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أمير عسير ونائبه يتسلمان
عدد »آفاق« السياحي »هنا أبها«

أسبوعية جامعة الملك خالد
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�صاحب  ع�صري  منطقة  �أم���ري  ت�صلم 
�ل�صمو �مللكي �لأمري في�صل بن خالد 
ب���ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز، ن�����ص��خ��ة م���ن �ل��ع��دد 
و�ل��ذي  �أب��ه��ا«  »هنا  �خلا�ص  �ل�صياحي 
بجامعة  »�آف������اق«  �صحيفة  �أ���ص��درت��ه 

�مللك خالد.
�صموه  ��صتقبال  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
مبكتبه بالإمارة، معايل مدير جامعة 
بن  فالح  �لدكتور  �لأ�صتاذ  خالد  �مللك 
�مل�صرف  ي��ر�ف��ق��ه  �ل�����ص��ل��م��ي،  �هلل  رج���اء 
�آف���اق  �ل��ع��ام ورئ��ي�����ص حت��ري��ر �صحيفة 
�لدكتور علي بن �صويل �لقرين، ونائب 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي يحيى  �ل��ت��ح��ري��ر  رئ��ي�����ص 
�لتحرير  رئي�ص  وم�صاعد  �ل��ت��ي��ه��اين، 
ل��ل��م��ت��اب��ع��ة �لإد�ري�������ة، ح�����ص��ن ع��و�ج��ي. 
بن خالد خال  في�صل  �لأم��ري  وثّمن 
�للقاء، �جلهود �لتي تقدمها �جلامعة 

�ملجالت  كل  يف  ع�صري  منطقة  لإب���ر�ز 
كافة، و�لتي ي�اأتي يف مقدمتها �جلانب 
ع�صري  منطقة  �أن  م��وؤك��د�  �ل�صياحي، 
تتفوق  �صياحية  بعنا�صر جذب  حتظى 
ع����ن ب��ق��ي��ة م���ن���اط���ق �مل���م���ل���ك���ة، م��ن��وه��ا 
بالدعم و�لهتمام �لاحمدود �للذين 
�لقيادة  قبل  من  �ملنطقة  بهما  حتظى 

�لر�صيدة يف كافة �ملجالت.
منطقة  �أم��ري  نائب  ��صتقبل  كما 
�لأم��ري  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب  ع�صري 
بن عبد�لعزيز، يف  بن مقرن  من�صور 
مكتبة بالإمارة، وفد �جلامعة، وت�صلم 
�ل�صياحي  �ل��ع��دد  م��ن  �أخ����رى  ن�صخة 

�خلا�ص »هنا �أبها«.
مدير  معايل  �أو���ص��ح  جهته،  من 
جامعة �مللك خالد �أن �لعدد �ل�صياحي 
�إب��ر�ز �جلو�نب  �إلى  �أبها« يهدف  »هنا 

وذل��ك  ع�صري،  منطقة  يف  �ل�صياحية 
بالتز�من مع تتويج مدينة �أبها بلقب 
�ل��ع��رب��ي��ة 2017،  �ل�����ص��ي��اح��ة  ع��ا���ص��م��ة 
ع��ل��ى وج����ه �خل�����ص��و���ص، و�ل��وج��ه��ات 
�مل�صطافون،  يرتادها  �لتي  �ل�صياحية 
�ل�صياحية  و�مل��و���ص��وع��ات  و�ل���ر�م���ج 
�ل���ت���ي ت��ه��ت��م ب��ت��ن��م��ي��ة �ل�������ص���ي���اح���ة يف 
املنوط  ال���دور  اإل���ى  اإ���ض��اف��ة  املنطقة، 
عجلة  تطوير  يف  لاإ�صهام  باجلامعة 

�ل�صياحة يف ع�صري.
�ل�صياحي يتكون  �لعدد  �أن  وب��ّ� 
منه  طبعت  ملونة،  �صفحة   192 م��ن 
عدد  يف  توزيعها  مت  ن�صخة،  �أل���ف   70
و�ل�صياحية  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات  م��ن 
و�ل���������ص����ف����ار�ت و�مل�����ر�ك�����ز و�لأ������ص�����و�ق 
�ل��ت��ج��اري��ة، وذل����ك ب��ه��دف �ل��ت��ع��ري��ف 

باملنطقة �صياحيا.

�ل���ع���دد  �أن  �ل�����ص��ل��م��ي  و�أ������ص�����اف 
�ل����ك����ث����ري م��ن  ي����ح����م����ل يف ط����ي����ات����ه 
�ل�صياحية  و�مل��و���ص��وع��ات  �ل���ر�م���ج، 
عن منطقة ع�صري ب�صكل عام، موؤكد� 
�أب��ه��ا ع��ل��ى لقب  �أن ح�����ص��ول م��دي��ن��ة 
يعّد  �ل��ع��ام،  ل��ه��ذ�  �ل�صياحة  عا�صمة 
كونها  �ملنطقة،  منا�صبات  �أه���م  م��ن 
و�صعت نف�صها على خارطة �ل�صياحة 
�ل���ع���رب���ي���ة و�ل����دول����ي����ة، وع���ل���ى ذل���ك 
ب�صحيفة  مم��ث��ل��ة  �جل��ام��ع��ة،  ع��م��ل��ت 
»�آف������اق«، ع��ل��ى �إ����ص���د�ر ع���دد �صياحي 
خا�ص �صمن �إطار م�صاركتها يف هذه 
منطقة  �أم���ري  دع��م  مثمنا  �ملنا�صبة، 
ع�������ص���ري ون����ائ����ب����ه جل���م���ي���ع م��ن��ا���ص��ط 

�جلامعة يف كافة �ملجالت.
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أخبار الوطن

أمير عسير يرعى احتفاالت المنطقة باليوم الوطني
يحيى التيهاني

 رعى  �صاحب �ل�صمو �مللكي، �لأمري في�صل 
ب���ن خ��ال��د ب���ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �أم����ري منطقة 
ع�����ص��ري، و���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم����ري 
ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز، نائب  ب��ن م��ق��رن  من�صور 
�أم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري �لأرب����ع����اء �مل��ا���ص��ي، 
�ليوم  �ملنطقة مبنا�صبة ذكرى  �أه��ايل  حفل 
�ل�صاحة  يف  وذل���ك  للمملكة،   87 �ل��وط��ن��ي 

�ل�صعبية باأبها.
وب����دئ �حل��ف��ل �مل��ع��د ب��ه��ذه �مل��ن��ا���ص��ب��ة، 
بتاوة �آيات من �لقر�آن �لكرمي، ثم �نطلقت 
تنظيمها  يف  �صارك  �لتي  �لوطنية  �مل�صرية 
ع���دد م��ن �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�مل��وؤ���ص�����ص��ات 
تعليم  م��ن  600 طالب  م��ن  و�أك���ر  �لأهلية 
�ملنطقة، �صكلو� لوحة فنية ر�صمو� خالها 
�لذكرى  بهذه  �بتهاجا   87 �ل��ذك��رى  �صعار  
�ملجيدة. ثم قدمت �لفرق �ل�صعبية �لعديد 
من �لألو�ن و�لفلكلور �ل�صعبي �لذي ت�صتهر 
به منطقة ع�صري، ومنها �لعر�صة و�خلطوة 

و�لدمة و�لز�مل.
�لق�صائد  �أل���ق���ي ع���دد م���ن  ذل���ك  �إث����ر 
�ل�صعرية، ثم كرم �أمري منطقة ع�صري عدد� 
من ذوي �صهد�ء �لو�جب من �أبناء �ملنطقة.

بعد ذلك، �صاهد �حل�صور �أوبريتا فنيا 
�مللك  يد  على  �ململكة  توحيد  تاريخ  يحكي 
�آل  عبد�لرحمن  ب��ن  عبد�لعزيز  �مل��وؤ���ص�����ص 
�صعود -طيب �هلل ثر�ه-، وما ت�صهده �ململكة 
�مل���ج���الت يف  ���ص��ت��ى  ت��ن��م��وي��ة يف  م��ن نه�صة 
�مللك  �ل�صريف�  ظل قيادة خادم �حلرم� 
و�صمو  ���ص��ع��ود،  �آل  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ب��ن  �صلمان 
�مللكي  �ل�صمو  �صاحب  �لأم����  ع��ه��ده  ويل 
عبد�لعزيز،  بن  �صلمان  بن  حممد  �لأم��ري 
من  ع��دد  تقدميه  يف  �صارك  �هلل،  حفظهما 
�لفرق �ل�صعبية باملنطقة، ثم �أديت �لعر�صة 

�ل�صعودية.
�أبها  �صماء  تزينت  �حلفل،  نهاية  ويف 
�أهايل  فرحة  عن  تعبري�  �لنارية  بالألعاب 

�ملنطقة بذكرى �ليوم �لوطني.
ح�����ص��ر �حل���ف���ل م���دي���ر ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك 
خالد �لدكتور فالح بن رجاء �هلل �ل�صلمي، 
وق���ائ���د �مل��ن��ط��ق��ة �جل��ن��وب��ي��ة �ل���ل���و�ء �ل��رك��ن 
�إم��ارة  ووكيل  �لقفاري،  �صالح  بن  عبد�هلل 
منطقة ع�صري �صليمان بن حممد �جلري�ص 
و�لقطاعات  �حلكومية  �لإد�ر�ت  وم��دي��رو 

�لأمنية باملنطقة.

االحتفاالت بال�صور
 �صفحة 21-18
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أخبار الجامعة

�أجنزته ل�صعوبها  �إذ� كانت �لدول تقا�ص ح�صارتها وتقدمها ومتدنها مبا قدمته ملو�طنيها، وما 
فاإنني �أقول  و�لأدلة و�لأرقام ت�صهد: �إن هذ� �لوطن قد �خت�صر �لزمن، وقلل �مل�صافة، و��صتطاع 

خال 87 عاما �أن يقدم ما مل تقدمه دول كثرية يف م�صاحات زمنية �أطول.
�لإن�صان  �ملباركة تركز على خري  �لباد  �لتنمية يف هذه  ول غرو يف ذلك فقد كانت خطط 
�أجل هذه �لأهد�ف  �ملتعاقبة لهذه �لباد من  �لقياد�ت  يف خططها �ملتاحقة، وتعمل وفق روؤية 
�ل�صامية، بعد �أن حتول، بحمد �هلل، �ملجتمع �لقبلي �ملتناثر و�ملتحارب يف �أر�ص �جلزيرة �لعربية 
ب�صجاعة  قادها  �لتي  �لنوعية  �لتاريخية  �لنعطافة  بعد  و�ح��دة،  مدنية  منظومة  يكون  �أن  �إل��ى 
وهمة، �ملوحد �لر�حل �مللك عبد�لعزيز، طيب �هلل ثر�ه؛ حيث �صنعت وقفته �لتاريخية �ل�صجاعة 
لوحة باهية من �لوحدة و�حلب و�لبناء �حل�صاري �ملوؤ�ص�ص ملنظومة مدنية و�عية ومتميزة تقوم 
على تناغم م�صهود ومعروف ب� �ملحافظة على �لثو�بت �لدينية �لروحية لهذه �لباد، و�ل�صتفادة 
من كل منجز ح�صاري يخدم �لباد و�لعباد، بعد �صنو�ت �ل�صقاء �لعجاف �لتي عا�صها �لإن�صان على 

�أر�ص �جلزيرة �لعربية؛ حيث كانت �لفو�صى و�لنق�صامات و�لتخلف و�حلروب.
�إن �لناظر بوعي ومقارنة لطريقة �حلياة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، �صيجد هذ� �لتناغم 
جو�نبها  يف  �حلديثة  �حل�صارة  مقومات  بكل  �لباد  حتظى  حيث  �ل�صعودي،  �ل�صارع  يف  و��صحا 
�ملتنوعة، وحتافظ يف �لوقت ذ�ته على �إرثها �حل�صاري ، وثو�بتها �لإ�صامية �لتي مل تقف يوما 
ما �صد حاجات �لإن�صان وم�صاحله، وهي �ملعادلة �لتي تخيلها �لآخ��رون �صعبة وم�صتحيلة لكن 

حتقيقها �لعملي �ملبهر كان من خال هذ� �لوطن �لعظيم.
خادم  بها  هناأ  �لتي  �ملفيدة  �لوجيزة  �لكلمات  �لأم��ر  ه��ذ�  على  للدللة  هنا  �أ�صتح�صر  �إنني 
على  ق��ال  ح�   86 �لوطني  باليوم  �ملو�طن�  عبد�لعزيز  بن  �صلمان  �مللك  �ل�صريف�  �حلرم� 
�صفحته يف تويرت »كل عام و�لوطن �آمن عزيز، وم�صريتنا للبناء و�لتطوير تتو��صل لرفعة بادنا 

ونه�صتها و��صتقر�رها، كل عام و�صعبنا �لويف يعتز بوطنه ويفخر بانتمائه«.
 �إن �لتهنئة �ملكثفة يف دللتها  لت�صي وت�صري دون مو�ربة، ومن خال كلماتها �لأول��ى على 
قيمة حقيقية وكرى يف حياة �ل�صعوب وهي قيمة �لأمن �لتي ل ميكن �أن يكون هناك �أي تطور 
�أو بناء يف غيابها، وتاأتي �لإ�صارة �لثانية �إعانا و��صحا على توجهه، حفظه �هلل، نحو ��صتمر�رية 
�أن  �ملح�صلة  لتكون  �مليمون،  عهده  يف  و�صبط  بوعي  تتو��صل  �لتي  �حل�صارية  �لتنموية  �مل�صرية 
يفخر �لإن�صان �ل�صعودي معتز� بوطنه، د�عيا له، وهو ما كان بالفعل، حيث كان للقر�ر�ت �حلكيمة 
و�ل�صجاعة �لتي �تخذها، حفظه �هلل، ح�صور مهيب وجدير بالوطن �لبهي �لذي ميد يده باخلري 
لكل �لر�غب� يف �ل�صام و�لنماء، ويده �حلازمة �لقوية لكل من يحاول �مل�صا�ص باأمن ومناء بادنا 
�لغالية، وهي �صيا�صة تنطلق من عمق تاريخي، وفهم ح�صاري لتاريخ هذه �لباد �لتي حتت�صن 
ح�صارة �إ�صامية عربية منذ �آلف �ل�صن�، حيث �نطلق �لنور من هذه �لباد يهدي للب�صرية قيم 
�حلق و�خلري و�ل�صام، ويف �لوقت ذ�ته مل ولن تقبل �أن مي�ص �أمنها ومنجز�تها عدو خارجي �أو 

مت�صرت د�خلي.
وما ز�لت بادنا �لغالية تقدم منوذجا �إ�صاميا و�صطيا يب� قيم �حلق و�خلري بعد �أن �صوهت 
�لعربية  �ململكة  �أن  و�أح�صب  �لدين �حلنيف،  �إل��ى هذ�  �ملنت�صب�  بع�ص  �أي��دي  على  هذه �حلقائق 
�حلقيقية  �لر�صالة  للعامل  لتقدم  �ملتعددة  مو�قفها  عر  وو�صوح  �صجاعة  بكل  وقفت  �ل�صعودية 
لاإ�صام، بعد �أن �صوهته �ملنظمات و�لع�صابات �لتي تنت�صب �إليه، وهو مو�قف له �أهميتها �لكرى 

�لتي �صت�صجل يف �لتاأريخ باأحرف من نور لهذ� �لوطن �لعظيم .
من�صوبي  با�صم  �ل�صادق  و�لدعاء  و�ملباركة  �لتهنئة  �أق��دم  ب��اأن  �أت�صرف  �خلتام  ويف  �ملبتد�أ  ويف 
�صمو ويل عهده  و�إل��ى  �ل�صريف�  �إل��ى مقام خ��ادم �حلرم�  �مللك خالد كافة  ومن�صوبات جامعة 
�لأم� و�إلى �ل�صعب �ل�صعودي كافة، �صائا �هلل تعالى �أن يحفظ �لوطن عزيز� �أبيا �صاخما، و�أن 

يوفق خادم �حلرم� �ل�صريف� ملا فيه �أمن ومناء هذ� �لوطن �لعظيم.

87 قالدة في عقد
األمن والرخاء

معكم
أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

مدير الجامعة يرعى حفل
المعايدة السنوي

توجيه بإطالق البث التجريبي
 KKU Radioلـ

عبدالعزيز رديف
وجه مدير �جلامعة �لأ�صتاذ �لدكتور فالح �ل�صلمي باإطاق �لبث �لتجريبي لإذ�عة �جلامعة 
KKU Radio، �لتي ي�صرف عليها وينفذها �ملركز �لإعامي، بالتعاون مع �لإد�رة �لعامة 

لتقنية �ملعلومات، ويتم بثها عر موقع �جلامعة �لإلكرتوين.
ويتمثل �لبث يف هذه �ملرحلة بتقدمي عدد من �حلو�ر�ت مع م�صوؤويل �جلامعة، من 
�لعام  مطلع  ر�صميا  �لإذ�ع���ة  تد�ص�  يتم  حتى  وذل��ك  يتحدث«،  »�مل�����ص��وؤول  برنامج  خ��ال 
�لإع��ام  ق�صم  وطالبات  لطاب  �لأول  �لتدريبي  �ل���ذر�ع  �لإذ�ع���ة  وتعد  �ملقبل.  �جلامعي 

و�لت�صال باجلامعة، وهم من يقوم مبهام �لإعد�د و�ملونتاج و�لتقدمي لر�جمها كافة.
��صتديوهات  �لأول��ى لإذ�ع��ة ر�صمية تبث من  �لنو�ة و�ملرحلة  �لتجريبي  �لبث  وميثل 
ب�صكل  �جلامعة  ومن�صوبات  ملن�صوبي  �إذ�عية  خدمات  لتقدمي  باجلامعة،  �لإعامي  �ملركز 

.http://Radio.kku.edu.sa يومي عر من�صة �جلامعة �لإلكرتوين من خال �لر�بط

عبدالعزيز رديف

رعى مدير �جلامعة �لأ�صتاذ �لدكتور فالح 
بن رجاء �هلل �ل�صلمي، �لأحد �ل�19 من ذي 
بتنظيم  �ل�صنوي،  �مل��ع��اي��دة  حفل  �حل��ج��ة، 
�جلامعية،  للعاقات  �لعامة  �لإد�رة  م��ن 
بح�صور وكاء �جلامعة، وعمد�ء �لكليات 
و�ل��ع��م��اد�ت �مل�����ص��ان��دة، وع���دد م��ن �أع�����ص��اء 

هيئة �لتدري�ص و�ملوظف�.

جميع  �ملنا�صبة،  بهذه  �ل�صلمي،  وهناأ 
و�لطاب  �جلامعة،  ومن�صوبات  من�صوبي 
�هلل  يعيده  �أن  متمنيا  ك��اف��ة،  و�ل��ط��ال��ب��ات 
�أمنه  يدمي  و�أن  و�مل�صر�ت،  باخلري  عليهم 

على هذ� �لوطن �لغايل.
ك���م���ا رف������ع �أ�����ص����م����ى �آي��������ات �ل���ت���ه���اين 
و�ل�����ت�����ري�����ك�����ات مل�����ق�����ام خ���������ادم �حل����رم����� 
�ل�����ص��ري��ف���، و���ص��م��و ويل ع��ه��ده �لأم�����، 
مبنا�صبة عيد �لأ�صحى �ملبارك، ومبنا�صبة 

و�أو����ص���ى  ع����ام 1438.  ح���ج  م��و���ص��م  جن����اح 
و�لأق�صام  �لكليات  على  �لقائم�  �ل�صلمي 
ب���اله���ت���م���ام ب���ك���ل م����ا م����ن ����ص���اأن���ه �ل���رق���ي 
بد�ية  مع  وطالباتها  وطابها  باجلامعة 

�لعام �لدر��صي �جلديد.
وق�����ال »�آم������ل م���ن ج��م��ي��ع م��ن�����ص��وب��ي 
�خلدمات،  كل  تقدمي  و�لعماد�ت  �لأق�صام 
وحل كل ما يو�جه �أبناءنا وبناتنا لتي�صري 

در��صتهم«.

الشهراني وكيال
للتطوير والجودة

وآل حمادي متحدثا 
للجامعة

سعيد العمري

بناء على قر�ر �للجنة �ملوؤقتة �ملكلفة مببا�صرة 
مدير  �أ�صدر  �لعايل،  �لتعليم  جمل�ص  �خت�صا�صات 
�جل��ام��ع��ة �لأ���ص��ت��اذ �ل��دك��ت��ور ف��ال��ح �ل�����ص��ل��م��ي، ق���ر�ر� 
بالعمل  �ل�صهر�ين  عو�صة  م��رزن  �لدكتور  بتكليف 

وكيا للجامعة للتطوير و�جلودة.
بتكليف  �آخر يق�صي  �ل�صلمي قر�ر�  �أ�صدر  كما 
ر�صميا  �آل حمادي، متحدثا  �أحمد  �لدكتور عبد�هلل 

با�صم �جلامعة، �إ�صافة �إلى مهام عمله.
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أخبار الجامعة

الجامعة تهيئ موقعا للوحدة المتنقلة لألحوال المدنية بظهران الجنوب
سعيد العمري

�نطاقا من ��صت�صعار �أهمية �ل�صر�كة 
م���ع �مل���وؤ����ص�������ص���ات �حل���ك���وم���ي���ة، وف���رت 
�جلامعة ممثلة بكلية �لعلوم و�لآد�ب 
�إد�رة  مع  بالتعاون  �جلنوب،  بظهر�ن 
�لأح��������و�ل �مل���دن���ي���ة، م��وق��ع��ا ل��ل��وح��دة 
وتزويدها  �ملدنية  ل��اأح��و�ل  �ملتنقلة 
ب�����اخل�����دم�����ات �مل���������ص����ان����دة �ل�����ازم�����ة، 
ك���ال���ك���ه���رب���اء وغ�����ريه�����ا، ك���م���ا وف����رت 
للموظفات  �ملكاتب  م��ن  ع��دد�  �لكلية 

و�ملر�جعات.
بدوره، تقدم مدير �إد�رة �لأحو�ل 
�ملدنية �لأ�صتاذ حممد �صالح �لو�دعي 
على  �جلامعة  ملدير  �جلزيل  بال�صكر 
دعمه لاإد�رة وتوجيهه بتوفري كل ما 
من �صاأنه ر�حة �ملو�طن� و�ملو�طنات.

سعيد العمري

�لهند�صة  ك��ل��ي��ة  م���ن  ط��ال��ب��ا   2٥ �أن���ه���ى 
ب����اجل����ام����ع����ة، ت����دري����ب����ه����م �ل�������ص���ي���ف���ي 
ب�����ال�����ولي�����ات �مل����ت����ح����دة �لأم�����ريك�����ي�����ة، 
�مل��ه��ار�ت  �ل��ع��دي��د م��ن  �كت�صبو� خ��ال��ه 
يف  م�صاركتهم  �إل��ى  �إ�صافة  و�ل��ك��ف��اء�ت، 
ور���ص عمل تخ�ص�صية وحما�صر�ت يف 
قدمها  متقدمة،  هند�صية  مو�صوعات 
خ���ر�ء ومم��ار���ص��ون، كما ت��درب��و� على 
�لإبد�عي لاأنظمة  و�لتحليل  �لتفكري 
وحل  �ملهنية،  و�مل��م��ار���ص��ات  �لهند�صية، 
�لت�صال  مهار�ت  جانب  �إلى  �مل�صكات 

و�لتو��صل �لعلمي، وريادة �لأعمال.
�لتجارب  �إج��ر�ء  �لرنامج  و�صمل 
�ملعقدة يف �ملعامل �لبحثية �ملتخ�ص�صة 
�لأبحاث  مر�كز  �أف�صل  من  تعد  �لتي 
�ل��ع��دي��د من  �ل���ط���اب  وز�ر  �ل��ع��امل��ي��ة، 
�مل�صانع و�ل�صركات �لهند�صية �لكبرية، 
جامعة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��ت��دري��ب  ومت 
ب������ريدو �لأم����ريك����ي����ة وه�����ي م����ن ن��خ��ب��ة 
�لتخ�ص�صات  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل��ام��ع��ات 

�لهند�صية.
�أ�����ص����ار ع��م��ي��د كلية  م���ن ج���ان���ب���ه، 
�إلى  فلقي  �إبر�هيم  �لدكتور  �لهند�صة 
�أث����ر� ك��ب��ري� على  �ل��ت��ج��رب��ة ت��رك��ت  �أن 
�ل��ط��اب �مل��ت��درب���، و�أك����د �أن��ه��ا كانت 

طالب الهندسة ينهون تدريبا صيفيا بالواليات المتحدة
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ABET 6 برامج تحوز االعتماد العالمي من
ن���ال���ت ���ص��ت��ة ب���ر�م���ج ب��ك��ل��ي��ت��ي �ل��ه��ن��د���ص��ة 
و�حلا�صب �لآيل، �لعتماد �لأكادميي من 
منظمة ABET �لعاملية. و�لر�مج �ل�صتة 
وهند�صة  هي:  برنامج  علوم  �حلا�صب، 
و�لت�صالت  �ل�صبكات  �حلا�صب، وهند�صة 
�لآيل،  ع�����ل�����وم �حل�����ا������ص�����ب  ك����ل����ي����ة  م������ن 
�لكيميائية،  برنامج �لهند�صة  وك��ذل��ك 
و�مليكانيكية، و�ملدنية من كلية  �لهند�صة.

وت���وج���ه م���دي���ر �جل��ام��ع��ة �لأ���ص��ت��اذ 
�ملنا�صبة،  بهذه  �ل�صلمي،  فالح  �ل��دك��ت��ور 
ملقام خادم �حلرم�  �أول ثم  بال�صكر هلل 
عبد�لعزيز،  بن  �صلمان  �ل�صريف�  �مللك 

�لأم�����  ع���ه���ده  و�إل�����ى ويل  �هلل،  ح��ف��ظ��ه 
���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم�����ري حممد 
وتوجيهاتهما   دعمهما  على  �صلمان،  بن 
يف تطوير �لتعليم �لعايل، وروؤيتهما نحو 
ب�  �ل�صعودية  �جل��ام��ع��ات  مكانة  تعزيز 

نظري�تها �لعربية و�لدولية.
�صكره لأمري  ع���ن  �ل�����ص��ل��م��ي  وع����ر 
م����ن����ط����ق����ة ع���������ص����ري ������ص�����اح�����ب �ل�������ص���م���و 
�مل���ل���ك���ي �لأم�������ري ف��ي�����ص��ل ب����ن خ���ال���د ب��ن 
ع���ب���د�ل���ع���زي���ز، ون���ائ���ب���ه ���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و 
�مل���ل���ك���ي �لأم���������ري م���ن�������ص���ور ب�����ن م���ق���رن 
ب������ن ع����ب����د�ل����ع����زي����ز، ع����ل����ى ح���ر����ص���ه���م���ا 

جلميع منا�صط �جلامعة  وم�صاندتهما 
كما  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  �لبحثية و�لعلمية 
دعمهما  على  �لتعليم ونائبه  وزي��ر  �صكر 
ل���ر�م���ج �جل��ام��ع��ة وجم�����الت �ل��ت��ط��وي��ر 
تويل  �جلامعة  �أن  �ل�صلمي  و�أك���د  فيها. 
و�حلا�صوبية  �ه �لتخ�ص�صات  �لهند�صية 
متاما كبري�  مبا  ي�صهم  يف حتقيق  روؤية 

�ململكة 2030.
وقال »�إن هذ� �لإجناز  يدل على حر�ص 
كليتي علوم �حلا�صب و�لهند�صة  على تقدمي 
�لتي  �لعاملية  تعليم عال وفق معايري �جلودة 
وكفاءة �أع�صاء  �ملناهج  �لدر��صية  قوة  ت�صمل 

�ل��ب��ح��ث  ج������ودة  وك����ذل����ك  هيئة �لتدري�ص، 
�لعلمي من معامل خمت�صة وف�صول در��صية 
�لكليت�  فخره و�صكره لأع�صاء  عن  معر� 
و�إد�ري���  تدري�ص  هيئة  و�أع�صاء  عمد�ء  من 

وطاب، وحثهم على بذل �ملزيد.
غري  علمية  وتعد ABET منظمة 
 2٥ م��ن  ربحية  متلكها  وتديرها  �أكر 
�ل��ولي��ات  و هند�صية  يف  علمية  جمعية 
وي�صارك  فيها  �أكر  �لأمريكية،  �ملتحدة 
�خلرة  �لأكادميية  ذوي  م��ن   1٥00 م��ن 
و�ل���������ص����ن����اع����ي����ة، وت����ه����دف �إل���������ى و����ص���ع 
وت�����ط�����وي�����ر م����ع����اي����ري  ع����ال����ي����ة  �جل����ودة 

يذكر  عاما.   7٥ منذ  للتعليم  �لهند�صي 
�ل���ف���رتة  خ������ال  ح���ق���ق���ت  �جل����ام����ع����ة  �أن 
�لتي كان  �لعديد من �لإجن��از�ت  �ملا�صية 
  QS لرتتيب  �لعاملي� �آخرها تقدمها يف 
م�����ن �مل�������������ص������ت������وى  )٥01-٥٥0 وت���رت���ي���ب 
 -471( �مل�صتوى  �إل���ى  2016م  ل��ع��ام   )٥20
و�مل��رك��ز   ،2017 ل��ع��ام  ب��رتت��ي��ب477(   480
�ل����ع����ا�����ص����ر ع����ل����ى م�������ص���ت���وى �جل����ام����ع����ات 
�ل����ع����رب����ي����ة، و�ل�����ر�ب�����ع�����ة ع���ل���ى م�����ص��ت��وى 
ح�صولها  وكذلك  �ل�صعودية،  �جلامعات 
ملدة  �ملوؤ�ص�صي  على �لعتماد �لأكادميي 

�صبع �صنو�ت من هيئة تقومي �لتعليم.

مم���ي���زة يف ت��و���ص��ي��ع �مل��������د�رك، و�إث������ر�ء 
�ملهار�ت  و�صقل  �لتخ�ص�صية،  �ملعرفة 

�ملهنية �ملطلوبة يف �صوق �لعمل.
�إل���ى  ���ص��ع��ت  �أن �جل���ام���ع���ة   وب�����ّ� 
ت�����ص��م��ي��م ب���رن���ام���ج ت���دري���ب���ي ي�����و�زن 
�لفنية  �مل����ه����ار�ت  ب���� جم��م��وع��ة م���ن 
وك����ف����اء�ت مم��ار���ص��ة �مل��ه��ن��ة. و�أ����ص���اف 
�أن �ل��ت��ق��اري��ر �ل��ت��ي ق��دم��ه��ا �ل��ط��اب 
�ل�����رن�����ام�����ج حت����ف����ز ع��ل��ى  ن����ه����اي����ة  يف 
�ل���ت���دري���ب  ب���رن���ام���ج  �ل����ص���ت���م���ر�ر يف 
من  �لر�جعة  �لتغذية  و�أن  �خل��ارج��ي، 
�جلامعة  �صت�صاعد  �ملتدرب�  �لطاب 
ع��ل��ى �ل��ت��ح�����ص��� �مل�����ص��ت��م��ر ل��ل��رن��ام��ج 

م�صتقبا. 
وق�������ال �مل���������ص����رف ع���ل���ى �ل���ط���اب 
�مل����ت����درب�����، وك���ي���ل �ل��ك��ل��ي��ة ل��ل�����ص��وؤون 
م�صفر،  �آل  حممد  �لدكتور  �لأكادميية 
ط���اب  ل����ت����دري����ب  �ل����ت����وج����ه  ه������ذ�  �إن 
ك��ل��ي��ة �ل��ه��ن��د���ص��ة يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة 
�لأمريكية ياأتي يف �إطار �ل�صرت�تيجية 
ور�صالتها،  �لكلية  روؤية  تت�صمنها  �لتي 
اأمن����اط تعليمية  ت��وظ��ي��ف  م��ن خ���ال 
تتمثل  وخم��ت��ل��ف��ة،  ح��دي��ث��ة  وب��ح��ث��ي��ة 
�لعلمية  �مل���ه���ار�ت  وت��ن��م��ي��ة  ت��دري��ب  يف 
و�ل���ب���ح���ث���ي���ة ل������دى �ل�����ط�����اب، ب��ه��دف 
�إك�����ص��اب��ه��م ت��ل��ك �مل����ه����ار�ت، ���ص��ع��ي��ا �إل�����ى 

�جلودة و�لتميز ملخرجات �لكلية.



أخبار الجامعةأخبار الوطن

سفير المملكة ببريطانيا يستقبل منظمي »تواصل«
 

سلطان عوض
�جلامعة  من�صوبي  عبد�لعزيز،  بن  نو�ف  بن  حممد  �لأم��ري  �صمو  لندن،  �لريطانية  بالعا�صمة  �ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة  �صفري  ��صتقبل 
�مل�صارك� برنامج »تو��صل« �لذي نظمته وحدة �لأن�صطة �لتوعوية و�لثقافية بكلية �ل�صريعة و�أ�صول �لدين. كما ��صتقبل �مللحق �لثقايف 
ب�صفارة �ململكة بلندن �لدكتور عبد�لعزيز بن علي �ملقو�صي �لوفد، حيث �طلع على �أهد�ف برنامج "تو��صل" �لذي تنفذه �جلامعة وي�صتهدف 

�ملبتعث� و�ملبتعثات يف �إدنرة وكارديف.
وكانت �جلامعة نظمت ممثلة بوحدة �لأن�صطة �لتوعوية و�لثقاف+ية، بكلية �ل�صريعة و�أ�صول �لدين، ملتقى »تو��صل« �لأول للمبتعث� 

باململكة �ملتحدة، يف مدينتي كارديف و�إدنر�، ��صتجابة لتطلعات قيادة هذه �لباد �ملباركة، وحتقيقا للروؤية �لطموحة 2030.
و�أو�صح �مل�صرف على �مللتقى �لدكتور حممد �لر�جحي �أن ذلك ياأتي �إميانا بالدور �ملهم �لذي ي�صطلع به �صباب �لوطن عموما، و�ملبتعثون 
على وجه �خل�صو�ص، مبينا �أن �مللتقى هو برنامج تعليمي تثقيفي يعنى باملبتعث� و�ملبتعثات خارج �لباد، وي�صهم يف تثقيفهم مبا يحتاجون 
�إليه يف �لبلد�ن �لتي يدر�صون فيها، ويقوم على حماور رئي�صية هي: )�ملحور �لفكري، و�ملحور �لفقهي، و�ملحور �لرتبوي(. و�أ�صاف �لر�جحي 
�إلى حت�ص� �ملبتعث� و�ملبتعثات بالعلم �ل�صرعي، و�لز�د �لإمياين، وتفعيل �لتو��صل �لأكادميي ب� �ملبتعث� و�ملبتعثات  �أن �مللتقى يهدف 
و�أع�صاء هيئة �لتدري�ص باجلامعة، و�لإ�صهام يف عاج �مل�صكات �لفكرية و�لجتماعية �لتي قد يو�جهها �ملبتعثون، كما ينفذ �لرنامج على 

�صكل ملتقى ي�صمل حلقات نقا�ص و�أور�ق بحث وجتارب يقدمها �أع�صاء هيئة �لتدري�ص، �إ�صافة �إلى �أور�ق م�صاركة من �ملبتعث� و�ملبتعثات.

�مل�صت�صارين  م��ن  متكامل  عمل  فريق  �إل��ى 
و�ملتخ�ص�ص� من جامعة �مللك خالد، �صعيا 
�أف�����ص��ل معطيات �جل��ودة  ت��ق��دمي  �إل���ى  منه 

و�لنجاح لهذ� �مل�صروع �لوطني �لر�ئد.
و�أو�������ص������ح ع���م���ي���د م���ع���ه���د �ل���ب���ح���وث 
و�ل������در��������ص������ات �ل�����ص����ت���������ص����اري����ة �ل����دك����ت����ور 
�لوطنية  �أن �خلطة  عبد�للطيف �حلديثي 
�لنف�صي�  �لأخ�صائي�  ممار�صة  لتطوير 

و�صاغ  معايريها  و���ص��ع  �لنف�صي  و�ل��ع��اج 
حم��دد�ت��ه��ا �مل��ج��ل�����ص �ل�����ص��ح��ي �ل�����ص��ع��ودي، 
�ل�صحية  �لرعاية  ��صرت�تيجية  وفق  وذلك 
ب��امل��م��ل��ك��ة، و�مل���ق���رة مب��وج��ب ق����ر�ر جمل�ص 
بتاريخ   ،)320( �ل��رق��م  ذي  �مل��وق��ر  �ل����وزر�ء 
�لأ�صا�ص  وردت �صمن  و�لتي   ،1430/09/17
�لعاجية  »للرعاية  �لتا�صع  �ل�صرت�تيجي 
روؤي��ة  لتحقيق  ��صت�صر�ف  يف  و�لتاأهيلية« 

عبدالعزيز رديف
د���ص��ن��ت �جل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة مب��ع��ه��د �ل��ب��ح��وث 
و�ل��در����ص��ات �ل���ص��ت�����ص��اري��ة، �أع��م��ال �خلطة 
�لأخ�صائي�  مم��ار���ص��ة  لتطوير  �لوطنية 
يرعاها  �لتي  �لنف�صي،  و�لعاج  �لنف�صي� 

�ملجل�ص �ل�صحي �ل�صعودي.
وي���اأت���ي ذل���ك ���ص��م��ن ت��ن��ف��ي��ذ �ت��ف��اق��ي��ة 
�لنف�صي،  للعاج  �لوطنية  �خلطة  م�صروع 

علم  �أ�صتاذ  �مل�صروع  يف  �لعمل  فريق  ويقود 
�لنف�ص �لإكلينيكي باجلامعة، و�ل�صت�صاري 
مرعي  حم��م��د  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ص��ت��اذ  �لنف�صي 
�ل��ق��ح��ط��اين. وح��ر���ص �مل��ع��ه��د ع��ل��ى تكوين 
ف���ري���ق ع���م���ل ع�����ايل �ل���ت���اأه���ي���ل و�خل������رة، 
م�����ص��ت��ق��ط��ب��ا ع�����دد� م���ن �ل����ك����و�در �ل��وط��ن��ي��ة 
و�ل�صحية  �لنف�صية  �لعلوم  يف  �ملتخ�ص�صة 
�إ�صافة  �ملختلفة،  �ل�صعودية  �جلامعات  من 
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إعالن

تهدف  �خل��ط��ة  �أن  �حل��دي��ث��ي  و�أك����د   .2030
�إل���ى م��ر�ج��ع��ة وت��ط��وي��ر جم���الت �ملمار�صة 
�لنف�صي�،  لاأخ�صائي�  �لنف�صي  و�لعاج 
وما يت�صل بذلك �ل�صاأن من لو�ئح و�أنظمة 

وت�صريعات خمتلفة.
 و�أو�صح �أن �مل�صروع �لوطني ي�صمل كل 
يف  �ل�صحية  �لنف�صية  باخلدمات  يت�صل  ما 
�ل�صحة،  وز�رة  يف  لها،  �ملقدمة  �لقطاعات 

و�حل����ر�����ص �ل���وط���ن���ي، و�ل����ق����و�ت �مل�����ص��ل��ح��ة، 
وم�صت�صفيات قوى �لأمن، وم�صت�صفى �مللك 
�مل�صت�صفيات  ك��ذل��ك  �لتخ�ص�صي،  في�صل 
�خلا�ص.  �لقطاع  وم�صت�صفيات  �جلامعية، 
و�ل��ت��ع��اون  �ل�����ص��ر�ك��ة  عقد  توقيع  �أن  ي��ذك��ر 
ب� معهد �لبحوث و�لدر��صات �ل�صت�صارية 
باجلامعة و�ملجل�ص �ل�صحي �ل�صعودي مت يف 

بد�ية �لعام �حلايل 1438.



منسوبات الجامعة: قرار السماح بقيادة السيارات
انتصار  للمرأة واالقتصاد

سارة القحطاني
 

رح���ب���ت م��ن�����ص��وب��ات �جل���ام���ع���ة ب���الأم���ر 
�مل���رور  ن��ظ��ام  �أح��ك��ام  �ل�����ص��ام��ي بتطبيق 
�إ�صد�ر  فيها  مبا  �لتنفيذية،  ولئحته 
�ل��ذك��ور و�لإن���اث  �ل��ق��ي��ادة، على  رخ�ص 
ه���ذ�  �أن  ��������ص�������و�ء، و�أك�������دن  ح�����د  ع���ل���ى 
للمر�أة  و�ن��ت�����ص��ار  تاريخيا  يعد  �لأم���ر 

�ل�صعودية.
�إلى  �لأكادمييات  من  عدد   و�أ�صار 
�أن �لقر�ر ي�صب يف م�صلحة �لقت�صاد 
�ل�صعودية،  �ملر�أة  �لوطني ويف م�صلحة 
�لإنفاق  باأنه يقلل حجم  معلات ذلك 
ع���ل���ى �ل�������ص���ائ���ق���� وي����ح����د م����ن ح��ج��م 
�أن من �صاأنه  �حلو�لت �خلارجية، كما 
حرمت  ج��دي��دة  عمل  فر�ص  يخلق  �أن 
منها �صابقا ب�صبب �ملو��صات �أو �ملبالغ 
�ل�صخمة �لتي تنفق كاأجور لل�صائق�، 
يف �إ���ص��ارة �إل��ى �أن ه��ذه �لأج���ور �صتكون 

فر�صة ثمينة لادخار .
 وق����ال����ت م�������ص���اع���دة ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة 
م�صيط )�صطر  ب��خ��م��ي�����ص  �مل���ج���ت���م���ع 
�آل  ح�ص�  �أم��ل  �لدكتورة  �لطالبات( ، 
لي�ص  �ل�صامي  �لأم���ر  ه��ذ�  �إن  م�صيط  
منذ  �ململكة  ن�صاء  �نتظرته  ق���ر�ر�  �إل 
زمن بعيد، م�صرية �إلى �أنه يثلج �صدور 
�ل���رج���ال ق��ب��ل �ل��ن�����ص��اء، و����ص��ف��ة �إي����اه 
كل  ذ�ك��رة  يف  �صتظل  تاريخية  بخطوة 

�مر�أة �صعودية لأجيال قادمة.
و�أ�����ص����اف����ت »ل���ق���د �ن��ت�����ص��ر خ����ادم 
�حل���رم���� �ل�����ص��ري��ف��� �مل���ل���ك ���ص��ل��م��ان 
�مل��ر�أة  حلق  �هلل،  وفقه  عبد�لعزيز،  بن 
�صيارتها  ق��ي��ادة  �خ��ت��ي��ار  �ل�����ص��ع��ودي��ة يف 
�هتمامه  م��دى  يعك�ص  وه��ذ�  �خلا�صة، 
�ملجتمع، على  �مل��ر�أة يف  ملكانة  وتقديره 
�ل�صعيد �لدويل ب�صكل عام و�ل�صعودي 
ب�����ص��ك��ل خ����ا�����ص، وه�������ذ� مي���ن���ح �مل�������ر�أة 
على  �لعتماد  على  �ل��ق��درة  �ل�صعودية 
و��صتثمار  ح��و�ئ��ج��ه��ا،  وق�����ص��اء  ذ�ت���ه���ا، 

�أوقاتها لإجناز �أعمالها �خلا�صة«.
�لقر�ر  »هذ�  م�صيط  �آل   و�أ�صافت 
�لعديد  مل�صكلة  �حل��ل  مفتاح  �جل���ريء 
م���ن �ل��ن�����ص��اء �ل���ر�غ���ب���ات يف �لل��ت��ح��اق 
و�صيلة  عائق  ل��ول  �لدر��صة  �أو  بالعمل 

�لن��ت��ق��ال؛ ل���ذ� ف����اإن ه���ذ� �ل���ق���ر�ر فتح 
�ململكة  ن�صاء  ج��ل  �أم���ام  ن��اف��ذة م�صيئة 
ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف �ل��ن��ه��و���ص ب��امل��ن��ظ��وم��ة 

�لقت�صادية يد� بيد مع �لرجل«.
�ل��ق��ر�ر�ت  »�إن مثل ه��ذه  و�أردف����ت 
عن  ببعيدة  لي�صت  و�لذكية،  �جلريئة 
ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���ص��ي��دة، ف��ق��د ���ص��ه��دن��ا معا 
�مللك في�صل  ب��اإذن �هلل  له  �ملغفور  دع��م 
و�أم���ر  �مل������ر�أة،  لتعليم  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ب��ن 
ب��اإذن �هلل، �مللك عبد�هلل بن  �ملغفور له 
عبد�لعزيز بحق �ملر�أة يف �حل�صول على 
مقعدها مبجل�ص �ل�صورى، ول �صك يف 
�أن �ملر�أة �ل�صعودية كانت على قدر كبري 
من �لثقة، و�أثبتت ذ�تها وقدرتها على 
�لعطاء غري �ملحدود بالر�أي �ل�صديد يف 
�صتى �ملجالت، فاملر�أة �ل�صعودية ي�صهد 
يزيدها  ول��ن  و�ل�����ص��اح،  بالثبات  لها 

هذ� �لقر�ر �إل ن�صجا وم�صوؤولية«.
وخل�����ص��ت ف���و�ئ���د �ل���ق���ر�ر يف �صت 
على  امل��راأة  هي: اعتماد  اأ�ضا�ضية  نقاط 
نف�صها �أثناء ق�صاء حو�ئج عائلتها عند 

�ل��و�ف��دة،  �لعمالة  وخف�ص  �ل�����ص��رورة، 
ت�صدر  �ل��ت��ي  �حل����و�دث  ن�صبة  وخف�ص 
م��ن �ل��ع��م��ال��ة غ��ري �مل���درب���ة �أو �مل��درك��ة 
ل���اأن���ظ���م���ة ب�����ص��ك��ل ك�������اف، وت���وق���ع���ات 
ب��ان��ت��ع��ا���ص �ق��ت�����ص��ادي ب��ع��د ق���ر�ر ق��ي��ادة 
�صهولة  ع��ن  ينتج  �ل�صعودية،  يف  �مل���ر�أة 
�نخر�طها يف �لأعمال، ومتك� �لن�صاء 
�ملطلقات  �أو  �ملحدود  �لدخل  ذو�ت  من 
وت��اأم��� حياة  ذو�ت��ه��ن،  لاعتماد على 
�حلافات  �صائقي  و��صتبد�ل  ك��رمي��ة، 
بالقطاع  �لبنات  وجامعات  مد�ر�ص  يف 
حل  من  عليه  �صيرتتب  وم��ا  �لن�صائي، 

�لعديد من �مل�صكات.
�أن  ف���ي���ه  ����ص���ك  ل  »مم�����ا   وتابعت 
�إلى ترتيبات  تطبيق هذ� �لأمر يحتاج 
�أه��م��ه��ا: توفري خ��دم��ات �لطرق  ع��دة؛ 
�مل���ر�أة  لتعليم  م��ر�ك��ز  و�إن�����ص��اء  للن�صاء، 
�ل���ق���ي���ادة، ول���دي���ن���ا ث��ق��ة يف ح��ك��وم��ت��ن��ا 
ت���وف���ريه«،  يف  �لأم�����ر  وولة  �ل��ر���ص��ي��دة 
وختمت حديثها برفع �ل�صكر �إلى مقام 
خادم �حلرم� �ل�صريف� �مللك �صلمان 

ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز، وويل ع��ه��ده �لأم���� 
�صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري حممد بن 

�صلمان، على هذ� �لقر�ر �حلكيم.

 قرار مهم
�لعلوم  كليه  عميدة  قالت  جهتها   من 
�صلمى  �لدكتورة  رفيدة  باأحد  و�لآد�ب 
�ل�صامي  �لأم����ر  �إن  �ل��غ��ر�ب��ي،  ع��ب��د�هلل 
خل����ادم �حل��رم��� �ل�����ص��ري��ف���، حفظه 
من  يعد  لل�صيار�ت،  �مل���ر�أة  بقياده  �هلل، 
�ل���ق���ر�ر�ت �مل��ه��م��ة  و�مل��و�ك��ب��ة للظروف 
مع  �أن�����ه  يتو�فق  م����وؤك����دة  �حل���ال���ي���ة، 
و�أن��ه  �ل��ن��ب��وي��ة،  و�ل�صنة  �ل��ق��ر�آن  منهج 
ح���ل م���ث���ايل ل���ع���دد م���ن �مل�����ص��اك��ل �ل��ت��ي 
ومنها:  �ل�صعودية  �لأ���ص��ر  منها  تعاين 
�ل�صتغناء عن �ل�صائق �خلا�ص، وتوفري 
�ملبالغ �مل�صروفة لهذ� �ل�صاأن، وتخفيف 
�ل�صائق مع  وج��ود  م��ن  �ملخاطر  وط���اأه 
�أف������ر�د �لأ�����ص����رة يف ك���ل �أم������ر، وك��ذل��ك 
�لأ����ص���رة من  ع��ل��ى رب  �ل��ع��بء  تخفيف 
متطلبات �أ�صرته، ورفع م�صتوى �لأمان 

�لأ�صري، و�عتماد �ملر�أة على  نف�صها يف 
ق�صاء حاجتها؛ وغريها من �مل�صاكل.

ثقة  على  �لأم��ر  ولة  »�إن  وتابعت 
من وعي �ملر�أة �ل�صعودية وقدرتها على 
قيادتها  من  �لنتائج  م�صوؤولية  حتمل 
�أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  ون�صاأل  لل�صيارة. 
ي��ح��م��ي �ل��وط��ن و�أه���ل���ه م��ن �ل��ف��ن ما 

ظهر منها وما خفي«.
 

مصلحة مجتمعية
و�أكدت عميدة �ملركز �جلامعي لدر��صة 
�ل��ط��ال��ب��ات �ل��دك��ت��ورة ع��ا �حل��اق��ان �أن 
بقيادة  للمر�أة  بال�صماح  �ل�صامي  �لأم��ر 
�ل�������ص���ي���ارة ل���ه���و ح���ر����ص ع���ل���ى حت��ق��ي��ق 

م�صلحة جمتمعية عظيمة.
 وق����ال����ت »�ل����ق����ي����ادة م���ط���ل���ب م��ن 
م��ت��ط��ل��ب��ات �ل��ت��ط��ور و�حل���ي���اة وم����ا ز�د 
ن�صجا  �إل  �ملجتمع  �ل�صامي  �لأم��ر  هذ� 
�إن �لأ���ص��ل م��ن ق��ي��ادة  �إذ  وم�����ص��وؤول��ي��ة؛ 
�مل�����ر�أة ل��ل�����ص��ي��ارة ه���و �لإب���اح���ة ك��م��ا ر�آه 
غ��ال��ب��ي��ة �أع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة ك��ب��ار �ل��ع��ل��م��اء 
م����ع وج������ود ����ص���م���ان���ات حت���ف���ظ ح��ق��وق 
�ل��ق��ي��ادة  و�ح���رت�م���ه���ا  لت�صبح  �مل������ر�أة 
�ختيارية ولي�صت �إجبارية لتتما�صى مع 
تطور�ت  وملو�كبة  مو�طن  كل  م�صلحة 
�لعربية  �ململكة  ت�صهدها  �لذي  �لع�صر 
�ل�������ص���ع���ودي���ة وخ�������ص���و����ص���ا �ل���ت���ط���ور�ت 

�لقت�صادية«.
وختمت �آل حاقان قائلة »�أ�صال �هلل 
تعالى لهذه �لباد و قيادتها �لر�صيدة 
�أن  و  �مل��اك��ري��ن  م��ك��ر  م��ن  يحفظها  �أن 
يدمي �لأمن و �لأم��ان و �خلري للباد، 

و �هلل خري �حلافظ�«.

نقلة اقتصادية
�أو�صحت من�صقة ق�صم  ذ�ته،  �ل�صياق  يف 
�ملحا�صرة  �لن�صائي(،  )�ل�صطر  �لإعام 
نقلة  �صيمثل  �ل���ق���ر�ر  �أن  ع��ام��ر،  ن����ورة 
»�أن  ب�  ذلك  معللة  للمملكة،  �قت�صادية 
م��اي��� �ل���ري���الت �ل��ت��ي ك��ان��ت تذهب 
�آ���ص��ي��ا �صتبقى  ���ص��رق  ل����دول  ك���ح���و�لت 
هذ�  و�أن  و�مل���و�ط���ن،  �ململكة  خزينة  يف 
م�صاريع  �بتكار  للن�صاء  �صيتيح  �ل��ق��ر�ر 
ف��ر���ص عمل ج��دي��دة،  و�حل�����ص��ول على 

�مل��ر�أة  لو�صع  �جتماعية  نقلة  و�صيكون 
وت�صريف  �صوؤونها  �إد�رة  من  ومتكينها 
�أمورها دون حاجة لرجل �أجنبي غريب 

عنها«.

مجتمع ناضج
 م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق���ال���ت �مل���وظ���ف���ة ب��ع��م��ادة 
�إن  �صحيم،  �أم��رية  و�لت�صجيل،  �لقبول 
قر�ر قيادة �ملر�أة �ل�صعودية لل�صيارة جاء 
ليوؤكد  �أن �ملجتمع بات قادر� على تقبل 
�ل��ق��ر�ر  �أن  م�صيفة  �لتنمية،  خ��ط��و�ت 

طبيعي وغري �إلز�مي ملن ل يرغب.
وو������ص����ل����ت »ل����ق����د �����ص����در �لأم������ر 
�ل�������ص���ام���ي  ب���ع���د م����ا ح���ظ���ي مب���و�ف���ق���ة 
�أغ����ل����ب����ي����ة ه���ي���ئ���ة ك�����ب�����ار �ل����ع����ل����م����اء يف 
�لتقدم  عجلة  �أن  �ل�صعودية،  وليوؤكد 
�جت��اه  �أن  رغ���م  م�صتمرة ،  و�لزده������ار 
�ل��ب��ع�����ص ك���ان حم��اف��ظ��ا ي��رف�����ص ق��ي��ادة 
�مل�������ر�أة �ل�����ص��ع��ودي��ة ل��ل�����ص��ي��ارة م��ت��اأث��ر� 
�مل��ر�أة  �أن  و�ل�صحيح  �ملحلية،  بالعاد�ت 
�ل��ه��ج��ري  �لأول  �ل��ق��رن  م��ن��ذ  �مل�����ص��ل��م��ة 
�إط����ار �حل�����ص��ارة �لإ���ص��ام��ي��ة كانت  يف 

ار�ص حرية �لتنقل«. متمُ
ي��ت��ف��ق مع  �ل���ق���ر�ر  �أن  و�أو����ص���ح���ت 

مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صامية.
�مل�صلمة  �مل������ر�أة  »ح���ق���وق  وت��اب��ع��ت   
ه��ذه  تنطبق  وع��ن��دم��ا  �لإ����ص���ام  كفلها 
�حلقوق على �لوجه �ملطلوب فلن يزيد 
�إل ن�صجا  هذ� �لقر�ر �ل�صامي �ملجتمع 
قبوله  �أو  �ملجتمع  فرف�ص  وم�صوؤولية، 
ل�صيء ل يغري من حقيقة �لأم��ر، فقد 
�أم��ر� خاطئا ويقره وقد  �ملجتمع  يقبل 

يرف�ص �أمر� �صائبا رغم و�صوحه«. 
 و�أك���دت �أن �ل��ع��رة يف ك��ل �لأم��ور 
ب��ت��ط��ب��ي��ق �ل�����ص��ري��ع��ة و�أح���ك���ام���ه���ا على 
م�صلمات  »ه��ن��اك  ف���  �ل�صحيح،  �ل��وج��ه 
يف دول �ل��غ��رب �مل��ت��ح�����ص��رة م��ا ز�ده���ن 
�لتح�صر �ل ح�صمة وحياء، ومنهن من 
فهمت �حلرية باأب�صع �ل�صور فتجردت 
�حلجاب، ومو�صوع  ق��ب��ل  �حل��ي��اء  ع��ن 
قيادة �ملر�أة �ل�صعودية لل�صيار�ت �صيكون 
وي��ك��ون �حل��ك��م على  م��ا طبيعيا  ي��وم��ا 
�لإن�صان بدينه و�أخاقه ل بقيادة �بنته 

وزوجته �ل�صيارة«.

إيجابيات 
قيادة 
المرأة 

للسيارة
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مسؤولون يشيدون
باألمر السامي

سعيد العمري
عبدالعزيز رديف

�لتعليمية  لل�صوؤون  �جلامعة  وكيل  �أ�صاد 
بن  �صعد  �لدكتور  �لأ���ص��ت��اذ  و�لأك��ادمي��ي��ة 
�لذي  �ل�صامي  بالأمر  حممد بن دعجم، 
�أ�����ص����دره خ�����ادم �حل���رم���� �ل�����ص��ري��ف���، 
�مل���ر�أة  ق��ي��ادة  ب�����ص��اأن  �أخ����ري�،  حفظه �هلل، 
لهن،  �لقيادة  رخ�ص  و�إ���ص��د�ر  لل�صيار�ت 
�صي�صهم  تاريخي  ق��ر�ر  باأنه  ذلك  و��صفا 
وتطور  �ململكة  يف  �لتقدم  عجلة  دف��ع  يف 
ح��ق��وق �مل�����ر�أة ف��ي��ه��ا ول���ص��ي��م��ا �أن����ه ق���ر�ر� 
لي�ص  عامة  على حتقيق م�صلحة  �عتمد 
ف��ي��ه��ا حم���ظ���ور ���ص��رع��ي ح�����ص��ب �أغ��ل��ب��ي��ة 

�أع�صاء هيئة كبار �لعلماء.
ق����ر�ر  �أن  �إل������ى  دع���ج���م  �آل  و�أ������ص�����ار 
�ملهن  م��ن  �ل��ع��دي��د  �صيفتح  �مل�����ر�أة  ق��ي��ادة 
�ل�صرعية  �ل�����ص��و�ب��ط  وف���ق  ل��ل�����ص��ع��ودي��ات 
و�لأنظمة �ملرعية يف �لباد، مما �صيقلل 
من م�صكلة �لبطالة �لتي تو�جهها �ملر�أة 

�ل�صعودية.
�مل��ر�أة �صتقلل من  �أن قيادة  �أك��د  كما 
يف  )�ل�����ص��ائ��ق���(  �لعمالة  على  �لع��ت��م��اد 
�صيقلل  مم��ا  �ل�����ص��ع��ودي��ة،  �مل���ن���ازل  معظم 
وذلك  �لعمالة،  على  �ل�صرف  كمية  من 
مم����ا ���ص��ي�����ص��ه��م يف رف�����ع ع��ج��ل��ة �ل��ت��ق��دم 

�لقت�صادية.
يعد  �ل�����ص��ام��ي  �لأم�����ر  �أن  و�أ�����ص����اف 
�لعديد  �نتظرها  ط��امل��ا  �إيجابية  خ��ط��وة 
من �لأ�صر �ملحتاجة يف �ململكة، وقال »بكل 
تاأكيد، �صتتعامل �ملر�أة �ل�صعودية مع قر�ر 

قيادة �ل�صيارة مبا يخدم م�صاحلها ومال 
يتناق�ص مع دينها و�أخاقها«.

وعي راسخ
�لعليا  للدر��صات  �جلامعة  وكيل  �أو���ص��ح 
�لدكتور ماجد �حلربي  �لعلمي  و�لبحث 
ب�����اأن �ل����ق����ر�ر ت���اري���خ���ي ي��ح��ف��ظ ل��ل��م��ر�أة 
�ل�����ص��ع��ودي��ة �لأب����ي����ة ث��ق��ت��ه��ا ب���ذ�ت���ه���ا ب� 
�ل�صامي  �أن �لأمر  �إلى  نظري�تها، م�صري� 
�لقا�صي بال�صماح للمر�أة بقيادة �ل�صيارة، 
وما يتعلق بذلك من تطبيق �أحكام نظام 
�ملرور ولئحته �لتنفيذية، ياأتي متما�صًيا 
مع �ملرحلة �لتي �ختّطتها بادنا �مليمونة 
نحو �ل�صتفادة و�لإفادة من �أبناء �لوطن 
�ل�صاملة  �لتنمية  عجلة  دف��ع  يف  وبناته 
�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  ت�صهدها  �لتي 
�مل��و�رد  تنمية  ومنها:  �مل��ي��ادي��ن،  �صتى  يف 
�لنقية  ث��م��اره��ا  �صتوؤتي  �ل��ت��ي  �لب�صرية، 
�لزكية يف نه�صة �لوطن و�ملو�طن، ف�صا 
�مل��اأم��ول��ة، م��ن ذل��ك يف رقي  ع��ن �لنتائج 

�لأ�صرة �ل�صعودية وتكاتفها و�ن�صجامها.
�لنقلة  ه���ذه  �أن  �حل���رب���ي  و�أ����ص���اف 
�لر��صخ  �لوعي  م��دى  تعك�ص  �لتاريخية 
�ت�صمت  �لتي  �ل��د�ئ��م��ة  �ل��د�ئ��ب��ة  و�لإر�دة 
بها قيادتنا �حلكيمة �لو�عية �لر�عية يف 
تلّم�ص �حتياجات �لوطن و�أبنائه وبناته، 
وحتقيق متطلبات �لأ�صرة �ل�صعودية من 
�مل��ر�أة �ملهم يف م�صاركة  خال تفعيل دور 
�ل���رج���ل يف رع���اي���ة �لأ������ص�����رة، و�ل��ع��ن��اي��ة 
ب��ح��ق��وق��ه��ا، وت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا �ل��ت��ي 
عن  بها  ن��اأًي��ا  �ليومية  �حلياة  ت�صتلزمها 

�لكلي  �لعتماد  ع��ن  و�ب��ت��ع��اد�  �لتكالية، 
على �لأيدي �لعاملة �ملتعددة، �لتي �أثقلت 

كاهل �لأ�صرة �ل�صعودية �قت�صاديا.
�إن ه����ذه �خل��ط��وة  و�أك������د �حل���رب���ي 
���ع���ّد رك���ًن���ا وط���ي���ًد�  �جل���ب���ارة �جل�������ص���ورة تمُ
يف ح��ف��ظ ح��ق��وق �لأ����ص���رة ع��ام��ة، و�مل����ر�أة 
لأن��ه  �خل�����ص��و���ص؛  وج��ه  على  �ل�صعودية 
ح��ق��ق��ت م��ط��ل��ًب��ا م���ن م��ط��ال��ب��ه��ا، وكفلت 
منو  يف  ف��اع��ل  كع�صو  حقوقها  م��ن  ��ا  ح��قًّ
هذ� �لوطن، و�صريًكا جوهريًّا يف حتقيق 
روؤية 2030، هذه �لروؤية �لتي نعلق عليها 
بعد �هلل تعالى �لآمال �لعر��ص يف نه�صة 
ومنوها  ��صتقر�رها،  من  و�مل��زي��د  �لباد 

و�زدهارها.
و�أ����ص���ار �إل���ى �أن ه���ذ� �ل��ق��ر�ر �أع��ط��ى 
�ملر�أة �ل�صعودية �لأبية مزيًد� من �لثقة يف 
نظري�تها،  ب�  بنف�صها  و�لعتد�د  ذ�تها، 
م�صرب  تكن  مل  �إن  �أنها  �صهادة  ومنَحَها 
�لكبري،  وط��ن��ه��ا  د�خ���ل  مكانتها  يف  �مل��ث��ل 
�أ�صرتها،  يف  �ملتمثل  �ل�صغري  وطنها  �أو 
فاإنها ل تقل بحال من �لأح��و�ل عن �أية 
ق��ادرة  �إن��ه��ا  ب��ل  �لثقافات،  �م���ر�أة يف �صتى 
�أ�صا�ص  �إلى  على �لتفوق عليها با�صتنادها 
�لعربية  �لثقافة  م��ن  ب��اذخ  �صامخ  ر����ص��خ 
وتعتز  مبكانتها،  فتباهي  و�لإ���ص��ام��ي��ة؛ 

بهويتها، وتفاخر �لكون بوطنيتها.

حكم الشرع
�لدكتور  �لإ�صنان  طب  كلية  عميد  وق��ال 
�إبر�هيم �ل�صهر�ين �أن ت�صريح هيئة كبار 
�لعلماء يف قيادة �ملر�أة لل�صيارة من حيث 
�لأ�صل �لإباحة �صرعا وويل �لأمر �ختار 
�أهل �لعلم  �مل�صلحة، و�عتمد على قاعدة 
»�لأ�صل يف �لأ�صياء �لإباحة« ��صتخا�صا 

من �أدلة �ل�صرع.
و��صت�صهد �ل�صهر�ين مبا قاله �صيخ 
تعالى  رح��م��ه �هلل  تيمية  �ب��ن  �لإ���ص��ام 
�أن �لأ����ص���ل يف ج��م��ي��ع �لأع���ي���ان  :�أع���ل���م 
�ملوجودة على �ختاف �أ�صنافها وتباين 
مطلقا  ح����ال  ت���ك���ون  �أن  �أو����ص���اف���ه���ا: 
»معنى  �ل�صهر�ين  وو��صل   لاآدمي�. 
ه��ذه �ل��ق��اع��دة: �أن ك��ل م��ا على �لأر���ص 
�لإن�����ص��ان  ��صتخل�صه  وم���ا  م��ن��اف��ع،  م��ن 
يقم  مل  م��ا  م��ب��اح،  ب��ه  فالنتفاع  منها: 

دليل على حترميه«.

استطالع العدد 208  |  11 محرم 1439  |  01 أكتوبر 2017



العدد 208  |  11 محرم 1439  |  01 أكتوبر 2017إنفوغرافيك



إنفوغرافيكأخبار الجامعة العدد 208  |  11 محرم 1439  |  01 أكتوبر 2017



قضايا

مستجدون يكشفون تحديات المرحلة 
ويمتدحون اللقاءات التعريفية 

طالبنا
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قضايا

علي �ل�صهر�ين �أنه حظي هو وزماوؤه 
كليته،  يف  ر�ئ����ع  م��ن  با�صتقبال �أكر 
لف��ت��ا �إل����ى �أن����ه »م���ع ���ص��ع��وب��ة تعديل 
�جل��د�ول ف��اإن هناك تعاونا كبري� من 
�إي�صاح  عملية  يف  و�لق�صم  �لكلية  قبل 
�أهمية  �إل��ى  و�أ�صار  وتعديل �جل��د�ول«. 
�لكلية  نظمته  �ل��ذي  �لتعريفي  �للقاء 
ملا له من دور كبري يف �إي�صال �ملعلومات 
�لطالب  يجهلها  قد  �لتي  و�خل��دم��ات 

�مل�صتجد يف �جلامعة.

اللقاء التعريفي
�ل�صريفي،  علي  �لقانون  طالب  و�أ�صاد 
ب��ح�����ص��ن ����ص��ت��ق��ب��ال م��ن�����ص��وب��ي �ل��ك��ل��ي��ة 
�ل��ف��ائ��دة  �إل����ى  �إ���ص��اف��ة  للم�صتجدين، 
�ل���ع���ظ���ي���م���ة �ل����ت����ي ي���ح���م���ل���ه���ا �ل���ل���ق���اء 

�لتعريفي.
وق�����ال »م����ن �أه�����م �ل���ف���و�ئ���د �ل��ت��ي 
�لتعريفي،  �للقاء  م��ن  عليها  ح�صلت 
بورد«  »باك  برنامج  ��صتخد�م  كيفية 
للطالب،  متعددة  خدمات  يقدم  �لذي 

مثل: �إ�صافة �حلركات �لأكادميية«.
تفاعل  على  �ل�صريفي  �أث��ن��ى  كما 
م��ن�����ص��ق �ل��ك��ل��ي��ة وح�����ص��ن م��ع��ام��ل��ت��ه مع 
�لطاب �مل�صتجدين، موؤكد� �أن ترتيب 
�لقاعات يف �جلامعة ب�صكل عام م�صمم 
ت�صهل  �ح��رت�ف��ي��ة،  هند�صية  بطريقة 
�إيجادها  �صرعة  �مل�صتجد  �لطالب  على 

وفهم ترتيبها.

المرشد األكاديمي
بق�صم  ن�����ور،  �آل  م�����ازن  �ل���ط���ال���ب  �أم�����ا 
�أن ح�����ص��ور �ل��ل��ق��اء  �مل��ح��ا���ص��ب��ة، ف���اأك���د 
�لطاب  جلميع  ج��د�  مهم  �لتعريفي 
�مل�����ص��ت��ج��دي��ن مل���ا ي��ق��دم��ه م���ن خ��دم��ات 
وح��ق��وق  �جل��ام��ع��ة  ب��اأن��ظ��م��ة  تعريفية 

عبدالعزيز رديف

�مل�صتجد  �جل��ام��ع��ي  �ل��ط��ال��ب  ي���و�ج���ه 
�ل��ع��دي��د م���ن �ل���ت���غ���ري�ت و�ل��ت��ح��دي��ات 
�لتي مل ي�صبق له خو�صها، مما يجعله 
تائهاً يف بع�ص �لأحيان، يف حتد يجب 
�ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه ل��ي��ن��دم��ج م��ع �لأن��ظ��م��ة 

�جلامعية.
يو�جهها  �لتي  �مل�صكات  وتتنوع 
بع�ص �لطاب �مل�صتجدين يف �جلامعة، 
ما ب� عدم معرفتهم مبد�خل �لكليات 
��صتيعاب �لأنظمة  و�لقاعات، و�صعوبة 
تقدمها  �لتي  �لتعليمية  �لإلكرتونية 

�جلامعة كخدمة تعليمية معا�صرة.
�ملعنية  تبذل �جلهات  �ملقابل،  ويف 

باجلامعة ق�صارى جهدها  
ل���ت���ذل���ي���ل �ل�������ص���ع���اب ع����ن ط��ري��ق 
بالكليات  �لتعريفية  �ل��ل��ق��اء�ت  �إق��ام��ة 
وخ���دم���ات���ه���ا و����ص���ب���ل �ل���ت���و�����ص���ل م��ع 
��صتقبال  حفل  �لى  �إ�صافة  من�صوبيها، 
�لطاب �مل�صتجدين �لذي يوفر جميع 
�مل���ع���ل���وم���ات و�خل����دم����ات �ل���ت���ي ميكن 
�مل�����ص��ت��ج��د �ل���ص��ت��ف��ادة منها  ل��ل��ط��ال��ب 
م��ن خ���ال م��ع��رف��ة ح��ق��وق��ه و�ل��ل��و�ئ��ح 

و�لأنظمة.
ل���ك���ن ت���ع���ود م�����ص��ك��ل��ة ع�����دم ف��ه��م 
�لأنظمة، و�صعوبة �لندماج يف �حلياة 
�لى  �ل��ط��اب،  بع�ص  ل��دى  �جلامعية 
�لتي  �ل��ل��ق��اء�ت  ل��ه��ذه  ع��دم ح�صورهم 
ت��ك�����ص��ف �ل��غ��م��و���ص وت��ث��ق��ف �ل��ط��اب 
»�آف���اق«  عليه  وقفت  م��ا  وه��و  �ملعني�، 
يف ����ص��ت��ط��اع �أج����رت����ه م���ع ع��ي��ن��ة من 

�مل�صتجدين.

استقبال رائع
�مل�صتجد  �مل��ح��ا���ص��ب��ة  ق�صم  ط��ال��ب  �أك���د 

�ل���ط���ال���ب وم�����ا ي���ج���ب ع���ل���ي���ه، م�����ص��ري� 
كثري� من  �للقاء  ��صتفاد من  �أن��ه  �إل��ى 
برنامج  ��صتخد�م  كيفية  �صرح  ناحية 
»باك بورد«، �إ�صافة �إلى مهام �ملر�صد 
�لأك���ادمي���ي و�خل��دم��ات �ل��ت��ي يقدمها 
�ل��ذي��ن مل  ل��ل��ط��اب، نا�صحا زم���اءه 
�لتعريفي  �ل��ل��ق��اء  ح�صور  لهم  يت�صن 
ليطلعهم  �لأكادميي  �ملر�صد  مبر�جعة 
�ملتاحة  و�ملر�فق  �خلدمات  جميع  على 

لهم.

مواقف السيارات
�أ�صار طالب �لقانون مازن  من ناحيته 
�لتي  �لوحيدة  �مل�صكلة  باأن  �ل�صنحاين، 
�جلامعي،  م�����ص��و�ره  ب��د�ي��ة  يف  و�جهته 

علي �ل�صريفيعلي �ل�صهر�ينمازن �ل نورمازن �ل�صحناينعبد�هلل �ل منيعم�صعل �ل غر�ن

�زدح���ام م��و�ق��ف �ل�����ص��ي��ار�ت، لفتا �إل��ى 
�أن ذلك �أ�صابة بالذهول، م�صتدركا �أن 
ج��زء�  �ل����رتددي حلت  �لنقل  ح��اف��ات 

من �مل�صكلة.
 و�م����ت����دح �ل�����ص��ن��ح��اين �ل���ر�م���ج 
�ملعدة ل�صتقبال �مل�صتجدين وتهيئتهم، 
ناحية  باملمتازة جد� من  �إياها  و��صفا 
مبينا  �لتدري�ص،  هيئة  �أع�صاء  جتاوب 
�لعديد  تقدم  �لتعريفية  �للقاء�ت  �أن 
م���ن �مل���ع���ارف �ل��ت��ي ي��ج��ه��ل��ه��ا �ل��ط��ال��ب 
�مل�صتجد يف �أنظمة �جلامعة و�خلدمات 

�لتي تقدمها له.

القاعات والمباني
و�أو�صح �لطالب �مل�صتجد بكلية �لعلوم 

غ��ر�ن،  �آل  م�صعل  و�مل��ال��ي��ة،  �لإد�ري�����ة 
�أنه تلقى �صرح كيفية ��صتخد�م »باك 
بورد« عن طريق ح�صاب �جلامعة على 
»يوتيوب«، ومل يحقق له ذلك �لفائدة 
للقاء  ح�صوره  �أن  �إل��ى  م�صري�  �لتامة، 
�ل��ت��ع��ري��ف��ي ق���دم ل��ه �ل��ف��ائ��دة �ل��ك��رى 
يف ����ص��ت��خ��د�م��ه ب����اك ب�����ورد، �إ���ص��اف��ة 
�لكلية،  �لأك��ادمي��ي يف  �ملر�صد  دور  �إل��ى 
و�إي�������ص���اح ت���وزي���ع �ل���ق���اع���ات و�مل���ب���اين 
�صغوف  �أنه  موؤكد�  �جلامعية،  باملدينة 
ب��الط��اع على م��ر�ف��ق �جلامعة  ج��د� 

لا�صتفادة منها.

منسق الكلية
�أم��������ا ط����ال����ب �ل���ت�������ص���وي���ق و�ل����ت����ج����ارة 

�آل منيع، فقد  ع��ب��د�هلل  �لإل��ك��رتون��ي��ة، 
�أ�صاد مبن�صوبي �لكلية بح�صن ��صتقبال 
�مل�صتجدين، �إ�صافة �إلى �صرح �ملجالت 
وحتفيزهم  �لتخرج  بعد  لهم  �ملتاحة 

لنيل �أعلى �لدرجات �لعلمية.
مت  �لكلية  من�صق  »ب��ت��ع��اون  وت��اب��ع 
تعديل �جلد�ول مبا يتو�فق مع رغبات 
�ل���ط���اب، وذل�����ك م���ن �ل���ع���و�ئ���ق �ل��ت��ي 
�جلامعية،  حياتي  ب��د�ي��ة  يف  �صهدتها 
�لكلية  من�صق  بف�صل  ثم  �هلل  وبف�صل 
�أن  �إل��ى  �لعقبة«، لفتا  تلك  �جتياز  مت 
له  قدم  �لتعريفي  للقاء  �لكلية  �إقامة 
�ملعلومات  �لعديد من  ولبقية زمائه 
�جلامعة  مر�فق  عن  �لكافية  �ل�صاملة 

و�خلدمات �ملتاحة فيها.

أنظمة ولوائح
يف �إطار مو�كبة �لأحد�ث �جلامعية و�إعطاء 
ب�صفتهما  و�ل��ط��ال��ب��ة  ل��ل��ط��ال��ب  �لأول����وي����ة 
»�آف��اق«  تعر�ص  �لتعليمية،  �لعملية  �أ�صا�ص 
�ل��ل��و�ئ��ح  م��ن  بع�صا  �مل�صتجدين  ل��ل��ط��اب 
و�لأن����ظ����م����ة و�خل������دم������ات �ل����ت����ي ت��ق��دم��ه��ا 

�جلامعة لطابها، على �لنحو �لتايل:
 ،)٥( م����ن  ت���ر�ك���م���ي���ا  �مل����ع����دل  ي��ح�����ص��ب   •
وحر�صك على �رتفاع معدلك يف �مل�صتويات 
�لأول������ى، ي�����ص��اع��دك يف �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه يف 

�مل�صتويات �ملتقدمة .
على  حت�صل  �صوف   4.٥ عن  معدلك  •  بزيادة 
مكافاأة �لطالب �ملتميز نهاية �لف�صل �لدر��صي، 

وعند تخرجك حت�صل على مرتبة �ل�صرف.

�صوف  ٥؛  من   2 عن  معدلك  نزول  • عند 
����ص��ت��م��ر�ر  ح����ال  يف  و  �أول،  �إن��������ذ�ر�  ت��ع��ط��ى 
�لإن�����ذ�ر ف�صل� م��ت��ت��ال���، ���ص��وف ي��ت��م طي 

قيدك من �جلامعة.
• يتم �أخذ �حل�صور و�لغياب لكل حما�صرة، 
و يف حال جتاوزت ن�صبة غيابك 2٥%، �صوف 

حترم من دخول �لختبار �لنهائي.
�حل�صول  من  ميكنك  �لدر��صي  متيزك   •
على �ملكافاآت �لعينية، و�مل�صاركة يف �لدور�ت 
و�لندو�ت  �لتدريبية، و�لرحات �خلارجية، 
�لعاملية، علما باأن �أغلب �لتعر�ت �لدر��صية 
معرفته  ل��ع��دم  نتيجة  �جل��ام��ع��ي  ل��ل��ط��ال��ب 

باللو�ئح و �لأنظمة.

األنشطة الطالبية
تقدم �جلامعة لطابها �خلدمات �لتي من 
�صاأنها تهيئة �جلو �لأكادميي �ملائم، وتطرح 
ع����دد� م���ن �ل���ر�م���ج �ل��ف�����ص��ل��ي��ة و�لأن�����ص��ط��ة 
�مل��ت��ن��وع��ة �ل��ت��ي ت��ه��دف �إل����ى ت��ف��ع��ي��ل ث��ق��اف��ة 
م��د�رك��ه��م،  وت�صاعدهم  وت��و���ص��ي��ع  �ل��ط��ل��ب��ة، 
�لنافعة،  و�خل����ر�ت  �مل��ع��ارف  حت�صيل  على 
وتوؤكد  �مل�صاركة �لجتماعية،  وتعودهم على 
�لإ�صامية،  و�أمتهم  وطنهم  �إل��ى  �نتماءهم 
ومتنحهم فر�صة مز�ولة �لأن�صطة �ملتو�فقة 
�لعديد  وتك�صبهم  ومو�هبهم،  ميولهم  مع 
م���ن �مل���ه���ار�ت �مل��ت��ن��وع��ة و�ل��ق��ي��م �لإي��ج��اب��ي��ة 
�ل�صليمة يف �صوء �أنظمة �جلامعة ولو�ئحها. 

وت��خ��ت�����ص ع��م��ادة ����ص���وؤون �ل��ط��اب بتقدمي 
�خلدمات لطلبة �جلامعة، ومنها:

�ملتنوعة  �لطابية  و�لر�مج  �لأن�صطة   •
�ل��ت��ي ت��ت��ي��ح ل��ه��م ف��ر���ص��ة حت�صيل �مل��ع��ارف 
و�خلر�ت و�ملهار�ت �لتي توؤهلهم للم�صاركة 

�لفاعلة د�خل �جلامعة وخارجها.
وفق  للطاب  �مل��ائ��م  �ل�صكن  توفري   •

�للو�ئح �ملنظمة لذلك .
تخفي�ص  �ل�����ص��ع��ودي���  �ل��ط��ل��ب��ة  م��ن��ح   •

تذ�كر �ل�صفر �لد�خلي.
فيما  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات  خم��اط��ب��ة   •

يتعلق باأمور �لطلبة.
يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة  �ل���ط���اب���ي���ة  • �خل�����دم�����ات 
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�خلدمات  و�إد�رة  للم�صت�صفيات  �لتحويل 
�لتقارير  و��صتقبال  ب��اجل��ام��ع��ة،  �لطبية 

�لطبية و�إحالتها للكليات.
�ملخف�صة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل��وج��ب��ات  ت��ق��دمي   •
و�لإ���ص��ر�ف  �جلامعة،  مطاعم  يف  للطاب 
ع���ل���ى ت����ق����دمي �خل������دم������ات �ل����غ����ذ�ئ����ي����ة يف 
وكذلك  و�حتفالتها،  �جلامعة  منا�صبات 

�أثناء �لجتماعات �لر�صمية، وغريها.
للطلبة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��رع��اي��ة  ت��ق��دمي   •

�ملحتاج� عن طريق �صندوق �لطاب .
�جل��ام��ع��ة  وح����د�ت  ب��ق��ي��ة  م��ع  • �مل�����ص��ارك��ة 
يف ب���ر�م���ج �ل��ت��وع��ي��ة و�خل����دم����ات �ل��ع��ام��ة 

و�لتنمية �ل�صياحية باملنطقة .

صعوبات تواجه المستجدين
_ عدم التمييز بين مداخل الجامعة ومبانيها

_ استيعاب األنظمة اإللكترونية
_ الجهل بأهمية المعدل التراكمي  

_ االنبهار بازدحام مواقف الطالب

حلول توفرها الجامعة
_ اللقاءات التعريفية وبرامج المستجدين

_ تنظيم الجوالت على مرافق الجامعة
_  المرشد األكاديمي بمختلف الكليات

_ إرشادات ولوائح القبول والتسجيل
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سعيد العمري

�أن يتخطى �لهدف من  �لبع�ص  مل يتوقع 
)�إن�صتقر�م(  �لجتماعي  �لتو��صل  برنامج 
�ل��ت�����ص��وي��ر ون�����ص��ر �مل���ق���اط���ع �ل�����ص��خ�����ص��ي��ة، 
وي�����ص��ب��ح ���ص��وق��ا ع��امل��ي��ة، ب��ل �مل��وق��ع �لأك���ر 
ب�  وت�صويقها  �ملنتجات  عر�ص  يف  �صعبية 

فئات �ملجتمع.
ف��ك��ي��ف ����ص��ت��ف��ادت ن����ورة وه���ي �إح���دى 
طالبات �جلامعة من هذ� �لتطبيق وبد�أت 

جتارتها بو��صطته.

البداية
�ل�صفر،  م��ن  ب���د�أت  ق�صتها  �أن  ن��ورة  تقول 
�ل�صابعة ع�صرة من  عندما تزوجت يف �صن 
�أق��ارب��ه��ا وب��ال��ك��اد يغطي  �أح���د  عمرها م��ن 

ر�تبه متطلباتهما �حلياتية.
وق��ال��ت »ع��ق��ب زو�ج���ي ب���د�أت م�صو�ر 

ب��ح��ث ع��ن م�����ص��در دخ���ل �إ����ص���ايف لتح�ص� 
�أح����و�ل����ن����ا �مل�����ادي�����ة، وم�������ص���اع���دة زوج������ي يف 
�مل�صاريف، ففكرت مبحات �لأ�صر �ملنتجة، 
و����ص��ت��اأج��رت �أح���د �ل��رف��وف وع��ر���ص��ت فيه 
�مل��ن��زل،  يف  �أ�صنعها  �ل��ت��ي  �مل���اأك���ولت  بع�ص 
وك����ان����ت ت���ب���اع و�أح����ي����ان����ا �أخ�������رى ل �أح����د 

ي�صرتيها«.

نقلة
�لأي���ام  �أح���د  »يف  بقولها  حديثها  ت��و����ص��ل 
كنت �أت�صفح �أحد �ملو�قع �لتجارية �لعاملية 
�لإنرتنت،  طريق  عن  �لب�صائع  تبيع  �لتي 
و�صاهدت خالها بع�ص �لأ�صاور �لتي نالت 
متو�صطة،  كمية  منها  فطلبت  �إع��ج��اب��ي، 
على  بعر�صها  قمت  حتى  و�صلتني  �أن  وما 
���ص��دي��ق��ات��ي، ويف ق���روب���ات �ل���� »و�ت�������ص �أب« 
مب�صاعدة بع�ص �لأحبة، حتى بعت �لكمية 
ك��ام��ل��ة ومب��ب��ل��غ م��ر���ص، وحينها ف��ك��رت يف 

اإلنستقرام بوابة عبور »نورة« نحو الثراء
بع�ص  بجلب  �ل��ت��ج��اري��ة  م��ه��ار�ت��ي  تطوير 
�ل��ب�����ص��ائ��ع وع��ر���ص��ه��ا يف �مل���وق���ع �ل�����ص��ه��ري 
»�إن�����ص��ت��ق��ر�م« ومب�����ص��اع��دة زوج���ي مت ط��رح 
وعر�ص  �مل��وق��ع،  على  �إن�����ص��اء ح�صاب  ف��ك��رة 
�إك�ص�صو�رت  ب�صر�ء  وب���د�أت  فيه،  �لب�صائع 
باجلملة م��ن �مل��وق��ع �ل��ع��امل��ي وع��ر���ص��ه��ا يف 
�أنه  ح�صابي على  �لإن�صتقر�م بعد �أن ر�أيت 
بو�بة عبور جيدة لبناء �مل�صاريع �لتجارية 
�ل�صغرية  م�صتوياتها  مبختلف  �خل��ا���ص��ة 
و�لكبرية، دون كثري عناء �أو تكلفة، وبعيد� 
�لر�صمية  و�لل���ت���ز�م���ات  �لإج��������ر�ء�ت  ع���ن 

�ملفرو�صة
ف��ك��ل م���ا ع��ل��ى م�����ص��ت��خ��دم �مل���وق���ع �أن 
على  ويعر�صها  لب�صاعته  ���ص��ور�  يلتقط 
و�أرق��ام  �ل�صعر  و�صع  مع  �خل��ا���ص،  ح�صابه 
�ل���ت���و�����ص���ل، وخ������ال ف�����رتة ق�������ص���رية م��ن 
ورمبا  مئات  �لعر�ص  �صاحب  يجد  �لزمن 
و�آخ��رون  �لب�صاعة،  على  �لإعجابات  �آلف 

قصة خبرية
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instagram »مخترع برنامج  »إنستقرام
 Kevin �����ص����ي���������ص����رتوم«  »ك����ي����ف�����  ول�������د 
حم��ب��ا  وك��������ان   1983 ع������ام   Systrom
ين�صئ  ود�ئ���م���ا  ���ص��غ��ره،  م��ن��ذ  للكمبيوتر 
 ،php ،mysql نظام على  تعمل  ملفات 
�أ�صياء  لفعل  �جل���ر�أة  لديه  تكن  مل  ولكن 

�أخرى.
يف  در���ص  باجلامعة،  �لتحق  وعندما 
فكانت   ، CS106X م���ادة  �لأول����ى  �ل�صنة 
ه��ي �ل��و���ص��ي��ل��ة �ل��ت��ي ����ص��ت��ط��اع ب��ه��ا كيف� 
كي  �لفر�صة  ل��ه  �أت��اح��ت  حقائق  �كت�صاف 

يبني م�صتقبله .
�ل� Code يف  ن��ظ��ام  ي�صتخدم  وب����د�أ 

نف�صه  يطور  ب��د�أ  كما  �ل�صغرية،  �مل�صاريع 
ت��دري��ج��ي��ا يف �مل���ج���ال �لإل����ك����رتوين حتى 
و�صل �إلى هذه �لنقطة �ملتميزة �لتي تعد 

عما ناجحا يف حياته.
 2010 ع��ام  �إن�صتقر�م  ب��رن��ام��ج  وب���د�أ 
وكان  لتنفيذه،  يوما   60 ��صتغرق  �أن  بعد 
برناجما لتبادل �ل�صور ب� �مل�صتخدم�، 
�صحفية  �أحاديث  يف  �صي�صرتوم  ذكر  وقد 
ب�����اأن �ل��ت��ط��ب��ي��ق ل���ن ي��ق��ت�����ص��ر ف��ق��ط على 
�ل�����ص��ور و���ص��ي��ت��م ق��ري��ب��ا �إدخ�����ال �إم��ك��ان��ي��ة 

ت�صجيل فيديو مع  �لإن�صتقر�م .
ك����ان ك��ي��ف��� ه���و �مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

ل��ل��رن��ام��ج، وي��ق��ول ع��ن �ل��رن��ام��ج »كنت 
�أب��ح��ث ع��ن ����ص��م ي��ل��ي��ق ب���ه، وك��ن��ت �أري����ده 
م��ت��م��ا���ص��ي��ا م����ع �حل����ي����اة �ل���ي���وم���ي���ة، ث��م 
وهو  �إن�صتقر�م،  ��صم  �إل��ى  �أخ��ري�  تو�صلت 
�ل�صور  تبادل  على  يعمل  تطبيق جماين 
هنا  وم���ن  رقمي �إليها،  ف��ل��رت  و�إ����ص���اف���ة 
من  متنوعة  جمموعة  يف  م�صاركتها  يتم 

خدمات �ل�صبكات �لجتماعية«.
ح���ق���ق �ل����رن����ام����ج جن����اح����ا ه���ائ���ا، 
م�صتخدميه  ع���دد  ب��ل��غ   2010 ع���ام  ف��ف��ي 
�صركة  ��صتحوذت   2012 مليونا، ويف   1٥0

في�صبوك عليه مقابل مليار دولر.

يتو��صلون بغية �ل�صر�ء، فحينها تكون �أنت 
و�مل�صتهلكون  �ملتجر،  هو  وح�صابك  �لتاجر 
�ل��ط��ري��ق��ة  وب���ه���ذه  �ل���رن���ام���ج،  رو�د  ه���م 
�أكمل  تكون حلقة �ل�صر�ء تامة �لأرك��ان يف 

�صورة«.

محفز
تقول نورة �إن من �أهم �لأ�صباب �لتي دعت 
�إن�صاء  جمانية  �لظاهرة،  هذه  �نت�صار  �إل��ى 
�صعة  وتو�فر  ��صتخد�مه،  وحرية  �حل�صاب 
�ملختلفة،  �لب�صائع  لعر�ص  حم��دودة  غري 
و���ص��ه��ول��ة �ل���ص��ت��خ��د�م، و���ص��رع��ة �ل��و���ص��ول 
�إلى قاعدة �صخمة من �مل�صتهلك� ي�صعب 
�لو�صول �إلى مثلها يف �حلالت �لعتيادية 
�لتقليدية، �إلى جانب منح �مل�صتهلك درجة 

عالية من �لأمان يف حتقق عملية �لبيع.
و�أ�صافت »د�خل مدينتي �أبها وخمي�ص 
يد�  �لت�صليم  �لبيع عن طريق  يتم  م�صيط 

�أما يف باقي مدن �ململكة، فيتم �لبيع  بيد، 
خطوط  عرب  الب�ضاعة  اإر���ض��ال  طريق  عن 
وخ��ال فرتة وجيزة متكنت من  �ل�صحن، 
ك�����ص��ب ث��ق��ة ع���دد ك��ب��ري م��ن �ل��زب��ائ��ن على 
م�����ص��ت��وى �مل��م��ل��ك��ة ودول �خل��ل��ي��ج، و�أ���ص��ب��ح 

بف�صل �هلل لدي دخل جيد جد�«.

فرصة حقيقية
وو����ص���ف���ت ن�����ورة �لإن�������ص���ت���ق���ر�م ب��ال��ف��ر���ص��ة 
�حل���ق���ي���ق���ي���ة ل����ك����ل م�����ن حت����ل����م ب��ت��ح��ق��ي��ق 
�ل��ت��ج��ارة  ع���امل  م�صتقبلها يف  وب��ن��اء  ذ�ت��ه��ا 
�لإل��ك��رتون��ي��ة م��ن �ل��ط��ال��ب��ات و�ل��ب��اح��ث��ات 
ع��ن ع��م��ل، م��وؤك��دة �أن ف��ر���ص �ل��ن��ج��اح فيه 
�أ���ص��ب��ح  �لإن�����ص��ت��ق��ر�م يوفر  �أن  �أك��ي��دة بعد 
ف��ر���ص �ل��ت�����ص��وي��ق و�لإع�������ان و�ل��ت��و����ص��ل 
وبالتايل  �ل��زب��ائ��ن،  م��ن  �صريحة  �أك��ر  م��ع 
عن  �مل�صروع  �أو  �لعمل  �صاحبة  يغني  فهو 
�مل���ح���ات، وم���ا ي��رتت��ب عليها من  �ف��ت��ت��اح 

ديكور�ت وعمالة وم�صاريف، كما يغني عن 
و�لت�صويق،  لاإعانات  طائلة  مبالغ  دف��ع 

وت�صهل عملية �لنت�صار �ل�صريع.

التعامل بصدق
ك��م��ا ن��وه��ت ن����ورة �إل����ى ����ص���رورة �ل��ت��ع��ام��ل 
ب�������ص���دق و�إخ�����ا������ص يف �ل���ع���م���ل ك��اأ���ص��ا���ص 
�أي م�����ص��روع، وق��ال��ت »ك��ل��م��ا تكون  ل��ن��ج��اح 
فالإن�صان  فيك،  �لنا�ص  ثقة  تزيد  �صادقا، 
عن  معر�  حياته،  يف  و��صحا  يكون  ح��� 
�صخ�صيته �حلقيقية يف تعامله مع �لنا�ص، 
�صد�قاتهم،  �كت�صاب  على  �أقدر  يكون  فاإنه 
�لكاذب  و�لتجمل  و�ل�صطناع  �لزيف  لأن 
جتعل من يتحلى بها مكروها عند �لّنا�ص 
ومنبوذ�، كما �أن �ل�صدق و�لأمانة من �أهم 
على  ق���ادر�  �لإن�����ص��ان  جتعل  �لتي  �ل�صفات 
ك�صب �ملزيد من �لثقة، و�لتعامل مع �لنا�ص 

على �ختافهم«.
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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مواهب طالبية

آل طالع: إعالن في ممرات الجامعة 
قادني للمسرح

هادي الشهراني 

ط���ال���ع،  �آل  ف���ه���د حم���م���د  �ق���ت���ح���م 
و�لرتجمة،  �للغات  بكلية  �لطالب 
تقريبا  �صنت�  م��ن��ذ  �مل�����ص��رح  ع���امل 
وذل��ك عندما  �ل�صدفة،  عن طريق 
قاده �إعان عن دورة لإعد�د �ملمثل 
�مل�صرحي �إلى �إ�صباع رغباته وتنمية 
م��ه��ار�ت��ه، ف�����ص��ارك يف �ل��ع��دي��د من 
�ل��ن�����ص��اط��ات �مل�����ص��رح��ي��ة �جل��ام��ع��ي��ة، 
مثل �ملهرجان �مل�صرحي �جلامعي يف 
وغريها،  و�لثالثة  �لثانية  ن�صختيه 
وق��دم نحو 10 ع��رو���ص �أح��ب منها 
ح�صب  �حلمي�ص«،  »بائع  م�صرحية 
ما جاء يف حو�ره �لتايل مع »�آفاق«.  

كيف جاءت البداية  
بال�صدفة،  كانت  �مل�صرح  يف  بد�يتي 
�جلامعية  حياتي  يف  ب���د�أت  عندما 
م���ن���ذ ���ص��ن��ت��� ت���ق���ري���ب���ا وج������دت يف 
ع��ن دورة  �إع��ان��ا  مم���ر�ت �جلامعة 
�مل�صرحي،  و�ملخرج  �ملمثل  �إع��د�د  يف 
�ل�صروي،  �أحمد  لاأ�صتاذين  وكانت 
�ل���ث���و�ب، وب��ع��ده��ا ح�صلت  وم��ت��ع��ب 
على �أكر من دورة يف �إعد�د �ملمثل 
و�ل�����ص��ي��ن��وج��ر�ف��ي��ا وك��ت��اب��ه �ل��ن�����ص 

�مل�صرحي.

هل احرتفت العمل امل�صرحي؟ 
�مل�صرح يتطلب  �لح��رت�ف يف عامل 
عما كبري� وجهد� كثري� و�صنو�ت 
�أو  �مل�صتمرة  �ل��ع��رو���ص  م��ن  طويلة 
زمني  بجدول  مرتبطة  تكون  �لتي 
حم���دد، �إ���ص��اف��ة �إل���ى �ل��و���ص��ول �إل��ى 
�ل�صحيح،  بال�صكل  �جلمهور  ذ�ئقة 
�ل������دور ب�صكل  �إت���ق���ان  ن��اه��ي��ك ع���ن 
مم��ت��از وم��ب��ه��ر، و�ل��ط��ري��ق م��ا ز�ل 
�هلل،  ب��اإذن  و�صاأ�صل  طويا،  �أمامي 
و�أن�����ا ح��ال��ي��ا م���ا زل���ت ه���اوي���ا حمبا 

للم�صرح.

اأي االأعمال اأقرب اإلى نف�صك؟ 
ج��م��ي��ع �أع���م���ايل �أح��ب��ب��ت��ه��ا و�أف��ت��خ��ر 
بها، حيث قدمت 10 عرو�ص، ولكن 

يف  هي  �حلمي�ص«  »بائع  م�صرحية 
وجهة نظري �لأجمل، وكانت تتكلم 
�ل��ذي��ن  �لأ���ص��خ��ا���ص  ع��ن  باخت�صار 
ين�صلخون من عاد�تهم وتقاليدهم 
�إلى جو خمتلف مما كانت تفر�صه 
�لقدمية  و�لتقاليد  �لعاد�ت  عليهم 
ولكنهم ل يعملون �أي عمل يخد�ص 

�حلياء �أو �لآد�ب �لعامة.

اإلى ماذا تطلع م�صتقبال؟ 
�أتطلع �إلى تطوير �إمكانيتي كممثل 
�أق��دم عرو�صا  و�أن  يف وقت قيا�صي، 
وتنا�صب  للجماهري  مر�صية  تكون 

م�صتوياتهم.

اأهم اجلوانب امل�صرحية
التي عملت بها؟

مل �أب��ح��ر يف ع��امل �مل�����ص��رح، ورك��زت 
على �أن �أكون ممثا فقط، و�أعتقد 
م��ك��اين  ه����ي  �مل���������ص����رح  خ�����ص��ب��ة  �أن 
وهنالك  �مل�صرح،  عامل  يف  �ل�صحيح 
من يرى نف�صه يف �لإع��د�د، وغريه 
م���ن ي����رى ن��ف�����ص��ه �لإخ��������ر�ج، وم��ن 
وج��ه��ة ن��ظ��ري �أن م��ن ي��ع��م��ل��ون يف 
�مل�صرح هم مكملون لبع�صهم  عامل 
�أي  يف  �لتعاون  ذل��ك  و�أح���ب  بع�صا، 

عمل م�صرحي.

هل �صبق لك امل�صاركة
يف اأي من املهرجانات؟  

فقط �صاركت يف �ملهرجان �مل�صرحي 
�ل���ث���ان���ي���ة  �جل����ام����ع����ي يف دورت������ي������ه 
و�ل��ث��ال��ث��ة، وك���ذل���ك يف ح��ف��ل خ��ت��ام 
�ل��ي��وم  �لأن�������ص���ط���ة، ويف �ح���ت���ف���الت 
�لوطني، و�مل�صتجدين و�لكثري من 

�لأن�صطة على م�صتوى �جلامعة.

كلمة اأخرية؟ 
بها  نهتم  �أن  يجب  ر���ص��ال��ة  �مل�����ص��رح 
�مل�صرحيون  يقدم  و�أن  وبتطويرها، 
وما  و�ملجتمع  �جلمهور  ير�صي  ما 
�مل�صرح  لأن  �أع��م��ال،  م��ن  ينا�صبهم 
�ملجتمع  �أج����ل  م���ن  �إل  ي��و���ص��ع  مل 

ومناق�صة ق�صاياه.
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مواهب طالبية

هنادي الشهراني

و�صفت طالبة ق�صم علم �لنف�ص بكلية 
خ��ال��د  رو�ن  ب���اأب���ه���ا  ل��ل��ب��ن��ات  �ل���رتب���ي���ة 
للت�صوير،  �ل��ذ�ت��ي  تعلمها  �حل��م��ادي، 
م�صرية  حققته،  �صخ�صي  �إجن��از  باأكر 
فتاة   70 ت��دري��ب  �أن��ه��ا عملت على  �إل���ى 
�أ����ص���ا����ص���ي���ات �ل���ت�������ص���وي���ر، ك��ا���ص��ف��ة ع��ن 
�أن ت�صبح مدربة معتمدة  طموحها يف 
لديها  ي�صبح  و�أن  �لت�صوير،  جمال  يف 

�أ�صلوب خا�ص يف هذ� �ملجال.

كيف بداأت وكيف طورت نف�صك؟
م���ن���ذ ����ص���غ���ري و�أن��������ا �أح�������ب ت��وث��ي��ق 
�ل��ل��ح��ظ��ات و�لح���ت���ف���اظ ب��ال�����ص��ور، 
وبعد تخرجي من �ملرحلة �ملتو�صطة 
�أه�����د�ين و�ل����دي وو�ل���دت���ي ك��ام��ري�، 
ف��اأ���ص��ب��ح��ت �أ�����ص����ور ب��ه��ا �مل��ن��ا���ص��ب��ات 
�خل���ا����ص���ة ل��ل��ع��ائ��ل��ة ول��ل�����ص��دي��ق��ات، 
و�أحتفظ  �ل�صور  �ألتقط  كنت  حيث 
ب���ه���ا ف���ق���ط ع���ل���ى غ����ري م���ع���رف���ة، ث��م 
�أ�صا�صيات  ع��ن  �أق���ر�أ  ب���د�أت  ذل��ك  بعد 
�ل��ت�����ص��وي��ر �ل��ف��وت��وج��ر�يف و�أت���اب���ع يف 
�ل���ي���وت���ي���وب ب���ر�م���ج �ل��ت�����ص��وي��ر، ثم 
قر�أت بع�ص �لكتب عن فن �لت�صوير 
�ل��ف��وت��وج��ر�يف، وم��ن ث��م تعلمت من 
ومنذ  �أ�صححها،  وب����د�أت  �أخ��ط��ائ��ي، 
ت��ل��ك �ل��ل��ح��ظ��ة وح��ت��ى �لآن و�أن�����ا ما 

زلت �أعيد �لنظر يف نتائج ت�صويري، 
و�أ�صحح �لأخطاء.

هل تعتقدين اأنك و�صلت اإلى 
مرحلة احرتاف الت�صوير؟

ل �أرى ول �أعتقد ذلك، فالت�صوير عامل 
و��صع م�صتمر ومتطور، �أي �أنه ل توجد 
مرحلة �أقف عليها، و�أقول باأين �أ�صبحت 
�لكثري  تعلمت فهناك  حمرتفة، فمهما 

�لذي يجب �أن �أتعلمه.

ما العوائق التي تواجه هاويات 
الت�صوير؟

م���ن �أب������رز �ل���ع���و�ئ���ق �ل���ت���ي ت��ع��ي��ق �مل�����ر�أة 
�ل���ه���اوي���ة ل��ل��ت�����ص��وي��ر، ط��ب��ي��ع��ة �مل��ج��ت��م��ع 
�أغلب  �أن  �أرى  ولكني  فيه،  تعي�ص  �ل��ذي 
�ملجال  ه��ذ�  ترف�ص  تعد  مل  �ملجتمعات 
�إل ق��ل��ة م��ن��ه��م، و�أ����ص���ب���ح ه���ن���اك وع��ي 
بالفن �لفوتوجر�يف، كما �أن هناك بو�در 

مفرحة يف هذ� �جلانب.

اأبرز م�صاركاتك املحلية 
واخلارجية؟

لطالبات  �لثقايف  �لأومل��ب��ي��اد  يف  �صاركت 
�لثالثة،  �مل��ل��ك خ��ال��د يف دورت����ه  ج��ام��ع��ة 
�لثالث  �ملركز  على  ح�صلت  �حلمد  وهلل 
يف جم�����ال �ل��ت�����ص��وي��ر �ل���ف���وت���وج���ر�يف، 
�لأول ملركز  �مللتقى  و�صاركت يف معر�ص 
�مل��وه��ب��ة و�لإب��������د�ع، ويف م��ع��ر���ص »�أب��ه��ا 
مركز  �أق��ام��ه  �ل���ذي  �ل�صياحة«  عا�صمة 
�مل��وه��ب��ة و�لإب������د�ع ب��اجل��ام��ع��ة، وك��ذل��ك 
للموهوبات  �لأول  �مل��ع��ر���ص  يف  ���ص��ارك��ت 
�مل�صاحب  �ملعر�ص  ويف  �ل��رتب��ي��ة،  بكلية 
لفتتاح نادي يونايتيد '�لق�صم �لن�صائي' 

يف ع�صري.
كما مت قبول �أعمايل �لفوتوجر�فية 
يف موؤ�ص�صة جني �لثمر�ت، و�لتي ر�صحت 
م���ن ق��ب��ل ن�����ادي ع�����ص��ري �ل��ف��وت��وج��ر�يف 
�ل��ط��ائ��ف��ي،  �ل����ورد  م��ع��ر���ص  يف  لعر�صها 
ور���ص��ح يل عمل ف��وت��وج��ر�يف وع��ر���ص يف 

�لد�ئم،  �لفوتوجر�يف  ع�صري  ن��ادي  مقر 
�لإعامية  �لتغطية  يف  �صاركت  و�أخ��ري� 
لكليتي  �لتابعه  و�لأن�����ص��ط��ه  للفعاليات 
للدكتورة  م��و���ص��ول  و�ل�����ص��ك��ر  �ل��رتب��ي��ة، 
���ص��ح��ر �مل���و����ص���ى �ل���ت���ي �أت����اح����ت يل ه��ذه 
�لفر�صة وكانت من �أول �لد�عم� يل يف 

�لكلية، فلها كل �ل�صكر و�لمتنان. 
 

ما اأبرز اإجنازاتك ال�صخ�صية؟ 
�أطور  �أن  عند قبويل يف �جلامعة قررت 
تخ�ص�صي  يف  و�أت��ع��م��ق  م���ه���ار�ت���ي،  م���ن 
)ع��ل��م �ل��ن��ف�����ص(، و�أن �أب��ت��ع��د ع��ن ك��ل ما 
كانت  �مل��ا���ص��ي��ة  �ل�����ص��ن��ة  ول��ك��ن  ي�صغلني، 
�أ�صتمر  �أن  �لتحول، حيث حاولت  نقطة 
و�أج���ع���ل ل��ل��ت�����ص��وي��ر م��ك��ان��ا وج�����زء� من 
حياتي بحيث �أهتم بتخ�ص�صي وتنميته، 
و���ص��غ��ف��ي وح���ب���ي ل��ل��ت�����ص��وي��ر م���ن جهة 
�أخ��رى وه��ذ� �أع��ده �إجن���از�، كما �أرى �أن 
�لذ�تي  �إجن��از �صخ�صي هو تعلمي  �أك��ر 
للت�صوير منذ �لبد�ية وحتى �لآن، ومن 
مبادرتي  �أي�����ص��ا،  �ل�صخ�صية  �إجن���از�ت���ي 
خال �ل�صهر �ملا�صي بعمل دورة جمانية 
يف �أ����ص���ا����ص���ي���ات �ل��ت�����ص��وي��ر ق���م���ت ف��ي��ه��ا 

بتدريب 70 فتاة.

هل تنوين امتهان الت�صوير؟
م��ن �جل��م��ي��ل �أن ت��ب��د�أ �مل��ه��ن��ة مب��وه��ب��ة، 
قبل  ف��ن  �ل��ت�����ص��وي��ر  �أن  نن�صى  ل  ول��ك��ن 
مل  ف��اإن  م��ادي��ا،  ومك�صبا  مهنة  يكون  �أن 
ي�صبح مهنة  فلن  وهو�ية  تبد�أ مبوهبة 

ناجحة �أبد�.

ما طموحاتك
يف جمال الت�صوير؟

معتمدة،  ت�����ص��وي��ر  م��درب��ة  �أ���ص��ب��ح  �أن 
ولونا  خطا  �أنتهج  �أن  �إل��ى  �أط��م��ح  كما 
و�أن  �لت�صوير،  يف  بي  خا�صا  و�أ�صلوبا 
�لتي تتحدث عني  �أعمايل هي  ت�صبح 

يف عامل �لت�صوير.

روان الحمادي..
علمت نفسها التصوير

ودربت 70 فتاة
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اليوم الوطني 87

منسوبو الجامعة يهنئون
القيادة الرشيدة باليوم الوطني

سعيد العمري
عبدالعزيز رديف

 
 رف������ع م���������ص����وؤول����و �جل����ام����ع����ة �أ����ص���م���ى 
�آي�����ات �ل��ت��ه��اين مل��ق��ام خ����ادم �حل��رم��� 
�ل�صريف� �مللك �صلمان بن عبد�لعزيز 
– حفظه �هلل – و�إلى �صمو ويل عهده 
�لأم��ري  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب  �لأم���� 
�هلل-  –حفظه  ���ص��ل��م��ان  ب����ن  حم���م���د 
مبنا�صبة �ليوم �لوطني �ل�87 للمملكة 

�لعربية �ل�صعودية.

األرقام تشهد
�لدكتور  �لأ�صتاذ  وقال مدير �جلامعة 
�ل�����دول  ك���ان���ت  »�إذ�  �ل�����ص��ل��م��ي  ف���ال���ح 
ومتدنها  وتقدمها  ح�صارتها  تقا�ص 
مب��ا ق��دم��ت��ه مل��و�ط��ن��ي��ه��ا، وم���ا �أجن��زت��ه 
ل�صعوبها فاإنني �أقول و�لأدلة و�لأرقام 
�خت�صر  ق��د  �ل��وط��ن  ه���ذ�  �إن  ت�����ص��ه��د: 
�لزمن، وقلل �مل�صافة، و��صتطاع خال 
م��ا مل تقدمه دول  ي��ق��دم  �أن  ع��ام��ا   87

كثرية يف م�صاحات زمنية �أطول.
ذل����ك فقد  غ����رو يف  »ل  و�أ�����ص����اف 
�لباد  ه��ذه  يف  �لتنمية  خطط  ك��ان��ت 
�مل��ب��ارك��ة ت��رك��ز ع��ل��ى خ��ري �لإن�����ص��ان يف 
روؤية  وفق  وتعمل  �ملتاحقة،  خططها 
من  �ل��ب��اد  ل��ه��ذه  �ملتعاقبة  �ل��ق��ي��اد�ت 
�أن  �ل�صامية، بعد  �لأه���د�ف  �أج��ل ه��ذه 
�لقبلي  �ملجتمع  �هلل-  -بحمد  حت��ول 
�جلزيرة  �أر����ص  يف  و�مل��ت��ح��ارب  �ملتناثر 
�لعربية �إلى �أن يكون منظومة مدنية 
و�ح�����دة، ب��ع��د �لن��ع��ط��اف��ة �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
وهمة،  ب�صجاعة  ق��اده��ا  �لتي  �لنوعية 
�ملوحد �لر�حل �مللك عبد�لعزيز طيب 

�هلل ثر�ه».
�لتاريخية  وقفته  »�صنعت  وز�د 
�ل�����ص��ج��اع��ة ل��وح��ة ب��اه��ي��ة م��ن �ل��وح��دة 
و�حل����ب و�ل��ب��ن��اء �حل�����ص��اري �مل��وؤ���ص�����ص 
مل��ن��ظ��وم��ة م���دن���ي���ة و�ع����ي����ة وم��ت��م��ي��زة 
ت��ق��وم ع��ل��ى ت��ن��اغ��م م�����ص��ه��ود وم��ع��روف 
�لدينية  �ل��ث��و�ب��ت  على  �ملحافظة  ب��� 
�ل��روح��ي��ة ل��ه��ذه �ل���ب���اد، و�ل���ص��ت��ف��ادة 

�لباد  يخدم  ح�صاري  منجز  كل  من 
�لعجاف  �ل�صقاء  �صنو�ت  بعد  و�لعباد، 
�ل���ت���ي ع��ا���ص��ه��ا �لإن���������ص����ان ع���ل���ى �أر������ص 
�جلزيرة �لعربية؛ حيث كانت �لفو�صى 

و�لنق�صامات و�لتخلف و�حلروب«.
و�أو�صح �أن �لناظر بوعي ومقارنة 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  يف  �حل��ي��اة  ل��ط��ري��ق��ة 
�ل�������ص���ع���ودي���ة ���ص��ي��ج��د ه������ذ� �ل��ت��ن��اغ��م 
و����ص��ح��ا يف �ل�����ص��ارع �ل�����ص��ع��ودي، حيث 
بكل مقومات �حل�صارة  �لباد  حتظى 
�مل���ت���ن���وع���ة،  �حل����دي����ث����ة يف ج���و�ن���ب���ه���ا 
وحت��اف��ظ يف �ل��وق��ت ذ�ت���ه ع��ل��ى �إرث��ه��ا 
�لتي  �لإ�صامية  وثو�بتها  �حل�صاري، 
مل تقف يوما ما �صد حاجات �لإن�صان 
�لتي تخيلها  �ملعادلة  وم�صاحله، وهي 
�لآخ��������رون ���ص��ع��ب��ة وم�����ص��ت��ح��ي��ل��ة لكن 
حتقيقها �لعملي �ملبهر كان من خال 

هذ� �لوطن �لعظيم.
هنا  �أ���ص��ت��ح�����ص��ر  »�إن����ن����ي  و�أردف 
ل���ل���دلل���ة ع��ل��ى ه����ذ� �لأم������ر �ل��ك��ل��م��ات 
�ل��وج��ي��زة �مل��ف��ي��دة �ل��ت��ي ه��ن��اأ بها خ��ادم 
بن  �صلمان  �مللك  �ل�صريف�  �حلرم� 
�لوطني  باليوم  �ملو�طن�  عبد�لعزيز 
»86»ح������������ ق������ال ع���ل���ى ����ص���ف���ح���ت���ه يف 
»تويرت»: )كل عام و�لوطن �آمن عزيز، 
تتو��صل  و�لتطوير  للبناء  وم�صريتنا 
و��صتقر�رها،  ونه�صتها  بادنا  لرفعة 
ك���ل ع���ام و���ص��ع��ب��ن��ا �ل����ويف ي��ع��ت��ز بوطنه 

ويفخر بانتمائه(«.
»�ل��ت��ه��ن��ئ��ة  �أن  �ل�������ص���ل���م���ي  وب������� 
دون  وت�صري  دللتها لت�صي  يف  �ملكثفة 
م��و�رب��ة، وم��ن خ��ال كلماتها �لأول���ى 
حياة  يف  وك����رى  حقيقية  ق��ي��م��ة  �إل����ى 
�ل�������ص���ع���وب، وه����ي ق��ي��م��ة �لأم������ن �ل��ت��ي 
ت��ط��ور  �أي  ه��ن��اك  ي��ك��ون  �أن  مي��ك��ن  ل 
�لإ����ص���ارة  ب��ن��اء يف غ��ي��اب��ه��ا، وت���اأت���ي  �أو 
�ل��ث��ان��ي��ة �إع��ان��ا و����ص��ح��ا ع��ل��ى توجهه 
-حفظه �هلل- نحو ��صتمر�رية �مل�صرية 
تتو��صل  �ل��ت��ي  �حل�����ص��اري��ة  �لتنموية 
بوعي و�صبط يف عهده �مليمون، لتكون 
�ل�صعودي  �لإن�صان  يفخر  �أن  �ملح�صلة 
ل��ه، وه��و م��ا كان  معتز� بوطنه، د�ع��ي��ا 

�حلكيمة  للقر�ر�ت  كان  حيث  بالفعل، 
و�ل�صجاعة �لتي �تخذها -حفظه �هلل- 
�لبهي  بالوطن  ح�صور مهيب وجدير 
�ل��ذي ميد يده باخلري لكل �لر�غب� 
يف �ل�����ص��ام و�ل���ن���م���اء، وي����ده �حل��ازم��ة 
باأمن  �مل�صا�ص  يحاول  من  لكل  �لقوية 
�ل��غ��ال��ي��ة، وه���ي �صيا�صة  ومن���اء ب��ادن��ا 
ت��ن��ط��ل��ق م����ن ع���م���ق ت���اري���خ���ي، وف��ه��م 
ح�����ص��اري ل��ت��اري��خ ه����ذه �ل���ب���اد �ل��ت��ي 
حتت�صن ح�صارة �إ�صامية عربية منذ 
من  �لنور  �نطلق  حيث  �ل�صن�،  �آلف 
هذه �لباد يهدي للب�صرية قيم �حلق 
ذ�ت��ه مل  �لوقت  و�خل��ري و�ل�صام، ويف 
ومنجز�تها  �أمنها  مي�ص  �أن  تقبل  ولن 
د�خ��ل��ي، وما  �أو مت�صرت  ع��دو خ��ارج��ي 
ز�ل����ت ب��ادن��ا �ل��غ��ال��ي��ة ت��ق��دم من��وذج��ا 
�إ����ص���ام���ي���ا و���ص��ط��ي��ا ي��ب��� ق��ي��م �حل��ق 
ه��ذه �حلقائق  �أن �صوهت  بعد  و�خل��ري 
هذ�  �إل��ى  �ملنت�صب�  بع�ص  �أي���دي  على 

�لدين �حلنيف«.
�لعربية  �ململكة  �أن  »�أح�صب  وتابع 
�ل�صعودية وقفت بكل �صجاعة وو�صوح 
للعامل  لتقدم  �مل��ت��ع��ددة  مو�قفها  ع��ر 
�أن  بعد  لاإ�صام،  �حلقيقية  �لر�صالة 
���ص��وه��ت��ه �مل��ن��ظ��م��ات و�ل��ع�����ص��اب��ات �لتي 
تنت�صب �إليه، وهي مو�قف لها �أهميتها 
�ل���ك���رى �ل��ت��ي ���ص��ت�����ص��ج��ل يف �ل��ت��اأري��خ 
باأحرف من نور لهذ� �لوطن �لعظيم«.

�ل�صلمي  قدم  ت�صريحه  ختام  ويف 
�ل��ت��ه��ن��ئ��ة و�مل���ب���ارك���ة و�ل����دع����اء ب��ا���ص��م 
من�صوبي ومن�صوبات �جلامعة كافة �إلى 
مقام خادم �حلرم� �ل�صريف�، و�إلى 
�صمو ويل عهده �لأم���، و�إلى �ل�صعب 
�أن  تعالى  �هلل  �صائا  كافة،  �ل�صعودي 
يحفظ �لوطن عزيز� �أبيا �صاخما، و�أن 
يوفق خادم �حلرم� �ل�صريف� ملا فيه 

�أمن ومناء هذ� �لوطن �لعظيم.
من�صوبو  �أزج�����ى  ج��ان��ب��ه��م،  وم����ن 
�جل�����ام�����ع�����ة م�������ن وك�����������اء وع������م������د�ء 
للقيادة  �لتريكات  خال�ص  وموظف� 
�لكرمي  �ل�صعودي  و�ل�صعب  �لر�صيدة 

بهذه �ملنا�صبة.

يوم ابتهاج وفرحة
�لدكتور  �لأ�صتاذ  وعر وكيل �جلامعة 
�ل��ي��وم  حم��م��د �حل�����ص��ون، ع��ن منا�صبة 
يوم  »�إن��ه  بقوله  �ل�صعودية  �لوطني يف 
فيما  فاملتاأمل  ووف���اء،  وف��رح��ة  �بتهاج 
�ل��ع��امل �لعربي  ي��ج��ري م��ن ح��ول��ه يف 
�ل�صجود  يطيل  �أن  �إل  ي�صعه  ل  �ل��ي��وم 
هلل ���ص��ك��ر�، مل��ا تنعم ب��ه ب��اد �حلرم� 
م��ن ����ص��ت��ق��ر�ر و�ط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى جميع 
�لأ����ص���ع���دة �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة و�لق��ت�����ص��ادي��ة 
و�لجتماعية، منطلقة بعد توفيق �هلل 
وروؤي���ة  متزنة،  �صيا�صة  م��ن  وج���ل،  ع��ز 
حمل  لي�صت  وحلمة  �صفافة،  و��صحة 
م�����ص��اوم��ة يف �ل��ب��ي��ت �ل��ك��ب��ري وج��م��ي��ع 
�لأ�صرة  م�صتوى  على  �أو  �لباد  �أرج��اء 

�حلاكمة».
و�أ�����ص����اف �حل�������ص���ون: »غ������ردت يف 
حتدث  عندما  �ملا�صية  �لقريبة  �لأي��ام 
���ص��ب��ت��م��ر   1٥ ه����ي����اط  ع�����ن  ب��ع�����ض��ه��م 
وق��ل��ت ل ت��ع��ط��و� ه���ذه �مل��ه��اي��ط��ة �أك��ر 
م�صاحة  ول مت��ن��ح��وه��ا  ح��ج��م��ه��ا،  م��ن 
هذ�  وع��ي  م�صتوى  وقي�صو�  للتفكري، 
وما  باحلاكم  �رتباطه  وم��دى  �ل�صعب 
�لعربي  للعامل�  �ل��دول��ة  ه��ذه  قدمته 
و�لإ���ص��ام��ي م��ن �ح��ت��ي��اج��ات ووق��ف��ات 
�ملر�هنة  دور  ي��اأت��ي  فهنا  وت�صهيات، 
ع��ل��ى وح�����دة �ل�������ص���ف، وح����ب �ل��وط��ن 
من  �ل�صعب  ه��ذ�  يحمله  وم��ا  �ملعطاء، 
ل��ذ� مر  �لح���رت�م و�لتقدير و�ل��وف��اء، 
ي��وم��ه��م ك��م��ا م����رت �أي�����ام غ��ريه��م من 

�ملرتب�ص� هزيلة ك�صرية يائ�صة». 
مل  �حل��م��د  وهلل  »�أف���ر�ح���ن���ا  وز�د 
ول���ن تنتهي ط��امل��ا ك���ان ه��ن��اك �ل��ت��ز�م 
�لذي  �صرعه  وتطبيق  �هلل  ح��دود  عند 
ه��و �صمام �لأم����ان، وه��و م��ا �صار عليه 
و�أبناوؤه من  �ملوؤ�ص�ص، رحمة �هلل عليه، 
بعده، ثم ياأتي دور �جلهات و�لقطاعات 
�حل��ك��وم��ي��ة و�خل���ا����ص���ة يف حت��ق��ي��ق ما 
�لأم���ر و�ل���ذي ي�صب  �إل��ي��ه ولة  ي�صبو 
يف م�صلحة هذ� �ل�صعب ويلبي رغباته، 
�ل��ت��و�ين يف دع��م ه��ذه �مل�صاريع  وع���دم 
وحما�صبة �ملق�صرين، وهو و�هلل موؤ�صر 

و�ملجتمعي  �لأ�صري  للرت�بط  حقيقي 
لباد �حلرم� حكومة و�صعبا».

 ودع���ا �هلل �أن ي���دمي ع��ل��ى �ل��ب��اد 
�مل��ب��ارك��ة ن��ع��م��ه، وي��ح��ف��ظ ب���ادن���ا من 
ك����ل �����ص����وء، وي����وف����ق خ������ادم �حل���رم���� 
�ل�صريف� �مللك �صلمان بن عبد�لعزيز، 
�ل�صمو  ���ص��اح��ب  �لأم�����  ع��ه��ده  وويل 
�مل��ل��ك��ي �لأم����ري حم��م��د ب��ن ���ص��ل��م��ان، ملا 

يحبه وير�صاه، �إنه �صميع جميب.

عم األمن وساد السالم
�أو������ص�����ح وك����ي����ل �جل���ام���ع���ة ل���ل�������ص���وؤون 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�لأك�����ادمي�����ي�����ة �لأ����ص���ت���اذ 
مثل  ويف  �أن��ه  دعجم  �آل  �صعد  �لدكتور 
هذ� �ليوم قبل 87 عاما توحدت �أطر�ف 
�لتوحيد  ر�ي��ة  فرفرفت  �ل��ب��اد،  ه��ذه 
�أن  معلنة  �لأ���ص��و�ت  و�رتفعت  خفاقة، 

»�حلكم هلل ثم لعبد�لعزيز..».
وق���ال ب��ن دع��ج��م »ن��ع��م ب��ح��ق ك��ان 
�حل���ك���م هلل ث����م ل���ع���ب���د�ل���ع���زي���ز، ذل���ك 
وللمجد  �ل��ع��م��اد  �أر���ص��ى  �ل���ذي  �لبطل 
���ص��م��ر و����ص��ت��ع��اد ف��ج��اب �ل���دي���ار بقعة 
بقعة وخ�صعت حلكمه �لقبائل و�حدة 
تلو �أخ���رى فعم �لأم���ن و���ص��اد �لأم���ان، 
ذل��ك  ���ص��رية  ن�صتذكر  ه���ذ�  ي��وم��ن��ا  ويف 
�لبطل وم�صرية هذ� �لوطن، ون�صتلهم 
و�أم��ل  حا�صرنا  وروع���ة  ما�صينا  عبق 

م�صتقبلنا».
و�أ���ص��اف »دع���وين �أق��ل��ب �صفحات 
ع��ن حبي لرى  لأخ��رك��م  �لتاريخ ل 
ه��ذه �لأر�����ص، فحب �ل��وط��ن �أب��ل��غمُ من 
�أنظم  َل�ِصٍن  ب�صاعر  ول�صتمُ  �أبجديتي.. 
�لكلمات..  ت�صعفه  ببليغ  ول  �لأب��ي��ات 
ولكن بكل فخر و�متنان للو�حد �لديان 
���ص��اأح��دث��ك��م ع���ن �ل��ل��ح��م��ة �ل��وط��ن��ي��ة.. 
حكامنا جذورهم ثابتة كثبات �لنخيل 
يف �أر����ص���ن���ا، وخ���ريه���م مم��ت��ٌد وي��ع��رف��ه 
�ل��ع��امل م��ن ح��ول��ن��ا، وه���ذ� ل مينعهم 
م���ن ق��ط��ع ر�أ�������ص م���ن حت���دث���ه نف�صه 
بزعزعة وحدتنا �أو �مل�صا�ص بعقيدتنا.. 
�أبناء �لوطن يقول  ول�صان حالنا نحن 
حكامنا  يا  �لطاعة  وعلى  �ل�صمع  على 

ن��ع��اه��دك��م ومب����ا م��ل��ك��ن��ا ن���ف���دي ت���ر�ب 
وك��م��ا �صنع موحد  ون��ف��دي��ك��م،  وط��ن��ن��ا 
ه����ذه �ل����ب����اد، �مل���ل���ك ع��ب��د�ل��ع��زي��ز بن 
عبد�لرحمن -طيب �هلل ثر�ه-، وحدة 
من  نحن  فاإننا  وتاريخها  �لباد  هذه 
فذة  ب��روؤي��ة  وطننا  م�صتقبل  �صي�صنع 
م�صرقة حتت قيادتنا �حلكيمة، ونوؤكد 
و�صيف على  �صامل وطننا  ملن  �صلم  �أننا 
�أر�صنا. دمت يا وطني قرة  من ح��ارب 
يوم  �إل��ى  �أم��ان��ك  ود�م  �مل�صلم�،  �أع��� 
�ل��دي��ن.. وك��ل ع��ام و�أن���ت م��ن علو �لى 

�آخر، وجمدك بالعلياء ز�ِخر».

عهد الحزم والعزم والنهوض
�لعلمي  للبحث  �جلامعة  وك��ي��ل  �أ���ص��ار 
�ل��دك��ت��ور م��اج��د �حل��رب��ي �إل���ى �أن��ه��ا مل 
رقيها  يف  �لإن�صانية  مملكة  ت��ز�ل  ول��ن 
و�صموها، تلك �ل�صبيل �لتي هياأها لها 
مولها على يد �لقائد �لباين �ملوؤ�ص�ص 
– عبد�لرحمن  بن  عبد�لعزيز  �مللك 
ط��ي��ب �هلل ث����ر�ه- وع��ل��ى �أي����دي �أب��ن��ائ��ه 
�ل�������ص���و����ص �لأم������اج������د ح���ت���ى ع�����ص��رن��ا 
�حلرم�  خ��ادم  ع�صر  �لباهي  �لز�هي 
�ل�صريف� �مللك �صلمان بن عبد�لعزيز، 
�أي��ده �هلل، و�صمو ويل عهده �لأم��� يف 
حزمه وعزمه ونهو�صه بوطنه و�أمته، 
باأن بادنا حماها �هلل  �لتاريخ  لي�صهد 
�لذي ميتد يف ف�صاء  �لعظيم  كالطود 
�مل��ج��د، و�ل��ع��ل��م، و�مل��ع��رف��ة، و�ل�����ص��و�ه��د 
�صبيل  على  منها  ك��ث��رية،  عليه  �ملاثلة 
�لذهبي للجامعات،  �لعقد  �ملثال: هذ� 
�لعليا  للدر��صات  بر�مج  من  فيها  مبا 
خادم  برنامج  �إل��ى  �إ�صافة  و�لب��ت��ع��اث، 
�لذي  لابتعاث  �ل�صريف�  �حلرم� 
باجلامعات  ل��ل��رق��ي  ن��وع��ي��ة  نقلة  ي��ع��د 
�ل�صعودية �إلى م�صاف �لعاملية، وتهيئة 
ج��ي��ل ق����ادر ع��ل��ى دف���ع ع��ج��ل��ة �لتنمية 
�ل�صاملة �لتي ت�صهدها بادنا �لغالية.

تغيير مجرى التاريخ
�لدكتور  للتطوير  وكيل �جلامعة  قال 
مرزن �ل�صهري »تعي�ص بادنا �حلبيبة 

�لدكتور حممد �حل�صون �لدكتور ماجد �حلربي�لأ�صتاذ �لدكتور �صعد �آل دعجم�لأ�صتاذ �لدكتور فالح �ل�صلمي
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نفو�صهم  يف  ون��وؤك��د  و�ل���ع���زة،  بالفخر 
تلك �ملبادئ و�ملعاين �لتي قامت عليها 
قو�عدها  �أر���ص��ى  �أن  منذ  �ل��ب��اد  ه��ذه 
يف  ونعّمق  �هلل-  -رحمه  �ملوؤ�ص�ص  �مللك 
�لوطني  �حل�����ص  م��ع��اين  �ل�����ص��ب��اب  روح 
و�لنتماء �إلى هذه �لأمة؛ حتى ي�صتمر 

عطاء ذلك �لغر�ص �ملبارك.
و�أ�����ص����اف »ه����ا ن��ح��ن �ل���ي���وم ن��رى 
�مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة يف �أب��ه��ى 
ّلة يف ظل قيادة خادم  �صورة، و�أزهى حمُ
�حل���رم���� �ل�����ص��ري��ف��� �مل���ل���ك ���ص��ل��م��ان 
يف  �هلل  �أط��������ال   _ ع���ب���د�ل���ع���زي���ز  ب����ن 
عمره_ �لذي ل ياألو جهد� يف �صبيل 
��ب��ل �لعي�ص  ر�ح���ة �مل��و�ط��ن وت��وف��ري ���صمُ
�لكرمي له، ي�صاعده يف ذلك �صمو ويل 
بن  �صلمان  ب��ن  حممد  �لأم���ري  �لعهد 
عبد�لعزيز �أمل �ململكة وقلبها �لناب�ص 

باحلياة و�لتطور و�لطموحات».

الوحدة ركيزة مهمة
�مل�صرف  �لعليا،  �ل��در����ص��ات  عميد  �أك��د 
ع���ل���ى ك���ر����ص���ي �مل����ل����ك خ����ال����د ل��ل��ب��ح��ث 
�أن  ف��اي��ع،  �آل  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  �لعلمي، 
�ل���وح���دة �ل��وط��ن��ي��ة ت��ع��د رك��ي��زة مهمة 
و��صتقر�ره،  �ل��وط��ن  ه��ذ�  �أم��ن  حلفظ 
و�صرورة حتمية لتطوره وتقدمه، لأن 
على حب  �أ�صا�صي  ب�صكل  تقوم  �لوحدة 
هذ� �لوطن و�لنتماء له و�لدفاع عنه 
�صد �أي قوة خارجية �أو د�خلية حتاول 
»حثنا  وق���ال  ب��ه.  و�مل�صا�ص  منه  �لنيل 
�ل�����ص��ارع �ل���ك���رمي ع��ل��ى �ل���وح���دة ف��ق��ال 
�لتنزيل:  حمكم  يف  ع��اه  يف  ج��ّل  �هلل 
َوَل  َج��ِم��ي��ًع��ا  ِب��َح��ْب��ِل �هلِل  ��و�  ��ممُ )َو�ْع��َت�����صِ

و�(، �صورة �آل عمر�ن �لآية 103. َتَفرقمُ
و�أ����ص���ار �إل���ى �أن �ل��ن��اظ��ر و�مل��ت��اأم��ل 
يف ح���رك���ة �ل���ت���اري���خ ب�����ص��ك��ل ع�����ام، ويف 
خا�ص،  ب�صكل  �لعربية  �جلزيرة  تاريخ 
يدرك �لبون �ل�صا�صع فيما كانت عليه 
طيب   - عبد�لعزيز  �مللك  �صروع  بيل  قمُ
�ململكة  مناطق  توحيد  يف  ث���ر�ه-  �هلل 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�������ص���ع���ودي���ة، م���ن �ل��ت��ف��رق��ة 
ترتب  وم��ا  �لأم���ن،  و�ن��ع��د�م  و�لتناحر 
ع����ل����ى ذل�������ك م�����ن م�������ص���ك���ات �أم���ن���ي���ة 
و�ج��ت��م��اع��ي��ة و�ق��ت�����ص��ادي��ة، وم���ا حتقق 
لهذ� �لوطن من �إجناز�ت على خمتلف 
تلك  م��ر�ح��ل  ��صتكمال  بعد  �لأ���ص��ع��دة 

�لوحدة �ملباركة.
�لتي  �ل��وح��دة  �أن  »�ل��و�ق��ع  و�أردف 
ب��ن��اه��ا �مل��ل��ك �مل��وؤ���ص�����ص ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �آل 
�صعود، مل تكن جمرد مرحلة تاريخية 
حم���ددة ب��زم��ن م��ع���؛ ب��ل ه��ي وح��دة 
م�صتمرة ود�ئمة باإذن �هلل، وقد حر�ص 
وخالد،  وفي�صل،  �صعود،  �مللوك  �أبناوؤه 
وفهد، وعبد�هلل -رحمهم �هلل جميعا- 

هذه �لأي��ام ذكرى �ليوم �لوطني وهي 
لكل  عظيمة  ووق��ف��ة  خ��ال��دة  منا�صبة 
فيها  ت�صطر  ح��ي��ث  ���ص��ع��ودي،  م��و�ط��ن 
هذه  ملوؤ�ص�ص  و�لعرفان  �لوفاء  معاين 
�هلل»  »رح��م��ه  عبد�لعزيز  �مللك  �ل��ب��اد 
�ل�����ذي ����ص��ت��ط��اع ب��ف�����ص��ل �هلل ث���م مبا 
يغري  �أن  وحنكة،  حكمة  من  به  يتمتع 
جمرى �لتاريخ وقاد باده و�صعبه �إلى 
متم�صكا  و�لزده���ار،  و�لتطور  �لوحدة 

بعقيدته، ثابتا على دينه».
�ل��ي��وم �لوطني  ��ع��ت��ر  »يمُ و�أ����ص���اف 
تتويجا مل�صرية �لنمو و�لتطور و�لبناء 
لبادنا �لغالية، من خال ما ن�صاهده 
يف  �لوطن  يعي�صها  مزهرة  نه�صة  من 
زمن  يف  �أ�صبحت  حتى  �مل��ج��الت  كافة 
قيا�صي يف م�صاف �لدول �ملتقدمة مع 
�ل��دي��ن��ي��ة،  وق��ي��م��ه��ا  ب��ث��و�ب��ت��ه��ا  مت�صكها 
�لإ�صامية  للعقيدة  حامية  وبكونها 
منهجا  �لإ���ص��ام  وبتبنيها  �ل�صافية، 

و�أ�صلوب حياة».
�لباد  �هلل هذه  �صرف  »لقد  وز�د 
�مل����ب����ارك����ة ف���ك���ان���ت وم�����ا ز�ل������ت م����اذ� 
�لعظيم،  للوحي  ومهبطا  للم�صلم�، 
ب���ه���ا �حل�����رم�����ان �ل�������ص���ري���ف���ان وق��ب��ل��ة 
حكومتنا  �أول��ت��ه��م��ا  �ل���ل���ذ�ن  �مل�صلم� 
كل  وب��ذل��ت  �هتمامها،  ج��ل  �ل��ر���ص��ي��دة 
�جل���ه���ود يف �إع���م���اره���م���ا وت��و���ص��ع��ت��ه��م��ا 
وبعث  و�لز�ئرين،  �حلجاج  �أر�ح  ب�صكٍل 

�لفخر يف نفو�ص �ملو�طن�».
ع��ل��ى  د�أب�������ت  »�مل���م���ل���ك���ة  �أن  و�أك�������د 
ن�����ص��ر �ل���ع���ل���م وت���ع���ل���ي���م���ه، و�له���ت���م���ام 
و�لعناية  و�ل��ث��ق��اف��ة  و�لآد�ب  ب��ال��ع��ل��وم 
ب��ت�����ص��ج��ي��ع �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي و���ص��ي��ان��ة 
و�أ�صهمت  و�لعربي  �لإ�صامي  �ل��رت�ث 
يف �حل�������ص���ارة �ل��ع��رب��ي��ة و�لإ���ص��ام��ي��ة 
باملد�ر�ص  كذلك  و�هتمت  و�لإن�صانية، 
و�مل����ع����اه����د و�جل�����ام�����ع�����ات؛ مم����ا ج��ع��ل 
تاأتي  �لتعليمية  وموؤ�ص�صاتنا  جامعاتنا 
يف �ل�����ص��د�رة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ج��ام��ع��ات 
مر�كز  بع�صها  وتتبو�أ  �لعربي،  �لعامل 
�صعيا  �لعاملية،  �لت�صنيفات  متقدمة يف 
2030 و�ل���ت���ي  �مل��م��ل��ك��ة  لتحقيق  روؤي����ة 
جامعات  خم�ص  ت��ك��ون  �أن  على  تن�ص 
�صعودية من �صمن �أف�صل )200( على 

م�صتوى �لعامل». 
مييز  م���ا  �أن  �ل�����ص��ه��ري  و�أو�����ص����ح 
�أنها قائمة على مبادئ  �صيا�صة �ململكة 
برت�ثها  متم�صكة  �حل��ن��ي��ف،  �لإ���ص��ام 
وح�����ص��ارت��ه��ا و�ح�����رت�م م��ب��ادئ حقوق 
�لإن�صان يف �أ�صمى معانيها، مما يتطلب 
ثمينة  فر�صة  �ملنا�صبة  ه��ذه  تكون  �أن 
معاين  �ل��ن�����صء  نفو�ص  يف  نغر�ص  لأن 
�لوفاء لأولئك �لأبطال �لذين �صنعو� 
ه����ذ� �مل���ج���د ل���ه���ذه �لأم������ة؛ ف��ي�����ص��ع��رو� 

و�مللك �صلمان، �أمد �هلل يف عمره، على 
و�لدهم  �ملوؤ�ص�ص  نهج  على  �ل�صتمر�ر 
يف �حلفاظ على هذه �لوحدة �ملباركة؛ 
يمُ�صهم يف �لرتقاء  و�لعمل على كل ما 
ب����ه����ذ� �ل�����وط�����ن، وي���ع���م���ل ع���ل���ى �أم���ن���ه 

و��صتقر�ره».
ما  �مل�صاركة  ل��ه��ذه  »دفعني  وق���ال 
�ل�صامخ من  �لكيان  �أع���د�ء ه��ذ�  ح��اول 
و��صتقر�ره،  و�أم��ن��ه  وحدته  من  �لنيل 
وذل���ك م��ن خ��ال �ل��دع��و�ت �ملغر�صة، 
�مل�������ص���ب���وه���ة  �ل������دع������وة  و�مل���ت���م���ث���ل���ة يف 
و�ملدعومة من جهات خارجية للخروج 
بهدف  -2107م(،  �صبتمر   -1٥( ي��وم 
�ل��ف��ري��دة،  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ل��ح��م��ة  تفكيك 
وحم���اول���ة ���ص��ق �ل�����ص��ف ب���� �ل��ق��ي��ادة 
و�ل�����ص��ع��ب، و�ل��ع��ب��ث ب��اأم��ن ه��ذ� �لكيان 

ومقدر�ته».
ثم  �هلل،  م���ن  »ب��ف�����ص��ل  و�أ�����ص����اف 
�ل���وط���ن  ه�����ذ�  �أب����ن����اء  و�إدر�ك  ب���وع���ي 
وقيادتهم،  ووطنهم  لدينهم  �لأوف��ي��اء 
�إلى تظاهرة  حولو� دعوة �لفتنة تلك، 
وطنية عظيمة خابت معها �آمال �أولئك 
�لأع���د�ء و�خل��ون��ة �مل��اأج��وري��ن، ورفعت 
�أبناء هذ�  �لوطن يف نفو�ص  قيمة هذ� 
�ل�صعب �لويف �لكرمي، وعززت �لتاحم 

ب� �لقيادة و�ل�صعب».

نهضة تنموية وعلمية
ب� عميد كلية طب �لأ�صنان �لدكتور 
ذكرى  »حلول  �أن  �ل�صهر�ين  �إبر�هيم 
�لغالية  لبادنا   87 �ل���  �لوطني  �ليوم 
يف غ��رة �مل��ي��ز�ن ه��و �ل��ي��وم �لأغ���ر �ل��ذي 
ي��ت��ذك��ر ف��ي��ه �مل���و�ط���ن �ل�����ص��ع��ودي بكل 
�ل�صعيدة  �ملنا�صبة  هذه  و�ع��ت��ز�ز،  فخر 
�صتات  �ل�صمل ومل  فيها جمع  �لتي مت 

هذ� �لوطن �ملعطاء.
�ل��ي��وم  �أن  �ل�������ص���ه���ر�ين  و�أ�����ص����اف 
�لكيان  ه��ذ�  ي��وم توحيد  ه��و  �ل��وط��ن��ي 
�ل��ع��م��اق ع��ل��ى ي���د �مل��ل��ك ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
 - ث���ر�ه  �هلل  طيب   - عبد�لرحمن  ب��ن 
و�نتقلت �أر��صي �ل�صعودية من �ل�صتات 
�إلى كيان عظيم يتمثل يف �أكر �لدول 

�لعربية �لإ�صامية.
�لغالية  �ملنا�صبة  ه���ذه  »يف  وق���ال 
باملنجز�ت  و�ع��ت��ز�زن��ا  ف��خ��رن��ا  ن�صجل 
�حل�صارية �لفريدة و�ل�صو�هد �لكبرية 
ز�ه  حلا�صر  متينة  قاعدة  �أر�صت  �لتي 
وغ���د م�����ص��رق يف وط���ن ت��ت��و����ص��ل فيه 
فيه  وتتج�صد  و�خل��ري،  �لنماء  م�صرية 
ل�صعبهم  �أخل�صو�  لقادة  �لوفاء  معاين 
وتفانو� يف رفعة بلدهم حتى �أ�صبحت 

له مكانة كبرية ب� �لأمم».
ذك���رى  �أن  �ل�������ص���ه���ر�ين  و�أو�����ص����ح 
�ليوم �لوطني هي ��صتمر�ر يف م�صرية 

�ل��ن��ه�����ص��ة �ل���ع���م���اق���ة �ل����ت����ي ع��رف��ه��ا 
�مل��ج��الت  جميع  يف  ويعي�صها  �ل��وط��ن 
�مل��م��ل��ك��ة ويف زم���ن قيا�صي  ح��ت��ى غ���دت 
تتميز  بل  �ملتقدمة،  �ل��دول  يف م�صاف 
�لدينية  �ل��دول بقيمها  على كثري من 
وتر�ثها وحمايتها للعقيدة �لإ�صامية 
وت��ب��ن��ي��ه��ا �لإ�����ص����ام م��ن��ه��ج��ا و�أ���ص��ل��وب 
�أ�صبحت ماذ� للم�صلم�،  حياة حتى 
�ل�����ص��ري��ف��� وقبلة  و�أول�����ت �حل���رم���� 
كل  وب��ذل��ت  �ه��ت��م��ام��ه��ا،  ج��ل  �مل�صلم� 
ب�صكل  وتو�صعتهما  �إعمارهما  يف  غ��ال 
غرية  و�أظهر  و�لز�ئرين  �حلجاج  �أر�ح 
�لدولة على حرمات �مل�صلم� و�إبر�زها 

يف �أف�صل ثوب يتمناه كل م�صلم.
و�أ�صار �إلى �أن حكومة �ململكة د�أبت 
وتعليم  �لعلم  ن�صر  على  �إن�صائها  منذ 
�أبناء �لأمة و�لهتمام بالعلوم و�لآد�ب 
�لبحث  بت�صجيع  وعنايتها  و�لثقافة 
�لإ���ص��ام��ي  �ل����رت�ث  و���ص��ي��ان��ة  �لعلمي 
و�ل����ع����رب����ي و�لإ�����ص����ه����ام يف �حل�������ص���ارة 
�ل��ع��رب��ي��ة و�لإ����ص���ام���ي���ة و�لإن�����ص��ان��ي��ة، 
و����ص���ي���دت ل���ذل���ك �مل�����د�ر������ص و�مل���ع���اه���د 
حققت  كما  �ل��ع��ل��م،  ودور  و�جل��ام��ع��ات 
�ململكة �لعربية �ل�صعودية �صبقا يف كل 
�ملجالت و�أخ�ص منها �ملجال �ل�صحي، 
�صحية  نه�صة  �مل��م��ل��ك��ة  ���ص��ه��دت  فلقد 
و�أخ��ذت  �ملثل  م�صرب  �أ�صبحت  ك��رى 
باأ�صباب �لتقنية �حلديثة �لتي كانت يف 
للح�صول  �صاقا  �صفر�  تتطلب  �ل�صابق 

على مثل هذه �خلدمات.

قفزات هائلة
قال عميد معهد �لبحوث و�ل�صت�صار�ت 
»�إننا  �حلديثي  عبد�للطيف  �لدكتور 
�لأي���ام فرحة �لع��ت��ز�ز  نعي�ص يف ه��ذه 
فيها  نتذكر  �ل��وط��ن..  لهذ�  بالنتماء 
موؤ�ص�ص وباين هذه �لنه�صة �ملباركة.. 
87 ع��ام��ا م���ن �ل����زم����ان.. ن���ور �ل��ه��دى 
دليلنا و�صبيل �خلري �صبيلنا.. 87 عاما 
تغيري ل ي�صدق، وقفز�ت  �لزمان  من 
هائلة �أظهرت من خالها هذه �لدولة 
ورج��ال��ه��ا �ل��ع��ج��ائ��ب.. م��ن��ذ �أن ك��ان��ت 
�لأح������ام ���ص��غ��رية ل ت��ت��ج��اوز م����اأوى 
�آمنا ولقمة عي�ص ب�صيطة تقي م�صارع 

�خلوف و�جلوع و�ملر�ص».
من  عاما   87« �حلديثي  و�أ���ص��اف 
�لزمان �أظهرت للعامل من نحن ومن 
�أن نحقق، فبعد  ن�صتطيع  نكون وم��اذ� 
�ل��ف��ق��ر و�ل���ف���اق���ة و�جل���ه���ل و�ل�����ص��ع��ف 
توحد  و�ل��ف��رق��ة،  و�لق��ت��ت��ال  و�لتناحر 
�جل���م���ع و�أظ������ل �لأم��������ن.. و�أ���ص��ب��ح��ت 
�لأح��������ام ح��ق��ي��ق��ة. �أح�������ام حت��ق��ق��ت 
بعطاء رجال وت�صحيات �أجد�د باإجناز 
ب��ع��ل��م وع��م��ل..  ���ص��ع��ب..  ق���ي���ادة وولء 

ويعم  �أبعادها  بجميع  �لتنمية  لتنت�صر 
�ل��رخ��اء وي��زده��ر �لق��ت�����ص��اد ويحفظ 
�لأمن، و�قت�صاد مت�.. ومنار�ت علم 
و�زده���ار  ع�صكرية..  وق���وة  وم��ع��رف��ة.. 
ورخ�������اء، ل��ت��ك��ون ه����ذه �لأر��������ص قبلة 
للم�صلم� ولغري �مل�صلم� ممن ين�صد 

رغد �لعي�ص و�أمان �حلياة».
بالوطن  نحتفي  »عندما  وو��صل 
يف ي���وم حم���دد ك��ل ع����ام، ف��اإن��ن��ا نر�صل 
ب���اأن���ن���ا نع�صق  �أج���م���ع  ل��ل��ع��امل  ر����ص���ال���ة 
ت�����ر�ب ه����ذ� �ل����وط����ن، ون����وؤم����ن �إمي���ان���ا 
ويوحدنا،  ويجمعنا  يظلنا  باأنه  كاما 
�أم��ام كل  �أننا نقف �صفا و�ح��د�  ونوؤكد 
تزعزع  �أن  �صاأنها  من  �لتي  �لتحديات 
�أمننا و��صتقر�رنا ورخاءنا. و�أن وطننا 
و�ل��ت��ك��ات��ف  و�حل����ب  للتما�صك  من����وذج 

و�لولء».

النصر والعز والتمكين
و�لتعليم  �ملجتمع  خدمة  عميد  ق��ال 
�مل�����ص��ت��م��ر �ل���دك���ت���ور م���ب���ارك ح��م��د�ن 
ق��ري��رة  ت��ن��ام  »�إن مم��ل��ك��ت��ي �حل��ب��ي��ب��ة 
قيادتها  بف�صل  ثم  �هلل  بف�صل  �لع� 
خ���ادم �حلرم�  �ل��ر���ص��ي��دة، ممثلة يف 
�ل�صريف� �مللك �صلمان بن عبد�لعزيز 
�آل �صعود، ملك �حلزم و�لعزم -حفظه 
���ص��اح��ب  �لأم�������  ع���ه���ده  وويل  �هلل- 
�ل�����ص��م��و �مل���ل���ك���ي �لأم�������ري حم���م���د ب��ن 

�صلمان بن عبد�لعزيز، وفقه �هلل».
�ل���وط���ن،  �أن  ح����م����د�ن  و�أ������ص�����اف 
و�لعز  بالن�صر  »م��وع��ود  �هلل  بتوفيق 
و�لتمك�، لأن وحدته �لعظيمة قامت 
على كتاب �هلل و�صنة ر�صوله �صلى �هلل 
و��صتقرت  �لأم����ن،  ف��ع��مَّ  و���ص��ل��م،  عليه 
و�لع�صائر.  �لقبائل  وتوحدت  �لباد، 
ت��ل��ك �ل���وح���دة �ل��ت��ي �أر����ص���ى دع��ائ��م��ه��ا 
بن  عبد�لعزيز  �ملبارك  �لر��صد  �مللك 
�هلل،  يرحمه  �صعود،  �آل  عبد�لرحمن 
�أب��ن��اوؤه من بعده  وت��و�ل��ى على �حلكم 
ف��ان��ت�����ص��ر �ل�������ص���ام، وت���ط���ورت �ل��ب��اد 
و�صعدت �صلم �لتقدم، و�صملت �لتنمية 
جميع جم���الت �حل��ي��اة. ول��ذل��ك فا 
بد من غر�ص قيم �لولء و�لنتماء يف 
هذه  على  للمحافظة  �لنا�صئة  نفو�ص 
�إل��ى عو�مل  �ل��وح��دة، وع��دم �للتفات 
�ل���ف���رق���ة و�لخ�����ت�����اف، ب��ال��ب��ع��د ع��ن 
جتمعنا  حيث  و�لقبلية،  �لعن�صرية 
وحدة عظيمة على �صرع �هلل �ملبارك».

وتابع »يجب علينا  �أن نحمد �هلل 
ونزجي له �ل�صكر و�لثناء على ما منَّ 
به على بادنا و�صعبنا من نعم كثرية، 
ن��ف��رح يف يومنا  �أن  ك��ذل��ك  ل��ن��ا  ����ق  وحمُ
م�صتمرة  فالتنمية  �ل������87،  �ل��وط��ن��ي 
يف  ومتفائلة  متقدة  �لثاقبة  و�ل���روؤى 

�لتحول �لوطني وروؤية 2030، ومو�صم 
�ل�صرف  بامتياز مع مرتبة  حج ناجح 
�لأول��������ى، وق��������ر�ر�ت م��ل��ك��ي��ة ح��ك��ي��م��ة، 
و���ص��ع��ب ويّف ي��ح��ب ق��ي��ادت��ه وي��ت��ف��ان��ى 
يف �ل���ذود ع��ن حيا�ص وط��ن��ه، وق��و�ت 
�أم���ن���ي���ة وع�����ص��ك��ري��ة حت���ر����ص �حل����دود 
�ملقد�صات،  عن  وتد�فع  �ملعتدي  وت��رد 
ب�  تتج�صد  ح��دود  لها  لي�ص  وحمبة 
�ل��ق��ي��ادة و�ل�����ص��ع��ب، ف��ام�����ص ي��ا وطني 
�إل��ى  �ل��ت��ق��دم  ن��ح��و  �مل��ع��ت��ادة  بعزميتك 
�لناعقون  يهمك  ول  �لأول،  �ل��ع��امل 
و�حل�����اق�����دون و�مل���رتب�������ص���ون و�أرب������اب 
�لإ����ص���اع���ات و�ل���ك���ام �ل��رخ��ي�����ص، ودع 
قافلة �لعزم و�حلزم و�لتنمية ت�صتمر 
يف �صريها حمفوفة بتوفيق �هلل، وكل 
ع��ام و�أن��ت يف عز و�صام و�أم��ن و�أم��ان 

وتقدم د�ئم».

ملحمة مجد ومنجزات
ذك�����ر ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة �ل���ع���ل���وم �ل���دك���ت���ور 
�لوطني  �ل��ي��وم  ب��اأن  رم��ان  �آل  �صليمان 
تتج�صد  �صنوية،  ملحمة جمد وذكرى 
و�لعرفان  �ل��وف��اء  معاين  �أ�صمى  فيها 
للقائد �لباين �مللك عبد�لعزيز - طيب 
�هلل ث���ر�ه - �ل���ذى �أر����ص���ى دع��ائ��م ه��ذ� 
�ل��ك��ي��ان �ل��وط��ن��ي ووح���د ف��رق��ت��ه، ففي 
�صتات  توحيد  مت  1932م  13٥1ه����  ع��ام 
ملمو�صا  و�ق��ع��ا  لي�صبح  �ل��وط��ن  ه���ذ� 
نعي�ص فوق �أر�صه وننعم بخري�ته، وما 
يف  و�لتقدم  �حل�صارية  �ملنجز�ت  ز�لت 
�ل�صيا�صية  و�لأ���ص��ع��دة  �مل��ج��الت  �صتى 
تتو�لى  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  و�لق��ت�����ص��ادي��ة 
ت��ب��اع��ا ع��ل��ى �أي����ادي �أب��ن��ائ��ه �مل��ل��وك من 
ب���ع���ده، ح��ت��ى و���ص��ل��ن��ا �إل����ى ع��ه��د خ���ادم 
بن  �صلمان  �مللك  �ل�صريف�  �حلرم� 

عبد�لعزيز - يحفظه �هلل-.
�أن »�لحتفاء بالوطن يف  و�أ�صاف 
يوم مياده يجب �أن يتجلى فيما نقوم 
به جتاهه ولي�ص فقط فيما يقدمه لنا، 
هذ� �لنهج يقودنا �إليه خادم �حلرم� 
�ل�صريف� �مللك �صلمان بن عبد�لعزيز، 
حفظه �هلل، فمنذ �أن تولى زمام �حلكم 
يف هذه �لباد �أعلن بد�ية ع�صر نه�صه 
�صاملة نحياها �ليوم يف كافة �ملجالت 
�لتعليم، حيث  �لتنموية ويف مقدمتها 
بد�أ  للتعليم،  و�ع��د  فجر  مياد  �أعلن 
بتكامل قطاعي �لتعليم �لعام و�لعايل 
�لروؤى وتتمازج  لتتحد  بوز�رة و�حدة، 
�لأهد�ف يف �صياق يخدم تن�صئة وتعليم 
�أبناء هذ� �لبلد يف �ن�صياق تام وبروؤية 
و��صحة و��صرت�تيجية موحدة للتعليم 
�لأم��ث��ل  �ل���ص��ت��ث��م��ار  ت�صمن  ب��امل��م��ل��ك��ة 
ل��ل��م��و�رد �ل��ب�����ص��ري��ة وحت��ق��ي��ق �ل��ري��ادة 

�لعاملية«.

�لدكتور �صليمان �آل رمان�لدكتور مبارك حمد�ن�لدكتور عبد�للطيف �حلديثي�لدكتور �إبر�هيم �ل�صهر�ين�لدكتور �أحمد �آل فايع�لدكتور مرزن �ل�صهري
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العدد 196  |  17 ربيع الثاني 1438  |  15 يناير 2017تميز علمي هنا أبها

للصحافة أدوار ومهام وطنية ومجتمعية بالغة األهمية، ومن هنا، جاء صدور العدد الخاص بالسياحة في هنا أبها
منطقة عسير، والذي أصدرته صحيفة »آفاق« بمناسبة اختيار البهية »أبها« عاصمة للسياحة العربية لهذا 
العام، وقد جاء هذا العدد، بحمد اهلل، حسب اآلمال والتطلعات، فالقى استحانا كبيرا من جمهور القراء.

وقد رأينا أن نعرض هنا بعض صفحاته لمن فاته االطالع على عددنا الخاص، آملين أن ينال اعجابكم.
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جامعات سعودية

68 مادة في 16 فصال
تبني المشروع الجديد لنظام الجامعات

أكاديميا

الفصل األول:
أحكام عامة

المادة األولى:
�جل����ام����ع����ات م���وؤ����ص�������ص���ات ع����ام����ة غ��ري 
�ل�صيا�صة  بتنفيذ  تقوم  للربح،  ه��ادف��ة 
�لتعليم  وت��وف��ري  ل��ل��دول��ة،  �لتعليمية 
�جلامعي، و�لدر��صات �لعليا، و�لنهو�ص 
ب��ال��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي، و�ل��ق��ي��ام ب��ال��ت��األ��ي��ف 
�ملجتمع،  وخ��دم��ة  و�لن�صر،  و�لرتجمة 
نطاق  يف  �لعمل  ���ص��وق  �ح��ت��ي��اج  وتلبية 

�خت�صا�صها.

المادة الثانية:
مكانتها  تعزيز  على  �جل��ام��ع��ات  تعمل 
�ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل��ب��ح��ث��ي��ة و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة على 
و�ل���دويل،  و�لإقليمي  �ملحلي  �مل�صتوى 
�لب�صرية  م��ك��ون��ات��ه��ا  بجميع  وت��رت��ق��ي 
و�مل����ادي����ة، وت��ع��م��ل ع��ل��ى ن��ق��ل خ��ر�ت��ه��ا 
ل��ط��اب��ه��ا، و�ل���و����ص���ول �إل����ى خم��رج��ات 
�ملناف�صة  ع��ل��ى  ق����ادرة  �ل��ك��ف��اي��ة،  ع��ال��ي��ة 

حمليا و�إقليميا ودوليا.

المادة الثالثة:
ت�صنف �جلامعات �إلى بحثية وتعليمية 
وت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وت��ق��وم ج��م��ي��ع �جل��ام��ع��ات 
و�لبحث  )�لتعليم،  �لأ�صا�صية  باملهمات 
�ل��ع��ل��م��ي، وخ���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع(، وت��رك��ز 
�جل����ام����ع����ات �ل���ب���ح���ث���ي���ة ع���ل���ى �ل��ب��ح��ث 
�ل��ع��ل��م��ي و�ل����در������ص����ات �ل��ع��ل��ي��ا، وت��رك��ز 
يف  �لتعليم  على  �لتعليمية  �جل��ام��ع��ات 
و�ملاج�صتري،  �ل��ب��ك��ال��وري��و���ص  مرحلتي 
على  �لتطبيقية  �جلامعات  تركز  فيما 
�لتعليم �لتطبيقي يف مرحلتي �لدبلوم 

و�لبكالوريو�ص.

المادة الرابعة:
معنوية  ب�صخ�صية  جامعة  ك��ل  تتمتع 
ت��ع��ط��ي��ه��ا  م���ال���ي���ة  ذم�����ة  ذ�ت  م�����ص��ت��ق��ل��ة 
ح��ق �ل��ت��م��ل��ك و�ل��ت�����ص��رف و�ل���ص��ت��ث��م��ار 
و�ل��ت��ق��ا���ص��ي، وي��ك��ف��ل ل��ه��ا ه���ذ� �ل��ن��ظ��ام 
�ل�صتقال �لتام، علميا وماليا و�إد�ريا.

المادة الخامسة:
�لكليات،  من  عدد  من  �جلامعة  تتكون 
و�مل�����ع�����اه�����د، و�مل�������ر�ك�������ز، و�ل�����ع�����م�����اد�ت، 
و�ل������وح������د�ت �مل���������ص����ان����دة، و�ل�����وح�����د�ت 

�لتعليمية دون �مل�صتوى �جلامعي.

المادة السادسة:
�جلامعة: �صوؤون  �إد�رة  • يتولى 

�لأمناء. • جمل�ص 
�جلامعة. • جمل�ص 

�جلامعة. • مدير 
�جلامعة. • وكاء 

الفصل الثاني:
مجلس شؤون الجامعات

المادة السابعة:
ين�صاأ مبوجب هذ� �لنظام جمل�ص 
ي�����ص��م��ى »جم��ل�����ص ����ص���وؤون �جل��ام��ع��ات« 

ويتكون من:
رئي�صا. �لتعليم  • وزير 

ع�صو�. �ملالية  وزير  • نائب 
�مل��دن��ي��ة  �خل���دم���ة  وزي����ر  • ن��ائ��ب 

ع�صو�.
ع�صو�. �لتعليم  وزير  • نائب 

و�لتنمية  �ل��ع��م��ل  وزي����ر  ن��ائ��ب   •
�لجتماعية ع�صو�.

�لق����ت���������ص����اد  وزي�����������ر  ن������ائ������ب   •
و�لتخطيط ع�صو�.

�جلامعات  مديري  من  خم�صة   •
�أع�صاء.

�لتعليم  • ممثل من هيئة تقومي 
ع�صو�.

�خل������رة  ذوي  م������ن  ث�����اث�����ة   •
و�لخت�صا�ص �أع�صاء.

�لأع�����ص��اء  �لتعليم  وزي���ر  وي��ر���ص��ح 
 )9 �ل��ف��ق��رت��� )7،  ذك���ره���م يف  �ل������و�رد 
وي�����ص��در ب��ت��ع��ي��ي��ن��ه��م ق����ر�ر م���ن رئ��ي�����ص 
جمل�ص �لوزر�ء ملدة ثاث �صنو�ت قابلة 

للتجديد.

المادة الثامنة:
ي��ك��ون ملجل�ص ���ص��وؤون �جل��ام��ع��ات �أم��� 
ع���ام ب��امل��رت��ب��ة �مل��م��ت��ازة ي��رت��ب��ط �إد�ري�����ا 
�أم��ر  بتعيينه  ي�صدر  �ملجل�ص،  برئي�ص 

ملكي بناء على تر�صيح وزير �لتعليم.

المادة التاسعة:
يخت�ص جمل�ص �صوؤون �جلامعات باملهام 

�لتالية:
�ل�������������ص������ي������ا�������ص������ات  ر�����������ص����������م   •
و�ل����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ات و�ل��ت��وج��ه��ات 

�لعامة للتعليم �جلامعي.
• �قرت�ح ت�صكيل جمال�ص �لأمناء 
لعر�صها  مت��ه��ي��د�  �جل���ام���ع���ات  يف 
ع���ل���ى رئ���ي�������ص جم���ل�������ص �ل���������وزر�ء 

لإقر�رها.
�أم��ن��اء  ملجال�ص  �ل��دع��م  ت��ق��دمي   •
�جل��ام��ع��ات يف �جل��و�ن��ب �لإد�ري����ة 

و�لتنظيمية.
ب�  �ل����ازم  �لتن�صيق  حتقيق   •

�جلامعات.
ل��و�ئ��ح  م���ن  ي�����ر�ه  م���ا  • �ق������رت�ح 
م�������ص���رتك���ة ل���ل���ج���ام���ع���ات مت��ه��ي��د� 
ل��ع��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى جم��ل�����ص �ل������وزر�ء 

لإقر�رها.
���ص��امل  م���ن  ي����ر�ه  م���ا  • �ق�����رت�ح 
رو�ت���������ب م�������ص���رتك���ة ل���ل���ج���ام���ع���ات 
ل��ع��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى جمل�ص  مت��ه��ي��د� 

�لوزر�ء لإقر�رها.
• مر�قبة �أد�ء �جلامعات، و�لتاأكد 
م���ن ج�����ودة خم���رج���ات���ه���ا، وم���دى 
وروؤى  ل����ت����وج����ه����ات  م����اءم����ت����ه����ا 
�ململكة، وفق موؤ�صر�ت �أد�ء ي�صعها 

�ملجل�ص.
�جل����ام����ع����ات  م�����ع  �ل���ت���ن�������ص���ي���ق   •
�لعاقة يف حتديد  ذ�ت  و�جل��ه��ات 
من  و�ملحافظات  �ملناطق،  �حتياج 

�لكليات و�لأق�صام.
• �قرت�ح معايري �إن�صاء موؤ�ص�صات 

�لتعليم �جلامعي �لأهلية.
�إن�صاء  على  باملو�فقة  • �لتو�صية 
على  لعر�صها  متهيد�  �جلامعات، 
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�لتعليم  ت��ط��وي��ر  يف  ت�����ص��ه��م  �ل��ت��ي 
�جلامعي.

• تقدمي �لدعم �لازم للجامعات 
�ملرحلة �لنتقالية لتحول  ملو�كبة 
�جل�����ام�����ع�����ات وف�������ق �أح������ك������ام ه����ذ� 

�لنظام.
�ملجل�ص،  • �لتح�صري لجتماعات 

و�للجان �ملنبثقة عنه.
�جتماعات  عمل  جد�ول  • �إعد�د 

�ملجل�ص، و�إباغها لاأع�صاء.
للجهات  �ملجل�ص  قر�ر�ت  • تبليغ 

�ملعنية ومتابعتها.
• �لتن�صيق مع �جلهات �حلكومية 
�لأخ�������رى ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اأع��م��ال 

�ملجل�ص.
�لإد�ري�������ة  ب���الأع���م���ال  • �ل���ق���ي���ام 

و�ملالية للمجل�ص.
ت�صهم  �لتي  �ل��در����ص��ات  �إج���ر�ء   •
ن����ظ����ام �جل����ام����ع����ات،  ت���ط���وي���ر  يف 

ولو�ئحه.

الفصل الثالث:
مجلس األمناء

المادة الثالثة عشرة:
ي���ك���ون ل��ك��ل ج���ام���ع���ة-ع���د� �جل��ام��ع��ات 
ي�����ص��م��ى جمل�ص  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة-جم��ل�����ص 
ونائبه  رئي�صه  يع�  �جل��ام��ع��ة،  �أم��ن��اء 
وممثل  �جلامعة  مدير  و�أع�صاوؤه-عد� 
�جلامعات-بقر�ر  �صوؤون  جمل�ص  �أمانة 
على  ب��ن��اء  �ل����وزر�ء  رئي�ص جمل�ص  م��ن 
ملدة  �جلامعات،  �صوؤون  جمل�ص  تر�صيح 
ث���اث ���ص��ن��و�ت ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ج��دي��د، على 
من  �لرئي�ص  ونائب  �لرئي�ص  يكون  �أن 
من   )2(  ،)1( �لفقرت�  يف  �ل��و�ردي��ن 
�مل���ادة )�ل��ر�ب��ع��ة ع�����ص��رة( وي��ع��� رئي�ص 
�أمانة  ممثل  �جلامعات  �صوؤون  جمل�ص 

جمل�ص �صوؤون �جلامعات.

المادة الرابعة عشرة:
يتكون جمل�ص �أمناء �جلامعة من:

�خلرة  ذوي  من  �أع�صاء  • �أربعة 
و�لكفاية و�لخت�صا�ص.

�ل��ق��ط��اع  م���ن  �أع�������ص���اء  • ث��اث��ة 
�له����ت����م����ام  ذوي  م�����ن  �خل�����ا������ص 

مبجال �لتعليم.
�جلامعة. • مدير 

�ل��ع��ام��ة  �لأم����ان����ة  ع���ن  • مم��ث��ل 
ملجل�ص �صوؤون �جلامعات.

ه��ي��ئ��ة  �أع���������ص����اء  م����ن  • ث����اث����ة 
�لتدري�ص باجلامعة.

المادة الخامسة عشرة:
جمل�ص  �لتطبيقية  للجامعات  ي��ك��ون 
�أم��ن��اء  �أم���ن���اء م��وح��د ي�صمى »جم��ل�����ص 

جمل�ص �لوزر�ء للمو�فقة عليها.
وك��اء  تكليف  ع��ل��ى  �مل��و�ف��ق��ة   •

�جلامعات.
باإن�صاء  �خلا�صة  �لقو�عد  • �إقر�ر 
�جل��ام��ع��ات،  يف  �لعلمية  �مل��ت��اح��ف 
ذ�ت  م�����ع �جل�����ه�����ات  ب���ال���ت���ن�������ص���ي���ق 

�لعاقة.
رئي�صه،  �إليه  يحيله  ما  در��صة   •
من  ع�صو  �أي  ع��ر���ص��ه  ي��ق��رتح  �أو 

�أع�صائه.
ول��ل��م��ج��ل�����ص ت��ك��وي��ن جل���ان د�ئ��م��ة 
�أو غريهم  �أع�صائه  موؤقتة من ب�  �أو 
ل����در������ص����ة م����ا ت��ك��ل��ف ب�����ه. وي����ج����وز ل��ه 
ت���ف���وي�������ص ب���ع�������ص ����ص���اح���ي���ات���ه �إل�����ى 

�ملجال�ص �ملخت�صة يف �جلامعات.

المادة العاشرة: 
ي���ع���ق���د جم���ل�������ص ������ص�����وؤون �جل���ام���ع���ات 
�جتماعاته بناء على دعوة من رئي�صه، 
�إذ� ح�صر  �إل  �ملجل�ص  �نعقاد  ي�صح  ول 
�أع�����ص��ائ��ه ع��ل��ى �لأق���ل،  �لج��ت��م��اع ثلثا 
�أح���ده���م �ل��رئ��ي�����ص، وت�����ص��در ق���ر�ر�ت���ه 
على  �حلا�صرين  لأ���ص��و�ت  بالأغلبية 
�جلانب  يرجح  �لت�صاوي  وعند  �لأق��ل، 

�لذي �صوت معه رئي�ص �لجتماع.

المادة الحادية عشرة:
�أمانة  �جلامعات  ���ص��وؤون  ملجل�ص  يكون 
عامة تكون م�صوؤولة عن �لعمل �لإد�ري 
�ملجل�ص،  عام  �أم�  ير�أ�صها  �ملجل�ص،  يف 
ويخ�ص�ص لها ميز�نية م�صتقلة �صمن 

ميز�نية وز�رة �لتعليم.

المادة الثانية عشرة:
تخت�ص �لأمانة �لعامة للمجل�ص باملهام 

�لآتية:
�أع��م��ال��ه  يف  �مل��ج��ل�����ص  • م�����ص��ان��دة 
وم�صوؤولياته ودعم �تخاذ قر�ر�ته 

ومتابعة تنفيذها.
�ل�����ص��ي��ا���ص��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  • م��ت��اب��ع��ة 
و�ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ات و�ل��ت��وج��ه��ات 

�لعامة يف �لتعليم �جلامعي.
• �إعد�د موؤ�صر�ت �أد�ء للجامعات، 
�ل���ت���م���وي���ل  �إد�رة  ذل������ك  يف  مب�����ا 
�حل����ك����وم����ي، وم���ت���اب���ع���ة ت���ق���اري���ر 

�جلامعات وخططها.
�جل���ام���ع���ات  �ل�����ت�����ز�م  • م���ت���اب���ع���ة 
مب����ع����اي����ري �جل����������ودة و�لع����ت����م����اد 

�لأكادميي.
و�مل���������ص����ورة  �ل�����دع�����م  ت����ق����دمي   •
ل���ل���ج���ام���ع���ات وت���ع���زي���ز �ل���ت���ج���ارب 
�ل���ت���ي  �مل������ج������الت  �ل����ن����اج����ح����ة يف 

يتطلبها حت�ص� �أد�ء �جلامعات.
�لتقوميية  �ل��در����ص��ات  �إج����ر�ء   •

�جلامعات �لتطبيقية« ويتكون من:
رئي�صا. �لتعليم  • وزير 

�جلامعات  مديري  من  • خم�صة 
�لتطبيقية �أع�صاء

���ص��وؤون  ملجل�ص  �ل��ع��ام  �لأم�����   •
�جلامعات ع�صو�

�خلرة  ذوي  من  �أع�صاء  • �أربعة 
و�لكفاية و�لخت�صا�ص �أع�صاء

�ل��ق��ط��اع  م���ن  �أع�������ص���اء  • ث��اث��ة 
�خلا�ص �أع�صاء

ه��ي��ئ��ة  �أع���������ص����اء  م����ن  • ث����اث����ة 
�لتطبيقية  باجلامعات  �لتدري�ص 

�أع�صاء
وي���ع���� �لأع�������ص���اء �ل���������و�ردون يف 
�لفقر�ت )6-٥-4-2( بقر�ر من رئي�ص 
جم��ل�����ص �ل��������وزر�ء ب���ن���اء ع��ل��ى ت��ر���ص��ي��ح 
جمل�ص ���ص��وؤون �جل��ام��ع��ات مل���دة ث��اث 

�صنو�ت، قابلة للتجديد.

المادة السادسة عشرة:
�أمناء �جلامعة �ملرجعية  ميثل جمل�ص 
�ل��ع��ل��ي��ا يف �جل���ام���ع���ة، ول����ه ع��ل��ى وج��ه 

�خل�صو�ص:
�لعامة  �ل�صرت�تيجية  و���ص��ع   •
ل���ل���ج���ام���ع���ة ور������ص�����م �ل�������ص���ي���ا����ص���ة 

�لأكادميية و�ل�صتثمارية.
�ل���ع���ام���ة  �لأه�����������د�ف  حت����دي����د   •
ل��ل��ج��ام��ع��ة �ن���ط���اق���ا م����ن روؤي�����ة 

�جلامعة ور�صالتها؟
�جلامعة  ل��و�ئ��ح  جميع  �إق����ر�ر   •
�ملالية و�لإد�رية  �للو�ئح  مبا فيها 

و�لأكادميية و�لد�خلية؟
مبن�صوبي  �خلا�صة  �للو�ئح  �إق��ر�ر 
�جل����ام����ع����ة م�����ن �أع���������ص����اء ه��ي��ئ��ة 
�إد�ري�������ة، وفنية  ت��دري�����ص، وه��ي��ئ��ة 
وغريهم، مبا يف ذلك �إقر�ر �ملز�يا 
�ملالية، مبا ل يتعار�ص مع �للو�ئح 

�مل�صرتكة.
�ل�����ص��ن��وي��ة  �مل���ي���ز�ن���ي���ة  • �إق���������ر�ر 

للجامعة.
�مل��ن��ظ��م��ة  �ل����ق����و�ع����د  �إق�����������ر�ر   •
ل����اأ�����ص����ول �ل���ث���اب���ت���ة و�مل���ن���ق���ول���ة 
و�مل��ع��رف��ي��ة و���ص��و�ب��ط �ل���ص��ت��ف��ادة 
بها  و�لن��ت��ف��اع  و��صتثمارها  منها 
و�لإن����ف����اق م���ن ع��ائ��د�ت��ه��ا مب���ا يف 
وخمتلف  و�ملن�صاآت  �لأر��صي  ذلك 

�ملر�فق �لتابعة للجامعة.
و�ملعاهد،  �لكليات،  �إن�صاء  • �إقر�ر 
و�لأق�صام  و�لعماد�ت،  و�لوحد�ت، 
�أو  �جلامعة  يف  و�مل��ر�ك��ز  �لعلمية، 
ت��ع��دي��ل  �أو  �إل��غ��ائ��ه��ا،  �أو  دجم���ه���ا، 

�أ�صمائها.
• �إقر�ر �لقو�عد �ملنظمة لت�صجيع 
�ل���ب���ح���ث �ل���ع���ل���م���ي، و�لب����ت����ك����ار، 

و�لتاأليف، و�لرتجمة، و�لن�صر.
لتعي�  �ملنظمة  �لقو�عد  • �إقر�ر 
�لكليات، و�ملعاهد، وروؤ�صاء  عمد�ء 

�لأق�صام.
• �إقر�ر �لقو�عد �خلا�صة باإ�صد�ر 

�لدوريات �لعلمية.
�لتطويرية  �خل��ط��ط  �ع��ت��م��اد   •
ب������ن������اء ع�����ل�����ى �ق�������������رت�ح جم���ل�������ص 

�جلامعة.
لأد�ء  �صنوية  مر�جعة  �إج���ر�ء   •
ل��رف��ع��ه  مت��ه��ي��د�  �جل��ام��ع��ة  �إد�رة 

ملجل�ص �صوؤون �جلامعات.
�خل��ت��ام��ي  �حل�����ص��اب  • م��ن��اق�����ص��ة 
ملجل�ص  لرفعه  متهيد�  للجامعة 

�صوؤون �جلامعات.
لقبول  �ملنظمة  �لقو�عد  و�صع   •
�ل��ت��رع��ات و�ل��ه��ب��ات و�ل��و���ص��اي��ا، 
و�لأوق���������اف، وغ���ريه���ا، و�لإن���ف���اق 

منها.
�ل�����ص��ن��وي  �ل��ت��ق��ري��ر  • م��ن��اق�����ص��ة 
�مل���ت���ع���ل���ق ب���ن�������ص���اط���ات �جل���ام���ع���ة 
�صوؤون  ملجل�ص  ورفعه  و�إجناز�تها، 

�جلامعات.
�لتي  �لعلمية  �لدرجات  • �عتماد 

يقرتحها جمل�ص �جلامعة.
�مل��ن��ظ��م��ة  �ل����ق����و�ع����د  �إق�����������ر�ر   •
لا�صتثمار وتعزيز �ملو�رد �لذ�تية 

يف �جلامعة.
�لفخرية  �لدكتور�ه  • منح درجة 
ب������ن������اء ع�����ل�����ى �ق�������������رت�ح جم���ل�������ص 

�جلامعة.
�أك��ر  �أو  م��ايل  م��ر�ق��ب  • تعي� 
ل���ل���ج���ام���ع���ة، ب����ن����اء ع���ل���ى ت��ر���ص��ي��ح 

جمل�ص �جلامعة.
• تعي� مر�جع خارجي، �أو �أكر 

حل�صابات �جلامعة.
م��دي��ر  ي��رف��ع��ه  ف��ي��م��ا  • �ل��ن��ظ��ر 
�جلهات  ملحوظات  من  �جلامعة 
�جل��ام��ع��ة،  �أد�ء  ع��ل��ى  �ل���رق���اب���ي���ة 

و�تخاذ �لقر�ر �ملنا�صب ب�صاأنها.
�ل��ت��ي  �مل��و���ص��وع��ات  يف  • �ل��ن��ظ��ر 
ي��ح��ي��ل��ه��ا �إل����ي����ه رئ���ي�������ص �مل��ج��ل�����ص، 
من  ع�����ص��و  �أي  ي���ق���رتح  �ل���ت���ي  �أو 

�أع�صائه عر�صها عليه.
ت��ف��وي�����ص  ل��ل��م��ج��ل�����ص  • وي���ج���وز 
ب��ع�����ص ���ص��اح��ي��ات��ه �إل�����ى رئ��ي�����ص 
�لأخ�����رى  �مل��ج��ال�����ص  �أو  �مل��ج��ل�����ص، 
للمجل�ص  وي���ج���وز  �جل���ام���ع���ة،  يف 
ت��ك��وي��ن جل���ان د�ئ���م���ة، �أو م��وؤق��ت��ه 
م����ن غ��ريه��م  �أو  �أع�������ص���ائ���ه،  م����ن 

لدر��صة ما يكلفهم به.

المادة السابعة عشرة:
�أمناء �جلامعة مرت�  يجتمع جمل�ص 

على �لأقل يف �لعام �لدر��صي، ول ت�صح 
�أع�صائه  ثلثي  بح�صور  �إل  �جتماعاته 
على �لأقل، وت�صدر قر�ر�ته بالأغلبية 
لأ�صو�ت �حلا�صرين على �لأقل، وعند 
�صوت  �ل��ذي  �جل��ان��ب  يرجح  �لت�صاوي 
قر�ر�ته  وتكون  �لجتماع،  رئي�ص  معه 

نافذة من تاريخ �نعقاد �لجتماع.

المادة الثامنة عشرة:
يختار جمل�ص �لأمناء من ير�ه ليتولى 
�أم��ان��ة �ملجل�ص، وي��ق��وم �لأم���� ب��اإع��د�د 

جدول �أعمال كل �جتماع وحم�صره.

الفصل الرابع: مجلس الجامعة

المادة التاسعة عشرة:
يكون لكل جامعة جمل�ص ي�صمى جمل�ص 

�جلامعة ي�صكل على �لنحو �لتايل:
• مدير �جلامعة )رئي�صا( وينوب 
�أق��دم �لوكاء يف ح��ال غيابه  عنه 

�أو خلو من�صبه.
)�أع�صاء( �جلامعة  • وكاء 

و�مل���ع���اه���د  �ل���ك���ل���ي���ات  • ع����م����د�ء 
و�لعماد�ت )�أع�صاء(

• �أم� جمل�ص �جلامعة )ع�صو�(

ويجوز �أن ين�صم لع�صوية جمل�ص 
�جلامعة �أربعة �أع�صاء على �لأكر من 
ذوي �خلرة و�لكفاية، ي�صدر بتعيينهم 
ق���ر�ر م��ن جمل�ص �لأم���ن���اء، ب��ن��اء على 
تر�صيح مدير �جلامعة ملدة ل تزيد عن 

�صنت� قابلة للتجديد.

المادة العشرون:
جم����ل���������ص �جل�����ام�����ع�����ة ه������و �ل�������ص���ل���ط���ة 
�لعلمية  �ل�صوؤون  لت�صريف  �لإ�صر�فية 
وتنفيذ  و�ملالية،  و�لإد�ري��ة  و�لتعليمية 
�ل�����ص��ي��ا���ص��ة �ل���ع���ام���ة ل��ل��ج��ام��ع��ة، وف��ق��ا 
لأح����ك����ام ه����ذ� �ل���ن���ظ���ام ول���و�ئ���ح���ه وم��ا 
ق���ر�ر�ت،  م��ن  �لأم��ن��اء  ي�صدره جمل�ص 

وله على وجه �خل�صو�ص ما ياأتي:
�ل���ك���ل���ي���ات  �إن�����������ص�����اء  �ق�����������رت�ح   •
و�ل���ع���م���اد�ت و�لأق�������ص���ام �ل��ع��ل��م��ي��ة 
و�مل��ر�ك��ز و�ل��وح��د�ت �مل�����ص��ان��دة، �أو 
�أو  �أ���ص��م��ائ��ه��ا  ت��ع��دي��ل  �أو  دجم���ه���ا، 

�إلغائها.
و�ل����ر�م����ج  �خل����ط����ط  • �إق���������ر�ر 
�ل����در������ص����ي����ة مل��خ��ت��ل��ف �ل����درج����ات 

�لعلمية �لتي متنحها �جلامعة.
�ل���ت���ع���اون  �ت���ف���اق���ي���ات  • �ع���ت���م���اد 
�ل���ع���ل���م���ي و�ل����ف����ن����ي، وم�����ذك�����ر�ت 
و�ملوؤ�ص�صات  �لتفاهم ب� �جلامعة 
�لتن�صيق  بعد  و�لأجنبية  �ملحلية 

مع �جلهات ذ�ت �لعاقة.

�ل�����ص��ن��وي  �ل��ت��ق��ري��ر  • م��ن��اق�����ص��ة 
�مل���ت���ع���ل���ق ب���ن�������ص���اط���ات �جل���ام���ع���ة، 
وع��ر���ص��ه ع��ل��ى جم��ل�����ص �لأم���ن���اء، 
مت��ه��ي��د� ل��رف��ع��ه مل��ج��ل�����ص ����ص���وؤون 

�جلامعات.
�خل��ت��ام��ي  �حل�����ص��اب  • م��ن��اق�����ص��ة 
جمل�ص  ع��ل��ى  وع��ر���ص��ه  للجامعة 
�لأم���ن���اء، مت��ه��ي��د� ل��رف��ع��ه ملجل�ص 

�صوؤون �جلامعات.
�ل����ت����دري����ب  خ����ط����ة  �ع�����ت�����م�����اد   •

و�لبتعاث.
�ل���ق���ب���ول،  ����ص���ي���ا����ص���ة  �ع����ت����م����اد   •
وحت��دي��د �أع�����د�د �ل��ط��اب �ل��ذي��ن 

ميكن قبولهم يف كل عام در��صي.
�ل��ت��ق��ومي  ت��ف�����ص��ي��ات  • حت��دي��د 
�ل���در�����ص���ي وف���ق���ا ل����اإط����ار �ل��ع��ام 
ل����ب����د�ي����ة �ل�����در�������ص�����ة، ون��ه��اي��ت��ه��ا 

وحتديد �لإجاز�ت �لتي تتخللها.
�ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل�������درج�������ات  م����ن����ح   •

للخريج�.
�لأن�������ص���ط���ة  خ����ط����ط  �إق������������ر�ر   •

�لطابية.
و�ل���ه���ب���ات  �ل����ت����رع����ات  • ق���ب���ول 
و�لو�صايا و�لأوقاف وغريها على 
�أل تتعار�ص مع �أهد�ف �جلامعة.

�ل��ت��ي  �مل��و���ص��وع��ات  يف  • �ل��ن��ظ��ر 
ي��ح��ي��ل��ه��ا �إل����ي����ه رئ���ي�������ص �مل��ج��ل�����ص، 
من  ع�����ص��و  �أي  ي���ق���رتح  �ل���ت���ي  �أو 

�أع�صائه عر�صها عليه.
بع�ص  تفوي�ص  للمجل�ص  ويجوز 
���ص��اح��ي��ات��ه �إل����ى رئ��ي�����ص �مل��ج��ل�����ص، �أو 
�أن  �ملجال�ص �لأخرى يف �جلامعة، على 
املجل�س مبا يتخذ من قرارات،  يحاط 
ويجوز له كذلك تكوين جلان د�ئمة، �أو 
موؤقتة من ب� �أع�صائه، �أو من غريهم 

لدر��صة ما يكلفهم به.

المادة الحادية والعشرون:
يجتمع جمل�ص �جلامعة بناء على دعوة 
من رئي�صه مرة كل �صهر على �لأقل يف 
يدعو  �أن  وللرئي�ص  �ل��در����ص��ي،  �ل��ع��ام 
�حل��اج��ة  دع���ت  �إذ�  ل��اج��ت��م��اع  �ملجل�ص 
�أع�����ص��ائ��ه  ث��ل��ث  ق���دم  �إذ�  �أو  ذل����ك،  �إل����ى 
�نعقاد  ي�صح  ول  بذلك.  مكتوبا  طلبا 
ثلثا  �لج��ت��م��اع  ح�صر  �إذ�  �إل  �ملجل�ص 
�أع�صائه على �لأقل، على �أن يكون من 
بينهم رئي�ص �ملجل�ص �أو من ينوب عنه، 
لأ���ص��و�ت  بالأغلبية  ق��ر�ر�ت��ه  وت�����ص��در 
�حلا�صرين على �لأقل، وعند �لت�صاوي 
يرجح �جلانب �لذي �صوت معه رئي�ص 
�لج��ت��م��اع، وت��ك��ون ق��ر�ر�ت��ه ن��اف��ذة من 

تاريخ �نعقاد �لجتماع.
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المادة الثانية والعشرون:
ع��ام من  �أم����  ملجل�ص �جلامعة  ي��ك��ون 
�أع�����ص��اء  �أع�����ص��اء هيئة �ل��ت��دري�����ص م��ن 
�ملجل�ص، �أو من غريهم، ي�صدر بتعيينه 
ق����ر�ر م��ن �مل��ج��ل�����ص ب��ن��اء ع��ل��ى تر�صيح 
قابلة  �صنت�  مل��دة  �ملجل�ص  رئي�ص  م��ن 

للتجديد.

الفصل الخامس:
المجلس العلمي

المادة الثالثة والعشرون:
ك���ل ج��ام��ع��ة جم��ل�����ص علمي  ي��ن�����ص��اأ يف 

يتكون من:
• وكيل �جلامعة �ملخت�ص )رئي�صا(
�أو معهد  ك��ل��ي��ة  ك���ل  مم��ث��ل م���ن   •
�لعلمية  بالكفاية  �ملتميزين  م��ن 
�لأقل،  �أ�صتاذ م�صارك على  بدرجة 
وي���������ص����در ب��ت��ع��ي��ي��ن��ه��م ق�������ر�ر م��ن 
جمل�ص �جلامعة، بناء على تر�صيح 
�مل��ع��ه��د،  �أو  �ل��ك��ل��ي��ة  م���ن جم��ل�����ص 
وت���اأي���ي���د م���دي���ر �جل��ام��ع��ة وي��ع��� 
جميع �لأع�صاء ملدة �صنت�، قابلة 
و�ح�����دة، وملجل�ص  م���رة  ل��ل��ت��ج��دي��د 
�جل���ام���ع���ة �ل����ص���ت���ث���ن���اء م����ن ذل���ك 

�أع�صاء. 
ويجوز بقر�ر من جمل�ص �جلامعة 
�أو  �لأ�صاتذة  من  �آخرين  �أع�صاء  تعي� 
يتجاوز  �أل  على  �مل�����ص��ارك���،  �لأ���ص��ات��ذة 
عددهم ن�صف جمموع �لأع�صاء، ويكون 
للتجديد،  قابلة  �صنت�  مل��دة  تعيينهم 

وملجل�ص �جلامعة �ل�صتثناء من ذلك.
ويكون  �لعلمي،  �ملجل�ص  �أم����   •
م����ن �أع���������ص����اء ه���ي���ئ���ة �ل���ت���دري�������ص 
باجلامعة، ير�صحه رئي�ص �ملجل�ص 
بتعيينه من  قر�ر  وي�صدر  �لعلمي 
قابلة  �صنت�  مل��دة  �جلامعة  مدير 

للتجديد )ع�صو�(.

المادة الرابعة والعشرون:
م��ع ع��دم �لإخ���ال مب��ا يق�صي ب��ه هذ� 
�ل��ن��ظ��ام ول��و�ئ��ح��ه، وم��ا ي��ق��رره جمل�ص 
�لأم����ن����اء وجم��ل�����ص �جل���ام���ع���ة، ي��ت��ول��ى 
تعي�  على  �لإ���ص��ر�ف  �لعلمي  �ملجل�ص 
�أع�����ص��اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����ص و�ل��رتق��ي��ات 
و�لبحثية  �لعلمية  و�ل�صوؤون  �لعلمية، 
و�لدر��صات و�لن�صر يف �جلامعة، ويجوز 
�خت�صا�صاته  بع�ص  تفوي�ص  للمجل�ص 
من  جل��ان  تكوين  وللمجل�ص  لرئي�صه. 
�أع�����ص��ائ��ه �أو م��ن غ��ريه��م ل��در����ص��ة ما 

يكلفهم به.

المادة الخامسة والعشرون:
يجتمع �ملجل�ص �لعلمي بناء على دعوة 

�أع�صاء  م��ن  ينيبه  م��ن  �أو  رئي�صه،  م��ن 
�ملجل�ص مرة كل �صهر يف �لعام �لدر��صي، 
�إل����ى  �مل���ج���ل�������ص  ي���دع���و  �أن  ول���ل���رئ���ي�������ص 
�لجتماع �إذ� دعت �حلاجة �إلى ذلك، �أو 
�لأق��ل  على  �أع�صائه  ثلث  �إليه  ق��دم  �إذ� 
بناء على طلب  �أو  بذلك،  طلبا مكتوبا 
مدير �جلامعة �لذي له �أن يطلب �إدر�ج 
�أي م��و���ص��وع ي���ر�ه يف ج���دول �لأع��م��ال، 
وله رئا�صة �ملجل�ص �إذ� ح�صره، ول تكون 
�إذ�  �إل  �صحيحة  �مل��ج��ل�����ص  �ج��ت��م��اع��ات 
�لأق��ل. ول  �أع�صائه على  ثلثا  ح�صرها 
�ملجل�ص ح�صور مناق�صات  يجوز لع�صو 

�ملجل�ص يف �ملو�صوعات �ملتعلقة به.

المادة السادسة والعشرون:
ت�������ص���در ق�����������ر�ر�ت �مل���ج���ل�������ص �ل��ع��ل��م��ي 
على  �حل��ا���ص��ري��ن  لأ���ص��و�ت  بالأغلبية 
يرجح  �لأ����ص���و�ت  ت�����ص��اوت  و�إذ�  �لأق����ل، 
�جل����ان����ب �ل�������ذي �����ص����وت م���ع���ه رئ��ي�����ص 
نافذة ما مل  �لقر�ر�ت  وتعد  �لجتماع، 
يرد عليها �عرت��ص من مدير �جلامعة 
خال ع�صرين يوما من تاريخ و�صولها 
�إل��ي��ه، ف��اإن �ع��رت���ص عليها �أع��اده��ا �إل��ى 
�ملجل�ص �لعلمي م�صفوعة بوجهة نظره 
لدر��صتها من جديد، فاإذ� بقي �ملجل�ص 
ع��ل��ى ر�أي����ه حت���ال �ل���ق���ر�ر�ت �مل��ع��رت���ص 
يف  وتنظر  �جلامعة  جمل�ص  �إل��ى  عليها 
�أول جل�صة عادية �أو ��صتثنائية، وملجل�ص 
تعديلها  �أو  �لقر�ر�ت  ت�صديق  �جلامعة 

�أو �إلغاوؤها، وقر�ره يف ذلك نهائي.

الفصل السادس:
مجالس الكليات أو المعاهد

المادة السابعة والعشرون:
يتكون جمل�ص �لكلية �أو �ملعهد من:

• �لعميد )رئي�صا(.
• �ل����وك����اء )�أع���������ص����اء(، وي��ك��ون 

�أحدهم �أمينا للمجل�ص.
• روؤ�صاء �لأق�صام )�أع�صاء(.

على  ث���اث���ة،  ي��ع���  �أن  ي���ج���وز   •
�لأكر، من �أع�صاء هيئة �لتدري�ص 

يف �لكلية �أو �ملعهد �أع�صاء.
على  �ث����ن����ان،  ي��ع���  �أن  ي���ج���وز   •
�لأكر، من ذوي �خلرة و�لعاقة 
مب��ج��ال �خ��ت�����ص��ا���ص��ات �ل��ك��ل��ي��ة �أو 

�ملعهد �أع�صاء.
ق��ر�ر�  �جلامعة  مدير  وي�صدر   •
�أع�صاء �ملجل�ص �مل�صار لهم  بتعي� 
على  ب��ن��اء   )٥(  )4( �ل��ف��ق��رت���  يف 
�ملعهد  �أو  �لكلية  جمل�ص  تر�صيح 
مل��رة  للتجديد  ق��اب��ل��ة  �صنت�  مل���دة 

و�حدة.
�ملعهد  �أو  �لكلية  ويجوز ملجل�ص   •

دع������وة ب��ع�����ص �ل����ط����اب حل�����ص��ور 
مناق�صة  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  ج��ل�����ص��ات��ه 

�لأمور �لطابية.

المادة الثامنة والعشرون:
يخت�ص جمل�ص �لكلية �أو �ملعهد بالنظر 
و�ملالية  و�لإد�ري�����ة  �لعلمية  �لأم����ور  يف 
ويجوز  �ملعهد،  �أو  بالكلية،  تتعلق  �لتي 
�ملعهد تفوي�ص بع�ص  �أو  �لكلية  ملجل�ص 
�خ��ت�����ص��ا���ص��ات��ه ل��رئ��ي�����ص��ه. ول��ل��م��ج��ل�����ص 
�أو م��ن  �أع�������ص���ائ���ه  ت���ك���وي���ن جل�����ان م����ن 

غريهم لدر��صة ما يكلفهم به.

المادة التاسعة والعشرون:
�أو �ملعهد بدعوة  يجتمع جمل�ص �لكلية 
من رئي�صه مرة كل �أ�صبوع� على �لأقل 
�لجتماع  ي�صح  ول  �لدر��صي،  �لعام  يف 
�لأق��ل  على  �أع�صائه  ثلثي  بح�صور  �إل 
عنه.  ينوب  من  �أو  �لرئي�ص  فيهم  مبن 
وت�����ص��در ق���ر�ر�ت���ه ب��الأغ��ل��ب��ي��ة لأ���ص��و�ت 
�حلا�صرين على �لأقل، وعند �لت�صاوي 
يرجح �جلانب �لذي �صوت معه رئي�ص 

�لجتماع.
نافذة ما مل  �ملجل�ص  ق��ر�ر�ت  تعد 
يرد عليها �عرت��ص من مدير �جلامعة 
خال ع�صرين يوما من تاريخ و�صولها 
�إل��ي��ه، ف��اإن �ع��رت���ص عليها �أع��اده��ا �إل��ى 
�مل��ع��ه��د م�����ص��ف��وع��ة  �أو  �ل��ك��ل��ي��ة  جم��ل�����ص 
بوجهة نظره لدر��صتها من جديد، فاإذ� 
�لقر�ر�ت  ر�أي��ه حتال  �ملجل�ص على  بقي 
�جلامعة  جمل�ص  �إل��ى  عليها  �ملعرت�ص 
�أو  ع���ادي���ة  ج��ل�����ص��ة  �أول  ف��ي��ه��ا يف  ل��ل��ب��ث 
ت�صديق  �جلامعة  وملجل�ص  ��صتثنائية، 
�لقر�ر�ت �أو تعديلها �أو �إلغاوؤها، وقر�ره 

يف ذلك نهائي.
ح�صور  �ملجل�ص  لع�صو  ي��ج��وز  ل 
م��ن��اق�����ص��ات �مل��ج��ل�����ص يف �مل���و����ص���وع���ات 

�ملتعلقة به.

الفصل السابع:
مجالس األقسام

المادة الثالثون:
ي���ك���ون ل��ك��ل ق�����ص��م ع��ل��م��ي م���ن �أق�����ص��ام 
من  ي��ت��األ��ف  جمال�ص  �ملعهد  �أو  �لكلية 
�أع�صاء  وع�صوية  رئي�صا،  �لق�صم  رئي�ص 
بقر�ر من  فيه، ويجوز  �لتدري�ص  هيئة 
تكليف  �حلاجة-  -عند  �جلامعة  مدير 
ب��ع�����ص �أع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����ص من 
�أخرى، حل�صور جل�صات جمل�ص  �أق�صام 
�ل��ق�����ص��م. ول���ك���ل ق�����ص��م ���ص��اح��ي��ات يف 
و�لبحثية  و�لتعليمية  �لعلمية  �ل�صوؤون 
و�ملالية و�لإد�ري��ة يف حدود هذ� �لنظام 

ولو�ئحه.

المادة الحادية والثالثون:
ي��خ��ت�����ص جم��ل�����ص �ل��ق�����ص��م ب��ال��ن��ظ��ر يف 
�لأمور �لعلمية و�ملالية و�لإد�رية �لتي 
�لق�صم  ملجل�ص  ويجوز  بالق�صم.  تتعلق 
لرئي�صه.  �خت�صا�صاته  بع�ص  تفوي�ص 
ومل��ج��ل�����ص �ل��ق�����ص��م ت�����ص��ك��ي��ل جل����ان من 

�أع�صائه �أو من غريهم.

المادة الثانية والثالثون:
ي��ج��ت��م��ع جم��ل�����ص �ل��ق�����ص��م ب���دع���وة من 
رئي�صه مرة كل �صهر يف �لعام �لدر��صي 
ع��ل��ى �لأق�����ل، ول ي�����ص��ح �لج��ت��م��اع �إل 
ب��ح�����ص��ور ث��ل��ث��ي �أع�����ص��ائ��ه ع��ل��ى �لأق���ل 
ينوب عنه،  �أو من  �لرئي�ص  فيهم  مبن 
لأ���ص��و�ت  بالأغلبية  ق��ر�ر�ت��ه  وت�����ص��در 
�حلا�صرين على �لأقل، وعند �لت�صاوي 
يرجح �جلانب �لذي �صوت معه رئي�ص 

�لجتماع.
تعد قر�ر�ت جمل�ص �لق�صم نافذة 
م��ا مل ي��رد عليها �ع��رت����ص م��ن عميد 

�لكلية �أو �ملعهد خال �صبعة �أيام عمل 
�إليه، فاإن �عرت�ص  من تاريخ و�صولها 
ع��ل��ي��ه��ا �أع����اده����ا �إل�����ى جم��ل�����ص �ل��ق�����ص��م 
من  لدر��صتها  نظره  بوجهة  م�صفوعة 
ج��دي��د، ف����اإذ� ب��ق��ي �مل��ج��ل�����ص ع��ل��ى ر�أي���ه 
�إل��ى  حت��ال �ل���ق���ر�ر�ت �مل��ع��رت���ص عليها 
جمل�ص �لكلية �أو �ملعهد، وله �صاحية 

�لبث فيها.
ح�صور  �ملجل�ص  لع�صو  ي��ج��وز  ل 
مناق�صات جمل�ص �لق�صم يف �ملو�صوعات 

�ملتعلقة به.

الفصل الثامن:
مدير الجامعة ووكالؤه

المادة الثالثة والثالثون:
يكلف مدير �جلامعة بقر�ر من رئي�ص 
جم��ل�����ص �ل��������وزر�ء ب���ن���اء ع��ل��ى ت��ر���ص��ي��ح 
جمل�ص  رئي�ص  وتاأييد  �لأمناء  جمل�ص 
���ص��وؤون �جل��ام��ع��ات، وي��ع��ام��ل م��ن حيث 

�ملمتازة  �ملرتبة  موظفي  معاملة  �ملز�يا 
ومز�ياه  ر�تبه  �لأمناء  جمل�ص  ويحدد 

�ملالية.

المادة الرابعة والثالثون:
جمل�ص  باخت�صا�صات  �لإخ����ال  دون 
�إد�رة  �جل��ام��ع��ة  م��دي��ر  يتولى  �لأم��ن��اء 
�جل��ام��ع��ة وت�����ص��ري��ف ج��م��ي��ع ���ص��وؤون��ه��ا 
وله على وجه �خل�صو�ص �ل�صاحيات 

�لآتية:
فيها  مبا  �ل�صوؤون  كافة  �إد�رة   •
�ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�لإد�ري������ة 
هذ�  تنفيذ  على  وي�صرف  و�ملالية 
ولو�ئح �جلامعة  ولو�ئحه  �لنظام 
وقر�ر�ت جمل�ص �لأمناء وقر�ر�ت 

جميع �ملجال�ص.
�أد�ء  عن  �صنوي  تقرير  • تقدمي 
�إلى جمل�ص �لأمناء بعد  �جلامعة 
م��ن��اق�����ص��ت��ه يف جم��ل�����ص �جل��ام��ع��ة، 
ونتاج  �لأد�ء  موؤ�صر�ت  فيه  مبينا 

سبل التطوير التعليمي
و�صيا�صاتها،  �ملناهج  • بناء فل�صفة 
و�آلية  و�صبل تطويرها،  و�أهد�فها، 
ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا، ورب������ط ذل�����ك ب���ر�م���ج 

�إعد�د �ملعلم وتطويره �ملهني.
�لتي  �لتدري�ص  بطرق  • �لرتقاء 
جت��ع��ل �مل��ت��ع��ل��م ه���و �مل���ح���ور ولي�ص 
�ملعلم، و�لرتكيز على بناء �ملهار�ت 
�لثقة  وزرع  �ل�����ص��خ�����ص��ي��ة  و���ص��ق��ل 

وبناء روح �لإبد�ع.
حم��ف��زة،  م��در���ص��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  • ب��ن��اء 
وج�������اذب�������ة وم�����رغ�����ب�����ة ل���ل���ت���ع���ل���م ، 
م���رت���ب���ط���ة مب���ن���ظ���وم���ة خ���دم���ات 

م�صاندة ومتكاملة.
ل�������ذوي  �ل����ت����ع����ل����ي����م  ������ص�����م�����ول   •
�لح��ت��ي��اج��ات �خل���ا����ص���ة، وت��وف��ري 

�لدعم �ملنا�صب لكل فئاته.
قبل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ف���ر����ص  ت���وف���ري   •
وتوفري  فيه،  و�لتو�صع  �لبتد�ئي 
�حل�������ص���ان���ات وري����ا�����ص �لأط����ف����ال 
م��ع منظومة  �رت��ب��اط��ه��ا  وت��ف��ع��ي��ل 

�لتعليم. 

سبل التطوير اإلداري
�ملدر�صة  �صياغة  مفهوم  �إع��ادة   •
ك��م��وؤ���ص�����ص��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت���رب���وي���ة 
ب��امل��ه��ار�ت  وت����زود  �مل��و�ه��ب  ت�صقل 
وت���ن���ت���ج ج���ي���ا م����ن �ل��ن��ا���ص��ج��� 
�حلياة  على  �ملقبل�  �لطموح� 
ب����روح �ل��ت��ح��دي و�مل��ن��اف�����ص��ة وح��ب 

�لعمل و�لنتاج.
يف  االن�����ض��ب��اط  ع��ل��ى  • ال��ت��اأك��ي��د 

�ل��ن��ظ��ام �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي، و�جل���دي���ة يف 
�مل���م���ار����ص���ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وت��ف��ع��ي��ل 
�لأن�������ص���ط���ة وح�������ص���ور �مل��ل��ت��ق��ي��ات 

و�لفعاليات.
�لتعليم،  ق��ط��اع  هيكلة  �إع����ادة   •
و�����ص����ي����اغ����ة ح����دي����ث����ة مل���ن���ظ���وم���ة 
�لأن��ظ��م��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ات و�ل��ق��و�ع��د 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة �ل���ت���ي حت��ك��م ت��ط��وي��ر 
بال�صلك  �ملعلم�  و�لتحاق  �ملناهج 
�لتعليمي وتنظيم عملية �ل�صر�ف 
�لتطوير  فاعلية  ورف��ع  �ل��رتب��وي، 

و�لتدريب �ملهني ب�صكل م�صتمر.
�لت�صغيلي،  �لأد�ء  ك��ف��اءة  رف��ع   •
وت����ق����ل����ي����ل �ل����ت����ك����ل����ف����ة �مل�������ه�������درة، 
و�ل�������ص������ت������ف������ادة �ل����ق���������ص����وى م��ن 
�لم����ك����ان����ات �ل���ب�������ص���ري���ة و�مل��������و�رد 

و�لتجهيز�ت و�ملباين. 
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المادة الثامنة والثالثون:
�ملعهد  �أو  �ل��ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ت��ر���ص��ي��ح  ي��ت��م 
�ختيار  جلنة  ت�صمى  جلنة  طريق  ع��ن 
�آلية  وحت��دي��د  ت�صكيلها  يتم  �ل��ع��م��د�ء، 
ع��م��ل��ه��ا وف����ق ق���و�ع���د ي��ق��ره��ا جمل�ص 

�لأمناء.

المادة التاسعة والثالثون:
�لعلمية  �ل�صوؤون  �إد�رة  �لعميد  يتولى 
و�لتعليمية و�لإد�رية و�ملالية للكلية �أو 
�ملعهد، يف حدود هذ� �لنظام ولو�ئحه، 
وم��ا ي��ق��رره جمل�ص �لأم��ن��اء، وجمل�ص 
�جل���ام���ع���ة، وي���ق���دم يف ن��ه��اي��ة ك���ل ع��ام 
در�����ص���ي ت��ق��ري��ر� م��ف�����ص��ا �إل����ى م��دي��ر 
�جل��ام��ع��ة ع��ن ���ص��ري �أع���م���ال �ل��ك��ل��ي��ة �أو 

�لعمادة.

المادة األربعون:
يكون تكليف �لعمد�ء من �أع�صاء هيئة 
�لعلمية  بالكفاية  �ملتميزين  �لتدري�ص 

و�لإد�رية، ملدة �صنت� قابلة للتجديد.

المادة الحادية واألربعون:
يكون لكل كلية �أو معهد �أو عمادة وكيل 
�لتدري�ص  هيئة  �أع�����ص��اء  م��ن  �أك���ر  �أو 
بتكليفهم  وي�صدر  �لعميد،  ير�صحهم 
مل��دة �صنت�  ق���ر�ر م��ن م��دي��ر �جلامعة 
قابلة للتجديد، ويعاون �لوكيل �لعميد 
�لوكاء،  �أق��دم  عنه  وينوب  �أعماله،  يف 
�أو خلو  �أث���ن���اء غ��ي��اب��ه  ت���ع���دده���م،  ع��ن��د 
من�صبه، ويتولى �أحدهم �أمانة جمل�ص 

�لكلية �أو �ملعهد.

الفصل العاشر:
رؤساء األقسام

المادة الثانية واألربعون:
ي���ك���ون ت��ر���ص��ي��ح روؤ�����ص����اء �لأق�������ص���ام عن 
طريق جلنة ت�صمى جلنة �ختيار روؤ�صاء 
�آلية  وحت��دي��د  ت�صكيلها  يتم  �لأق�����ص��ام، 
وي��ق��ره��ا  ي�صعها  ق��و�ع��د  وف���ق  عملها 
ملدة  �لتكليف  وي��ك��ون  �لأم��ن��اء،  جمل�ص 

�صنت� قابلة للتجديد.

المادة الثالثة واألربعون:
�إد�رة  عن  م�صوؤول  �لق�صم  رئي�ص  يكون 
و�لبحثية  و�لتعليمية  �لعلمية  �لأم��ور 
و�لإد�رية و�ملالية للق�صم يف حدود هذ� 
ي��ق��رره جمل�ص  �لنظام ول��و�ئ��ح��ه. وم��ا 
�لأم����ن����اء، وجم��ل�����ص �جل��ام��ع��ة، وي��ق��دم 
رئ��ي�����ص �ل��ق�����ص��م ل��ل��ع��م��ي��د ت��ق��ري��ر� عن 
�أعمال �لق�صم يف نهاية كل عام در��صي.

الفصل الحادي عشر:

�لبحث �لعلمي ومنا�صط �جلامعة 
يف خ���دم���ة �مل���ج���ت���م���ع، و�مل��ن��ا���ص��ط 
�لأخ������������رى م�����ع ب�����ي�����ان �ل���ف���ر����ص 
�إن وجدت، ومقرتحات  و�لعو�ئق، 
تذليلها، و�أي مقرتح �آخر لتطوير 

�جلامعة و�آلية حتقيق ذلك.
�جلامعة. وكاء  • تر�صيح 

�جلهات  �أم��ام  �جلامعة  متثيل   •
�لأخرى.

�ل�صنوية  �لعمل  خطة  تقدمي   •
�جل��ام��ع��ة  جم��ل�����ص  �إل����ى  للجامعة 
لدر��صتها، متهيد� لرفعها ملجل�ص 

�لأمناء لعتمادها.
ووك��ائ��ه��م  �ل���ع���م���د�ء  • ت��ك��ل��ي��ف 
�ملر�كز  ومديري  �لأق�صام  وروؤ�صاء 

�لعلمية و�لبحثية.
�إلى  • تفوي�ص بع�ص �صاحياته 
�أي من وكاء �جلامعة �أو من ير�ه 
�أن  على  �خت�صا�صه،  نطاق  يف  كل 
وحم��دد�  خطيا  �لتفوي�ص  ي��ك��ون 
�للجان  ت�صكيل  وله  معينة.  مبدة 

عند �حلاجة �إلى ذلك.

المادة الخامسة والثالثون:
ملن�صبه،  �جلامعة  مدير  ت��رك  ح��ال  يف 
للعمل  �ل��ع��ودة  رغبته،  عند  ل��ه،  ويحق 
�لأك������ادمي������ي م���ت���ع���اق���د� وف�����ق �ل��رت��ب��ة 
�لعلمية، و�آخر ر�تب تقا�صاه قبل تركه 

للعمل �لأكادميي.

المادة السادسة والثالثون:
من  �أك���ر،  �أو  وكيل  جامعة  لكل  يكون 
�أ�صتاذ  بدرجة  �لتدري�ص  هيئة  �أع�صاء 
م�����ص��ارك ع��ل��ى �لأق����ل، وي��ح��دد جمل�ص 
�����ص����وؤون �جل���ام���ع���ات ع����دده����م، وي��ك��ون 
ت��ك��ل��ي��ف��ه��م ب���ق���ر�ر م���ن جم��ل�����ص ���ص��وؤون 
�جل���ام���ع���ات ب��ن��اء ع��ل��ى ت��ر���ص��ي��ح م��دي��ر 
�جل���ام���ع���ة وت���اأي���ي���د جم��ل�����ص �لأم����ن����اء، 
ويكون �لتكليف ملدة ثاث �صنو�ت قابلة 

للتجديد مرت�.
مي���ن���ح وك���ي���ل �جل���ام���ع���ة م���ك���اف���اأة 
�صهرية �إ�صافية وفق ما يقرره جمل�ص 
�لأمناء ويعامل من حيث �ملز�يا معاملة 

�صاغلي �ملرتبة �خلام�صة ع�صرة.

المادة السابعة والثالثون:
يعاون �لوكاء مدير �جلامعة يف �إد�رة 
�صاحياتهم  �للو�ئح  وحت��دد  �صوؤونها، 
�أق��دم��ه��م، عند ت��ع��دده��م، مقام  وي��ق��وم 
�أو خلو  م��دي��ر �جل��ام��ع��ة ع��ن��د غ��ي��اب��ه، 

من�صبه.

الفصل التاسع:
العمداء ووكالؤهم

أعضاء هيئة التدريس
ومن في حكمهم

المادة الرابعة واألربعون:
�لتدري�ص: هيئة  • �أع�صاء 

• �لأ�صاتذة.
�مل�صاركون. • �لأ�صاتذة 
�مل�صاعدون. • �لأ�صاتذة 

وي����ع����د يف ح���ك���م �أع���������ص����اء ه��ي��ئ��ة 
�لتدري�ص، �ملحا�صرون، و�ملعيدون، 

وم�صاعدو �لباحث�، و�ملدر�صون.

المادة الخامسة واألربعون:
ي��ج��وز �أن ي��ك��ون يف �ل��ك��ل��ي��ات و�مل��ع��اه��د 
حما�صرون ومعيدون وم�صاعدو بحث، 
�لتدري�ص  هيئة  لع�صوية  لإع���د�ده���م 
و�لقيام بالتمرينات، و�لدرو�ص �لعلمية 
و�ل��ع��م��ل��ي��ة، وغ���ري ذل���ك م���ن �لأع���م���ال 
باإ�صر�ف �أع�صاء هيئة �لتدري�ص ويجوز 
�أن ي��ع��� ف��ي��ه��ا م��در���ص��ون وم��وظ��ف��ون 

وفنيون.

المادة السادسة واألربعون:
�أع�������ص���اء هيئة  ي���ج���وز ت��ف��ري��غ ب��ع�����ص 
للتدري�ص  �أو  �لعلمي  للبحث  �لتدري�ص 
ب�صكل د�ئم �أو موؤقت، وفق �للو�ئح �لتي 

يقرها جمل�ص �لأمناء.

المادة السابعة واألربعون:
يجوز �لتعاقد وفق �للو�ئح �لتي يقرها 
�أع�������ص���اء هيئة  جم��ل�����ص �لأم����ن����اء م���ع 
و�ملدر�ص�،  �ملحا�صرين،  �أو  �لتدري�ص، 
و�مل����وظ����ف����� �ل���ف���ن���ي����، وم�������ص���اع���دي 
�إذ� مل  �ل�صعودي�  �لباحث�، من غري 

يتو�فر �صعوديون ل�صغلها.

المادة الثامنة واألربعون:
�أن  �جلامعة-  مدير  من  -بقر�ر  يجوز 
�لإ�����ص����ر�ف على  �أو  ب��ال��ت��دري�����ص  ي��ع��ه��د 
�ل���ب���ح���وث و�ل���ر����ص���ائ���ل �ل��ع��ل��م��ي��ة �إل����ى 
�أ���ص��خ��ا���ص غ���ري م��ت��ف��رغ��� م���ن ذوي 
�مل���ت���م���ي���زة، وف��ق  �أو �خل�����رة  �ل��ك��ف��اي��ة 

�للو�ئح �لتي يقرها جمل�ص �لأمناء.

المادة التاسعة واألربعون:
يجوز -عند �حلاجة وبقر�ر من مدير 
�جلامعة- �ل�صتعانة مبتخ�ص�ص� من 
ز�ئ��ري��ن،  ب�صفة  وغ��ريه��م  �ل�صعودي� 
�لتي يقرها  �للو�ئح  مل��دد حم��ددة وف��ق 

جمل�ص �لأمناء.

المادة الخمسون:
ي�����ع������ �أع�������������ص������اء ه����ي����ئ����ة �ل����ت����دري���������ص 
و�مل���ح���ا����ص���رون و�مل���ع���ي���دون وم�����ص��اع��دو 

�لباحث� و�ملدر�صون يف �لكليات و�ملعاهد 
وفق �للو�ئح �لتي يقرها جمل�ص �لأمناء.

الفصل الثاني عشر:
المجالس االستشارية

المادة الحادية والخمسون:
��صت�صاري  جمل�ص  جامعة  كل  يف  ين�صاأ 
لأع�صاء هيئة �لتدري�ص برئا�صة مدير 
�جل���ام���ع���ة وي����ح����دد جم��ل�����ص �لأم����ن����اء 

مهامه، و�خت�صا�صاته وقو�عد عمله.

المادة الثانية والخمسون:
جمل�ص  �جل��ام��ع��ة  يف  ي�صكل  �أن  ي��ج��وز 
����ص��ت�����ص��اري مب�����ص��ارك��ة �أع�����ص��اء �أج��ان��ب 
�لازمة،  �ملو�فقات  بعد �حل�صول على 
وي�����ح�����دد جم���ل�������ص �لأم������ن������اء م��ه��ام��ه 

و�خت�صا�صاته وقو�عد عمله.

المادة الثالثة والخمسون:
��صت�صاري  جمل�ص  �جلامعة  يف  ي�صكل 
للطاب برئا�صة �أحد وكاء �جلامعة، 
وي�����ح�����دد جم���ل�������ص �لأم������ن������اء م��ه��ام��ه 

و�خت�صا�صاته وقو�عد عمله.

الفصل الثالث عشر:
النظام المالي للجامعة

المادة الرابعة والخمسون:
ل��ك��ل ج��ام��ع��ة م��ي��ز�ن��ي��ة م�صتقلة  ي��ك��ون 
خا�صة بها، ي�صدر بها قر�ر من جمل�ص 
�لأمناء وفقا للقو�عد �ملنظمة مليز�نيات 
�جلامعات �لتي يقرها جمل�ص �لوزر�ء 
�ل�صنة  ه��ي  للجامعة  �مل��ال��ي��ة  و�ل�����ص��ن��ة 
�مل��ال��ي��ة ل��ل��دول��ة، وت��خ�����ص��ع يف م��ر�ق��ب��ة 

تنفيذها للجهة �ملخت�صة بذلك.

المادة الخامسة والخمسون:
�ملر�قبة  قو�عد  �ل���وزر�ء  جمل�ص  ي�صع 
�ل�������ص���اب���ق���ة و�ل����اح����ق����ة ل���ل�������ص���رف يف 

�جلامعات.

المادة السادسة والخمسون:
يع� جمل�ص �لأمناء بناء على تر�صيح 
م��دي��ر �جل��ام��ع��ة م��ر�ج��ع��ا خ��ارج��ي��ا �أو 
فيهم  ت��ت��و�ف��ر  مم��ن  للح�صابات  �أك���ر 
ال�ضروط النظامية، وتكون لهم حقوق 
�ملر�جع �خلارجي يف �ل�صركات �مل�صاهمة 

وعليهم و�جباته.

المادة السابعة والخمسون:
تن�صئ �جلامعة برناجما لاأوقاف يتم 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���ص  م��ن خ��ال��ه ت�صجيع 
لل�صرف منه يف  �لوقف  و�لأف���ر�د على 

�لأغ���ر�����ص �ل��ت��ي ي��ت��م حت��دي��ده��ا وف��ق 
�لقو�عد �لتي يقرها جمل�ص �لأمناء.

المادة الثامنة والخمسون:
�أك���ر  �أو  ���ص��رك��ة  ت��ن�����ص��ئ  �أن  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
ل��ا���ص��ت��ث��م��ار يف مم��ت��ل��ك��ات �جل��ام��ع��ة 
�أو  كاملة  متلكها  �أن  ول��ه��ا  غ��ريه��ا،  �أو 
بامل�صاركة مع جهات حكومية �أو �لقطاع 

�خلا�ص.

المادة التاسعة والخمسون:
تتكون �إير�د�ت �جلامعة من:

�لدولة  م��ن  لها  يخ�ص�ص  م��ا   •
مليز�نيات  �ملنظمة  �ل��ق��و�ع��د  وف��ق 

�جلامعات.
و�ل��ر���ص��وم  �ل��در����ص��ي��ة  • �ل��ر���ص��وم 
تتقا�صاها  �ل��ت��ي  �خل���دم���ات  ع��ل��ى 

�جلامعات.
و�مل���ن���ح  و�ل���ه���ب���ات  • �ل���ت���رع���ات 

و�لو�صايا و�لأوقاف وغريها.
و����ص��ت��ث��م��ار�ت��ه��ا  �أم��اك��ه��ا  • ري���ع 
�لت�صرف  عن  ينتج  وما  و�أوقافها 

فيها.
�لتي  �لأخ�����رى  �مل��ال��ي��ة  • �مل�����و�رد 
�أل  على  �لأم���ن���اء،  جمل�ص  يقرها 
ت��ت��ع��ار���ص م���ع �أه�������د�ف وط��ب��ي��ع��ة 

ن�ضاط اجلامعة.

المادة الستون:
تتقا�صى  �أن  للجامعات  يجوز   •
ر�صوما در��صية لر�مج �لدر��صات 

�لعليا.
تتقا�صى  �أن  للجامعات  يجوز   •
ر����ص���وم���ا در������ص����ي����ة م����ن �ل��ط��ل��ب��ة 
�لأجانب، وي�صتثنى من ذلك �ملنح 
�لقو�عد  وف��ق  �ملجانية  �لدر��صية 

�ملنظمة لذلك.
ب��ال��ب��ح��وث  �ل��ق��ي��ام  • ل��ل��ج��ام��ع��ة 
�ل�صت�صارية  �خلدمات  �أو  �لعلمية 
�أو خارجية  �أخرى د�خلية  جلهات 

مقابل مبالغ مالية.

الفصل الرابع عشر:
الجمعيات العلمية

المادة الحادية والستون:
للجمعيات  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ق��و�ع��د  ت�����ص��در 
�لعلمية يف �جلامعات بقر�ر من جمل�ص 

�صوؤون �جلامعات.

الفصل الخامس عشر: الجامعات 
والكليات )األهلية والعالمية(

المادة الثانية والستون:

�أهلية  كليات  �أو  جامعات  �إن�صاء  يجوز 
جلامعات  ف��روع  �أو  ربحية،  �أو  خريية 
عاملية، وفقا للو�ئح �لتي يقرها جمل�ص 

�لوزر�ء.

الفصل السادس عشر
 أحكام ختامية

المادة الثالثة والستون:
�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة ه���ي ل��غ��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م يف 
�لقت�صاء  –عند  وي��ج��وز  �جل��ام��ع��ات، 
وبقر�ر من جمل�ص �جلامعة- �لتدري�ص 

بلغات �أخرى.

المادة الرابعة والستون:
يكون  �لنظام  يف حدود مقت�صيات هذ� 
�مل�����ص��وؤول ع��ن تنفيذ  �لتعليم ه��و  وزي��ر 

�صيا�صة �لدولة �لتعليمية.

المادة الخامسة والستون:
يجوز للجامعة قبول طاب وطالبات 
غ���ري ���ص��ع��ودي��� وف����ق �ل���ق���و�ع���د �ل��ت��ي 
يقرها جمل�ص �لوزر�ء بناء على �قرت�ح 

جمل�ص �صوؤون �جلامعات.

المادة السادسة والستون:
مت��ن��ح �جل��ام��ع��ات ف���رتة �ن��ت��ق��ال��ي��ة مل��دة 
�لعمل  �صنة مالية و�ح��دة ي�صتمر فيها 
ح�  �إل��ى  �حلالية  �جلامعية  باللو�ئح 
ولو�ئحها  �أنظمتها  تعديل  ��صتكمال 
ب�صفة تدريجية لتتو�فق مع �أحكام هذ� 
جمل�ص  ب�صلطة  يخل  ل  ومب��ا  �ل��ن��ظ��ام 
�لأمناء يف �لإ�صر�ف على �جلامعة �أثناء 
هذه �لفرتة، وملجل�ص �صوؤون �جلامعات 

�ل�صتثناء من ذلك.

المادة السابعة والستون:
ي�����ص��ري ه���ذ� �ل��ن��ظ��ام ع��ل��ى �جل��ام��ع��ات 
�حل���ك���وم���ي���ة �ل���ق���ائ���م���ة ع���ن���د ����ص���دوره 
و�جل���ام���ع���ات �حل��ك��وم��ي��ة �ل���ت���ي ت��ن�����ص��اأ 
�إن�صائها  ق���ر�ر  ين�ص  مل  م��ا  م�صتقبا 

على خاف ذلك.

المادة الثامنة والستون:
جمل�ص  نظام  حم��ل  �لنظام  ه��ذ�  يحل 
�ل�صادر  و�جل��ام��ع��ات،  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
�مل��ل��ك��ي رق���م )م/8( وت��اري��خ  ب��امل��ر���ص��وم 
1414/6/4ه�، ويلغي جميع ما يتعار�ص 

معه من �أحكام.

المادة التاسعة والستون:
وثمان�  مائة  بعد  �لنظام  بهذ�  يعمل 
ي��وم��ا م���ن ت���اري���خ ن�����ص��ره يف �جل��ري��دة 

�لر�صمية.

اتجاهات
التغيير

�ل��ب��ي��ئ��ة  حت�������ص���� وت����ط����وي����ر   •
و�إد�ر�ت  �ل���������وز�رة  يف  �لإد�ري����������ة 
�ل���ت���ع���ل���ي���م، و�ع�����ت�����م�����اد �ل���ت���وج���ه 
و�إع��ط��اء  �مل���رك���زي  غ��ري  �لإد�ري 
و�ملد�ر�ص  ل��اإد�ر�ت  �ل�صاحيات 

مبا يخدم �ملنظومة �لتعليمية.
و�لإج���ر�ء�ت  �لأنظمة  تطوير   •
مب��������ا ي�����ك�����ف�����ل ج�������دي�������ة �ل����ع����م����ل 
واالن�ضباط يف النظام التعليمي، 
ويعزز �لعد�لة ، ويكافئ بناء على 

�لأد�ء �ملتميز.
وت��ف��ع��ي��ل  �لأد�ء،  ك���ف���اءة  رف����ع   •
�ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل��دي��ث��ة �مل�����ص��ان��دة يف 

منظومة �لعمل �لتعليمي. 

م���ن  �ل����ت����ع����ل����ي����م  ق������ط������اع   •
�ملرتبطة  �حليوية  �لقطاعات 
وله  باملجتمع،  وثيقا  �رتباطا 
ب���دف���ع عجلة  ���ص��ل��ة وط���ي���دة 

�لقت�صاد �لوطني.
حتويل  يف  �لتعليم  ي�صهم   •
على  �لعتماد  م��ن  �لقت�صاد 
م�����ص��در و�ح����د ل��ل��دخ��ل، �إل���ى 
�لعقول  على  يعتمد  �قت�صاد 

ذ�ت �ملهارة �لعالية و�لطاقات 
�لب�صرية �ملبدعة و�ملنتجة.

• ت���ع���زز م��ن��ظ��وم��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لع�����ت�����م�����اد ع����ل����ى �مل���������ص����ادر 
�لآم��ن��ة و�مل��وث��وق��ة، و�لر�مج 
للفر�ص  �مل��ع��ززة  و�مل�صروعات 
�ل�����ص����ت����ث����م����اري����ة و�مل������ول������دة 

للفر�ص �لوظيفية.
تطوير  يف  �لتعليم  ي�صهم   •
ر�أ�ص �ملال �لب�صري، و�مل�صاهمة 
يف حتقيق متطلبات وحاجات 

�صوق �لعمل. 

أهمية قطاع التعليم
وعالقته بتنمية االقتصاد الوطني
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أساتذة

البروفيسور عوض إبراهيم عوض:
اإلعالم الحديث تفاعلي يجمع بين 3 محاور

مشهور العمري

عدد �أ�صتاذ �لإعام بق�صم �لإعام و�لت�صال 
ب��اجل��ام��ع��ة �ل��روف��ي�����ص��ور ع��و���ص �إب��ر�ه��ي��م 
طالب  بها  يتحلى  �أن  يجب  �ل��ت��ي  �ل�صفات 
�لإعام حتى يكون �إعاميا ملتزما ومتميز� 
�ل�صفات  ه���ذه  �أن  �إل���ى  لف��ت��ا  م�صتقبله،  يف 
ت��رت��ك��ز ع��ل��ى �ل��ع��ل��م، و�ل��ث��ق��اف��ة، و�لط����اع 
�ل��ف��ك��ر و�مل��ع��رف��ة،  �مل�صتمر ع��ل��ى ك��ل م��ن��اه��ل 
�لكاريزمية  �ل�صخ�صية  تنمية  ع��ن  ف�صا 

�لتي تتناغم مع طبيعة �لعمل �لإعامي.

كيف ت�صف جتربتك
يف جامعة امللك خالد؟ 

�إن���ه���ا جت���رب���ة ج���ي���دة وع���رف���ت م���ن خ��ال��ه��ا 
�أ����ص���ل���وب ح���ي���اة �لإن���������ص����ان �ل�������ص���ع���ودي ع��ل��ى 
فائدة  ��صتفدت  فقد  �صك  وب��ا  �لطبيعة. 
ك��ب��رية م��ن ف��ت��ح ج�����ص��ور �ل��ت��و����ص��ل م��ع ه��ذ� 
�مل��ج��ت��م��ع �جل����دي����د �ل������ذي مل �أك������ن �أع�����رف 
ت��ف��ا���ص��ي��ل��ه م����ن ق���ب���ل جم���ي���ئ���ي �إل�������ى ه���ذه 
�جلامعة. و�أح�صب �أن جامعة �مللك خالد قد 
وفرت بيئة تعليمية حقيقية، متيزت بتوفري 

كل مقومات �لتعليم �حلديثة.
وه�����ذ� يف ت��ق��دي��ري ق���د ���ص��اع��د ك��ث��ري� 
كل  و�لعامل  و�لأ���ص��ت��اذ  �لطالب  يجد  �أن  يف 
م��ا ي��ح��ت��اج��ون��ه م��ن ���ص��ب��ل �ل���ر�ح���ة و�لبيئة 
�لأك����ادمي����ي����ة �ل���ت���ي ت����وف����رت ف��ي��ه��ا �ل��ك��ت��ب 
و�ملعد�ت،  و�ملختر�ت  و�لأ�صاتذة  و�لقاعات 
�ل��ط��ال��ب ع��ل��ى �لتح�صيل  ي�����ص��اع��د  وك���ل م��ا 

و�لتميز �لأكادميي.
�أبها  �جل��ام��ع��ة يف مدينة  وج���ود  ول��ع��ل 
�جلو  ت��وف��ري  يف  ب���دوره  �أ�صهم  ق��د  �ل�صاحرة 
من  �أن��ه��ا  وذل���ك  و�ل��ت��ع��ل��م،  للتعليم  �ملتميز 
�أج��م��ل م��دن �ململكة وع��رو���ص �جل��ن��وب �لتي 
مت���ي���زت ب��ه��دوئ��ه��ا وح������اوة ط��ق�����ص��ه��ا، مما 
و�لهدوء  �ل��ر�ح��ة  يريد  كل من  �إليها  ج��ذب 
و�ل�صتجمام من �أر�ص �خلليج. ولعل كل هذ� 
�لأول��ى  �لوهلة  منذ  نف�صي  على  �نعك�ص  قد 
هذ�  لنف�صي  فقلت  �جل��ام��ع��ة  �إل���ى  ل��ق��دوم��ي 

�أو�ن �لعطاء �ل�صخي دون �أدنى �صك.

ما هو اأهم ما يجب على طالب االإعالم 
احل�صول عليه؟

يف �ل����و�ق����ع ه���ن���اك �ل���ع���دي���د م���ن �ل�����ص��ف��ات 
�ل���و�ج���ب ت��وف��ره��ا يف ط��ال��ب �لإع�����ام حتى 
يكون �إعاميا ملتزما ومتميز� يف م�صتقبله، 
�مل�صتمر  و�لط���اع  و�لثقافة،  �لعلم،  وه��ي: 

و�ملعرفة، ف�صا عن  �لفكر  مناهل  كل  على 
تتناغم  �لتي  �لكاريزمية  �ل�صخ�صية  تنمية 
يعطي  �ل���ذي  �لإع��ام��ي  �لعمل  طبيعة  م��ع 
ل�����ص��اح��ب��ه ف��ر���ص��ة �ل��ت��ع��ام��ل م���ع ك���ل �صناع 
ورج��ال  ومفكرين  و�أدب���اء  �صا�صة  �حلياة من 

دين وفنان� وغريهم من جنوم �ملجتمع.
وه���ن���اك حت���دي���ات �ل��ع��ومل��ة و�إف�������ر�ز�ت 
�لإن�صان  تعطل  كلما  �لتي  �حلا�صرة  �ملدنية 
عنها فقد �لكثري، وكلما جار�ها بدون تعقل 
فقد �لكثري �أي�صا. فاخلو�ص يف غمار �ملدنية 
�حلا�صرة يقت�صي �لذكاء و�لدربة و�لتاأهيل 
له مبعاول �لقوة و�لتح�ص� �صد �لن�صياق 

�لأعمى.
�لإع��ام  على طالب  نف�صه  �لوقت  ويف 
�لتم�صك باأهد�ف �لعقيدة و�ملوروث �لأ�صيل 
�أن  �أن�����ص��ار  �ل�����ص��اذج. و�أن���ا م��ن  دون �لتع�صب 
�لتقنية  �أ�صاليب  كل  �لإع��ام  طالب  يو�كب 
�أو  م��ع��ه��ا دون خ����وف  و�ل��ت��ع��ام��ل  �حل��دي��ث��ة 
وجل، لأن �لإعام �حلديث �إعام ديناميكي 
تفاعلي يجمع ب� �لن�ص و�ل�صوت و�ل�صورة 
يف ملف و�حد، وتلعب فيه �لتقنية دور� مهما 
متيزه  �لتي  و�جلاذبية  �لتفاعلية  �إ�صفاء  يف 

عن �لإعام �لتقليدي �لقدمي.

االإعالم العربي وتاأثريه يف املتلقي.. 
كيف ميكنك تقومي هذا التاأثري؟

�لإع����ام �ل��ع��رب��ي �ل��ر�ه��ن �صعيف �إل���ى ح��ٍد 
�ل��ذي  �لإع��ام��ي  بالتدفق  ق��ارن��اه  ل��و  كبري 
و�ل�صيء  �ل��دن��ي��ا.  �أن��ح��اء  ك��ل  م��ن  بنا  يحيط 
�أكر باد  كانت  �لعربية  بادنا  �أن  �لغريب 
ومعطيات  و�ل��ع��ل��وم  للفكر  �إن��ت��اج��ا  �ل��ع��امل 
�لعامل،  يف  �صطوة  لنا  كانت  عندما  �لثقافة، 
وك��ان��ت ح��م��ا���ص��ة �ل��ه��وي��ة و�ل�����رت�ث و�ل��دي��ن 
متقدة يف قلوب �أجد�دنا، ولذلك برز علماوؤنا 
�لذين بهر كلمُ و�حٍد منهم يف زمانه �لعامل 
�لفار�بي،  مثل:  و�لثقايف،  �لفكري  باإنتاجه 
و�ب������ن خ����ل����دون، و�ل������ب������ريوين، و�ل����غ����ز�يل، 
و�بن  و�ل��ب��اق��اين،  و�صيبويه،  خلكان،  و�ب��ن 
�لنفي�ص، و�لزخم�صري، و�بن جني، وغريهم 

وغريهم.
�ل��ع��رب وعلمهم و�أخ��ب��اره��م  ف��ك��ر  ك���ان 
و�آر�وؤه������م غ���ذ�ء ل��ل��ع��ق��ول ووق�����ود� ل��اإع��ام 

�ملكتوب يف تلك �لأزمنة �لقدمية.
ولذلك غريو� وجه �أوروبا وبعثو� فيها 
ق��ادة �لأم��م يف  �أ�صبحو�  روح �حل�صارة حتى 
��صت�صرى  �أن  بعد  ولكن  �لأر����ص.  �أرج���اء  كل 
�لعربية،  بادنا  من  كثري  يف  �لعقول  ف�صاد 

متز�منا مع بروز �لنه�صة يف �أوروبا و�لغرب 
عموما، تغلغل �لوهن يف �لنفو�ص على �أيدي 
�مل��ت��خ��اذل���، م��ن �أم��ث��ال �ملعتمد �ب���ن ع��ب��اد، 
�إرث �لأمة وف�صائلها.  �أ�صاعو�  وغريه ممن 

وجل�صنا نع�ص �أ�صابع �لندم.
ول��ك��ن رغ���م ك��ل ذل���ك ن���رى �أن���ه ق��د �آن 
�أجم��ادن��ا  �حل��ا���ص��ر  جيلنا  لي�صتعيد  �لأو�ن 
�لإع��ام  �آل��ة  ��صتغال  �لقدمية، من خ��ال 
�حل����دي����ث، و�لإك����ث����ار م���ن �لإن����ت����اج �ل��ث��ق��ايف 
و�ل���ف���ك���ري و�ل��ع��ل��م��ي ع���ر ه����ذه �ل��و���ص��ائ��ط 
��صتئذ�ن.  ب��ا  بيوتنا  دخ��ل��ت  �ل��ت��ي  �مل��ت��ع��ددة 
وهذ� هو �لدور �ملطلوب من �صبابنا �لعربي 

يف كليات �لإعام و�لقنو�ت �حلديثة.
لتحقيقه  �لهمم  �لآن  ن�صحذ  م��ا  وه��و 
ع���ر ت��ع��ل��ي��م ه����ذ� �جل��ي��ل ك��ي��ف��ي��ة �ل��ت��ط��وي��ر 
ل�صتعادة  �ل�صحيحة  �لأ�صاليب  و��صتخد�م 
�ل���روح و�ل��ق��وة وت��ق��دمي �لفكر �ل���ذي يغذي 
�لإع��ام  و�صائل  خ��ال  من  �لب�صرية  عقول 

�حلديثة.

م�صطلح احلرية االإعالمية..
يف وجهة نظركم ما هو تف�صريه؟

وما هي اأهم القيود عليه؟ 
�لإعام مبفهومه �لب�صيط هو ن�صر �لوقائع 
�أو  م�����ص��م��وع��ة  ���ص��ي��غ  يف  و�لأح������د�ث  و�لآر�ء 
�أد�ة �لت�صال  �أو مقروءة. وهو ميثل  مرئية 
�ملجتمع  ت��خ��دم  �أن  عليها  �ل��ت��ي  �حل�����ص��اري��ة 
�جلماعات  ب���  �ملفاهيم  وت��ق��رب  �ل��ب�����ص��ري، 
�لأخبار و�ملعلومات  بينها  �لإن�صانية، وت�صيع 
و�قعها  م��ع  �لتكيف  على  ي�صاعدها  م��ا  وك��ل 

�حلياتي.
ب��وج��ود  �إل  ي��ت��اأت��ى  ب��ال��ط��ب��ع ل  وه����ذ� 
�ل��ت��ي ت�صمل �مل��وؤ���ص�����ص��ة �لإع��ام��ي��ة  �حل��ري��ة 
و�مل��ت��ل��ق��ي ل��ل��ر���ص��ال��ة ع��ل��ى �ل�������ص���و�ء. وح��ري��ة 
�لإع�����ام ح��ق �إن�����ص��اين م�����ص��روٌع وب��دي��ه��ي ل 
�لإع���ان  عليه  ن�ص  حيث  �أح���د،  فيه  ي��ن��ازع 
عام  يف  �صدر  �ل��ذي  �لإن�صان  حلقوق  �لعاملي 
و�صعتها  �ل��ت��ي  �ل��د���ص��ات��ري  وك���ذل���ك   ،1948
�لتي  �لعارمة  �ل�صتقال  بعد موجة  �لدول 
�أعقبت نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية يف عام 

194٥. و�أكد �جلميع على حرية �لإعام.
ول���ك���نَّ ت��ف�����ص��ري �حل���ري���ة �لإع���ام���ي���ة 
�خ��ت��ل��ف ع��ن��د ت��ط��ب��ي��ق��ه م���ن دول����ة لأخ����رى، 
حجر  �ل�صيا�صية  �لنظم  بع�ص  �عترته  �إذ 
ن�صو�ص  حتميه  �ل��ذي  م�صارها  يف  �ل��ز�وي��ة 
�لنظم  م��ن  كثري  قيدته  ح���  يف  �ل��ق��ان��ون، 
لتلبية  �حلاكمة  �ل�صلطات  ر�أت��ه  �لعاملية مبا 

وجهة  من  تنبع  �لتي  �لوطنية  �حتياجاتها 
ن���ظ���ره���ا. وه���ن���اك ب��ع�����ص �ل������دول ن�����ص��ت يف 
ل  �أن��ه  على  ومعار�صيها  خ�صومها  مو�جهة 

حرية لأعد�ء �لدولة.
ومم���ا ل ���ص��ك ف��ي��ه �أن ح��ري��ة �لإع���ام 
�أي  من  �ملعلومات  على  �حل�صول  حق  تعني 
ن�صر  يف  و�حل���ق  وت��ب��ادل��ه��ا،  ونقلها  م�����ص��در، 
وهذ�  قيود.  دون  وتد�ولها  و�لآر�ء  �لأف��ك��ار 
يقت�صي حرية �إ�صد�ر �ل�صحف، وعدم فر�ص 
رقابة م�صبقة على ما تقدمه و�صائل �لإعام 
و�لأم��ور  ب��الأم��ن  يتعلق  نطاق  �أ�صيق  يف  �إل 

�لع�صكرية وما يت�صل بالآد�ب �لعامة.
ع��دم �خل�صوع  تعني  �لإع����ام  وح��ري��ة 
للرقابة �مل�صبقة �إل يف �لظروف �ل�صتثنائية 
تقت�صي حق  �أن��ه��ا  ك��م��ا  ن��ط��اق.  �أ���ص��ي��ق  ويف 
�لأف�������ر�د و�جل���م���اع���ات يف ����ص��ت��ق��اء �لأخ���ب���ار 
دون  �حلقيقية،  م�صادرها  م��ن  و�ملعلومات 

�لتقيد بالإف�صاح عن هذه �مل�صادر.
وه������ذ� ي��ق��ت�����ص��ي ت���وف���ري �ل�����ص��م��ان��ات 
�ل����ك����ام����ل����ة مل�������اك �ل�������ص���ح���ف و�لإذ�ع�������������ات 
دوره���م،  ممار�صة  يف  وغ��ريه��ا  و�لف�صائيات 

ب�  �لف�صل  م��ب��د�أ  على  �لتاأكيد  خ��ال  م��ن 
�ل�صلطات. كما �أن حرية �لإعام تعني �إتاحة 
�لو�صول  �لنظر يف  �لفر�ص ملختلف وجهات 
�ملختلفة،  ب��ال��و���ص��ائ��ل  ون�����ص��ره��ا  �ملتلقي  �إل���ى 
�لقنو�ت.  ه��ذه  تقدمه  فيما  للتنوع  تاأكيد� 
ويف �ل�صنو�ت �لأخرية �أ�صبح باإمكان �لإن�صان 
�جلديد  �لإع��ام��ي  �ل��ط��رح  م��ع  يتفاعل  �أن 
ويعلق  ي�صاء  ما  يقر�أ  حيث  �لت�صفح،  �أث��ن��اء 

عليه كيفما ي�صاء.
وه�����ذ� ج��ع��ل �ل�����ص��ح��ف �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�لإع���ام  �أدو�ت  ع��ل��ى  �مل��ط��روح��ة  و�ل���ر�م���ج 
�لتفاعل  �لب�صيط  لاإن�صان  تتيح  �جل��دي��د 
مع �لن�ص وطرح �آر�ئه و�إ�صافاته، بل وحتى 

�نتقاد�ته �ملتعلقة مبا هو مكتوب.
وب���ه���ذ� ت�����ص��ب��ح ح���ري���ة �ل��ت��ع��ب��ري حقا 
ومبا  �ملا�صي.  قيود  دون  �إن�صان  لكل  متاحا 
ب��ك��ث��رٍي  �أ���ص��ب��ح��ت م�����ص��ح��وب��ة  �أن �ل��ر���ص��ال��ة 
م��ن �ل���روؤى و�لأف��ك��ار و�لن��ت��ق��اد�ت ح��ول �أي 
فاإن هذ� يري �حلو�ر  مو�صوع يتم طرحه 
�أو ق�صية  �أو ح��دٍث  �أي فكرة  و�لنقا�ص حول 
تمُقدمها و�صائل �لإعام دون تدخل �لرقابة.

وبالطبع فاإن لاإعام �جلديد �أدو�ته 
�خلا�صة �لتي مكنته من �لتغلغل يف وجد�ن 
�ل��ن��ا���ص، م��ن خ���ال ����ص��ت��خ��د�م��ه خلا�صية 
عر  ج��ل��ي  ب�صكٍل  ظ��ه��رت  �ل��ت��ي  �لتفاعلية 
و�صبكات  �لإلكرتونية،  و�لر�صائل  �ملدونات، 
�ل��ت��و����ص��ل �لج��ت��م��اع��ي ك��ال��ي��وت��ي��وب، وم��اي 
�آر  ودب��ل��ي��و  و�ل��ف��ي�����ص��ب��وك،  وب��ل��وق،  �صبي�ص، 
�إ���ص �إ����ص، وت��وي��رت، و�ل��وي��ك��ي، وغ��ريه��ا مما 
ي�صتجد يف كل فرتة من مت�صفحات �صبكات 
�لفو�رق  �ألغت  �لتي  �لجتماعي  �لتو��صل 

ب� بني �لإن�صان.
ويف �ل���وق���ت ن��ف�����ص��ه ب�����رزت �مل���دون���ات 
من  ك���و�ح���دة  �لإن���رتن���ت  ع��ل��ى  �ملتخ�ص�صة 
�ملعلومات  �مل�����ص��ادر �حل��دي��ث��ة حل��ري��ة  �أه���م 
�ملختلفة،  �لنظر  ووج��ه��ات  �لأخ��ب��ار  ون��ق��ل 
�لتقليدية  �ل��رق��اب��ة  ب��ق��ن��و�ت  �مل�����رور  دون 
�ل��ت��ي ت��ع��ام��ل��ت معها �ل�����ص��ح��ف و�لإذ�ع�����ات 

و�لتلفزيونات يف �ملا�صي.
وه�����ذ� ب��ال��ط��ب��ع �أ����ص���ه���م ب�����ص��ك��ٍل كبري 
تكن  �ل��ت��ي مل  �لآر�ء  م��ن  �ل��ع��دي��د  ن��ق��ل  يف 
�لإع��ام  قنو�ت  عر  للعامة  طريقها  جتد 

�لقدمي.
�أن ه��ذه  ل��ان��ت��ب��اه  �مل��ل��ف��ت  و�ل�������ص���يء 
�ل��و���ص��ائ��ل �لإل���ك���رتون���ي���ة �حل��دي��ث��ة جعلت 
�لآر�ء  وط�����رح  وت���ع���دي���ل  �إن�������ص���اء  �إم���ك���ان���ي���ة 
وم�صاركتها مع �لآخرين �أمر� مي�صور� يتم 
�لإن�صان  يدفع  ول  للغاية  ب�صيطة  ب���اأدو�ت 
فيها �أي مقابٍل مايل، وهي تتم د�خل غرف 
�لنوم �أو �ملكاتب �أو �ل�صيار�ت �أو حتت ظل �أي 

�صجرة يف �ل�صو�رع و�حلد�ئق �لعامة.
ول حت��ت��اج لغري ج��ه��از ه��ات��ف �صغري 
�أو جهاز كمبيوتر حممول  يف يد �ل�صخ�ص 
ث��و�ٍن  يف  �لعامل  كل  مع  ليتو��صل  ثابت  �أو 
م����ع����دودة، وه����ذ� �أي�����ص��ا ي�����ص��ب يف جم��رى 

�حلريات �ملتاحة لإعام �ليوم.

كلمة اأخرية؟ 
على  و�ل��ق��ائ��م���  »�آف������اق«  �صحيفة  �أح���ي���ي 
يبذلونه من  �ل��ذي  �لكبري  للجهد  �أم��ره��ا، 
�ل���ق���ارئ، وت��و���ص��ي��ل ر���ص��ال��ة جامعتنا  �أج���ل 
�أن  �صك  ول  خ��ال��د(.  �مللك  )جامعة  �لفتية 
�جلامعة قد متيزت بالكثري من �لف�صائل 
�ل��ت��ي �أ���ص��رن��ا �إل��ي��ه��ا يف ث��ن��اي��ا ه���ذ� �حل���و�ر. 
ول ي��ز�ل �لأم��ل معقود� عليها يف طرح كل 
جديد ي�صهم يف تطوير �إن�صان �ململكة �لذي 
ي�صعى �إلى �لنهو�ص و�لتطور وتبوء مكانته 

�ل�صامية يف عامليه �لعربي و�لإ�صامي.
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اإلعالم.. وظائفه وأنواعه ومهمته
�لإع��������ام م�����ص��ط��ل��ح ي��ط��ل��ق ع���ل���ى �أي 
و�صيلة �أو تقنية �أو منظمة �أو موؤ�ص�صة 
جتارية �أو �أخرى غري ربحية، عامة �أو 
خا�صة، ر�صمية �أو غري ر�صمية، مهمتها 
�أن  �إل  �ملعلومات،  ونقل  �لأخ��ب��ار  ن�صر 
�أخ��رى،  �لإع��ام يتناول مهام متنوعة 
ت���ع���دت م���و����ص���وع ن�����ص��ر �لأخ����ب����ار �إل���ى 
خ�صو�صا  و�لت�صلية،  �لرتفيه  مو�صوع 
و�نت�صارها  �لتلفزيونية  �ل��ث��ورة  ب��ع��د 
�لو��صع. يطلق على �لتكنولوجيا �لتي 
�لتي  و�ملوؤ�ص�صات  �لإعام  تقوم مبهمة 
ت��دي��ره��ا ����ص��م و���ص��ائ��ل �لإع�������ام، كما 
�ل�صلطة  تعبري  �لأخ����رية  ع��ل��ى  ��ط��ل��ق  يمُ

�لعميق  تاأثريها  �إلى  لاإ�صارة  �لر�بعة 
و�لو��صع. 

وظيفة اإلعالم 
يف ب��ع�����ص �ل����دول ت����وؤول وظ��ي��ف��ة �إع���ام 
�جل��م��ه��ور وت��ك��وي��ن �ل������ر�أي �ل���ع���ام �إل���ى 
�ل�����ص��ح��اف��ة ب�����ص��ف��ة رئ��ي�����ص��ي��ة، وه���ي من 
خ����ال ع��م��ل��ه��ا ت���ق���وم اأي�����ض��ا ب��ال��ن�����ض��اط 
�لنقدي و�لرقابة �لعامة. تلك �لوظائف 
وم�صد�قيتها  حيادها  م��دى  يف  تختلف 
ب���ح���ي���ث ت���ن���ف���ع �جل�����م�����ه�����ور.  و�ل���ع���ل���م 
تاريخ  بدر��صة  يهتم  �ل��ذي  �لتخ�ص�صي 
وفاعلية �لإعام ي�صمى »علم �لإعام «.

الوظائف 
ومتثيل  �ل��ع��ام  �ل����ر�أي  متثيل   •
م����وؤ�����ص���������ص����ات، وم���ن���ه���ا �لإع��������ان 
�ل��ت��ج��اري و�ل��ت�����ص��وي��ق و�ل��دع��اي��ة 
و�ل������ت������و��������ص������ل م�������ع �جل����م����ه����ور 

و�لتو��صل �ل�صيا�صي.
�ل��ت��م��ث��ي��ل��ي��ات  م��ث��ل  • �ل���رتف���ي���ه، 
و�ل��ق��ر�ءة  و�ل��ري��ا���ص��ة  و�ملو�صيقى 
�ل��ع��ام��ة، ث��م ظ��ه��ر خ���ال �أو�خ����ر 
�ل��ق��رن �مل��ا���ص��ي �ل��ف��ي��دي��و و�أل��ع��اب 
�حل����ا�����ص����وب، وت����ق����دمي خ���دم���ات 

للجمهور، و�إعانات. 
• �لتعليم و�لإر�صاد.
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أساتذة

د. هالة الزبير:
استخدام التقنية في التدريس 

أوجد بيئة تعليمية كاملة
ليلى الشمراني

ع����دت �أ����ص���ت���اذة �لإح�������ص���اء �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي 
�لدكتورة  باأبها  �ملجتمع  بكلية  �مل�صاعدة 
يف  �لتقنية  ��صتخد�م  �أن  �ل��زب��ري،  ه��ال��ة 
كاملة  تعليمية  بيئة  خلقت  �ل��ت��دري�����ص 
�لتقليدية  �لف�صول  وج��ود  ع��دم  ظل  يف 
موؤكدة  �لتعليمية،  �ملوؤ�ص�صات  د�خ��ل  يف 
حر�صها كاأ�صتاذة جامعية على ��صتخد�م 
م��ت��اح وم�صتحدث يف جمال  ه��و  م��ا  ك��ل 
�لد�ئم  �لط��اع  �إل��ى  �إ�صافة  �لتدري�ص، 
ع����ل����ى ك�����ل م�����ا ه�����و ح����دي����ث يف جم����ال 

�لتدري�ص حتى ميكن ��صتخد�مه. 

ما الدافع خلف اختيارك
تخ�ص�صك؟

�لرغبة و�مليول.

كيف يطور االأكادميي املتخ�ص�ص
من مهاراته كاأ�صتاذ؟

�لتخ�ص�ص  جمال  يف  �لعلمية  بالبحوث 
يف  �لعنكبوتية  �ل�صبكات  ع��ر  و�لبحث 
للتخ�ص�ص  وح��ب��ه  �لتخ�ص�ص،  جم���ال 

كمهنة ولي�ص وظيفة.

ما ال�صعوبات التي تواجه
الطالبات يف املادة؟

ب���ال���ك���ل���ي���ة  �ل�����ط�����ال�����ب�����ات  م����ع����ظ����م  �إن 
غري  �لثانوية  �ل�صهادة  يف  تخ�ص�صاتهن 
علمية، �إ�صافة �إلى عدم �لدر�ية �لكافية 

بالعمليات �حل�صابية.

ما االأهداف التي ت�صعني
لتحقيقها كع�صو هيئة تدري�ص؟

�لتخ�ص�ص،  جمال  يف  �مل�صتمر  �لتطوير 
وربط تخ�ص�صي بالتخ�ص�صات �لأخرى.

حدثينا عن جتربتك يف التدري�ص؟
ه���و�ي���ة ولي�ص  ب��ال��ن�����ص��ب��ة يل  �ل��ت��دري�����ص 
م��ه��ن��ة، �أط��ب��ق �ل��ت��دري�����ص م��ن��ذ در����ص��ت��ي 
باملتو�صط، وكانت �أمنيتي �أن �أكون �أ�صتاذ� 
جامعيا وقد حتققت بف�صل �هلل �صبحانه 

وتعالى.
ماذا اأ�صافت لك جتربة التدري�ص؟

فتحت يل �لآفاق، �إ�صافة �إلى �لتعامل مع 
خمتلف �جلن�صيات وخمتلف �مل�صتويات، 
وزيادة �خلرة و�لدر�ية �لتامة باملجتمع 

�لذي نعي�ص فيه وكيفية �لتعامل معه. 

ما مدى حداثة املقرر
ومواكبته للتطور احلا�صل

يف التدري�ص اجلامعي والتطور
ب�صفة  امل��م��ل��ك��ة  ت�����ص��ه��ده  ال����ذي 

خا�صة؟
منذ  �لإح�����ص��اء  ع��ل��م  ع���رف  �أول: 
ع���ه���د ب���ع���ي���د م����ن ق���ب���ل �لإ�����ص����ام 
على  يقوم  ك��ان  �إذ  مب�صط،  ب�صكل 
�أ�صا�ص فكرة �لتعد�د فقط، عندما 
�صعرت �لدول بحاجتها �إلى معرفة 
�ل��ب��ي��ان��ات �ل���ع���ددي���ة ع���ن �ل�����ص��ك��ان 
و�جل���ي���و����ص وم���ع���رف���ة �إم��ك��ان��ات��ه��ا 
يف ح��ال��ت��ي �ل�����ص��ل��م و�حل�������رب، ثم 
ت���ع���دى ه�����ذه �مل���رح���ل���ة م����ن �ل��ع��د 
ي�صتخدم  �أ�صبح  ثم  �لو�صف،  �إل��ى 
يف �ل��ت��ح��ل��ي��ل و�ل���ت���ن���ب���وؤ و���ص��ف��وف 
�لن��ت��ظ��ار ون��ظ��ري��ات �لح��ت��م��الت، 
ثم �ل�صتدلل وت�صميم �لتجارب، 

وغري ذلك.
يف  ي�صتخدم  �لإح�صاء  كون  ثانيا: 
جمال  يف  ي�صتخدم  �لعلوم  جميع 
�ل��دع��اي��ة و�لإع���ان���ات �ل��ت��ج��اري��ة، 
و�ل���ت���اأم���� ويف جم���ال �لق��ت�����ص��اد 
و�أي�صا ي�صتخدم يف تطوير �لتعليم 
وخ��ط��ط��ه، و�ل�����ص��ن��اع��ة ه����ذ� ي��ع��ّد 

تطور� كبري� يف علم �لإح�صاء.
ث����ال����ث����ا: روؤي���������ة �مل���م���ل���ك���ة م��ب��ن��ي��ة 
ع��ل��ى �لإح�������ص���اء، وك����ل �ل��ت��غ��ري�ت 
�مل�صتقبلية معتمدة على �لإح�صاء. 
كما �أن بر�مج �لتحليل �لح�صائي 
�لر�مج  من  وغريها   SPSS مثل 
د�ئ�����م�����ا يف ح���ال���ة  �لإح���������ص����ائ����ي����ة 
ي��وؤدى �لى  �إ���ص��د�ر�ت جديدة مما 

مو�كبة �لع�صر.
جميعنا  �ليومية  حياتنا  يف  ر�بعا: 
ي�����ص��ت��خ��دم �لإح���������ص����اء ب��ط��ري��ق��ة 
م��ب��ا���ص��رة حتى  غ���ري  �أو  م��ب��ا���ص��رة 

�لأمي� ي�صتخدمون �لإح�صاء.
 ما مدى ا�صتخدامك

لالأ�صاليب احلديثة يف التدري�ص؟
ك�����ل م�����ا ه�����و م����ت����اح وم�������ص���ت���ح���دث يف 
تطبيقه  و�أ�صتطيع  �لتدري�ص  جم��ال 
مثل  �مل�صتطاع  بقدر  ��صتخد�مه  يتم 
�إ�صافة  ب���ورد«،  »ب��اك  و  »بوربوينت« 
�إلى �لطاع على كل ما هو حديث يف 
جمال �لتدري�ص حتى �أ�صتطيع تعلمه 

وتطبيقه. 

وماذا اأ�صافت التق�نية باعتقادك
للتدري�ص ب�صفة عامة؟

�لكثري  �أ���ص��اف��ت  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  �أن  ب���ر�أي���ي 
طريقة  وف��رت  �أنها  يكفي  للتدري�ص، 
بيئة  وخ��ل��ق��ت  �مل��ت��ز�م��ن،  غ��ري  �لتعلم 
تعليمية كاملة يف عدم وجود �لف�صول 

�لتقليدية د�خل �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية.

كيف ميكن ملادة د�صمة
مثل مادة االإح�صاء اأن تكون

�صل�صة و�صهلة وممتعة للطالبات؟
تفاعل  وم��دى  �لتدري�صية،  ب��امل��ه��ار�ت 
�لتدري�ص،  هيئة  ع�صو  م��ع  �ل��ط��اب 
وتفاعل �لطاب مع بع�صهم �لبع�ص، 
وم�����دى ت��ق��ب��ل �ل��ط��ال��ب��ات ل��ف��ك��رة �أن 

�لإح�صاء لي�ص جمرد عد �أو ح�صاب.

كيف ترين جامعة امللك خالد 
كع�صوة هيئة تدري�ص؟

بجامعة  �أع��م��ل  �أن��ن��ي  ف��خ��ر�  يكفيني 
�مل���ل���ك خ���ال���د �ل���ت���ي ت���و�ك���ب �ل��ت��ط��ور 
وت�صعى  �لتعليم،  جم���ال  يف  �مل�صتمر 

دوما �إلى �لتطور.

ن�صيحتك للطالبات؟
�ل��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����ص، و�جل��ه��د و�مل��ث��اب��رة، 

و�ل�صدق. 
 

كلمة اأخرية؟
�ل�������ص���ك���ر ل���ع���م���ي���دة ك���ل���ي���ة �مل��ج��ت��م��ع 
وجلامعة  �أبوحمامة  منرية  �لدكتورة 
�مل��ل��ك خ��ال��د ب�����ص��ف��ة خ��ا���ص��ة، �أمت��ن��ى 
ومتنياتي  و�ل�صد�د،  �لتوفيق  للجميع 
ب���ال���ن���ج���اح يف ح��ي��ات��ه��ن  ل���ط���ال���ب���ات���ي 

�لعلمية و�لعملية.

اإلحصاء.. فرع من الرياضيات يستخدم في شتى العلوم
ف���روع علوم  �أح���د  يعد علم �لإح�����ص��اء 
�لتطبيقات  ذ�ت  �مل��ه��م��ة  �ل��ري��ا���ص��ي��ات 
�لو��صعة، ويهتم علم �لإح�صاء بجمع 
وتلخي�ص ومتثيل و�إيجاد ��صتنتاجات 
م���ن جم��م��وع��ة �ل���ب���ي���ان���ات �مل���ت���وف���رة، 
حماول �لتغلب على م�صاكل مثل عدم 

جتان�ص �لبيانات وتباعدها.
كل هذ� يجعله ذ� �أهمية تطبيقية 
و����ص��ع��ة يف �صتى جم���الت �ل��ع��ل��وم من 
�ل��ف��ي��زي��اء �إل����ى �ل��ع��ل��وم �لج��ت��م��اع��ي��ة 
يف  دور�  يلعب  كما  �لإن�صانية،  وحتى 

�ل�صيا�صة و�لأعمال.
 وق����د ����ص��ت��خ��دم �لإح�������ص���اء منذ 

�مل��ج��ت��م��ع��ات، حيث  �ل��ق��دم يف خمتلف 
ي��ح��ر���ص �ل���ق���ادة و�ل���زع���م���اء و�مل��ل��وك 
و�لأ�صلحة  �جلنود  ع��دد  �إح�صاء  على 
�لقوة،  و��صتعر��ص  �حل��روب  خلو�ص 
�إح�صاء  على  �جلماعات  حتر�ص  كما 
�أج��ل معرفة قوتها  �أف��ر�ده��ا من  عدد 

وكرتها.
�لإح���������ص����اء  ك���ل���م���ة  وردت  وق������د 
�إحدى  �لكرمي  �لقر�آن  يف  وم�صتقاتها 
��َلّ  »َوكمُ تعالى:  ع�صرة مرة، منها قوله 

�َصْيٍء �أَْح�َصْيناهمُ ِكتابا« )�لنباأ: 29(.
�ل��ن��ب��وي��ة يف  �ل�����ص��ن��ة  م��ا وردت يف 
�صلى  ق��ول��ه  منها  م��ت��ع��ددة،  م��و����ص��ع 

�هلل عليه و�صلم »�أح�صو� يل كم يلفظ 
�لإ�صام«.

مراحل اإلحصاء
�لبيانات. • جمع 

• �ملعاينة.
• �ملاحظة.

)�لإح�����ص��اء  �ل��ب��ي��اين  • �ل��ر���ص��م 
�لو�صفي(

ومنذجتها. �لبيانات  • دمج 
ون��ظ��ري��ات  ف��ر���ص��ي��ات  تطبيق   •
�لإح���������ص����اء �ل������ص�����ت�����دليل، م��ن 
خال �صحب عينة ع�صو�ئية من 

+ 
ق

فا
آ

جمتمعها.
�لفر�صيات. • �ختبار 

• �لتنبوؤ.
�لتطبيقي. • �لإح�صاء 

عناصر اإلحصاء
)وه���و  �لإح�����ص��ائ��ي  • �مل��ج��ت��م��ع 

�لذي يعاين من م�صكلة ما(.
ي��ت��م  �ل����ت����ي  وه������ي  • �ل���ع���ي���ن���ة: 
�ملجتمع؛  من  و�نتقاوؤها  �صحبها، 

لإجر�ء �لدر��صة عليها.
�ل�صتعيان. • وحدة 

• �لحتمال.
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بقلم: براغايا أغاروال، الباحث 
في مرحلة ما بعد الدكتوراه في 
جامعة ليفربول،  قسم الجغرافيا 

والتخطيط، المملكة المتحدة
المصدر: تايمز هاير إديوكاشن

�لفرقة  ط��اب  دع��م  �جل��ام��ع��ة  على  يجب 
�لأول�����ى يف خ��ط��و�ت��ه��م �جل��ام��ع��ي��ة �لأول����ى 
ب��الن��ت��ق��ال ب��ه��م ع���ر �ل���رتق���ي ب��ه��م ب�صلم 
�ملطلوب يف �جلامعة، بعيد�  �لذ�تي  �لتعلم 

عن �لثانوية �ملختلفة عن �جلامعة.
م����رت �أ����ص���اب���ي���ع ط��وي��ل��ة م���ن �ل��ك�����ص��ل 
و�ل����ر�ح����ة و�حل���ري���ة ب��ع��د �حل�����ص��ول على 
�لثانوية �لعامة، و�لآن جاء وقت �جلامعة 
لإنعا�ص  ترفيهية  حما�صر�ت  لهم  لتعطي 

عقولهم بعد فرتة �لإجازة �لطويلة.
يو�صح  �أن  بالأ�صتاذ �جلامعي  فيجدر 
يف �أول حما�صرة طريقة تدري�صه وفل�صفته 

يف �لتدري�ص.

اقرأ أكثر
ي��ج��ب ع��ل��ى �لأ����ص���ت���اذ �جل���ام���ع���ي �أن 
يف  �أ�صاليبهم  ت��دب��ر  على  �ل��ط��اب  ي�صجع 
على  كثرية  �ختبار�ت  يوجد  �لتعلم؛ حيث 
»ف��ارك«  موقعي  مثل  �لعنكبوتية،  �ل�صبكة 
»بيرت  �ل��روف��ي�����ص��ور  �إع����د�د  م��ن  »وو�ن«  و 

هوين« و »�ألن موفورد«.
مر�عاة  على  �ل��ط��اب  ت�صاعد  وه��ذه 
م���ا ق���د ي��ق��اب��ل��ه��م م���ن ع���و�ئ���ق وحت���دي���ات 
يف �جل���ام���ع���ة، و�ل����ن����وع �ل���دع���م �ل�����ذي قد 
ي��ح��ت��اج��ون��ه، وك���ي���ف ي�����ص��ت��خ��دم��ون منط 

تعلمهم بطريقة �أكر نفعا. 

البدء مبكرا
تقدم  �أن  بعد  ف���ور�  �لن��ت��ق��ال  عملية  ت��ب��د�أ 
لديها من مو�د وحما�صر�ت،  �جلامعة ما 
حيث يكفي فح�صب وجود دورت� �أو ور�ص 
عمل، لأن مو�صم �ل�صيف �لطويل ل يحتاج 
�أك��ر من ه��ذ� للطاب لإع��د�ده��م للحياة 

�لأكادميية �لطويلة.
معظم �لطاب يقولون �إنهم يريدون 
قائمة بالقر�ءة �أو منهجا ملخ�صا، م�صاف 
�ل�صيف  ل��ق��ر�ءت��ه يف  �ل��ن��م��اذج  بع�ص  �إل��ي��ه 
و�مل���د�ر����ص،  �جل��ام��ع��ي��ة  ل��ل��در����ص��ة  للتاأهيل 
ول��ك��ن م��ن �لأف�����ص��ل �أن ي��ر���ص��ل �لأ���ص��ت��اذة 
لهم ملخ�صا عن �لإج��ر�ء�ت ون�صيحة عن 
�جلامعة،  يف  �لذ�تية  للدر��صة  �ل�صتعد�د 
فح�صب  �لختبار  على  تركز  �مل��د�ر���ص  لأن 
�مل�����ه�����ار�ت  �ل�����ط�����اب  م���ع���ظ���م  ي��������دري  ول 

�لأ�صا�صية �ملطلوبة يف �جلامعة.

5 خطوات إلعداد الطالب الجدد للدراسة الجامعية 
تشجيع التفكير النقدي

�لقر�ءة  ع��ادة  �لطاب على  ت�صجيع  يجب 
�أن  �لنقد، حيث يجب عليهم ممار�صة  مع 
يطرحو�  و�أن  �لأم����ر،  يف  ب��دل��وه��م  ي��دل��و� 
ومن  �ملوؤلف.  دو�ف��ع  �أو  �مل�صدر  �أ�صئلة عن 
بحثا  �ل��ط��اب  م��ع  تناق�ص  �أن  يف�صل  ث��م 
م��ن��ه��م تلخي�ص  وت��ط��ل��ب  م���ث���ا،  ع��ل��م��ي��ا، 
ح��دود  يف  ي��ف��ك��رو�  و�أن  �لرئي�صة،  �لنتائج 
�ل����در������ص����ة، وك���ي���ف مت ت��ف�����ص��ريه��ا، وع���ن 
�لتي خرجت  و�ل��ر�ه���  و�لأدل���ة  �لنتائج 
م���ن �ل���در�����ص���ة. ه���ذ� �ل���ن���وع م���ن �لتفكري 
لحقا  ���ص��ي��ق��روؤون  فيما  ي�صاعد  �ل��ن��ق��دي 
من مو�د جديدة، و�صي�صاعدهم على تذكر 
�ملو�د جيد�، ويعمق من حكمهم �أثناء كتابة 

�ملقالت �لعلمية �أو �لإجابة عن �لأ�صئلة.

تمكين مراجعة النظير
والتغذية المستردة 

�صورة  يف  ط��اب  ينفذها  �لتي  �ل��و�ج��ب��ات 
ع���م���ل ج���م���اع���ي يف ������ص�����ورة جم���م���وع���ات 
و�لأب����ح����اث وم����ا ي��خ��رج م��ن��ه��ا م���ن ن��ت��ائ��ج 
�إيجاد �صبكة دعم فيما بينهم  ت�صاعد على 
وت�صع مهار�تهم يف حيز �لتنفيذ و�لعمل.

م�صرتدة  ت��غ��ذي��ة  يف  �ل��ط��اب  فعمل 
م��ب��ك��رة م��ك��ت��وب��ة ي�����ص��اع��د �ل���ط���اب على 
�مل�صتقبلية  و�لخ��ت��ب��ار�ت  �ل��و�ج��ب��ات  عمل 
ب�������ص���ورة �أع����م����ق، وم����ن ث���م ي��ف�����ص��ل عمل 
�ل��ط��اب  �أك���ادمي���ي رق��م��ي ي�صاعد  ت��ق��ومي 
�أو  ليتعلمو�  �ملمنوحة  �مل��ه��ل  معرفة  على 
�أنف�صهم  وتنظيم  �مل�صتقبلي  �لتخطيط 
خمططا  ل��ي��ك��ون  �أح���ده���م  تخ�صي�ص  م��ع 

�صخ�صيا للمجموعة. 

األمان والعطف والتفاهم
د�ئ���م���ا م���ا ي�����ص��ع��ر �ل���ط���اب �جل�����دد ب��ع��دم 
�لأم���ان و�خل��وف يف �لأ�صابيع �لأول���ى من 
�لدر��صة، ومن ثم يف�صل �أن يحنو عليهم 
�لأ�صاتذة بالعطف و�لتفاهم، لأن �أكرهم 
�أو ق���د ي��ع��اين  ي�����ص��ع��ر ب��احل��ن��� ل��ل��وط��ن 
ل  بدنية  �أو  عقلية  �أم��ر����ص  م��ن  بع�صهم 

علم بالأ�صاتذة بها.
ول��ك��ون �لأ����ص���ات���ذة مي��ك��ن �ل��و���ص��ول 
�إل���ي���ه���م ع���ر ب���و�ب���ة �ل�������ص���اع���ات �مل��ك��ت��ب��ي��ة 
���ص��ي��ت��م��ت��ع �ل����ط����اب ب����اخل����دم����ات �ل��ت��ي 
�ل��ع��ون،  ط��ل��ب  ع��ل��ى  وت�صجعهم  تدعمهم 
اأو���ض��اط  مم��ا ي��زي��ح م�ضاعر ال��ع��زل��ة ب��ن 
�ل���ط���اب �جل������دد. و�إي����ج����اد م���ن���اخ ي��وف��ر 
للطاب  ف��ر���ص��ة  ي��ع��د  للجماعي  �ل��دع��م 
مل��ن��اق�����ص��ة �ل��ه��م��وم �مل�����ص��رتك��ة وي�����ص��ع��ره��م 

بدعم �لنظري و�لقريب.
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الصين
�أع��ل��ن��ت ب��ع�����ص �جل���ام���ع���ات �ل�����ص��ي��ن��ي��ة عن 
يف  �ل�صمالية  كوريا  ط��اب  ت�صجيل  تقييد 
�أعقاب �ندلع �لأزمة �لنووية  جامعاتها يف 
يف �صبه �جلزيرة �لكورية ح�صبما ما �أفادت 

�صحيفة »�صاوث ت�صينا مورننج بو�صت«. 

الصين
�ل�ص�  يف  �ل��ع��ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
�أ�صماء �جلامعات �لتي �صتن�صم �إلى م�صروع 
�أع���ظ���م �جل���ام���ع���ات �ل��ع��امل��ي��ة �ل�����ذي �أق���رت���ه 
وز�رتا �لتعليم و�ملالية يف عام 2016. ويرى 
�مل�صروع �صرورة �أن يكون لل�ص� 40 جامعة 
ع��امل��ي��ة يف غ�����ص��ون خ��م�����ص ���ص��ن��و�ت، ف�صا 
�أفادت  ر�ئدة ح�صبما  عن تخ�ص�صات عاملية 

�صحيفة »بيويل د�يلي« �لإلكرتونية.

جنوب إفريقيا
 100 مبلغ  �إفريقيا  جنوب  حكومة  �أنفقت 
�أمريكي(  دولر  ماي�   7،٥( ر�ن��د  مليون 
دولر  م���ل���ي���ون   23( ر�ن������د  م���ل���ي���ون  و300 
�أم����ريك����ي( مل����دة ع�����ص��ر ����ص���ن���و�ت ل��ل��م��ق��الت 
�لتي  �ل�صحف  يف  ن�صرت  �لتي  �لأك��ادمي��ي��ة 
�نتهكت حقوق �ملوؤلف، وفق ما �أعلنت جملة 

جنوب �إفريقيا �لعلمية.

سنغافورا
�أع��ل��ن��ت �حل��ك��وم��ة ع��ن خططها �جل��دي��دة 
لإثر�ء �لعمل �لتجاري يف جمال �لتقنية يف 
�مل�صاريع �لوليدة، وكذلك م�صاعدة �لطاب 
�لتجارية،  م�صاريعهم  تنمية  على  �لفني� 
ح�صبما �صطر »يون هيوجن» يف �صحيفة »�إي 

تونتي �صفن«. 

الهند
�لبنك �لدويل،  �لهند بالتعاون مع  �أطلقت 
�ل��ع��ايل يف جمال  �لتعليم  ث��ورة ج��دي��دة يف 
�لزر�عة، حيث �أطلقا م�صروع �لتعلم �لعايل 
روبية  مليار  بقيمة 11  �ل��وط��ن��ي  �ل��زر�ع��ي 
منه  �صتنتفع  �أمريكي(  دولر  مليون   171(
�إط��ار  �ل��ب��اد، حت��ت  7٥ جامعة زر�ع��ي��ة يف 
�صحيفة  �أعلنت  ح�صبما  �لأب��ح��اث،  جمل�ص 

»�إك�صري�ص نيوز �صريفي�ص«.

المملكة المتحدة
ي��ك��ت��ب  �أن  يف  ك���م���ري���دج  ج���ام���ع���ة  ت���ف���ك���ر 
�ل���ط���اب �لإج����اب����ة ب��احل��ا���ص��ب �مل��ح��م��ول، 
ع��ام من  م���رور 800  بعد  م��ن يديهم  ب��دل 
�لكتابة �خلطية يف �جلامعة، ح�صبما �أفادت 

�صحيفة »جارديان«.

الدنمارك
يف  و�ل��ع��ل��وم  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وز�رة  �ت��خ��ذت 
ف��ري��د� لإع���ان ���ص��رورة  �أ�صلوبا  �ل��دمن��رك 
�ل���ت���ع���اون �ل�������دويل يف جم�����ال �لأب����ح����اث؛ 
�صو�حل  يف  �لقر�ص  �أ���ص��م��اك  �خ��ت��ارت  حيث 
»غريناند« �لدمنركية. و�أو�صحت �لوزيرة 
�أول تاني�ص، يف موؤمتر عقد يف كوبنهاجن، 
�أن��ه »ل��ول تدويل �لأب��ح��اث ملا ع��رف باحثو  
�لأ�صماك؛  تلك  مل��اذ� ط��ال عمر  �ل��دمن��ارك 
ذلك �ل�صوؤ�ل �لذي حري علماء �لبيولوجيا 
�لقر�ص  �أ�صماك  �أن  حيث  طويلة،  ل�صنو�ت 
تعي�ص على �لأٌقل ملدة 272 عاما«. و�أ�صافت 
�إل��ى  تو�صلو�  �ل��ذي��ن  �لباحث�  �أن  تاني�ص 
�ل��ولي��ات  م��ن  �لإج��اب��ة �صمو� فريقا  ه��ذه 
�مل��ت��ح��دة و�مل��م��ك��ل��ة �مل��ت��ح��دة و�ل���روي���ج مع 

باحث دمنركي �آخر.

سلمان خان
صاحب أكبر موسوعة 
تعليمية على اإلنترنت

م���وق���ع ي���اه���و! وع��ن��دم��ا ط��ل��ب �مل���زي���د من 
�أق��ارب��ه و�أ���ص��دق��ائ��ه �مل�����ص��اع��دة، ق��رر توزيع 
�أكر  لكونها  يوتيوب،  �لدرو�ص على موقع 
�إفادة وعملية، لهذ� �أن�صاأ ح�صاب يوتيوب يف 

16 نوفمر 2006.
وب�������ص���ب���ب ����ص���ع���ب���ي���ة �ل����ف����ي����دي����وه����ات 
تلقاها  �لتي  �لتقدير  و�صهاد�ت  �ملعرو�صة 
من �لطاب، قرر خان ترك عمله كمحلل 
ل�����ض��ن��ادي��ق ال��ت��ح��وط يف اأواخ�����ر ع���ام 2009 
على  خ��ان  �أكادميية  قناة  لتطوير  و�لتفرغ 

يوتيوب بدو�م كامل. 
�أف��ام��ه �صعبية ك��ب��رية، وك��ان  �أث��ب��ت��ت 
�أك���ر م��ن 20000  م��ع��دل ج���ذب ل��ك��ل منها 
�لب�صيط  �أ���ص��ل��وب��ه  ج��ذب  باملتو�صط.  زي���اره 
�أنحاء  جميع  من  طابا  و�مل��ري��ح  و�ل�صل�ص 

�لعامل.

المهمة
�أوجز خان مهمته ب� »ت�صريع عملية تعلم 
�لطاب من جميع �لأعمار، لهذ�، نريد 

 »Sal Khan خ��ان«  »�صال  �أو  خ��ان«  »�صلمان 
بالوليات �ملتحدة، تربوي �أمريكي موؤ�ص�ص 
»�أك��ادمي��ي��ة خ���ان« �مل�����ص��ه��ورة ع��امل��ي��ا - وه��ي 
�لإن��رتن��ت  ع��ل��ى  جم��ان��ي��ة  تعليمية  من�صة 

وغري هادفة للربح.
باإنتاج ما يزيد عن 2200 �صريط  قام 
و��صعة  ملجموعة  منزله  يف  فيديو  تو�صيح 
م��ن ف���روع �ل��ع��ل��م و�مل��ع��رف��ة وب��رتك��ي��ز على 
كالفيزياء  و�ل��ع��ل��وم  �لريا�صيات  مو��صيع 

و�لكيمياء و�لأحياء وغريها.
�إذ جذبت  و����ص��ع��ة،  �صعبية  وق��د لق��ت 
ق��ن��ات��ه �ل��ر���ص��م��ي��ة �مل�����ص��م��اة »ق��ن��اة �أك��ادمي��ي��ة 
�أكر من 4٥ مليون م�صاهد بح�صب  خان«، 
�إح�صاء�ت مار�ص 2011 ويزوروها حاليا ربع 

مليون ز�ئر �صهريا جديد.
ولد �صلمان خان ون�صاأ يف نيو �أورليانز 
�أبوين مهاجرين  بولية لويزيانا من قبل 
من باري�صال وبنجادي�ص وكلكتا يف �لهند.

يحمل خ��ان ث��اث درج��ات من معهد 
درج��ة  وه��ي  للتكنولوجيا،  ما�صا�صو�صت�ص 
�لريا�صيات، ودرجة  يف  �ل��ب��ك��ال��وري��و���ص 
�ل��ب��ك��ال��وري��و���ص يف �ل��ه��ن��د���ص��ة �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
وعلوم �حلا�صب �لآيل، و�صهادة �ملاج�صتري يف 
�لهند�صة �لكهربائية وعلوم �حلا�صب �لآيل.

وه������و ح���ا����ص���ل �أي���������ص����ا ع���ل���ى درج�����ة 
�ملاج�صتري من كلية هارفارد لاأعمال. 

يف �أو�خر عام 2004، بد�أ خان بتدري�ص 
�ب��ن��ة ع��م��ه ن���ادي���ة م����ادة �ل��ري��ا���ص��ي��ات عر 
على  دودل«  »مفكرة  با�صتخد�م  �لإن��رتن��ت 

�ملحتوى لأي �صخ�ص يجده  تقدمي هذ� 
مفيد�«.

وي����خ����ط����ط ل���ت���و����ص���ي���ع م�������ص���روع���ه 
لتغطية مو��صيع مثل �للغة �لإجنليزية 
و�لتاريخ. ويتم تنفيذ بر�مج ل�صتخد�م 
فيديوهات خان لتعليم طاب يف مناطق 

معزولة من �إفريقيا و�آ�صيا.
وك��ان ق��د ح��دد دو�ف��ع��ه ب��� »بالقليل 
من جهدي �خلا�ص، با�صتطاعتي متك� 
ع��دد غ��ري حم��دود م��ن �لنا�ص يف جميع 
�لأوقات. ل �أ�صتطيع تخيل �أي ��صتخد�م 

�أف�صل لوقتي«.
 BBS برنامج  �صلمان خان يف  ظهر 
 ،CNN ���ص��ا���ص��ة  ع���ل���ى   News Hour
�لعامة يف عام 2009،  �لوطنية  و�لإذ�ع��ة 
وح�����ص��ل��ت �أك���ادمي���ي���ة خ����ان ع��ل��ى ج��ائ��زة 
مايكرو�صوفت للتقنية �لتعليمية يف عام 
مليون   22 مبلغ  جوجل  وقدمت   ،2010
�مل�صاقات،  من  مزيد  وخلق  لدعم  دولر 
حمتويات  ترجمة  ل��اأك��ادمي��ي��ة  ولتتيح 

�لأك��ر  �للغات  �إل��ى  �لأ�صا�صية  مكتبتها 
�نت�صار� يف �لعامل.

خ���ان يف  ت���ع���ادل   ،2010 �أك��ت��وب��ر  يف 
�ل�صنوية  فورت�صن  لئ��ح��ة  يف   34 �مل��رك��ز 
»40 حتت �لأربع�« ، وهي قائمة ترتب 
و�لذين  �لأربع�  �صن  دون  �صخ�صية   40
ي���ع���ت���رون م����ن �ل���ن���ج���وم �ل�������ص���اع���دة يف 

�لعامل.
يف مار�ص 20111، دعي �صلمان خان 
ل��ل��ت��ح��دث يف ت��ي��د م��ن ق��ب��ل ب��ي��ل جيت�ص 
ف��ي��دي��وه��ات  ي�صتخدم  �إن����ه  ي��ق��ول  �ل����ذي 

�أكادميية خان لتعليم �أولده.

األرباح
�صركته  م��ن  �أرب��اح��ا  خ��ان  �صلمان  ح�صد 
�أ�صا، حيث بلغت  �لتي ل تهدف للربح 

�أرباحه كما يلي:
• عام 2014: ٥48،116 دولر�.
• عام 2013: 348،292 دولر�.
• عام 2012: 348،229 دولر�.

جامعات دولية العدد 208  |  11 محرم 1439  |  01 أكتوبر 2017



الرأي الجامعي

فضاءات

الواسطة قتل للكفاءة
م��رة،  �لق�صيبي  غ���ازي  ملهمي  ق��ال 
م��ن حتول  �أ���ص��و�أ  »لي�ص  رح��م��ه �هلل، 

�أ�صحاب �ل�صلة �إلى زماء عمل«.
عند  مهما  مطلبا  �لكفاءة  تعد 
و  ع��م��ل  �أو  م�صلحة  لأي  �ل��ت��ق��دمي 
:�ل�صهادة  منها  �أم����ور،  ب��ع��دة  تقا�ص 
�جل����ام����ع����ي����ة، و�خل���������رة �ل��ع��م��ل��ي��ة، 
واجتياز ال�ضروط املعينة يف القبول، 
ول���ك���ن ع����دوه����ا �ل������ذي مل ت�����ص��ت��ط��ع 
�ل�صد�قة  تغليب  ه��و  عليه  �لق�صاء 
ومل  �لعامة،  �مل�صلحة  على  و�ملعرفة 
ت��ع��د �ل��ك��ف��اءة ه��ي �مل��ع��ي��ار �حلقيقي 
عند �لختيار، لأن �لبع�ص منا �صغر 
�ل��وظ��ي��ف��ي جت��ده  �أو ك���ر م��ن�����ص��ب��ه 
و�أقاربه حتى  �أ�صدقاء  ي�صارع جللب 
�ملطلوبة  �لكفاءة  يفتقدون  كانو�  لو 
وهم بعيدون عن �لعمل وفهمه كبعد 

�لأر�����ص ع��ن �مل��ري��خ، ل��ذل��ك ي�صعف 
�إد�رتنا  وت�صوء  كثري�،  لدينا  �لإنتاج 
لاأمور ح�صب ما ينبغي، لأن �لأمور 

قد �أوكلت لغري �أهلها.
�ل��ت��ج��ان�����ص ب���� ف��ري��ق  �أن  ك��م��ا 
�أم��ر حيوي وم�صتلزم  �لعمل  و�أف��ر�د 
للنهو�ص باأد�ء �جلهاز وتقبل �لنقد، 
ياأتي  و�لتح�ص�  للتطوير  و�ل�صعي 
ب���ق���ب���ول �لخ�����ت�����اف ب����� ع��ق��ل��ي��ات 
ون��ف��و���ص �ل��ب�����ص��ر، ول��ي�����ص م��ن خ��ال 

نظرية »�لر�أي �لو�حد«.
ه���ذ�  يف  ن��ف��ت��ق��د  م����ا  �أك������ر  �إن 
�ل��ك��ف��اء�ت ملجال  �ل��زم��ن ه��و ت�صدر 
فبادنا  �أن���و�ع���ه،  مبختلف  �ل��ع��م��ل 
در�صت  ف��ذة  ع��ق��ول  ت�صم  �لعظيمة 
وت��ع��ل��م��ت و���ص��ع��ت ب��ك��ل ���ص��ور �ل��ق��وة 
تريد،  �ل��ت��ي  �ملكانة  على  للح�صول 

و�أغلبهم ذ�ق مر�رة �لغربة و�لفر�ق 
ع��ن وط��ن��ه و�أه��ل��ه م��ن �أج���ل حلمه، 
ث����م ي���ت���ف���اج���اأ ب���ع���د ع����ودت����ه ب��ت��ق��دم 
عليه  �لوهمية  �ل�صهاد�ت  �أ�صحاب 
وح�صولهم على �ملنا�صب و�لوجاهة 
وهو يقلب �أ�صابعه ح�صرة، �لو��صطة 
تكون  �أن  يجب  �لتي  �لكفاءة  تقتل 
ن�صتطيع  ح��ت��ى  ل��ل��ع��م��ل  �لأ����ص���ا����ص 
قر�ر�تنا  وت�صب  باأنظمتنا  �لتقدم 
ن�صعى  �ل��ذي  �ل�صحيح  �لطريق  يف 

�إلى نيله.  
ماذ� بقي؟

�ملبدعة  �لبلد  مو�هب  �ح�صنو� 
وهم �أكفاءة لهذ� �لحت�صان، وحتما 
���ص��ي��ح��ق��ق��ون �ل��ن��ج��اح و�أع���ظ���م م��ن��ه، 
وه��و حتقيق �لأح���ام، ف��الأح��ام ل 

تعرتف بامل�صتحيل و�إن و�جهته.

رسالة للطالب المستجد
د. عبدالعزيز بن سعد بن دعجم

كلية العلوم

من  كثري�  ليلفَّ  �ل�صابقة،  �لتعليمية  �ملرحلة  عن  مبتعد�  �ل�صري  تغذُّ  �ليوم 
م�صتقبًا  ومّرها،  بحلوها  ودعَتها  لقد  �آخ��ر.  بعد  يوما  �لن�صيان  تفا�صيلها 
بالو�صول  حتلم  ورمب��ا  باجلامعة،  ت�صمع  كنت  حياتك.  من  جديدة  مرحلة 

�إليها، وها �أنت �ليوم تدلف �إليها وت�صري ب� جنباتها.
�صيكون  و�لتي  �لرحلة،  ه��ذه  يف  �صن�  ب�صع  �حلياة  مركب  �صيحملك 
�أثرها �أكر و�صوحا وح�صماً مما �صبقها يف ر�صم �لطريق ملا تبقى من عمرك، 

�ملديد باإذن �هلل.
�مل��رء  �صخ�صية  ي�صقل  ول  و�ل��ب��ن��اء،  �ل��رق��ي  بفر�ص  مليئة  رح��ل��ة  �إن��ه��ا 
مثل �لتحّدي ومو�جهة �جلديد. فاأذن يل بهذه �ملنا�صبة �أن �أقدم لك بع�ص 

�لن�صائح �لعابرة لعّلك تنتفع بها. 
يتطلب  عليه،  تعتد  مل  �ل��در����ص��ة  م��ن  ن��وع��ا  �جلامعة  يف  �صتو�جه    .1
منك مزيد� من �حلر�ص و�مل�صوؤولية، فكن م�صرب �ملثل يف ِجّدك وتنظيمك 

لوقتك ومر�عاة �أولوياتك. 
2.  �صتتاح لك فر�ص عديدة للرت�خي من قيود �ملنزل و�ملجتمع، و�لع�صم 
�صن �ل�صمت وجمال �لذوق وكمال  ّبيت عليه من حمُ فيك �أن حتافظ على ما رمُ

�لأدب و�حرت�م �ملجتمع ومر�عاة �لأنظمة. 
3.  �صت�صمع كثري�ً من �ملثّبط� وقليا من �مل�صجع�، فاأرع �صمعك ملن 

يدفعك �إلى �لأمام ول ترتّدى مع �لرديء. 
4.  �صتمُفتح �أمامك �أبو�ب ل�صد�قات وعاقات جديدة، و�لأمل �أن تكون 

فطنا يف ح�صن �ختيار من يرفعك وينفعك. 
٥.  �إن رمُمت �لتفوق و�لنجاح ف�صحبة �لناجح� و�أويل �لهمم �لعالية 

و�ل�صتفادة من جتاربهم �أمر بديهي، و�لبتعاد عن غريهم و�جب. 
6.  �صيدر�صك �أ�صاتذة جمتهدون، منهم من �صتعجب باأد�ئه و�إخا�صه، 
وكّمل  �لغاية،  �إل��ى  �لأول  من  فا�صتفد  ذل��ك،  دون  لك  يبدو  قد  من  ومنهم 

مبزيد من �لجتهاد نق�ص �لثاين. 
�أن  �إغ��ر�ء�ت �ل�صياع، فتذكر  �لفر�غ ومن ثم  �أوق��ات  7.  �صتكر لديك 
خلفك �أ�صرة تنتظر منك رد �جلميل، ووطنا ياأمل منك �مل�صاهمة يف �لبناء، 

وم�صتقبًا �صخ�صياً �أنت � بعد �هلل � من يحدد هنا معامله. 
�إن  متاحة،  و�لتميز  �لإب���د�ع  ففر�ص  تخ�ص�صك،  ك��ان  ما  �أّي���اً  وختاما، 
ر�عيت ما ذمُكر مما �صمحت به هذه �مل�صاحة �ل�صيقة. فاإلى �لأمام يا �صاحب 

�لطموح! وفقك �هلل، وجعل ما ت�صتقبل من �أيامك خري�مما ت�صتدبر.

مشهور العمري
قسم اإلعالم واالتصال 
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البداية لعام أفضل
م���ع ب���د�ي���ة ف�����ص��ل ج��دي��د ���ص��ي��ك��ون �ل��د�ف��ع 
كل  ع��ن  فبعيد�  ج��دي��دة،  ب���روح  نعمل  ب���اأن 
�ل�����ص��ل��ب��ي��ات و�ل�����ص��ور �مل��ت��د�ول��ة د�ئ��م��ا قبل 
ن���ح���اول تغيري  �أن  ك���ل ع���ام در�����ص���ي، ي��ج��ب 
ه���ذه �ل��ن��ظ��رة مب���ح���اولت، ت�����ص��اع��دن��ا على 
بالأهد�ف  نهتم  �أف�صل،  �إلى عامل  �لو�صول 
لذلك  حتقيقها،  ن��ري��د  �ل��ت��ي  و�لإجن������از�ت 
�أن نبد�أ كل مرة من جديد، وننه�ص  يجب 
�أن  ف��ح��اول  �ل���درج���ات،  �أع��ل��ى  لنيل  بهممنا 
لك  جت��ع��ل  ب���اأن  �لبقية  ع��ن  خمتلفا  ت��ك��ون 

لذلك  ب�صيطة،  �أ���ص��ي��اء  م��ن  ي��وم��ي��ة  ب�صمة 
حاول �أن تتعود على �لعطاء ل �لأخذ.

�ج���ع���ل م���ن ع����اد�ت����ك �ل��ي��وم��ي��ة كلمة 
ح�صنة �أو �بت�صامة ر�ئعة وعما يبقى لك يف 

دنياك و�آخرتك. 
و�ملفيدة  �جل��دي��دة  �لكتب  ب��ق��ر�ءة  �ه��ت��م 
�ل��ت��ي ت��ن��م��ي م����د�رك����ك، و�ت�����رك ج��ان��ب��اً كلمة 
�ل��ع��ق��ب��ات و�ل�����ص��ع��وب��ات و����ص��ع ج��اه��د� لتغيري 
لك  حمفز  خ��ري  لتكون  ب��ك،  �ملحيطة  �لبيئة 
�لعلمية  حياتك  يف  �إليه  ت�صل  �أن  تريد  فيما 

يومك  لتجعل  جهدك  ق�صار  �ب��ذل  و�لعملية، 
ينتهي و�أنت ر��ص عنه متاما، لأن ر�صاك عن 
لتحظى  لك  عونا  �صيكون  تقدمه  وما  نف�صك 
�لف�صل  ب��د�ي��ة  �أن  وت��ذك��ر  ح��ول��ك،  م��ن  بثقة 
حياتك  م�صار  تغري  قد  جديدة  �نطاقة  هي 
�ل�صلبية  لأف���ك���ارك  ت�صتك�  ف��ا  ل��اأف�����ص��ل، 
باهلل  فثقتك  حتققه،  �أن  ميكن  ما  و��صتحالة 
مرجحة  �صتكون  ق���در�ت  م��ن  متتلكه  مب��ا  ث��م 
لك لتاأخذك للطريق �ل�صحيح، وتذكر �أن �هلل 

عادل فاأنت تك�صب على تعبك وجهدك.

جميل الذيابي.. جنرال الصحافة السعودية

وجوه

سارة القحطاني

�ل�صحاف����ة  �صل����م  عل����ى  �صع����د  خم�ص����رم،  �صح����ايف 
بع�صامي����ة مذهل����ة، �رت�صم����ت عل����ى ماحم����ه مطامح 
�لكف����اح و�لهمة، وجتل����ت يف �صخ�صيت����ه �لهادئة �صمات 
�لع�ص����ف �لفك����ري �لأنيق، ف�صن����ع لنف�ص����ه تاريخا من 
�لإجن����از�ت، و�أ�ص�ص����ا م����ن �لنجاحات، و�صج����ل ح�صوره 

�ل�صتثنائي يف �ل�صحافة �ل�صعودية.
�نف����رد بالتمي����ز، وتف����رد بالبق����اء يف �لقم����ة، �إن����ه 
�مللج����م �ل�صيا�صي و�لكاتب و�ل�صحايف �ل�صعودي رئي�ص 

حترير �صحيفة عكاظ جميل �لذيابي.
يف  متنق����ا  حيات����ه  �صن����و�ت  �لذياب����ي   �أم�ص����ى 
حمط����ات �لعلم ليحق����ق �لنج����اح �ل����ذي يطم����ح ل����ه يف 
�لإع����ام و�ل�صحاف����ة، فق����د ح�ص����ل عل����ى ماج�صت����ري 
�لدبلوما�صي����ة و�لإعام من بريطانيا، وبد�أت عاقته 
بال�صحاف����ة من����ذ م����ا يزي����د عل����ى ع�صرين عام����ا، عمل 
خاله����ا �صحافي����ا يف جري����دة �لريا�ص م����ن عام 1994 
�ل�ص����رق  �إل����ى �صحيف����ة  �نتق����ل  ث����م  ع����ام 1996،  حت����ى 
�أ�صب����ح مدي����ر� ملكت����ب  ث����م  لن����دن، وم����ن  �لأو�ص����ط يف 

تلفزيون LBC  يف �ململكة. 
يف 2003 كان �مل�ص����رف �لع����ام عل����ى مدر�صة �حلياة 
ث����م  �لعرب����ي..  و�خللي����ج  �ل�صعودي����ة،  يف  �ل�صحافي����ة 
م�ص����وؤول ع����ن حترير �صحيفة �حلي����اة يف مدينة جدة، 
و�ملمثل �لإقليمي لها من عام 2002 حتى عام 200٥م.

�أ�ص�����ص يف نف�����ص �لع����ام )200٥( م�ص����روع �لطبعات 
�ل�صعودي����ة لنف�ص �ل�صحيفة، وم����ن عام 2004 �إلى عام 
2010 كان ق����د �أ�صب����ح �ملدي����ر �لع����ام لتحري����ر �صحيفة 

�حلياة يف �ل�صعودية، و�خلليج.
�أ�صب����ح �لذياب����ي يف ع����ام 2008ع�ص����و� يف جمل�����ص 
�أن����ه  كم����ا  �ل�صعودي�����.  �ل�صحافي�����  هيئ����ة  �إد�رة 
�أ�صب����ح ع�ص����و� ز�ئ����ر� يف نادي دب����ي لل�صح����ايف يف دولة 
�لإم����ار�ت، وع�ص����و نقاب����ة �ل�صحافي����� �لريطاني�، 
�صحيف����ة  يف  �مل�صاع����د  �لتحري����ر  رئي�����ص  �أ�صب����ح  ث����م 
�حلي����اة من دي�صمر 2010م وحت����ى يونيو 201٥م، ويف 
ع����ام 201٥م �زد�ن����ت ع����كاظ �ل�صعودي����ة عندم����ا �أ�صب����ح 
�لذيابي رئي�صا لتحريره����ا ليعيد لها رونق �ل�صحافة 

�حلقيقي.
لق����ب باجل����ر�ل، وعرف بغريت����ه �لوطني����ة �لتي 
ت�صدي����ه  ويف  وحو�ر�ت����ه  مقالت����ه  يف  جلي����ة  ظه����رت 

وك�صف����ه لزي����ف �خليان����ات �لتي تو�جه �لوط����ن، بل �إنه 
�صن����ع من عكاظ )ع�صقا وطني����ا( تزينت وتفاخرت به 

كل زو�يا �صحيفته.
�مت����از �جلمي����ل مبهنيته �لعالي����ة، وع�صقه للعمل 
�ملي����د�ين و�صناعته ملحتوى ر�ق وه����ادف، فكان �لوجه 
�لإعام����ي �ملخل�����ص �ل����ذي و�ص����ع �ملب����د�أ �لأخاقي يف 
�لتعام����ل �ملهن����ي ف����وق �أي مبد�أ �آخر وهذ� م����ا �أكده كل 

من عمل معه �أو �لتقى به.
ويف )ج����د�ر �مل����اء( حق����ق �لذياب����ي جناح����ا هائ����ا 
يف �لكتاب����ة ع����ن �ل�صيا�صة فقر�أ �لأح����د�ث وحللها بع� 
�ل�صيا�ص����ي �ملحن����ك، وتو�ج����د يف �حل����دث ب�ص����كل د�ئ����م 
بوع����ي وذكاء فاأعط����ى كل �أزمة حقه����ا، دون حتجيم �أو 

ت�صخيم.
مل يك����ن �لذيابي جمرد �صح����ايف �أو كاتب، بل هو 
مدر�ص����ة �إعامية كبرية بحجم فك����ره وقيادته، و��صم 
وو�صعه����ا يف مقدم����ة  �ل�صعودي����ة  بال�صحاف����ة  �عتل����ى 
متناهي����ة  ل  و�حرت�في����ة  بج����ودة  �لعربي����ة  �ل�صح����ف 

حافظت على بقائها و�صد �لنتباه �إليها.

بها  ون��ق��ود  ثقة  بكل  �أف��ك��ارن��ا  ن�صع  لكي 
وؤي��ة  رمُ ونحرتف  ب�صابة،  �لأبجديِة  فن 
قناعتنا مبا  وت��ك��ون  ب��ط��اق��ة،  �ل��ك��ل��م��ات 
نكتب ونوؤمن مبا نقول، فتوكلت على �هلل 
لرتك  و�أ�صعى  للجميع،  فائدة  لأجعلها 

ب�صمة تدوم فيما �أكتب. 
لن �أقف عند جناح و�حد، و�صاأ�صعى 
�إل���ى ت���ذوق ل���ذة �ل��ن��ج��اح �ل��ت��ي ت��اأت��ي بعد 
�أن ننطلق ونقول  حم��اولت عدة، ف�صهل 
�أنت  ما  ب��اأن  ذ�، فكن على يق�  ها نحن 
ت�صنع  من  فاأنت  لأجله  وتعزم  له  تعمل 

�أق����ف ه��ن��ا ع��اج��زة ع��ن م��ع��رف��ة م��ا ي��دور 
�أ�صتطع  لكي  ف��ك��ري  يخالج  وم��ا  بذهني 
ي���ر�ودمُين  حلم  م�صرية  و�أك��م��ل  �أجن���ز  �أن 
�أكتب  ثم  �أكتب  ب��د�أت  فقد  �صغري،  منمُذ 
�إل��ى �أن �أ�صل �إل��ى ذل��ك �حللم �ل��ذي درج 
نف�صي  تخذلني  دوم���اً  ولكن  فكري  على 
فقد خ�صيت كثري�ً �مل�صي يف هذه �ملهمة، 
ف��ال��ك��ل��م��ة �أم���ان���ة ي��ج��ب �أن ن��خ��رج��ه��ا يف 

مكانها �ل�صحيح لأنها �صتح�صب علينا. 
قلت لنف�صي )يّف �لتاأين �صامة، ويف 
�صامة  لنا  فالتمهل  �ل��ن��د�م��ة(،  �لعجلة 

بالعمل  وتمُزينه  �لكثري  �ل�صيء  مل�صتقبلك 
�أنت  ون  وتكمُ يديك  ب�  فقر�رك  �لوفري، 
�لناجح،  و�لقائد  �لإب���د�ع  �صاحب  �ملمُلِهم 
و��صع  تقف  فا  �إب��د�ع��ك  م�صرية  لتكمل 

لم �لكبري،  لعمل جميل وحتقق �حلمُ
)ف����رمب����ا ه���م���ًة �أح���ي���ي���ت �أن������ت ب��ه��ا 
�أناملك،  �أمُم��ًة(، فروؤية �لإب��د�ع تكون ب� 
�صاأخر  و�أن����ا  �أن����ت،  م��ن  نف�صك  فلتخر 
ذ�تي من �أكون ل�صنع �حللم �لكبري، لذ� 
قررت �ن �أكتب فحلمي كبري ويق� باأين 

على درب �صليم.

أفراح عبده
طالبة بقسم اإلعالم واالتصال

ألهم نفسك
رحمة أحمد آل سعيد 
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ي���ع���د �ل�������ص���ح���ف���ي �مل��ت��خ�����ص�����ص �����ص����رورة 
�أي�صا  �ل�صامل  �أن  �إل  �لع�صر،  يفر�صها 
بات �أمر� ل بد منه يف كثري من �حلالت، 
وهو من تف�صله و�صائل �لإعام يف �لوقت 
�حل��ا���ص��ر، لأ���ص��ب��اب م���ادي���ة و�أخ�����رى ذ�ت 

عاقة باملحتويات �ملتد�خلة.
�ل�������ص���دد، ت���دع���و م��ن��اه��ج   ويف ه����ذ� 
�أوروب��ا  يف  �حلديثة  �لإعامية  �لدر��صات 
علوم  يف  �لتخ�ص�ص  �أهمية  �إل��ى  و�أم��ريك��ا 
�ل�����ص��ح��اف��ة ل���ك���ي ي���خ���رج �ل���ط���ال���ب وه���و 
موؤهل للعمل يف تخ�ص�ص �صحايف بعينه، 
حمرر  �أو  �ق��ت�����ص��ادي،  �أو  ث��ق��ايف  ك�صحايف 
�صوؤون دولية، �أو �صحة �أو �مر�أة وجمتمع، 

وغريها.

االتجاه نحو التخصص
و�أ������ص�����ارت ���ص��ح��ي��ف��ة �ل�������ص���رق �لأو�����ص����ط، 
�إل�����ى �أن�����ه م��ن��ذ ����ص���ن���و�ت ع���دي���دة �جت��ه��ت 
�ل�����ص��ح��ف �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ت��خ�����ص�����ص وب����رزت 
يف  عامل�  جنوما  باتو�  �صحافي�  �أ�صماء 
جو�ئز  تاأ�ص�صت  كما  تخ�ص�صهم،  جم��ال 
مثل:  �ملتخ�ص�ص�،  �ل�صحافي�  لتكرمي 

�لعلمي�.
 ورغ����م �أن ك���ل �ل�����ص��و�ه��د، و�ل��ك��ام 
�ل�صحايف  قيمة  ت��وؤك��د  �لأو���ص��ط،  لل�صرق 
تعتر  �لكرى  �ل�صحف  فاإن  �ملتخ�ص�ص، 

»�ل�صحايف �ل�صامل« �حل�صان �لر�بح �لذي 
�أوق��ات �لأزمات  تر�هن عليه، وبخا�صة يف 
�ل���ك���رى �ل��ت��ي ت��ت��د�خ��ل ف��ي��ه��ا �ل��ق�����ص��اي��ا 
�لج��ت��م��اع��ي��ة م��ع �ل��دي��ن��ي��ة و�لق��ت�����ص��ادي��ة 
و�لثقافية، وميثل لها ح�صنا �آمنا حتتمي 
ب���ه؛ �إذ مي��ك��ن��ه مب���ا مي��ت��ل��ك��ه م���ن م�����ص��ادر 
م��ت��ن��وع��ة وخ��ل��ف��ي��ة م��ع��رف��ي��ة يف جم���الت 
متعددة �أن يقدم مو�د� �صحافية متكاملة 
قد ل يتمكن منها �ل�صحايف �ملتخ�ص�ص يف 

جمال بعينه.

عملة نادرة
ويرى �لإعامي �مل�صري، فر�ج �إ�صماعيل، 
�ملوؤ�ص�صة  يوفر على  �ل�صامل  �ل�صحفي  �أن 
و�لعثور  �لنفقات،  من  �لكثري  �ل�صحفية 
ع��ل��ي��ه ل��ي�����ص م��ع�����ص��ل��ة، م�����ص��ري� �إل�����ى �أن 
�لتو��صل  و���ص��ائ��ل  على  �ل�صفحات  م��ئ��ات 
�لج���ت���م���اع���ي ي���ح���رره���ا ����ص���ب���اب مي��ل��ك��ون 
�لتقنية  �ل�����ص��ام��ل  �ل�صحفي  م��و����ص��ف��ات 

و�لتحريرية.
وغري بعيد عن ذلك، يرى �صكرتري 
�ل�صعودية،  �ل��وط��ن  ب�صحيفة  �ل��ت��ح��ري��ر 
حممد  ع�صري،  لتعليم  �لر�صمي  �ملتحدث 
بن علي �لفيفي، �أن �ل�صحايف �ل�صامل يعد 
عملة نادرة، ومك�صبا لأي و�صيلة �إعامية 

ينتمي �إليها.

�ل�صعودي  �لكاتب  ي�صف   �ملقابل،  يف 
ن�����ص��رت��ه  م���ق���ال  �ل����ق����ف����اري، يف  ع���ب���د �هلل 
�صحيفة �لريا�ص يف وقت �صابق، �ل�صحفي 
على  تعتمد  باأنه حالة خا�صة  �ملتخ�ص�ص 
و�ل�صتغر�ق  و�مل��ت��اب��ع��ة،  و�لبحث  �لك�صف 
�ملتابعة  يتطلب  متخ�ص�ص  علمي  فرع  يف 
�ل��دق��ي��ق��ة م��ع ت��و�ف��ر خ���رة مهنية، وه��ي 
�صمته  جم��ال  يف  بامتياز  �صحفية  مهمة 
�أنه متخ�ص�ص يتطلب ��صتعد�د� �صخ�صيا، 

وقدر� منا�صبا من �لتاأهيل و�لتدريب.
و�أ����ص���اف »مم���ا مي��ك��ن م��اح��ظ��ت��ه يف 
�لق�صايا  يف  �ل�صائع  �ل�صحفي  �خل��ط��اب 
ي��دور  �أن��ه  �خل�صو�ص  وج��ه  على  �لعلمية 
يف عدة �جتاهات، فهو �إما خطاب تعليمي 
يتوجه للقر�ء بهدف ن�صر ثقافة علمية يف 
�لنقل  �إخ��ب��اري يعتمد على  �أو  جم��ال م��ا، 
�إخبارية  تغطية  جم��رد  �أو  �ل��رتج��م��ة،  �أو 
عن  مادته  ت�صل  علمي  منتدى  �أو  ملوؤمتر 
طريق �ملوؤ�ص�صات �أو �ملر�كز �لتي تنظم هذه 
�ل�صحفي  من  حماولة  �أي  دون  �ملنتديات 
�أو  باحث�،  مناق�صة  �أو  تفا�صيل  لتقدمي 
�ل��ك��ث��ري من  �ل��ت��وق��ف ع��ن��د ق�صايا حت��م��ل 
�لتب�صيط،  وت��ت��ط��ل��ب  ل��ل��ق��ارئ،  �لأه��م��ي��ة 

و�صهولة �لتناول، وتقريب �ملفاهيم.
�لأول��ى ل�صعف  وهذ� يعود بالدرجة 
تكوين هوؤلء �ل�صحفي�، و�فتقارهم �إلى 

التخصص 
والشمولية 
مطلبان يفرضهما 
الواقع اإلعالمي 
المعاصر

وبحثا  دقيقا  �إمل��ام��ا  يتطلب  علمي  تاأهيل 
د�ئبا يف هذ� �ملجال ومعرفة و��صعة باأبعاده 
وت��ط��ور�ت��ه وق�����ص��اي��اه«. وع���اد �إل���ى �لقول 
�خلطابات  من  �لأن���و�ع  تلك  �أهمية  »على 
�ل�����ص��ح��ف��ي��ة، ف����اإن �ل�����ص��م��ة �ل�����ص��ائ��دة فيها 
نقدية  روؤي���ة  دون  �لعلمي  �مل��ح��ت��وى  ن�صر 
�لفنون  تر�جع  �إل��ى  بالإ�صافة  موقف،  �أو 
و�لبحث  كالتحقيق  �لأخ���رى  �ل�صحفية 
�صحفي  �أدو�ت  م��ن  وه���ي  و�ل���ص��ت��ق�����ص��اء، 
حم���رتف يحمل ع��ق��ل ب��اح��ث، ب��الإ���ص��اف��ة 

�إلى مهار�ت �ل�صحفي وتاأهيل �ملخت�ص«.

ضعف الصحافة االقتصادية
وع���ل���ى ���ص��ب��ي��ل �مل����ث����ال، ف������اإن �ل�����ص��ح��اف��ة 
�لق���ت�������ص���ادي���ة- ح�����ص��ب ك����ام �ل��ق��ف��اري- 
�أك����ر  من  فيها  �ل����ر�أي  م�����ص��اح��ات  ت�صغل 
و�لك�صف  �لتحقيق  يتطلب  �صحفي  عمل 
وتعتمد  �ل��دق��ي��ق��ة،  و�مل��ع��ل��وم��ة  و�مل��ت��اب��ع��ة 
�أك��ر من حماولة  �لنقل و�لرتجمة  على 
و�صع �لفكر �لتنموي �لقت�صادي يف حمل 
�لتي خلفتها  �لآثار  �كت�صاف  �لقر�ءة عر 
�أو  �صلبا  �لق��ت�����ص��ادي��ة  �مل�����ص��روع��ات  بع�ص 

�إيجابا، تعر� �أو تفوقا.
وت��اب��ع »ه����ذ� �ل��ن��وع م��ن �لإع�����ام ل 
يحتاج  ما  على  �لتعرف  يف  كثري�  يجتهد 
�إليه �ملتلقي، بل يخ�صع يف �أغلب �لأحيان 

�إل���ى م��ا ت��وف��ره ل��ه م�����ص��ادره م��ن حمتوى 
ويقدمه للقارئ بغ�ص �لنظر عما �إذ� كان 
هذ� �ملحتوى هو �لذي يحتاج �إليه �لقارئ 

فعا �أم ل.
�ملقدم  �ملحتوى  �أن  ياحظ  ول��ذل��ك 
يف كثري من �لأحيان ل يقيم وزنا لقارئه 
بالقدر �لذي يوليه مل�صدره؛ ولذ� ت�صاهم 
بع�ص �خلطابات �لإعامية ب�صكل مبا�صر 
�أو غري مبا�صر يف �صخ مادة �إعانية ب�صكل 
غ���ري م��ب��ا���ص��ر، وع���ر �أخ���ب���ار م��ع��دة �صلفا 
�صركات،  �أو  موؤ�ص�صات  �أو  هيئات  قبل  من 
�إعادة  ويقت�صر دور �ملحرر �ل�صحفي على 
�إخر�ج �ملادة بطريقة �أقل مبا�صرة، وتغيب 
يف �أح���ي���ان ك��ث��رية حم���اول���ة ق�����ر�ءة ج���ادة 

تتناول �لتفا�صيل بع� �صحفي خبري"«.

صعوبة المفاضلة
ويف موقف و�صطي، يقول رئي�ص �ملجل�ص 
�لكاتب  مب�صر،  �لإع��ام  لتنظيم  �لأعلى 
�إن���ه من  �أح��م��د،  م��ك��رم حممد  �ل�صحايف 
�ل�����ص��ع��وب��ة حت��دي��د �أف�����ص��ل��ي��ة �ل�����ص��ح��ايف 
�ملتخ�ص�ص �أو �ل�صامل؛ لأن كليهما لديه 
مو�صوع  كتابة  م��ن  متّكنه  �ل��ت��ي  �أدو�ت����ه 
�ل�����ص��ح��اف��ة  �أن  ب�����ص��ك��ل ج���ي���د، و���ص��ح��ي��ح 
يف  ول��دي��ن��ا  للتخ�ص�ص  متجهة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�قت�صاديون  �صحافيون  �لعربي  �ل��ع��امل 

وع���ل���م���ي���ون جن����ح����و� يف حت���ق���ي���ق �����ص���م 
ك��ب��ري يف جم��ال��ه��م، ل��ك��ن ذل����ك ل مينع 
د�ئ���م���ا يف ح��اج��ة  �ل���ك���رى  �ل�����ص��ح��ف  �أن 
�ملتمكن  �ل�صامل  �ل�صحايف  �إل��ى  م�صتمرة 
�لأ�صئلة  طرح  على  �لقدرة  ميتلك  �ل��ذي 
ب�صورة منهجية وعقانية يف �أي جمال، 
ويعد  �مل�����ص��ادر  م��ع  �ل��ت��و����ص��ل  وي�صتطيع 

مو�صوعه ب�صكل �حرت�يف.
�أم������ا م���دي���ر م��ك��ت��ب »ب�����ي ب����ي ���ص��ي« 
�أك��رم  �لإع��ام��ي  بالقاهرة،  �لريطانية 
�صعبان، فريى �أن �ملفا�صلة ب� �ل�صحايف 
�مل��ت��خ�����ص�����ص و�ل�����ص��ام��ل �أم����ر ���ص��ع��ب لأن 
�مل��وؤ���ص�����ص��ات �لإع��ام��ي��ة يف ح��اج��ة ما�صة 
تخ�ص�صات  »ه��ن��اك  �أن  ويو�صح  �إليهما. 
�صحافية تتطلب �صحافيا متمكنا، منها 
و�ل�صحة  و�لقت�صاد  �لريا�صة  �أق�����ص��ام: 
�ل�صحفي  وج���ود  �أن  �إل  و�لتكنولوجيا، 
�إذ ميكن  ك�����رى؛  �أه���م���ي���ة  ل���ه  �ل�����ص��ام��ل 
�لق�صايا  ع��ن  �لكتابة  يف  عليه  �لع��ت��م��اد 

�ل�صائكة و�ملتد�خلة«.
�أن  �صعبان  يعتقد  نف�صه،  �لوقت  ويف 
�لقدر�ت  ميتلك  �صامل  �صحايف  كل  لي�ص 
�لتي متكنه  �لذهنية و�لكتابية و�لثقافية 
من �لتميز، يف �إ�صارة �إلى قاعدة  »لي�ص كل 
يف  �لإع��ام  تدري�ص  بد�ية  كامل«.  �صامل 

�لوطن �لعربي
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�لوطن  �لإع���ام يف  تدري�ص  ت��اري��خ  ي��رج��ع 
معهد  �أن�����ص��ئ  �إذ   ،1939 ع���ام  �إل����ى  �ل��ع��رب��ي 
�لأول  ف��وؤ�د  بجامعة  و�لرتجمة  �لتحرير 
ق�صم  �إن�����ص��اء  حتى  ��صتمر  �ل���ذي  م�صر  يف 
�ل�صحافة بكلية �لآد�ب عام 19٥4 يف جامعة 

�لقاهرة.
وك����ان �مل��ع��ه��د �ل����ذي �أ���ص�����ص��ه ك��ل م��ن: 
�ل���دك���ت���ور حم��م��ود ع��زم��ى و�ل���دك���ت���ور طه 
در��صة  بعد  �ل�صحافة  دبلوم  مينح  ح�ص�، 
عام� للطاب �حلا�صل� على �للي�صان�ص 

)�لبكالوريو�ص(.

�إل���ى  �مل��ع��ه��د  وف����ى ع����ام 19٥4 حت����ول 
ق�����ص��م ل��ل��ت��ح��ري��ر و�ل��رتج��م��ة و�ل�����ص��ح��اف��ة 
�للي�صان�ص  درج����ات  مي��ن��ح  �لآد�ب،  بكلية 
رئا�صته  وت��ول��ى  و�ل��دك��ت��ور�ه،  و�ملاج�صتري 

�لدكتور عبد �للطيف حمزة.
حت��وي��ل  مت   ،1969 دي�����ص��م��ر  وف�����ى    
بد�أت  لاإعام،  م�صتقل  معهد  �إلى  �لق�صم 
�لعليا فى  �لدر��صات  �لدر��صة فيه لطاب 
�لعام نف�صه  �أكتوبر من  مار�ص 1971، وفى 

لطاب �لبكالوريو�ص. 
�إل����ى كلية  �مل��ع��ه��د  وف���ى 1974 حت���ول 

�لإعام، لتكون �أول كلية م�صتقلة لاإعام 
يف �ل�����ص��رق �لأو����ص���ط، ت�صم ث��اث��ة �أق�����ص��ام 
و�لإذ�ع���ة  و�لن�صر،  �ل�صحافة  ه��ى:  علمية 
و�لتليفزيون، و�لعاقات �لعامة و�لإعان.
ويف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، تاأ�ص�ص 
ق�صم �لإعام بكلية �لآد�ب يف جامعة �مللك 
�مل��و�ف��ق 1972م، وكانت  ع��ام 1392ه����  �صعود 
و�إلى  تاأ�صي�صه  منذ  عديدة  �أه��د�ف  لفتحه 

�ليوم، من بينها:
ب��اأه��م��ي��ة  �جل��ام��ع��ة  �إد�رة  �إمي�����ان   •

تدري�ص ودر��صة �لإعام.

�إعامية  ك���و�در  تخريج  ���ص��رورة   •
مهامها  حتمل  على  ق��ادرة  �أكادميية 
�لتطوير  عمليات  يف  وم�صوؤولياتها 

و�لتنمية.
ق�صم  م�����ص��ارك��ة  و����ص���رورة  • �أه��م��ي��ة 
�أكادميي  �أول ق�صم  باعتباره  �لإع��ام 
لدر��صة وتدري�ص �لإعام يف منطقة 

�خلليج �لعربي.
• م�صاركة �لق�صم يف خطط �لتنمية 
�ملختلفة يف �ملجتمع وباعتباره م�صعل 
م��وؤ���ص�����ص��ات  ب����  رب���ط  و�أد�ة  ت��ن��وي��ر، 

بداية تدريس »اإلعالم« في الوطن العربي
�لناقلة  و�لو�صيلة  �ملختلفة  �ملجتمع 
�ملعرة عن �لتغري�ت �لتي حتدث يف 

�ملجتمع.
م�صتوعب  �إع��ام��ي  جيل  �إي��ج��اد   •
ل��ل��ر���ص��ال��ة �لإع���ام���ي���ة ع��ل��ى �أ���ص�����ص 
�لأد�ء  مب�������ص���ت���وى  ل���ل���رق���ي  ع��ل��م��ي��ة 

�ملهني.
�مل���ج���الت  يف  �ل����ك����ف����اء�ت  �إع��������د�د   •
�لإع����ام����ي����ة �مل�������ص���م���وع���ة و�مل���رئ���ي���ة 
و�مل������ق������روءة، ب��ح��ي��ث ت���ك���ون م��وؤه��ل��ة 

علميا ومدربة عمليا.
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مسابقات الشعر في العصر الجاهلي
ع�������ص���ر  يف  �ل�������ع�������رب  ك������ان������ت 
�جل���اه���ل���ي���ة، م���ن ����ص���دة �ه��ت��م��ام��ه��ا 
بال�صعر و�ل�صعر�ء، تقيم �لأفر�ح �إذ� 
�أبنائها �صاعر مبدع، لأن  ظهر من 
�صاأن  من  يرفع  ك��ان  قدميا  �ل�صعر 
�إل��ى  مكانتها  م��ن  وي��غ��ري  �لقبيلة 
�لأف�صل ب� �لقبائل، مما يعني �أن 
�ملتحدث  لقب  يحمل  ك��ان  �ل�صاعر 
�ل��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م ق��ب��ي��ل��ت��ه وي��ت��ول��ى 
وظائف �لإعام و�لعاقات �لعامة 

و�لدفاع عن ماآثر قومه.
�لف�صيح  �لعربي  �ل�صعر  وظ��ل 

و�ل��ق��ن��اة  و�لإذ�ع������ة  �ل�صحيفة  ه��و 
�لف�صائية عند �لعرب �لأو�ئل، ر�فعا 
�آخرين،   رقاب  قوم وخاف�صا  �أعناق 
بل كان وكالة دعاية و�إعان بالغة 
ذلك  على  �ل�صو�هد  وم��ن  �لتاأثري، 
ق�صيدة "�خلمار �لأ�صود" �ل�صهرية 
�لأ�صود"  "للخمار  ���ص��وق��ت  �ل��ت��ي 
بعد ك�صاده و�ن�صر�ف بنات �لكوفة 
�إل���ى �خل��م��ار �لأخ�����ص��ر، فعدن  عنه 
�لق�صيدة  �صماعهن  بعد  لرت��د�ئ��ه 
�خلمار  يف  للمليحة  )ق��ل  �ملعروفة 

�لأ�صود(.

ويرى �لناقد �ل�صعودي حممد 
بن �أحمد �لر��صد �أن حتكيم �ل�صعر 
و�إق���ام���ة �مل�����ص��اب��ق��ات لأه��ل��ه ظ��اه��رة 
ع���رب���ي���ة �أ����ص���ي���ل���ة �ت����خ����ذت ����ص���ور� 
�ختيار  منها  تنفيذها،  يف  متعددة 
لتعلق   �لع�صر  �أو  �ل�صبع  �مل��ع��ل��ق��ات 
�لأج��ود  لكونها  �لكعبة  �أ�صتار  على 

و �لأليق.
من  ك��ان  �أن��ه  �لر��صد  وي�صيف 
�لظو�هر )�صوق عكاظ( وكيف  هذ 
ويتنا�صدون  يتبارون  �ل�صعر�ء  كان 
بال�صتح�صان  يفوز  وم��ن  �ل�صعر.. 

- وف����ق����اً مل���ع���اي���ري ه����م ي��ع��رف��ون��ه��ا 
ب���ف���ط���رت���ه���م- ول���ي�������ص���ت ل��ع�����ص��ب��ي��ة 
ق��ب��ل��ي��ة ت�����ص��ري �أح��ك��ام��ه��م - �ع��ت��ر 
وتر�ها  كلها..  لقبيلته  ف��وز�  ذل��ك 
تباهي وتتفاخر بذلك، حتى �صمي 
با�صم  �مل�����ص��ه��ورون  �لكبار  �ل�صعر�ء 
ق��ب��ائ��ل��ه��م. وم��ن��ه��ا م���ا ك����ان يعقد 
حمر�ء،  قبة  من  �لذبياين  للنابغة 
وي��ت��و�ف��د �إل��ي��ه �ل�����ص��ع��ر�ء.. وي��ق��وم 
باإبد�ء  حوله  و�حلا�صرون  �لنابغة 
تلقى  �ل���ت���ي  �ل��ق�����ص��ائ��د  �ل�������ر�أي يف 

عليهم.

طرائق تدريس 
العربية في ورشة 

بقيرغيزستان
)�إي�صي�صكو(  و�لثقافة  و�ل��ع��ل��وم  للرتبية  �لإ���ص��ام��ي��ة  �ملنظمة  ع��ق��دت 
بالتعاون مع �لإد�رة �لدينية مل�صلمي قريغيز�صتان، �أخري�، ور�صة عمل 
قدمها  قريغيز�صتان،  يف  ك��ول  �إي�صيك  مبدينة  �لعربية  �للغة  ملدر�صي 

خر�ء حمليون ودوليون.
من  م�صاركا   29 �أي����ام،  خم�صة  ��صتمرت  �ل��ت��ي  �ل��ور���ص��ة  يف  ���ص��ارك 
مدر�صي �للغة �لعربية من خمتلف حمافظات جمهورية قريغيز�صتان، 
لتعليم  �حلديثة  و�لو�صائل  �ل��ط��ر�ئ��ق  ح��ول  �ل��ور���ص��ة  �أع��م��ال  وت��رك��زت 
�ملحاور،  من  ع��دد  خ��ال  من  وذل��ك  بغريها،  للناطق�  �لعربية  �للغة 
ودور  ب��غ��ريه��ا،  للناطق�  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  ل��درو���ص  �لتخطيط  م��ث��ل: 
�لو�صائل �لتعليمية �حلديثة يف تطوير �أد�ء �ملدر�ص وخمرجات �ملدر�صة 
�ملدر�صية،  �لبيئة  خ��ارج  للمتعلم�  �لذ�تي  �لتعلم  �أن�صطة  تي�صري  ويف 
وتنمية �ملهار�ت �للغوية �لأربع )�ل�صتماع، �ملحادثة، �لقر�ءة، �لكتابة(، 
�لعربية  �للغة  تعليم  جم��ال  يف  �لتح�صيل  م�صتوى  وقيا�ص  و�لتقومي 

للناطق� بغريها.

اللغة واإلعالم

كيفية المشاركة في المسابقة
مطبوعة. وتكون  �أق�صى(  بحد  ق�صائد  )ثاث  �أكر  �أو  ق�صيدة  • تقدمي 

�جلودة  عالية  ملونة  �صخ�صية  و�صورة  �ل�صخ�صية،  �لهوية  من  �صورة   •
)و��صحة جد� بحجم كبري( .

حتديد  وف��ي��ه��ا:  �أ���ص��ط��ر  ع�����ص��رة  ع��ل��ى  ت��زي��د  ل  خمت�صرة  ذ�ت��ي��ة  • ���ص��رية 
�لتخ�ص�ص و�مل���وؤه���ل وم��ك��ان �ل��ع��م��ل و�لإق���ام���ة و�جل��ن�����ص��ي��ة وت���اري���خ �مل��ي��اد 
�مل�صاركة  مت��ت  �لتي  �ل�صعرية  �مل�صاركات  و�مل�صابقات  و�جل��و�ئ��ز  و�ل��دو�وي��ن 

فيها.
و�ل��ري��د  و�ل��ف��اك�����ص،  �جل����و�ل،  �ل��ه��ات��ف،  رق��م  ك��ام��ا:  �لتو��صل  • ع��ن��و�ن 

�لإلكرتوين.

عناوين المراسلة
 alarabiah3@gmail.com تر�صل جميع �لق�صائد عر �لريد �لإلكرتوين
و�صول  ل�صمان    info@alarabiah.org �لإلكرتوين  �لريد  عر  ون�صخة 

.Word و PDF :�مل�صاركة. ويجب �أن تر�صل �مل�صاركة ب�صيغت�

• �أن تتميز بجمال �ل�صورة ودقة 
�لعبار�ت و�صعة �خليال، و�أن تكون 

مدققة وم�صححة لغويا.
خدمة  يف  �لق�صيدة  ت�صهم  �أن   •
على حبها  وت�صجع  �لعربية  �للغة 
ومت��ك��ي��ن��ه��ا وم���ع���اجل���ة ق�����ص��اي��اه��ا 

وحتدياتها �ملعا�صرة.
• �أن تركز �لق�صيدة على �لعتز�ز 
باللغة �لعربية و��صتنها�ص �لهمم 
يف خ���دم���ت���ه���ا ورب���ط���ه���ا ب��احل��ي��اة 

�ليومية.
و�ملفرد�ت  �مل�صطلحات  تعريب   •
غ���ري �ل��ع��رب��ي��ة و�ل����ص���ت���ف���ادة من 
�مل�����ف�����رد�ت  �ن����ت����ق����اء  �مل����ع����اج����م يف 

�لعلمية و�لتقنية يف �لق�صيدة.
و�ل�������ص���اع���رة  ل��ل�����ص��اع��ر  • مي���ك���ن 
�مل�����ص��ارك��ة ب���ث���اث ق�����ص��ائ��د كحد 
ي��ك��ون قد  اأن ال  ب�����ض��رط  اأق�����ض��ى، 

�صبق ن�صرها يف �أي مكان �آخر.

مجاالت قصائد السباق
�مل�صابقة  جم��الت  �أن  �ملجل�ص  و�أو���ص��ح 

تنح�صر فيما يلي:

�لعربية،  للغة  �ل���دويل  �ملجل�ص  �أع��ل��ن 
�أف�صل  م�صابقة  �إل���ى  �لتقدم  ب��اب  فتح 
منبها  �لعربية،  �للغة  يف  ق�صيدة  �أل��ف 
و�ختيار  حتكيمها  يتم  �صوف  �أن��ه  �إل��ى 
لتقدم  بينها  من  ق�صائد  ع�صر  �أف�صل 
يف �مل�����وؤمت�����ر �ل��������دويل ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
خ��ال  دب���ي  يف  ع��ق��ده  �ل�صنوي �ملقرر 
�ملو�فق    ،1439 �صعبان   ٥-1 من  �لفرتة 

17-21 �أبريل 2018.
ودعا �ملجل�ص �ل�صعر�ء و�ل�صاعر�ت 
من خمتلف دول �لعامل �إلى �مل�صاركة يف 
�للغة  خدمة  �إلى  تهدف  �لتي  �مل�صابقة 
�ملبدع�،  �صعر�ئها  وت�صجيع  �لعربية 
و�إث��������ر�ء �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة ودع�����م فنها 
روح  و�إذك���اء  �أغ��ر����ص��ه،  وتنوع  �ل�صعري 
�ملناف�صة �ل�صريفة ب� مبدعي �لعربية 

وحمبيها.

شروط المسابقة
وت�������ض���م���ن اإع��������ان امل���ج���ل�������س ����ض���روط 
ومتطلبات �مل�صابقة على �لنحو �لتايل:
م��وزون��ة  �ل��ق�����ص��ي��دة  ت��ك��ون  �أن   •

ومقفاة، ول تزيد على 30 بيتا.

و�ل��ت��ق��ن��ي��ة  و�ل����ع����ل����وم  • �ل����ط����ب 
و�ل�������������ص������ن������اع������ات و�مل�����ب�����ت�����ك�����ر�ت 

و�لإبد�عات و�ملكت�صفات �حلديثة.
و�ل��ف��ن��ون  و�ل��ث��ق��اف��ة  • �لإع������ام 

و�لتعليم و�صوق �لعمل و�لإد�رة.
بالهوية  �لعربية  �للغة  عاقة   •

و�ملرجعية و�لثو�بت.
�لعربية  �ل��ل��غ��ة  ب���  �ل��ع��اق��ة   •
و�مل���ج���ت���م���ع و�لأ������ص�����رة و�مل��ع��ل��م��� 
و�لعامل�  و�ل��ط��اب  و�لأ���ص��ات��ذة 

يف �ملهن �ملختلفة.
• تاريخ �للغة �لعربية مع �لعلوم 
و�ل�صناعة  و�ل��ه��ن��د���ص��ة  و�مل���ع���ارف 

و�لفنون يف �لع�صور �لقدمية.
ع��ل��ى  �ل���ع���رب���ي���ة  �ل���ل���غ���ة  • و�ق������ع 
�مل���������ص����ت����وى �ل����وط����ن����ي و�ل����ع����رب����ي 

و�لإ�صامي و�لدويل.

التحكيم والتكريم
و�أع����ل����ن �مل��ج��ل�����ص �أن������ه ���ص��ي��ت��م حت��ك��ي��م 
�لأع������م������ال �مل���ق���دم���ة م����ن ق���ب���ل جل���ان 
ومتطلبات  م��ع��اي��ري  وف���ق  متخ�ص�صة 
�أح�صن  �مل�صابقة، كما �صوف يتم �ختيار 

ع�����ص��ر ق�����ص��ائ��د، م���وؤك���د� �أن �أ���ص��ح��اب��ه��ا 
�ل���دويل  ح�صاب �ملوؤمتر  ع��ل��ى  ي��دع��ون 
�أم�����ص��ي��ة  يف  �لعربية للم�صاركة  ل��ل��غ��ة 
�لدويل  �صعرية �صمن فعاليات �ملوؤمتر 
�ل��ع��رب��ي��ة، م���ع منحهم  �ل�����ص��اب��ع ل��ل��غ��ة 
مكافاأة مالية رمزية ت�صجيعية و�صهادة 

م�صاركة.

طباعة القصائد
�أن جميع  �ملجل�ص  �لقائمون على  و�أكد 
حتّكم  للم�صابقة  �مل��ق��دم��ة  �ل��ق�����ص��ائ��د 
ويتم تقييمها وفق معايري خا�صة بهذه 
�مل�صابقة، م�صيف� �أنه يتم ن�صر �أف�صل 
�ألف ق�صيدة يف ديو�ن �صاحبة �جلالة 
�للغة �لعربية �لذي �صوف يطبع ويوزع 
يف �مل��وؤمت��ر ع��ل��ى م��ئ��ات �مل�����ص��ارك��� من 

�أكر من 70 دولة.
للم�صابقة،  �ل��ت��ق��دم  م��وع��د  و�أم����ا 
فاإنه ورد يف �إعان �ملجل�ص �لدويل للغة 
�مل�����ص��ارك��ات  ��صتقبال  ب���اب  �أن  �ل��ع��رب��ي��ة 
ي��ظ��ل م��ف��ت��وح��ا ح��ت��ى ن��ه��اي��ة �أك��ت��وب��ر 

�حلايل.

نبذة عن المجلس 
�ل����دويل  �مل��ج��ل�����ص  ت��اأ���ص��ي�����ص  �أن  ي���ذك���ر 
ق��ر�ر من  بناء على  ج��اء  �لعربية  للغة 
م��ن��ظ��م��ة ي��ون�����ص��ك��و ل��ل��رتب��ي��ة و�ل��ع��ل��وم 
 2008 ي��ك��ون   �أن  على  ن�ص  و�ل��ث��ق��اف��ة، 
ع��ام��ا دول��ي��ا ل��ل��غ��ات، ودع���ا �إل���ى تعزيز 
�لثقايف  و�لتنوع  �لتعددية  عن  �لتعبري 
و�صبكات  �لإع���ام  و�صائل  يف  و�ل��ل��غ��وي 
�حل���و�ر  وت�صجيع  �ل��ع��امل��ي��ة،  �مل��ع��ل��وم��ات 
و�ل�صعوب  و�لثقافات  �حل�����ص��ار�ت  ب��� 
وهو  و�صونه،  �ل��رت�ث  على  و�ملحافظة 
ما �آزره قر�ر مماثل �صدر عن �جلمعية 
�أقر   ،2007 عام  �ملتحدة  لاأمم  �لعامة 
�ل��ر�ئ��دة  �ل��وك��ال��ة  يون�صكو،  ت��ك��ون  ب���اأن 

لهذه �ملنا�صبة.
 ومبنا�صبة �إعان 2008 عاما دوليا 
للغات، مت تقدمي مبادرة �إن�صاء �ملجل�ص 
�إل����ى يون�صكو  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��ل��غ��ة  �ل�����دويل 
�لعربية  �ل��دول  وخوطبت  به،  فرحبت 
�لتي  �ملبادرة  �لدولية لدعم  و�ملنظمات 

حظيت بدعم عربي ودويل كبري.

دعوة للمشاركة
في »مسابقة ألف قصيدة«
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تقنية

العميل أوال
�لعميل �أول.. منهجية جديدة ي�صعى وزير �لت�صالت وتقنية �ملعلومات 
عمله  ��صرت�تيجية  تكون  �أن  �إلى  �ل�صو�حة  عبد�هلل  �ملهند�ص  �ل�صعودي 
�حل��ج��ب عن  ب��رف��ع  وّج���ه معاليه  �ملا�صية  �لأ���ص��اب��ي��ع  �ل�����وز�رة، ففي  يف 
جمموعة من تطبيقات �ملكاملات �ل�صوتية و�ملرئية �مل�صتوفاة للمتطلبات 
ممها  و�ملقيم�،  �ملو�طن�  لعموم  ��صتخد�مها  و�إت��اح��ة  �لتنظيمية، 

�صركات �لت�صالت �أ�صبوعا و�حد� فقط للتنفيذ.
ه��ذ� �لتوجيه �جل��دي��د يعد ب���ادرة خ��ري، و�إع���ادة �أم��ل ب��اأن نكون 
مو�كب� لكل ما هو جديد يف �صوق �لتقنية، وفر�صة مو�تية ل�صركات 
�لبيانات،  قطاع  يف  �أك��ر  لا�صتثمار  و�لقادمة  �حلالية  �لت�صالت 
متى ما كان هناك تركيز على تقدمي خدمات �لإنرتنت و�خلدمات 

�مل�صافة، متا�صيا مع �لتوجه �لعاملي لقطاع �لت�صالت و�ملعلومات.
�أب����د�؛ ف��رغ��م �لتطور  و�أن ت��اأت��ي م��ت��اأخ��ر� خ��ري م��ن �أل ت��اأت��ي 
�أن  �إل  �ململكة،  يف  �لت�����ص��الت  ق��ط��اع  يف  �ل��ز�ئ��د  و�ل��ن��م��و  �ل�صريع 
�لر�صا  على  مرغم  �لعميل  ب��اأن  تعتقد  زل��ت  م��ا  �ملحلية  �صركاتنا 
�صركات  �أن  هي  غربال  يحجبها  ل  �لتي  و�حلقيقة  ل��ه،  يقدم  مبا 
�مل�صافة حتى  �خلدمات  �ملزيد من  تقدمي  �إل��ى  �لت�صالت حتتاج 
�أنه  كما  تعد جمدية،  و�جل��زرة مل  �لع�صا  ف�صيا�صة  �لعميل،  تقنع 
�آن �لأو�ن لتد�رك �أخطاء �ملا�صي، و�حرت�م �لعميل بالتناف�ص على 

�إر�صائه، بدل من ��صتهاكه.
و�خلطوة �لأولى لإر�صاء �لعميل تبد�أ بتح�ص� �لبنية �لتحتية 
خلدمات �لإنرتنت، وتقدمي حلول �إ�صافية يف هذ� �ملجال، مع �لأخذ 
�أ�صعار �لباقات و�إلغاء �صيا�صة �ل�صتخد�م �لعادل �لذي  يف �حل�صابان، 

ل عدل فيه.
�ل���ي���وم ن��رف��ع �ل��ق��ب��ع��ة ت��ق��دي��ر� و�ح���رت�م���ا ل��ل��م��ه��ن��د���ص ع��ب��د�هلل 
يف  جديد  ل�صتثمار  �لبو�صلة  �صتتحرك  معاليه  فبتوجيه  �ل�صو�حة، 
�ل�صركات  من  للكثري  م�صر�عيه  على  �لباب  فاحتة  �لبيانات،  قطاع 
�لأجنبية لتقدمي خدماتها يف �ل�صعودية، وتوفري �لكثري من فر�ص 

�لعمل لل�صباب �ل�صعودي يف هذ� �لقطاع �حليوي.
�صكر� جمدد� معايل �لوزير، فباأمثالكم يفخر �لوطن.

حسن أحمد العواجي
ريتويت

فون مارت

 Iphone X آيفون إكس
Apple نسخة خاصة من

�آيفون، قررت  �لذكي  �أب��ل  �إ�صد�ر من هاتف  �أول  �صنو�ت على  م��رور ع�صر  مبنا�صبة 
وياأتي  Iphon X؛  عليها  �أطلق  �آي��ف��ون  ج��د� من  ن�صخة خا�صة  �إط��اق  �أب��ل  �صركة 

�ل�صد�ر �جلديد للمرة �لأولى باملميز�ت �لتالية:
.Super Retina HD صا�صة مبقا�ص 5.8 �إن�ص من نوع� •

.x 1125 • دقة و�صوح 2436 
.f/2.4 �كامري� بدقة 12 ميجا بك�صل، وفتحة عد�صة ت�صل ل •

• ميزة �لتثبيت �لب�صري مع وجود فا�ص LED رباعي.
• تقنية �لتعرف على �لوجه مع حتويل �نطباعات �مل�صتخدم �لى �إميوجي.

• معالج A11 Bionic �صد��صي �لنو�ة.
• �صماعة �إ�صترييو.

• دعم خا�صية �ل�صحن �ل�صريع و�ل�صحن �لا�صلكي.
• �لذ�كرة �لع�صو�ئية 3 جيجا بايت.

• �لذ�كرة �لد�خلية 256/64 جيجا بايت.
• �للونان �لرمادي و�لف�صي.

• موعد �ل�صد�ر 3 نوفمر 2017.

قفل بمستشعر للتحذير
حال ترك الباب مفتوحا

للباب  �لذكية، قفا  �ملنزل  �أدو�ت  �لر�ئدة يف جمال   Augst Home �صركة  قدمت 
�لذكي  �لهاتف  طريق  عن  جيد�  �لباب  قفل  مت  �إذ�  ما  لتحديد  ذك��ي  م�صت�صعر  مع 
�إحد�هما  August Smart Lock بن�صخت�،  �ملنزل. ويتوفر قفل  �إلى  �لعودة  دون 
لل�صيوف،  ومفتاح  �لتلقائي  �لفتح  ميزة  مع  دولر�   179 ب�صعر  �لتكلفة  منخف�صة 
بينما يبد�أ �صعر �لن�صخة �ملطورة Pro من 279 دولر�، وحتمل مو��صفات كاملة مع 

دعم للو�ي فاي و�لبلوتوث.

ابتكارات غريبة

FIFA 18 لعبة
���ص��درت �لأ���ص��ب��وع �مل��ا���ص��ي ب�����ص��وق �أل���ع���اب �ل��ف��ي��دي��و لعبة 
فيفا  �ألعاب  �صل�صلة  من  وهي   FIFA 18 فيفا  �لقدم  كرة 
�لن�صخة  ه��ذه  وت��ع��د   .EA Sports �صركة  ع��ن  �ل�����ص��ادرة 
�جلديد  �لر�صوميات  حم��رك  ت�صتخدم  �لتي  �لثانية  هي 

.Frostbite فرو�صتبايت
 4 باي�صتي�صن  �لت�صغيل  �أنظمة  على  �للعبة  وتعمل 
�إك�ص  وي��ن��دوز،  مايكرو�صوفت   ،PS3  3 با�صتي�صن   ،PS4
 ،X Box One �إك�ص بوك�ص ون   ،X Box 360 بوك�ص 360 
خمتلفة،  ن�صخة  بثاث  ���ص��درت  وق��د  �صويت�ص.  نينتندو 

فيما يبد�أ �صعرها �لر�صمي ب� 60 دولر�.

ألعاب الفيديو

مؤتمر آبل 2017
• �ملكان: قاعة �صتيف جوبز

• �لتاريخ: 12 �صبتمر 2017.
 .Let's meet at our place ل�صعار: لنجتمع يف منزلنا� •

• �أبرز �ملنتجات:
.Ios 11 نظام �لت�صغيل •

.Apple Watch لإ�صد�ر �لثالث من �صاعة� •
.Iphone 8، Iphone 8 plus لإ�صد�ر �لثامن من� •

• ن�صخة خا�صة من �لآيفون مبنا�صبة مرور ع�صر �صنو�ت
    .Iphone X Editone على �أول �إ�صد�ر

.k4 يدعم تقنية Apple TV ن�صخة حمدثة من تلفزيون �أبل •

تكنو +

العدد 208  |  11 محرم 1439  |  01 أكتوبر 2017



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، سارة القحطاني

عبد العزيز رديف،  سعيد العمري،
خالد محمد العمري, مشهور العمري

عدنان األلمعي، هادي الشهراني
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
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الصفحة األخيرة

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد
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مشمسمشمسجزئيا مشمس مشمسمشمسمشمسمشمس مشمس مشمس

26-3926-3926-4026-4227-4023-3923-3923-3823-3823-3815-2614-2614-2714-27       16-27

مشمسمشمسمشمس مشمس مشمس

هنا أبها!
�لع���دد �خلا�ص »هنا �أبها« �ل���ذي �أ�صدرته �صحيفة »�آفاق« بجامعة �مللك 
خال���د يرتج���م �لقوة �ل�صياحي���ة ملنطقة ع�ص���ري، وكيف �أن قي���اد�ت هذه 
�ملنطق���ة برئا�صة �صمو �أمريها و�صمو نائبه قد و�صعو� �أبها على خارطة 

�ل�صياحة �لعربية لعام 2017.
ول ي�صعن���ا به���ذه �ملنا�صب���ة �إل �أن نتق���دم بو�ف���ر �ل�صك���ر و�لتقدي���ر 
و�لعرفان ل�صمو �أمري �ملنطقة و�صمو نائبه، �للذ�ن ثّمنا جهود جامعتنا 
�حلبيب���ة �ملتو��صل���ة لإب���ر�ز منطقة ع�ص���ري يف كافة �ملج���الت، وخلدمة 

�ملجتمع �ملحلي يف �ملنطقة.
لقد خ�ص�صت �ل�صحيفة، وبتوجيهات من معايل مديرها �لأ�صتاذ 
�لدكتور فالح بن رجاء �هلل �ل�صلمي، عددها �ملميز و�لذي �صدر يف �صكل 
جملة، ليو�كب هذه �ملنا�صبة �لكرى يف تاريخ �ملنطقة، وليعك�ص �أن �أبها 

هي د�ئما عا�صمة لل�صياحة �ل�صعودية و�لعربية.
وق���د �رتاأين���ا �أن ي�ص���در ه���ذ� �لع���دد خ���ال �ل�صي���ف لنتمك���ن من 
توثي���ق �أكر ع���دد ممكن من فعالي���ات �ملنا�صبة ونعك�صه���ا على �مل�صتوى 
�لإعام���ي، وه���ذ� م���ا ح���دث فع���ا، فق���د عاي�ص���ت �أبه���ا �أجم���ل تاري���خ 
له���ا خ���ال هذ� �لع���ام، و�صت�صتم���ر، ب���اإذن �هلل، تت�صدر �مل���دن �لعربية يف 

�ل�صياحة خال �لأعو�م و�لعقود �لقادمة.
وقد �خرتنا »هنا �أبها« عنو�نا لهذ� �لعدد �لذي �صم ب� �صفحاته 
لوح���ات فوتوغر�في���ة وفني���ة و�إن�صاني���ة ر�ئع���ة لأطف���ال �ملنطق���ة وه���م 
يرحبون بوفود �ل�صياحة �ل�صعودية و�خلليجية و�لعربية �لذين قدمو� 

خال هذ� �لعام ول ز�لو� يتو�فدون عليها.
ومن���ذ �أن خططن���ا لإنتاج هذ� �لعدد قبل ع���دة �أ�صهر، وفريق »�آفاق« 
عم���ل بانتظام يف الوقت على جمع املعلومات وحتريرها والتقاط ال�ضور 
وجم���ع �ملتو�ف���ر منها، لأن �ل�صورة هي �حلدث �لأبرز يف هذ� �لعدد، كيف 
ل ونح���ن نتحدث ع���ن �ل�صياحة! فال�صورة هي �لعنو�ن �لأهم لكل حدث 
�صياحي، ولكل منظر جميل، ولكل ح�صور عائلي، ولكل منا�صبة �صعيدة؛ 

ولهذ� فقد ت�صيدت �ل�صورة هذ� �لعدد �خلا�ص من �ل�صحيفة.
ويف �خلت���ام �أ�صك���ر فري���ق �لعم���ل من �لزم���اء و�لزمي���ات �لذين 
�صارك���و� يف حتري���ر وت�صمي���م و�إنت���اج ه���ذ� �لع���دد �خلا����ص �ل���ذي يع���د 
��صتثنائي���ا لكون���ه �أول ع���دد »جمات���ي« ي�ص���در ع���ن �جلامع���ة، كم���ا يف 
ظن���ي �أن���ه �لعدد �لأكر متيز� عن هذه �ملنا�صب���ة ب� �ملطبوعات �لعامة 
�أو �ملتخ�ص�ص���ة، ونح���ن �صع���د�ء ج���د� به���ذ� �حل�ص���ور يف منا�صب���ة لي�صت 
للمنطق���ة فح�ص���ب، ب���ل على م�صت���وى �لوط���ن ولل�ص���دى �لو��صع �لذي 

وجده هذ� �لعدد.

نافذة
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