  التعليم  بنظام  الف�شل  ب��داي��ة 
ب��ورد  ال��ب��الك  اإل���ى  ث��م حتويلها بعد ذل��ك 
م���ن اأج�����ل وج�����ود وق����ت ل��ه��ا م��ع��ل��وم ل��دى 
م��ن يدر�شها يف اجل���دول ف��اإن ذل��ك يطلب 

احل�شور التقليدي من الطالب«.
الع�شري  ال��ط��ال��ب حم��م��د  وحت���دث 
ع���ن ال���ف���ائ���دة ال���ت���ي و���ش��ف��ه��ا ب��ال��ع��ظ��ي��م��ة 
خل  خدمة  يف  ب��ورد  البالك  يقدمها  التي 
ال��واج��ب��ات امل��ن��زل��ي��ة واإر���ش��ال��ه��ا ع��ن طريق 
البالك بورد وت�شحيحها واإر�شال الدرجة 
للطالب  ي�شل  »ب���ات  وق���ال  ���ش��ري��ع،  ب�شكل 
االآن ت��ن��ب��ي��ه ع���ن ط��ري��ق ج���ه���ازه امل��ح��م��ول 
ب��وج��ود واج���ب م��ن��زيل ع��ل��ى ال��ب��الك ب��ورد 
له  يت�شنى  كما  واإر�شاله  مبراجعته  فيقوم 

م�شاهدة درجته التي ح�شل عليها  من ثم 
طباعتها اإذا رغب الطالب بذلك"، واأ�شاف 
وجهد  وقت  توفر  اأتاحت  اخلدمة  "هذه 

كبرين على جميع الطالب«.

تحديد مسار المواد
واق������رتح ال���ط���اب م���ع���اذ ���ش��ل��ط��ان ����ش���رورة 
لكي  الكليات  قبل  من  امل��واد  م�شار  حتديد 
يعرف الطالب، هل املادة تدر�س عن طريق 
التعلم االإلكرتوين اأو االعتيادي التقليدي 
حتى يتمكن الطالب من حتديد املواد التي 
مبا  الدرا�شي  الف�شل  يف  بدرا�شتها  يرغب 
واأ�شاف  اجلامعة،  خ��ارج  وقته  مع  يتنا�شب 
الذين  العديد من طالب اجلامعة  »هناك 
ف��رتات م�شائية خ��ارج اجلامعة  يعملون يف 
م����ن اأج������ل ك�����ش��ب ب��ع�����س اخل������ربة وامل������ال، 
وحت���دي���د م�����ش��ار ال��ت��ع��ل��ي��م يف امل�����واد ���ش��واء 
الطالب  وميكن  التقليدي  اأو  االإل��ك��رتوين 
من اإدارة وقته جيداً مبا يتنا�شب مع عمله 

خارج اجلامعة«.

آراء الطالبات

م�����ن ن���اح���ي���ت���ه���ا، اأك���������دت ال���ط���ال���ب���ة رف���ع���ة 
ال�����ش��ه��راين م���ن ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ب��اأب��ه��ا اأن��ه��ا 
ب�شكل  االإل��ك��رتوين  التعليم  م��ن  ا�شتفادت 
�شخ�شي من الدورات التي تقدم من خالله 
يف  دوره  اإل��ى  م�شرة  التعليمية،  ال��درو���س 

طالب: التعلم اإللكتروني
اختصر المسافات وقلل من صعوبة التواصل
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التعلم اإللكتروني أسلوب حديث مرتبط باإلنترنت
ن��ف�����س ال���وق���ت اأم������ام اأج����ه����زة احل���ا����ش���وب، 
املتعلمني  ب��ني  وامل��ح��ادث��ة  النقا�س  الإج���راء 
هذا  وي��ت��م  امل��ع��ل��م،  وب��ني  وبينهم  اأنف�شهم، 
التعليم  اأدوات  خمتلف  بوا�شطة  النقا�س 
االإل�������ك�������رتوين وه��������ي: ال�����ل�����وح االأب���ي�������س 
عرب  وامل���وؤمت���رات  االف��رتا���ش��ي��ة  والف�شول 

الدرد�شة. ال�شوت" وغرف  "الفيديو، 
 اإي��ج��اب��ي��ات��ه: ح�����ش��ول امل��ت��ع��ل��م على 
ت��غ��ذي��ة راج���ع���ة ف����وري����ة، ت��ق��ل��ي��ل ال��ت��ك��ل��ف��ة 
واال�شتغناء عن الذهاب اإلى مقر الدرا�شة.

حديثة  اأجهزة  اإل��ى  حاجته  �شلبياته: 
و�شبكة ات�شال جيدة.

ال��ت��ع��ل��م االإل�����ك�����رتوين اأ����ش���ل���وب ح���دي���ث من 
االت�شال  اآليات  فيه  توظف  التعليم،  اأ�شاليب 
وو�شائطه  و�شبكاته،  ح��ا���ش��ب،  م��ن  احل��دي��ث��ة 
املتعددة من �شوت و�شورة، ور�شومات واآليات 
بحث، ومكتبات اإلكرتونية، وبوابات االإنرتنت 

�شواء اأكان عن بعد اأم يف الف�شل الدرا�شي.

أنواع التعلم اإللكتروني 
التعليم االإلكرتوين املتزامن 
:Synchrones e-Learning

املبا�شر،  البث  اأو  ال��ه��واء  على  التعليم  ه��و 
وال�����ذي ي��ح��ت��اج اإل�����ى وج�����ود امل��ت��ع��ل��م��ني يف 

التعلم االإلكرتوين غر املتزامن 
:)Asynchrones e-Learning(

هو تعليم غر مبا�شر، ال يحتاج اإلى وجود 
يتمكن  حيث  ال��وق��ت،  نف�س  يف  املتعلمني 
املتعلم من احل�شول على الدرا�شة ح�شب 
االأوقات املنا�شبة له وباجلهد الذي يرغب 
الربيد  مثل  اأدوات  ي�شتعمل  تقدميه،  يف 
الربيدية  والقوائم  والويب  االإلكرتوين 
وجم��م��وع��ات ال��ن��ق��ا���س وب��روت��وك��ول نقل 

امللفات واالأقرا�س املدجمة.
اإي��ج��اب��ي��ات��ه: ح�����ش��ول امل��ت��ع��ل��م على 
ال���درا����ش���ة ح�����ش��ب االأوق������ات امل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ه، 

اأع�شاء  م�شاعدة الطلبة على التوا�شل مع 
هيئة التدري�س.

بق�شم  الطالبة  اعتربت  جانبها،  من 
اأح��الم  باأبها  االآداب  بكلية  العربية  اللغة 
االإل��ك��رتوين  التعليم  اأن  ال�����ش��ه��راين  ع��ل��ي 
احل�شول  و�شهولة  التعليم  ح��ب  يف  ي�شهم 
التعليم  م�����ش��ت��وى  وت���ط���ور  امل��ع��ل��وم��ة  ع��ل��ى 
ب�شكل عام، موؤكدة اأن هذا النوع من التعليم 
املعلومة ب�شكل  اإلى  الو�شول  على  �شاعدها 

�شهل و�شريع وباأقل جهد ممكن.

زيادة كفاءة التعليم
وك�����ش��ف��ت ال���ط���ال���ب���ة ب��ق�����ش��م ع���ل���م ال��ن��ف�����س 
ال��ن��وع من  ه���ذا  اأن  احل���م���ادي  خ��ال��د  روان 
ويخت�شر  واجل��ه��د  ال��وق��ت  ي��وف��ر  التعليم 
وق����ت ال��ط��ال��ب م���ن ح��ي��ث ���ش��رع��ة ال��ب��ح��ث 
اإل��ى زي��ادة كفاءة  ي��وؤدي  عن املعلومات، كما 
الطريقة  ه���ذه  اأن  اإل����ى  م�����ش��را  ال��ت��ع��ل��ي��م، 
التعلم  امل��ت��ع��ة يف  ل��ه��ا  ح��ق��ق��ت  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
اإ���ش��اف��ة  التقليدية،  االأ���ش��ال��ي��ب  ع��ن  ب��ع��ي��دا 
اإل����ى ال���راح���ة وق��ل��ة اجل��ه��د يف ال��ب��ح��ث عن 

املعلومات واالعتماد الكلي على الذات.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت ال��ط��ال��ب��ة بق�شم 
االإع�����الم واالت�����ش��ال ر���ش��ا اأح��م��د ع�شري 
»����ش���اه���م ال��ت��ع��ل��م االإل�����ك�����رتوين يف جت�����اوز 
امل�شافات وقلل من �شعوبة التوا�شل، ومن 
النوع  لهذا  ا�شتخدامي  ال�شخ�شي  خ��الل 

املعلومة  ب�شط  اأن���ه  الح��ظ��ت  التعليم  م��ن 
يف اأ����ش���ل���وب خ�����ال م����ن امل���ب���ال���غ���ة وازدح�������ام 

املعلومات اخلارجة عن �شلب املو�شوع«.

استفادة كبرى
االإجنليزية  اللغة  بق�شم  الطالبة  واعتربت 
حم��م��د  جن�����وى  ل��ل��ب��ن��ات  االآداب  ك��ل��ي��ة  يف 
مهم  االإل��ك��رتوين  التعليم  اأن  القحطاين 
ي�شاعدهم  حيث  والطالبات،  الطالب  لكل 
كما  اأف�������ش���ل،  ب�����ش��ك��ل  فهم الكور�س  ع��ل��ى 
ي�شاعدهم يف التقدم يف جمال التكنولوجيا، 
مبينة »اأنا ا�شتفادت ب�شكل �شخ�شي يف هذا 

اجلانب«.
وق����ال����ت ال���ط���ال���ب���ة ب��ق�����ش��م االإع�������الم 
واالت�شال منال علي حممد اإن من الفوائد 
التي تتحقق من خالل التعليم االإلكرتوين 
�شهولة التوا�شل بني الطالب واالأ�شاتذة يف 
ب��ي��ن��ه��م،  واخل�شو�شية اأكر  وق������ت،  اأي 
يحتاجه  ما  اإل��ى  الطالب  و�شول  و�شهولة 
م���ن اآل����ي����ات، مم���ا ي���وف���ر اجل���ه���د وال���وق���ت 

ملراجعة اجلامعة.
الفوائد  بع�س  يل  »حتققت  واأ�شافت 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال�����ش��خ�����ش��ي، وم��ن��ه��ا توفر 
توفر املنهج  و����ش���ه���ول���ة  واجل����ه����د  ال����وق����ت 
يف  والتحكم  وق���ت،  اأي  يف  عليه  واالط����الع 
الوقت املنا�شب للدخول واالطالع على كل 

ما هو جديد«.

تلقي التعليم ح�شب املجهود الذي يرغب 
امل��ت��ع��ل��م يف ت��ق��دمي��ه، ال��ت��م��ك��ن م��ن اإع����ادة 
اإلكرتونيا  اإل��ي��ه��ا  امل���ادة وال��رج��وع  درا���ش��ة 

ح�شب احلاجة.
على  املتعلم  ح�شول  �شلبياته: عدم 
ي��وؤدي  من  املعلم ،  ف��وري��ة  راج��ع��ة  تغذية 
يقوم  الأن���ه  التعليم  يف  االن��ط��وائ��ي��ة  اإل���ى 
بعزله، التعليم املختلط ي�شتعمل املتزامن 
ت���ارة وغ��ر امل��ت��زام��ن ت���ارة اأخ���رى، ح�شب 
ال��ن�����ش��اط��ات امل��ق��رتح��ة م��ن ط���رف املعلم، 
اأك��ر حرية ويحقق  للمتعلم  يعطي  فهو 

نوعا من االجتماعية يف التعليم.

عبدالرحمن ال�صهراين فايز املازين معاذ ال�صلطان
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ثقافة

من  بو�شي�بة  القادر  عبد  الدكتور  تناول 
باجلمهورية  مغنية،  اجل��ام��ع��ي،  امل��رك��ز 
ال�شعبية،  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  اجل��زائ��ري��ة 
امل�����وؤمت�����ر  يف  ق�����دم�����ه  ال���������ذي  ب���ح���ث���ه  يف 
االأدب���ي  العربية والن�س  الدويل »اللغة 
ع����ل����ى ال�������ش���ب���ك���ة ال����ع����امل����ي����ة«، احل����دي����ث 
ع�����ن ال�������ش���ن���اع���ة امل���ع���ج���م���ي���ة ال���ع���رب���ي���ة 
من  ي��واج��ه��ه��ا  وم���ا  التقنية  واالإت����اح����ات 
الباحثني  اأن  مبينا  وحت���دي���ات،  ف��ر���س 
العربية،  اللغة  ق�شايا  يف  املتخ�ش�شني 
وامل����ه����ت����م����ني ب���ال�������ش���ن���اع���ة امل���ع���ج���م���ي���ة، 
والتطبيقات اللغوية، واملن�شغلني برقمنة 
العربي  املحتوى  وحجم  العربية،  اللغة 
ع��ل��ى االإن���رتن���ت، يف خم��ت��ل��ف امل���وؤمت���رات 
وهناك  هنا  تقام  التي  العلمية  واملنا�شط 
يف اأرج�������اء ال���وط���ن ال���ع���رب���ي، ي���وؤك���دون 
اللغة  تعرفه  ال��ذي  الهزيل  ال��واق��ع  على 
باملقارنة  احل��و���ش��ب��ة،  ال��ع��رب��ي��ة يف جم���ال 
م��ع ال��ل��غ��ات االأخ�����رى، وي��ح��ث��ون اجلميع 
اأن  �شبيل  اجل��ه��ود يف  م��ن  امل��زي��د  ل��ب��ذل 
احلا�شل  التطور  العربية  اللغة  ت��واك��ب 
امل�شاندة  والتطبيقات  اللغات  رقمنة  يف 
�شانحة  فر�شة  كل  يف  تنويههم  مع  لها، 
ت�شغل  اأن  �شبيل  يف  ذل��ك  كل  اأهمية  على 
العاملي،  الفكر  يف  دوره���ا  العربية  اللغة 
ودخول جمتمع املعرفة من خالل زيادة 

حمتواها الرقمي على ال�شبكة.

صناعة المعاجم العربية 
وال�����ش��ن��اع��ة  امل��ع��ج��م،  اأن  ���ش��ك  واأك�����د »ال 
امل��ع��ج��م��ي��ة، ال����ي����وم، وب��ا���ش��ت��ف��ادت��ه��ا من 
تطوير  يف  ب����ارزا  دورا  تلعب  احل��و���ش��ب��ة، 
اأن حتتل  اأي لغة ما، وال ميكن الأي لغة 
اأن  دون  ال��ي��وم  ع��امل  م��رم��وق��ة يف  مكانة 
املعجمية  ال�����ش��ن��اع��ة  م��ظ��اه��ر  ت�شتكمل 
�شابقا،  املنجزة  معاجمها  برقمنة  فيها، 
االأن���واع  خمتلفة  حديثة  معاجم  و�شنع 
واالأهداف، واإ�شدار املعاجم االإلكرتونية 
واإت����اح����ت����ه����ا ل���ل���ج���م���ه���ور ع���ل���ى ال�����ش��ب��ك��ة 
بكل  تناولها  ميكن  ب�شورة  العنكبوتية 

ي�شر و�شهولة«.
وتابع »من ال�شروري اليوم اأن يكون 
الباحثني يف ق�شايا  ال�شاغل لكل  ال�شغل 
العربية هو مدى ا�شتفادة اللغة العربية 
ال�شناعة  ال��زخ��م احل��ا���ش��ل يف  ه���ذا  م��ن 

طالب يمنحون التفاؤل
م�شتويات  ت��دين  م��ن  وال�شكوى  »حتلطم«  وال����  ال��ت�����ش��اوؤم  ع��ن  بعيدا 
البكالوريو�س  فاإن يف طالبنا يف مرحلة  اهتمامهم،  وعدم  الطالب، 
بع�شهم من  اأ�شهده يف  ملا  التفاوؤل؛  ق��درا كبرا من  من��اذَج متنحني 
الهمة،  وعلّو  احلما�س،  من:  بع�شهم  يف  اأمل�شه  وما  العلمي،  التمكن 
االآيديولوجيات  العمل اجلماعي، وعدم االجن��راف يف  والقدرة على 
املدمرة، واإليكم بع�س النماذج التي اأُ�شّر ال�شرور كله كلما حتدثت اإلى 

اأحدهم، اأو راأيته يف ممرات الكلية.
اأمن��وذج  واالت�شال  االإع��الم  ق�شم  من  العمري  م�شهور  الطالب 
العمل؛  م��ن  امل��ج��رد  بالطموح  ال يكتفي  وه��و  ج��دا،  الطموح  ال�شاب 
الأنه اأدرك اأن حتقيق الذات ال يكون باالأمنيات وح�شب، واإمنا بالفعل 

واالقتداء وتطوير االأدوات.
اأما الطالب اإبراهيم ال�شوقعي من ق�شم اللغة العربية واآدابها، 
والغرة  لكليته،  ال�شديد  به من احلما�س  يت�شم  ملا  اأم��ة وح��ده،  فهو 
كلها، ف�شال عن  املجاالت  تفوقها يف  العظيم على  عليها، واحلر�س 

اإجماع اأ�شاتذته وزمالئه على حبه.
الناجح،  ال��ق��ي��ادي  �شفات  فيه  اجتمعت  ���ش��اب  ع��ن  بحثت  واإذا 
فاإنني اأجده الطالب �شعيد العلكمي رئي�س نادي القلم بكلية العلوم 
اأن���ه اأمن����وذج ال��ق��ي��ادي احلكيم ال��ق��ادر على حفظ  االإن�����ش��ان��ي��ة؛ ذل��ك 
عن  ف�شال  اختالفها،  على  كلها  االأط���راف  ر�شا  وك�شب  ال��ت��وازن��ات، 

جديته ودقته.
ال�شاعر  واالإب����داع،  التفوق،  ب��ني:  جمعوا  الذين  الطالب  وم��ن 
التخرج  على  يو�شك  اإذ  العربية،  اللغة  ق�شم  م��ن  ط��ال��ع  اآل  حممد 
يكتب  �شاعرا  كونه  اإليه  م�شيفا  حتقيقه،  يندر  جدا  مرتفع  مبعدل 
ق�شيدة حديثة متقدمة فنا وروؤية، وهو م�شروع روائي مميز، وفوق 

ذلك هو قارئ نهم يف االأدب والفن.
ال��ط��ال��ب ال�شاعر عبداهلل  اأح���د اجل���دد، وه��و  اأج���د يف  واأخ����را، 
اآل جمدوع، اأمنوذج الطالب الذي دخل اإلى ق�شم اللغة العربية وهو 
اأنه  الرغم من  فعلى  �شوه،  دون  الق�شم  لهذا  كاملة  �شالح �شالحية 
واإيقاعه  لغته  �شاعر متمكن من  اأن��ه  اإال  الثاين،  امل�شتوى  يتجاوز  ملا 
اأنه ح�شل على تقدير )A+( يف جل املواد التي  ال�شعري، ف�شال عن 

در�شها يف امل�شتوى االأول.
يكفيني من هوؤالء واأمثالهم اأنهم �شبب تفاوؤيل باجليل القادم، 

ف�شكرا لهم.

د. أحمد التيهاني

إذا عسعسَ 
الليل

د. عبدالقادر بوشيـبة: واقع اللغة 
العربية هزيل في مجال الحوسبة

من  كثرا  ت�شتفيد  باتت  التي  املعجمية 
احلو�شبة، ومع التنويه باجلهود املبذولة 
ال���ت���ي ت���ب���ذل يف ���ش��ب��ي��ل ح��و���ش��ب��ة ال��ل��غ��ة 
عدة  ويف  امل�شتويات  خمتلف  يف  العربية، 
اإل��ى  اأن��ه��ا ج��ه��ود ال ترتقي  اإال  جم���االت، 

املطلوب، وال حتقق املاأمول منها«.
وعرج الباحث على اإ�شكالية البحث، 
وت�����ش��اءل ع��ن ال��ف��ر���س واالإت���اح���ات التي 
ت��ق��دم��ه��ا ���ش��ب��ك��ة االإن����رتن����ت وال��ت��ق��ان��ات 
ال�����ش��ن��اع��ة  احل���ا����ش���وب���ي���ة االأخ����������رى يف 
مدى  ع��ن  ت�����ش��اءل  كما  ال��ي��وم،  املعجمية 
ا�شتفادة اللغة العربية من هذه الفر�س 
االأن��واع  معاجم خمتلفة  و�شع  اأج��ل  من 
كاملعجم  لها،  ال�شرورية  املعاجم  وو�شع 
ال���ت���اري���خ���ي وم���ع���ج���م ال���ل���غ���ة ال��ع��رب��ي��ة 
املعا�شرة واملعاجم االإلكرتونية؟ وما هي 

اللغة  تواجه  التي  وال�شعاب  التحديات 
العربية يف ذلك؟

ب��و �شيبة عن  ال��دك��ت��ور  ك��م��ا حت���دث 
ال���ه���دف م���ن ال��ب��ح��ث، م��ب��ي��ن��ا اأن����ه ي�شعى 
املختلفة  واالإت���اح���ات  ال��ف��ر���س  تبيان  اإل���ى 
والتقانات  االإن��رتن��ت  �شبكة  تقدمها  التي 
ال�شناعة  جم��ال  يف  االأخ���رى  احلا�شوبية 
اأح�����ش��ن  ���ش��ن��اع��ة  امل��ع��ج��م��ي��ة، مم��ا يجعلها 
واأف�شل واأ�شهل مما كانت عليه يف ال�شابق. 
وي��ت��وخ��ى ك���ذل���ك ر����ش���د واق�����ع ال�����ش��ن��اع��ة 
املعجمية العربية اليوم، ومدى ا�شتفادتها 
من كل ما تقدمها �شبكة االإنرتنت لتواكب 
ال�����ش��ن��اع��ة امل��ع��ج��م��ي��ة يف ج��م��ي��ع ال��ل��غ��ات 
امل��رم��وق��ة، وي��ري��د ك��ذل��ك اأن ي��ح��دد اأه��م 
التحديات وال�شعوبات التي ال تزال تواجه 

ال�شناعة املعجمية العربية اليوم. 

أهمية المعجم في اللغة 
الكرمي،  ال��ق��راآن  على  املحافظة   •

و�شمان �شهولة الفهم.
• دمج االألفاظ اللغوية واملفردات 
م��ع ال�����ش��واه��د واالأم��ث��ل��ة ال��ق��راآن��ي��ة 

والنبوية ل�شمان ا�شتمرارها.
• بناء مادة �شهلة ومي�شرة لتعليم 

اللغة العربية لغر العرب.
• احلفاظ على اللغة العربية من 

الف�شاد وال�شياع. 
• تو�شيح طريقة اللفظ والهجاء 

لكل من املفردات الواردة فيه.

المعاجم العربية
م��ن اأك���ر ال��ل��غ��ات ان��ت�����ش��ارا ب��ني النا�س، 
ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة ال���ت���ي ت����ن����درج ���ش��م��ن 
جم��م��وع��ة ال��ل��غ��ات ال�����ش��ام��ي��ة، ك��م��ا اأن��ه��ا 
اأح���دث ال��ل��غ��ات ت��اري��خ��ا ون�����ش��اأة' وتعترب 
اللغات  واأعرق  اأ�شمى  العربية من  اللغة 
ح���ول ال���ع���امل؛ الأن���ه���ا ال��ل��غ��ة ال��ت��ي ن��زل 
ال��ك��رمي على حم��م��د، عليه  ال��ق��راآن  بها 

ال�شالة وال�شالم.
وم���ع مت��ي��ز ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��وف��رة 
م��ف��ردات��ه��ا، ب����ات ل���زام���ا و���ش��ع امل��ع��اج��م 
واالأل��ف��اظ  املعاين  تو�شح  التي  اللغوية 
ال��ع��رب��ي��ة ���ش��م��ن ���ش��ي��اق��ه��ا يف ال���ك���الم. 

واملعجم هو قامو�س، كتاب ي�شم مفردات 
لغوية مرتبة ترتيبا معينا و�شرحا لهذه 
املفردات، اأو ذكر ما يقابلها بلغة اأخرى، 
اأما ا�شطالحا فهو الكتاب الذي يحتوي 
اللغوية  واالأل��ف��اظ  امل��ف��ردات  �شرح  على 
ودالالتها.  و�شفاتها  معانيها  وتو�شيح 
وت��ع��ود ن�����ش��اأة وت��اري��خ امل��ع��اج��م يف اللغة 
ال��ع��رب��ي��ة اإل����ى ن����زول ال���ق���راآن ال��ك��رمي؛ 
واالأل��ف��اظ  امل���ف���ردات  تو�شيح  و����ش���رورة 
غر  من  الكثر  دخ��ول  ب�شبب  اللغوية، 
العرب يف االإ���ش��الم، وحت��دي��دا يف القرن 

الثاين الهجري.

أنواع المعاجم
م���ع���اج���م االأل������ف������اظ:  ال���ع���ني ل��ل��خ��ل��ي��ل 
ال�����ف�����راه�����ي�����دي، واأ�������ش������ا�������س ال���ب���الغ���ة 
ل��ل��زخم�����ش��ري، وامل���ح���ك���م الب����ن ���ش��ي��ده، 
وامل��ع��ج��م  ل���ل���ف���اراب���ي،  االأدب  ودي���������وان 

الو�شيط ملجمع اللغة العربية.
االأل��ف��اظ  متجر  امل��ع��اين:  معاجم 
�شيده،  الب��ن  واملخ�ش�س  ف��ار���س،  الب��ن 
القا�شم  عبيد  الأب��ي  امل�شنف  والغريب 

بن �شالم.
م����ع����اج����م امل���������ش����ط����ل����ح����ات:ك����ت����اب 
ال���ت���ع���ري���ف���ات ل���ل���ج���رج���اين، وال��ك��ل��ي��ات 

الكفوي،  اأي��وب بن مو�شى  البقاء  لالأبي 
خلليل  عربي  اإجنليزي  طبي  وقامو�س 
خ���ر اهلل، وامل��ع��ج��م ال��ع�����ش��ك��ري امل��وح��د 

للجامعة العربية.
م������ع������اج������م االأم������������ث������������ال: جم���م���ع 
وامل�شتق�شي  امل��ي��داين،  الأح��م��د  االأم��ث��ال 
ل��ل��زخم�����ش��ري، وال��و���ش��ي��ط يف االأم���ث���ال 

للواحدي.
م���ع���اج���م امل�����ف�����ردات: امل�����ف�����ردات يف 
غريب القراآن الأبي القا�شم االأ�شفهاين، 
وامل���ع���ج���م امل���ف���ه���ر����س الأل����ف����اظ ال����ق����راآن 

الكرمي ملحمد فوؤاد عبد الباقي.
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تقنية

عقول تحت السيطرة
اخلبيثة،  الربامج  اأو  الفرو�شات  بع�س  ب�شبب  احلا�شوب  اأجهزة  تخرتق 
وحلمايتها من خطر الهجمات ال بد من ا�شتخدام برامج احلماية، ولكن 
اإذا افرت�شنا جمازا اأن العقول كذلك هي عر�شة لالخرتاق.. فكيف �شتتم 

حمايتها؟.
يف موؤمتر اأنيجما االأمني األقت الباحثة واملحا�شرة بجامعة وا�شنطن 
ت�شتخدم  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  التقنيات  اإح���دى  ع��ن  حم��ا���ش��رة  بونا�شي  مت���ارا 
ا�شتخال�س  يف  التقنية  ه��ذا  ف��ك��رة  وتتلخ�س  الب�شري.  العقل  الخ���رتاق 
ب��اخ��رتاق  االإن�����ش��ان،  وع���ي  خ���ارج  ال��ك��ائ��ن��ة  لل�شور  الع�شبية  اال���ش��ت��ج��اب��ات 
كاملعتقدات  خ�شو�شية،  االأك��ر  املعلومات  اإل��ى  للو�شول  واأفكاره  م�شاعره 

واملخاوف والتوجهات وال�شحة.
ولكنه  اخل��ي��ال،  م��ن  اأع���اله حم�س  كتب  م��ا  اأن  البع�س  يعتقد  رمب��ا 
 Flappy األعاب الفيديو  اإحدى  حقيقة، فقد مت تطبيق هذه التقنية على 
ملا يفكر به الالعب،  اإ�شعارات  باإر�شال  Whale، وقد �شجلت نتائج خميفة 
مطاعم  واأ���ش��م��اء  �شعارات  م��ن  الطريق  يف  ي�شاهد  اأن  يتوقع  م��ا  وتخمني 

و�شيارات.
لنفرت�س اأن هذه التقنية اأ�شبحت متاحة بيد �شياطني االإن�س، ومن 
الب�شرية، فبقدر ما يتقدم  �شتدار عقول  اأو دين، فكيف  ال ينتمون ملذهب 
البع�س خم��اوف  ل��دى  تتولد  م��ا  ب��ق��در  ي���وم،  بعد  ي��وم��ا  واالأب���ح���اث  العلم 
االأخ��الق  فبانعدام  عك�شية،  ب�شفة  التطور  هذا  على  املرتتبة  النتائج  من 
باأيٍد فا�شدة توجهها  الب�شرية لروبوتات تدار  العقول  �شتتحول  االإن�شانية 

لتحقيق م�شاحلها، دون مراعاة للجوانب االإن�شانية واالأخالقية.
اإن االأمن املعلوماتي اليوم هاج�س كبر حتى لكربى �شركات التقنية، 
حكومية،  جهات  على  االإلكرتونية  الهجمات  من  بها  باأ�س  ال  جملة  فبعد 
واالآخ��ر  تعقد بني احلني  عاملية،  وخليجية وحتى  و�شركات كربى حملية 
واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  فيها جتارب  تعر�س  وور���س عمل  ون��دوات  موؤمترات 
املهتمة باالأمن املعلوماتي واجلرائم املعلوماتية، وهذا ما يحتاجه اجلميع 
العابثة  االأي��دي  �شنحد من  املعلوماتي  االأم��ن  فبتطور  الراهن،  الوقت  يف 

التي تتمنى اأن تدير العامل ب�شغطة زر.

حسن أحمد العواجي
ريتويت

يل
فا

رو
و ب

كن
ت

دكتور ناكاماتس مخترع ياباني بأكثر من 3000 اختراع

فون مارت

Xiaomi كاميرا للتصوير بتقنية 360 درجة من
كشفت شركة Xiaomi عن كاميرا جديدة تعمل بتقنية 360 درجة. وتعد Mi Panoramic واحدة من أفضل الكاميرات التي 
ستستخدم ألغراض التصوير البانورامي. وتحتوي الكاميرا على مستشعرين وتصميم فريد يأتي على شكل مربع رفيع أنيق 
 ،Ambarella A12 الصور  بمعالج   Mi وزودت  المحيط.  كامل  اللتقاط  والتحرك  االستخدام  سهلة  يجعلها  مما  المعدن،  من 

ومستشعر سوني IMX206 بعدسة 190 درجة، وبمعدل 30-90 إطار في الثانية مع دقة 1152X2304 بيكسل.

ألعاب إليكترونية من ذاكرة التقنية
PERSONA5

صدرت في الرابع من أبريل الحالي، 
نسخة جديدة من اللعبة اليابانية 

Persona 5. وتتلخص فكرة اللعبة 
الجديدة في إمكانية المستخدم 

تقمص أدوار وشخصيات اجتماعية 
بالطريقة اليابانية، ومحاكاتها مع 

العالم الخارجي بأسلوب ممتع.
هذه النسخة من اللعبة من تطوير 

شركة Atlus ومتوفرة على 
منصتي PS4,PS3 فقط.

Floppy Disk القرص المرن
8-inch صورة من عام 1971 لقرص مرن قياس
وكانت سعته التخزينية 79.7 كيلوبايت وهو للقراءة فقط.

ال�صم: يو�شرو ناكامات�شو.
اللقب: دكتور ناكامات�س.

امليالد: طوكيو 26 يونيو 1928.
املوؤ�ص�صة التعليمية: اجلامعة االإمرباطورية يف طوكيو.

الدرجة العلمية: دكتوراه.
املهنة: خمرتع .

اأهم الخرتاعات: 
• القر�س املرن.

. CD القر�ص امل�شغوط •
• ال�شاعة الرقمية.

• اآلة تدريب العبي الغولف.
اجلوائز: جائزة اإيغ نوبل عام 2005.
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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

8 آليات إلحياء التراث العمراني
اأك���د م��دي��ر ال����رتاث ال��ع��م��راين بفرع 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����ش��ي��اح��ة وال����رتاث 
ال��وط��ن��ي مب��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ر امل��ه��ن��د���س 
االإح��ي��اء  اآل��ي��ات  اأن  غ��امن  عبدالعزيز 
ل��ل��ط��راز ال��ع��م��راين وامل��ع��م��اري ت�شمل 
وتاأ�شي�س  ال��ب�����ش��ري��ة،  ال���ك���وادر  ت��اأه��ي��ل 
االأم�����ان�����ة  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  اإدارات 
باأهمية  اإعالميا  والتوعية  والبلديات 
ال����رتاث ال��ع��م��راين وت��وظ��ي��ف امل��ب��اين 
ا�شتخدامات  يف  والتاريخية  الرتاثية 
�شياحية جديدة، وتفعيل دور اجلهات 
ال��رتاث  وت��ط��وي��ر  تنمية  يف  املختلفة 
ال����ع����م����راين، ب���ج���ان���ب ال��ت�����ش��ري��ع��ات 
وال����ق����وان����ني اخل���ا����ش���ة ب�����ه، واإع�������داد 

ت�شاميم معمارية حتاكي روح العمارة 
الع�شرية القدمية.

وق��������ال »م����دي����ن����ة اأب�����ه�����ا خ��ا���ش��ة 
وم��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ر ع����ام����ة، اك��ت�����ش��ب��ت 
موقعها  من  اال�شرتاتيجية  اأهميتها 
اجل����غ����رايف امل���م���ي���ز، وال���ت���ن���وع ال��ه��ائ��ل 
اله�شبة  ب��ني  وال��ت�����ش��اري�����س  امل��ن��اخ  يف 
ت�شكل  وك��ون��ه��ا  وال�����ش��اح��ل،  واجل���ب���ل 
مراكز  وت�شم  وطنيا،  �شياحيا  مركزا 
ح�������ش���اري���ة م��ه��م��ة وك���ث���اف���ة ���ش��ك��ان��ي��ة 
ك��ب��رة متثل ج���زءا مهما وف��ع��اال من 
ال��ق��وة ال��ع��ام��ل��ة ال�����ش��ع��ودي��ة«، م�����ش��دداً 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال���رتاث 
ال����ع����م����راين ون�������ش���ر ث���ق���اف���ة ال�����رتاث 

حمليا  مب��وارده  واالرتقاء  ومفاهيمه 
ووط���ن���ي���ا وت��ق��ي��ي��م ال���و����ش���ع ال���راه���ن 
ومناق�شة فر�س اال�شتثمار يف مواقعه 
وم���ب���ان���ي���ه، وح�����ث اآل�����ي�����ات ال��ت��م��وي��ل 
مل�������ش���اري���ع���ه، ب���ج���ان���ب ت��ه��ي��ئ��ة اأج���ي���ال 
وت��راث��ه��ا، م��ن خالل  بثقافتها  ت��وؤم��ن 
التعليم  عرب  خمتلفة  ا�شرتاتيجيات 
واالإع��������الم وامل���ج���ت���م���ع، وت���ع���زي���ز دور 
العالقة  ذات  اجل��ه��ات  ب��ني  ال�����ش��راك��ة 
وبحث  اململكة،  يف  العمراين  بالرتاث 
منها  يعاين  التي  التقنية  االإ�شكاالت 

الرتاث العمراين.
واأ����ش���اف »امل��ن��ط��ق��ة ت�����ش��م ت��راث��اً 
م��ع��م��اري��اً ف���ري���داً وم��ت��ن��وع��اً، م���ا بني 

قرويا  جتمعا  و915  مدينة  ع�شرين 
اأ�شا�شيا و7760 جتمعا قرويا م�شموال، 
الطرز  يف  الوا�شح  التباين  يف  يظهر 
امل��ع��م��اري��ة، واأ���ش��ال��ي��ب ال��ب��ن��اء، م��ث��ل: 
يف  ال��ت��ي  اخل�شبية  واالأك����واخ  الع�ش�س 
���ش��اح��ل ع�����ش��ر ال��ب��ح��ري »احل��ري�����ش��ة 
البحري«،  ع�شر  �شاحل  يف  والقحمة 
الطوابق  متعددة  احلجرية  واالأبنية 
اجلبال  باأوا�شط  اال���ش��دار  مناطق  يف 
اأمل���ع«،  »ق��ري��ة رج���ال مبحافظة رج���ال 
وال���ق���رى امل��ت��ك��ت��ل��ة امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى هيئة 
القالع يف قمم ال�شودة »قرية ال�شودة 
الرتاثية«، والق�شور م�شرتكة الطراز 
والطني مع  ما بني احلجر  املعمارية 

»مدينة  املخف�شة  اجل��ب��ال  يف  ال��رق��ف 
اأب���ه���ا و���ش��واح��ي��ه��ا وحم��اف��ظ��ة ���ش��راة 
الطينية  واالأبنية  والق�شور  عبيدة«، 
ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ن���ظ���ام امل��دام��ي��ك 
وتكون يف املناطق ال�شحراوية »بي�شة، 
ظهران اجلنوب«، منوهاً باأن من اأهم 
ال��ع��وام��ل امل���وؤث���رة يف ن�����ش��وء الأمن���اط 
عوامل  ه��ي:  وامل��ع��م��اري��ة،  العمرانية 
واالجتماعية  والطبوغرافيا،  امل��ن��اخ، 
واالق�����ت�����������ش�����ادي�����ة. وح��������ول اأه��������داف 
وخمرجات تطوير الرتاث العمراين، 
ت��اأه��ي��ل ال��ق��رى  ب��ي��ن��ه��ا  ق����ال »اإن م���ن 
ال���رتاث���ي���ة وت�����ش��غ��ي��ل��ه��ا وا���ش��ت��ث��م��اره��ا 

واحلفاظ على مواقعها«.

محمد شامي

ق��د ي��ك��ون م��ن وح���ي اخل��ي��ال امل�����ش��ي ف��وق 
ال�����ش��ب��اب، ول��ك��ن��ه واق�����ع ح��ق��ق��ت��ه اأم���ان���ة 
باإن�شاء  اأب��ه��ا،  م��دي��ن��ة  يف  ع�شر  منطقة 
»مم�شى ال�شباب« املطل على تهامة عقبة 

�شلع يف حي ال�شباب.
واملم�شى هو عبارة عن مم�شى معلق 
للمنطقة،  جميلة  �شياحية  اإ���ش��اف��ة  ذي 
وي�شم  كلم،   7 وطوله  10م،  عر�شه  يبلغ 

اأم���اك���ن جل��ل�����ش��ات ع��ائ��ل��ي��ه ت�����ش��ل اإل����ى 40 
جل�شة اأر�شية، واأماكن خم�ش�شة الألعاب 
االأطفال، والعديد من املطاعم. كما يعد 
ت�شهدها  التي  ال�شخمة  امل�شروعات  من 

ع�شر ملروره بثالث مراحل وهي:

المرحلة األولى
600م،  وط�������ول  10م،  ب���ع���ر����س  مم�������ش���ى 
مياه  و�شالل  160م،  بطول  م�شاة  وج�شر 
ملائة  تكفي  ومواقف  احلديقة،  مبنت�شف 
والن�شاء،  للرجال  م��ي��اه  ودورات  ���ش��ي��ارة، 
خم�ش�شة  ومناطق  خ�شراء  وم�شاحات 

الألعاب االأطفال.

المرحلة الثانية
على  م��ط��ل  200م  ط��ول��ه  رئي�شي  مم�شى 
كما  امل�����ش��اة،  بعد ج�شر  م��ن  تهامة  ج��ب��ال 
بالعوائل،  40 جل�شة خا�شة  على  يحتوي 
ومم�شى فرعي بطول 600م، واأبراج اإنارة.

المرحلة الثالثة
ال��دائ��ري  احل���زام  تقاطع  ك��وب��ري  تو�شعة 
مع طريق امللك فهد باأبها، لفك االزدحام 

املروري.

ممشى فوق الضباب
في أبها
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الصفحة األخيرة

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

التقويم 
األكاديمي

حفل تدشين اختيار أبها عاصمة للسياحة العربية
الثالثاء 21 /1438/6 الموافق 18 أبريل 2017

انطالق أيام البحث العلمي الثانية عشر - 1438/7/19 الموافق 2017/4/16

يوم البحث العلمي الثاني عشر لكلية الشريعة - 1438/7/19

يوم البحث العلمي الثاني عشر بكلية العلوم االنسانية - 20/ 7 / 1438

يوم البحث العلمي الثاني عشر لكلية العلوم - 7/21/ 1438

يوم البحث العلمي الثاني عشر لكلية اللغات والترجمة - 23/ 1438/7

يوم البحث العلمي الثاني عشر لكلية العلوم اإلدارية والمالية - 27/ 1438/7

يوم البحث العلمي الثاني عشر لكلية الطب - 28/ 1438/7ه� 

يوم البحث العلمي الثاني عشر لكلية الهندسة - 8/1/ 1438ه�

يوم البحث العلمي الثاني عشر لكلية التربية - 8/4/ 1438ه� 

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

غائم مشمس
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جزئيا
غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
مشمسجزئيا غائم 

جزئيا
غائم 
جزئيا

24-3625-3724-3725-3726-3822-3422-3524-3622-3621-3416-2615-2616-2616-2416-24

أمطار مشمس
رعدية

غائم 
جزئيا مشمس مشمس

مؤتمر اإلعالم 
واإلرهاب.. ايجابيات

م���ن ايجابي���ات املوؤمتر ال���دويل الثاين الذي نظم���ه ق�شم االإع���الم واالإت�شال 
ع���ن »االإع���الم واالإرهاب« هو املجموع���ات االأكادميية الت���ي مت تكوينها بهدف 
التن�شي���ق م���ع الباحثني من داخ���ل اململكة وخارجها عرب جمموع���ات الوات�س 
اب، وال زلنا نتفاجاأ با�شتمرار الباحثني يف التوا�شل مع بع�شهم البع�س منذ 
اك���ر م���ن اربعة ا�شهر. ومت خالل هذا التوا�شل تبادل موؤلفات وافكار بحثية 

ونقا�شات اكادميية مهمة.
وه���ذا يع���د م���ن االأمور الت���ي توؤ�ش����س له���ا املوؤمت���رات وياأتي م���ن اأهمها 
ا�شتم���رار التوا�ش���ل مع الباحث���ني.  وهذا جناح اآخر له���ذا املوؤمتر الذي جمع 
حول���ه اكر من مائة �شخ�شية من داخل اململكة وخارجها.  وهناك ايجابيات 

وجناحات اأخرى �شيتم االإعالن عنها قريبا عن نتائج هذا املوؤمتر.
وكن���ت ق���د كتب���ت يف مق���ال �شح���ايف ع���ن م�شكل���ة التو�شيات الت���ي تعلن 
بنهائ���ة املوؤمت���رات، ولكن �شيثبت هذا املوؤمت���ر ان هناك جوانب مهمة ال زالت 

تتفاعل يف مو�شوع االأثر الذي يرتكه هذا املوؤمتر.

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

طالب سمتهمفكرة!
الحماس والتفاؤل

م���ن يقراأ مق���ال الدكتور اأحم���د التيهاين يف هذا 
اأن  ي���درك  التف���اوؤل«،  مينح���ون  »ط���الب  الع���دد 
جامعتن���ا التي ت�شم ما يقارب �شبعني األف طالب 
وطالب���ة، يوج���د بينه���م املتمي���ز درا�شي���ا وعلمي���ا 
واأخالقي���ا، وم���ن ال�شه���ل التع���رف عليه���م ب�شبب 
معدالته���م العالي���ة، وي�ش���ار اإليه���م بالبن���ان وهم 
ي�شتحقون ذلك، الأنهم تعبوا على تاأهيل اأنف�شهم 
اأكادميي���ا، وهناك طالب وطالب���ات يتميزون بكل 
�ش���يء: العلم واالأخ���الق وامل�شوؤولي���ة االجتماعية 
اأو  يظه���رون  م���ا  قلي���ال  فئ���ة  وه���م  واحلما����س، 

يعرفون، فيتم تكرميهم.
ه���م متفوق���ون درا�شي���ا ويظه���رون حما�ش���ا 
كب���را ملا يقوم���ون به، وال يتوان���ون يف تقدمي اأي 

جهد خلدمة اجلامعة، بل يتفوقون يف ذلك.
 لق���د مر بي ع���دد من النماذج التي ت�شعرك 
وال  خال���د،  املل���ك  جلامع���ة  النتمائه���م  بالفخ���ر 
ب���د للجامعة م���ن تبني فك���رة اأو اآلي���ة لتكرميهم 
والبح���ث عنهم يف خمتلف االأق�ش���ام، وال يجب اأن 

يكون للمعدل فقط.
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