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اخ��ت��ت��م��ت اخل��م��ي�����س امل��ا���ض��ي، ف��ع��ال��ي��ات 
معر�س الكتاب واملعلومات الرابع ع�ضر 
بعمادة  ممثلة  اجلامعة،  نظمته  ال��ذي 
�ضلطان  الأم��ر  مبركز  املكتبات،  �ضوؤون 
بح�ضور   م�ضيط،  خمي�س  يف  احل�ضاري 
فالح  الدكتور  الأ�ضتاذ  اجلامعة  مدير 
اجلهات  م�����ض��وؤويل  م��ن  وع���دد  ال�ضلمي، 
امل�����ض��ارك��ة  ال��ن�����ض��ر  ودور  احل���ك���وم���ي���ة، 

باملعر�س.
»اأت��ق��دم  كلمته  يف  ال�����ض��ل��م��ي  وق����ال 
اإجن��اح  يف  اأ�ضهم  مل��ن  وتقديري  ب�ضكري 

ال�ضمو  �ضاحب  راأ�ضهم  وعلى  املعر�س، 
امل��ل��ك��ي الأم������ر ف��ي�����ض��ل ب���ن خ���ال���د بن 
على  ع�ضر،  منطقة  اأم��ر  عبدالعزيز، 
رعايته للمعر�س، ول�ضمو نائبه �ضاحب 
ال�ضمو امللكي الأمر من�ضور بن مقرن 
برعايته  �ضرفنا  ال���ذي  عبدالعزيز  ب��ن 

حلفل افتتاح املعر�س«.
اجلهات  جميع  ال�ضلمي  �ضكر   كما 
ال��ت��ي اأ���ض��ه��م��ت و���ض��ارك��ت يف اإجن����اح ه��ذا 
احلكومية  اجل��ه��ات  وم��ن��ه��ا:  امل��ع��ر���س، 
املدنية والع�ضكرية التي �ضاركت باأجنحة 

اأبها الأدب��ي والغرفة  يف املعر�س، ونادي 
وملن�ضوبي  ب��اأب��ه��ا،  ال�ضناعية  ال��ت��ج��اري��ة 
جامعة امللك �ضعود، �ضيف ال�ضرف لهذا 
ال���ع���ام، وج��م��ي��ع اجل��ام��ع��ات ال�����ض��ع��ودي��ة 

امل�ضاركة، وكذلك دور الن�ضر املختلفة.
م��ن ج��ه��ت��ه، اأو����ض���ح ع��م��ي��د ���ض��وؤون 
اأن  نا�ضر  اآل  عبداهلل  الدكتور  املكتبات 
معر�س الكتاب الرابع ع�ضر لهذا العام، 
جنح بت�ضافر جهود اجلميع �ضواء على 
اجلهات  م�ضاركات  اأو  اجلامعة  م�ضتوى 
�ضكره  مقدما  الن�ضر،  احلكومية  ودور 

املعر�س. من  اإجن���اح  يف  اأ�ضهم  م��ن  لكل 
جانبه، تقدم اأمني مكتبة امللك عبد اهلل 
الغرباين، يف  اأحمد  الأدب��ي،  اأبها  بنادي 
اجلهات  ع��ن  نيابة  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  كلمته 
للجامعة  وت��ق��دي��ره  ب�ضكره  امل�����ض��ارك��ة، 
حتقق  التي  الفعالية  ه��ذه  تنظيم  على 
رغ���ب���ات ج��م��ي��ع ���ض��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع. ويف 
ختام احلفل كرم مدير اجلامعة جميع 

اجلهات امل�ضاركة يف املعر�س.

سعيد العمري 

عث��ر علم��اء اآلثار ف��ي حوض نه��ر الراي��ن ف��ي ألمانيا، 
بالقرب من بلدة »إبيلش��ايم« Eppelsheim على »سنين« 
متحجري��ن، أظهرت التج��ارب التي أجري��ت عليهما أنهما 
يع��ودان لحيوان عاش في تل��ك المنطقة قبل 9،7 مليون 
س��نة، في م��ا يعتقد أنه  سيتس��بب بإع��ادة كتابة تاريخ 
الك��رة األرضية، إذ كان��ت إثيوبيا موطن أق��دم أحفورية 
متحج��رة لهي��كل عظمي عث��ر عليه في الس��ابق، يعود 

عمره إلى 3،2 مليون سنة.
ويقول علماء اآلثار أن »الس��نين« اللذين عثر عليهما ال 
يشبهان أسنان أي نوع من أنواع الحيوانات التي سبق العثور 
عليها في إفريقيا، مما يلقي بظالل من الش��ك على نظرية 
»الهجرة من إفريقيا« التي س��ادت لعق��ود وتفيد بهجرات 
متعاقبة للبش��ر والحيوانات من الق��ارة اإلفريقية إلى باقي 

أنحاء العالم قبل مئات آالف أو ماليين السنين.
صحيفة Die Welt األلمانية أشارت إلى أن علماء اآلثار 
اللذين اكتش��فوا هاتي��ن األحفوريتين ت��رددوا لمدة عام 
كامل قبل نش��ر ورقتهم العلمية ح��ول الموضوع؛ وقد 
اعتب��ر مدير متحف التاريخ الطبيع��ي في ألمانيا »هيربرت 
لوتز« Herbert Lutz هذا الكشف »كشفا غامضا« يصعب 
تفس��يره حاليا، وأنه مجرد بداية ما زالت بحاجة لكثير من 
البحث والتدقيق لمعرفة سبب وظروف وجود األحفورتين 

في تلك المنطقة من العالم. 
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احلركة  اإث���راء  يف  ودوره���ا  اجلامعة   ،2017 للعام  الأدب��ي��ة  ال�ضخ�ضية  بجائزة 
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برامج يف اجلامعة.
)تفا�ضيل �ضفحة 18(

األديب أحمد مطاعن: فوزي بجائزة الشخصية 
األدبية 2017 دليل اهتمام الدولة بالمثقفين
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أخبار الوطن

نائب أمير عسير يترأس اجتماع
اللجنة العامة لتحقيق رؤية 2030

يحيى التيهاني
 

تراأ�س نائب اأمر منطقة ع�ضر، رئي�س 
 ،2030 روؤي���ة  لتحقيق  ال��ع��ام��ة  اللجنة 
من�ضور  الأم���ر  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 
ب���ن م��ق��رن ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، الأرب���ع���اء 
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امل��ا���ض��ي، ب��ق��اع��ة الج��ت��م��اع��ات ب��دي��وان 
الإمارة، الجتماع الثالث للجنة العامة 
مدير  بح�ضور   ،2030 روؤي����ة  لتحقيق 
اجلامعة الدكتور فالح ال�ضلمي، ووكيل 
اإمارة منطقة ع�ضر �ضليمان بن حممد 
اجلري�س، ومن�ضقي اجلهات احلكومية 

من�ضور  الأم��ر  وا�ضتهل  العالقة.  ذات 
فيها  رح��ب  بكلمة  الجتماع  مقرن  بن 
ب��اجل��م��ي��ع و����ض���ك���ره���م ع���ل���ى ج��ه��وده��م 

املبذولة، راجيا لهم التوفيق وال�ضداد.
و���ض��ه��د الج���ت���م���اع ع��ر���ض��ا م��رئ��ي��ا 
ت�������ض���م���ن ت����و�����ض����ي����ات الج����ت����م����اع����ني 

ال�ضابقني، وما و�ضلت اإليه اللجنة من 
لتحقيق  مكتب  باإن�ضاء  وذل��ك  اأع��م��ال، 
لكل  الأول  ب��امل�����ض��وؤول  مرتبط  ال��روؤي��ة 
جهة، وي�ضم كوادر عالية الكفاءة تتمتع 
يكلف  اأن  والفعالية على  امل��ب��ادرة  ب��روح 
اأحدهم من�ضقا دائما مع اللجنة العامة 

لتحقيق الروؤية بالإمارة، واأن تعمل كل 
للموارد  الأم��ث��ل  ال�ضتغالل  على  جهة 
التحتية  ال��ب��ن��ى  وت���وف���ر  ل��ه��ا  امل��ت��اح��ة 
بينها  الربط  لي�ضهل  الالزمة  التقنية 
وب���ني الإم��������ارة، واأن ي��ت��م ع��ق��د اجتماع 
�ضر  مل��راج��ع��ة  وذل�����ك  ���ض��ه��ري��ا،  دوري 

ما  يف  تقدمه  وقيا�س  وتطويره  العمل 
يتقرر من مهام.

ويف ختام الج��ت��م��اع، وج��ه الأم��ر 
م��ن�����ض��ور ب����ن م���ق���رن ج��م��ي��ع اجل���ه���ات 
بالعمل على تنفيذ هذه التو�ضيات، كل 

فيما يخ�ضه.



أخبار الوطن

املوا�ضم  اأجن��ح  من  ع�ضر  ال��راب��ع  واملعلومات  الكتاب  معر�س  يعد 
�سعداء  ون��ح��ن  اجل��ام��ع��ة،  تنظمه  ال���ذي  الن�ساط  ل��ه��ذا  الثقافية 
فعاليات  املعر�س من  اإليه  ال��ذي و�ضل  الكبر  النجاح  لهذا  جدا 

وح�ضور وتفاعل جمتمعي كبر.
�ضلطان  الأم�����ر  م��رك��ز  امل��ع��ر���س يف  اإق���ام���ة  اأن  يف  ���ض��ك  ول 
املكثف  للح�ضور  وال��زم��ان  امل��ك��ان  م��ن  اع��ط��ى مت�ضعا  احل�����ض��اري 

للمعر�س من خمتلف �ضرائح املجتمع، رجال ون�ضاء واطفال.
ول �ضك يف اأن رعاية �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمر في�ضل بن 
الإفتتاح من  اأمر منطقة ع�ضر، وح�ضور  خالد بن عبدالعزيز 
عبدالعزيز  بن  مقرن  بن  من�ضور  الأم��ر  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 
وبعدا  املعر�س  اأ�ضاف متيزا خا�ضا على  قد  املنطقة،  اأمر  ناأئب 
اإعالميا مهما، وهذا لي�س مب�ضتغرب لأن اأمارة املنطقة تقف دائما 

وت�ضاند كل فعاليات ون�ضاطات اجلامعة.
بعدا  اأعطى  للمعر�س  �ضرف  �ضيف  ا�ضتحداث  فكرة  اأن  كما 
جديدا يف اكت�ضاب مزيد من احل�ضور واللقاءات على هام�س هذا 
ال�ضيف. اإن اختيار جامعة امللك �ضعود �ضيفا لل�ضرف يف معر�س 
هذا العام، مل ياأت �ضدفة بل جاء نتيجة ما حققته هذه اجلامعة 
واخل���ارج.  ال��داخ��ل  م�ضتوى  على  ك��ب��رة  جن��اح��ات  م��ن  العريقة 
وح�ضور جامعة امللك �ضعود باجنحتها ومبن�ضوبيها اأوجد تفاعال 

اإ�ضافيا مل يكن موجودا يف معار�س �ضابقة.
املنطقة  قطاعات  خمتلف  من  الكبر  التواجد  ف��اإن  وكذلك 
مدنية وع�ضكرية كان له البعد املهم يف تنوع اجلهود املوؤ�ض�ضية يف 
جمال الكتاب واملعلومات، اإ�ضافة الى دور ن�ضر عديدة اأ�ضهمت يف 
اثراء احلركة الثقافية يف املعر�س. ونتطلع دائما الى مزيد من 
النجاح يف املعار�س امل�ضتقبلية، كما نرحب باأية مقرتحات جديدة 

من �ضاأنها اأن ترتقي باملعر�س وبخدماته فعالياته امل�ضتقبلية.  
واأخرا اأ�ضكر �ضعادة عميد �ضوؤون املكتبات والفرق التابعة له 
الكبر  اجلهد  ه��ذا  على  اجلامعة  يف  امل�ضاركة  اجلهات  وخمتلف 
ون�ضاطا جمتمعيا مهما  تنظيما مميزا  ال��ذي حققنا من خالله 

من اأن�ضطة اجلامعة يف خدمة املجتمع.

نجاح معرض الكتاب

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

العدد 211  |  02 صفر 1439  |  22 أكتوبر 2017

تفقد نائب اأمر منطقة ع�ضر، رئي�س جمل�س التنمية 
ال�����ض��ي��اح��ي��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة، الأم�����ر م��ن�����ض��ور ب���ن م��ق��رن بن 
عبدالعزيز، م�ضروع تطوير فندق انرتكونتننتال مبتنزه 

ال�ضودة ال�ضياحي.
وفور و�ضوله اإلى مقر الفندق، ا�ضتمع �ضموه �ضرحا 
اأك���ر م��ن 53  ال���ذي بلغت قيمته  امل�����ض��روع  مف�ضال ع��ن 
مليون ريال، ويقع على م�ضاحة 6200 مرت مربع، وبلغت 

ن�ضبة الإجناز فيه %65.
اأحمد  بن  ح�ضن  بالفندق،  الت�ضغيل  مدير  واأو�ضح 
امل�ضروع  يف  والتطوير  التجديد  عنا�ضر  اأن  امل��را���ض��دة، 
والطبقات  املائي واحل��راري  الأ�ضطح  اإع��ادة عزل  ت�ضمل 
الالزمة لالإنهاء، واإعادة ت�ضطيب وعزل وتركيب دورات 
الفندق،  طوابق  جميع  يف  احلديثة  باإك�ض�ضواراتها  املياه 
اإل���ى ج��ان��ب اإع����ادة ت�ضطيب غ���رف ال��ن��وم وامل���م���رات من 
يف  املطبخ  وت�ضطيب  وبناء  واأ�ضقف،  وح��وائ��ط  اأر�ضيات 
اأنظمة  اإع��ادة تاأهيل  ال��ب��دروم وال��دور الأر���ض��ي، وكذلك 
واملياه  ال�ضوت  ومكربات  املركزية  وال�ضاعات  الكهرباء 

وال�ضرف ال�ضحي واأنظمة احلريق بالفندق.
بعد ذلك، انتقل الأمر من�ضور بن مقرن اإلى قاعة 
�ضخ�س،   500 كر من  تت�ضع لأ التي  بالفندق  املوؤمترات 
واطلع على ما حتويه من جتهيزات، وما تتطلبه القاعة 
للغرف  من��وذج��ا  �ضموه  �ضاهد  ث��م  وتطوير،  تاأهيل  م��ن 
والأجنحة التي �ضيكون عليها الفندق بعد النتهاء من 

اأعمال ال�ضيانة.

..ويتفقد مشروع تطوير
»فندق إنتركونتننتال« بالسودة



أخبار الجامعة

عبدالعزيز رديف

تناولت الدورة التدريبية التي قدمتها 
لزوار  باجلامعة  املكتبات  �ضوؤون  عمادة 
امل��ع��ر���س م��و���ض��وع »ط�����رق ال��ب��ح��ث يف 
وقدمها  ال�ضعودية«،  الرقمية  املكتبة 

املدرب اأحمد النفي�ضة.
امل��ك��ت��ب��ة  اأن  ال��ن��ف��ي�����ض��ة  واأو������ض�����ح   
ب��ن��اء منظومة  اإل����ى  ت�����ض��ع��ى  ال��رق��م��ي��ة 
�ضخمة ومتطورة يف  �ضتى التخ�ض�ضات، 
والبحثية،  التعليمية  العملية  ل��دع��م 
وت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات امل�����ض��ت��ف��ي��دي��ن يف  
الأب��ح��اث  وم��راك��ز  التعليم  موؤ�ض�ضات 
واملعلومات باململكة العربية ال�ضعودية.

واأ�������ض������ار اإل�������ى دوره��������ا يف ت��وف��ر 
واإت���اح���ة وت��ن��ظ��ي��م م�����ض��ادر امل��ع��ل��وم��ات 
الإف����ادة  �ضبل  وت�ضهيل  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  قبل  من  منها 
واملتخ�ض�ضني  وال��ط��الب  وال��ب��اح��ث��ني 
العاملني يف  موؤ�ض�ضات التعليم ومراكز 
العربية  باململكة  واملعلومات  الأب��ح��اث 
ال�����ض��ع��ودي��ة، م���ن خ���الل واج���ه���ة بحث 

وا�ضرتجاع اإلكرتونية موحدة.
للمتدربني  النفي�ضة  ق���دم  ك��م��ا   

طرق البحث في المكتبة الرقمية.. في دورة

دورة عن كسب األصدقاء
سعيد العمري

���ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س ال��ك��ت��اب 
نظمته  ال�����ذي  ال�������14  وامل���ع���ل���وم���ات 
اجل��ام��ع��ة حت���ت ���ض��ع��ار »���ض��ي��اح��ة يف 
ك����ت����اب«، مب���رك���ز الأم�������ر ���ض��ل��ط��ان 
احل�����������ض�����اري ب���خ���م���ي�������س م�����ض��ي��ط، 
ب��ع��ن��وان  ت���دري���ب���ي���ة  دورة  اأق���ي���م���ت 
»ك�����ض��ب الأ���ض��دق��اء وف���ق اأمن��اط��ه��م 

ال�ضخ�ضية«. 
واأو�ضح مقدم الدورة، الدكتور 
م��ن��ه��ا  ال����ه����دف  اأن  م��������رزوق،  ع���ل���ي 

التعليم اإللكتروني بتهامة
يدرب أعضاء التدريس

إبراهيم الهاللي

اأع�����ض��اء هيئة  ي��ك��ون  اأن  ف���رع اجل��ام��ع��ة بتهامة ع��ل��ى  يف ظ��ل ح��ر���س 
املتاحة  امل����وارد  ك��ل  م��ن  ي�ضتفيدون  جاهزيتهم  ك��ام��ل  يف  ال��ت��دري�����س 
التعلم  ع��م��ادة  تقدمه  ومل��ا  احل��دي��ث  التعليم  يف  احل��دي��ث��ة  والتقنيات 
الإلكرتوين باجلامعة من متيز وجناحات مت�ضارعة يف جتربة التعليم 
ب��ت��ق��دمي دورة مكثفة  ب��ال��ف��رع  امل��ع��ام��ل  ق���ام ق�ضم  ف��ق��د  الإل���ك���رتوين، 
ال�ضتفادة من  للفرع حول  املن�ضمني حديثا  التدري�س  لأع�ضاء هيئة 

التعليم الإلكرتوين.
وكانت الدورة من اإعداد وتقدمي الدكتور حممد املزاح، وم�ضرف 
الإلكرتوين  التعلم  مدير  واإ���ض��راف  مبتابعة  العا�ضمي،  فايع  املعامل 

علي ال�ضهري 
ا�ضتفادوا من هذه  التدري�س ممن  اأع�ضاء هيئة  قدم  ويف اخلتام 
الدورة �ضكرهم وامتنانهم للجامعة ملا متثله  هذه الدورات من اأهمية 

تنعك�س بال�ضكل الإيجابي على العملية التعليمية

اك���ت�������ض���اب م����ه����ارة ف����ن الت�������ض���ال، 
وحت����ل����ي����ل ك���ي���ف���ي���ة ال����ت����ع����ام����ل م��ع 
واكت�ضاف  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال�ضخ�ضيات 
اأمناط ال�سخ�سيات التي ت�ؤثر فيها 
اإيجابا،  اأو  �ضلبا  عليك  توؤثر  والتي 
التعامل  كما تنفي قدرات الفرد يف 
الثقة بالنف�س  مع الآخرين وزي��ادة 

وحت�ضن الت�ضرف مع الآخرين.
واأب����ان اأن���ه مت ا���ض��ت��خ��دام ط��رق 
ال���ت���ق���دمي امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن م��ن��اق�����ض��ة 
وتدريبات عملية وعرو�س تقدميية 

ومقاطع فيديو واألعاب تدريبية .

البحث  يف  ط��رق  �ضرحا مف�ضال عن 
وكذلك  ال�ضعودية،  الرقمية  املكتبة 
حول بوابة التدريب اخلا�ضة باملكتبة 
اإلى  لفتا  الإل��ك��رتوين،  موقعها  على 
امل�����ض��ت��ف��ي��دي��ن م���ن خ��دم��ات  اأن ع����دد 
بح�ضب  ال�ضعودية،  الرقمية  املكتبة 
و600  مليونا  يتجاوز  اإح�ضائية،  اآخ��ر 
األ��ف م��ا ب��ني ط��الب وباحثي درا���ض��ات 
عليا واأع�ضاء هيئة تدري�س ومبتعثني، 
و15  حكومية  جامعة   27 اإل��ى  اإ�ضافة 

اأهلية، و�ضت موؤ�ض�ضات حكومية.
ي��ق��دم  ك����ان  امل���ع���ر����س  اأن  ي���ذك���ر 
كوبونات جمانية للطالب والطالبات 
العديد  قدم  كما  اإقامته،  مدة  ط��وال 
م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات امل�����ض��اح��ب��ة، م��ث��ل: 
الدورات التدريبية املجانية ب�ضهادات 
ح�ضور ر�ضمية، اإ�ضافة اإلى الأم�ضيات 

ال�ضعرية والثقافية.
امل�ضاحبة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  و���ض��ه��دت 
ل���ل���ك���ت���اب   14 اجل�����ام�����ع�����ة  مل����ع����ر�����س 
الذين  ال���زوار  من  اإق��ب��ال  واملعلومات 
اطلعوا على اأجنحه اجلهات امل�ضاركة، 
اإ���ض��اف��ة اإل����ى دور ال��ن�����ض��ر وال�����دورات 

التدريبية.
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فعالية لزرع ثقافة القراءة لدى الطفل
يتنقل فيها الطفل وفق ترتيب معني، 
لتحفيزه على حب القراءة والطالع، 
للطفل  اإذ مي��ك��ن  امل��ع��ل��وم��ات،  واإث�����راء 
م��ن خ���الل ال��ربام��ج م�����ض��اه��دة ر���ض��وم 
متحركة هادفة يف قالب تربوي مميز، 
العلمية  امل��ب��ادئ  �ضرح  اإل��ى  وال�ضتماع 

عبدالعزيز رديف

 اأق�����ام�����ت ع�����م�����ادة ������ض�����وؤون ال���ط���الب 
�ضفحات  ن���ادي  يف  ممثلة  ب��اجل��ام��ع��ة، 
ل����ل����ق����راءة، ف��ع��ال��ي��ة »ع������امل امل���ع���رف���ة« 
الكتاب  زرع حم��ب��ة  اإل���ى  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

بطريقة  ال��ط��ف��ل  ن��ف�����س  يف  وامل��ع��رف��ة 
م�������ض���وق���ة ومم����ت����ع����ة، وذل��������ك ���ض��م��ن 
فعاليات »معر�س اجلامعة 14 للكتاب 
وامل����ع����ل����وم����ات.. ����ض���ي���اح���ة يف ك���ت���اب«. 
ج���اء ذل���ك م��ن خ���الل خم�ضة ب��رام��ج 
دقائق،   10 برنامج  كل  م��دة  خمتلفة، 

م�ضاعدة،  تعليمية  و�ضائل  با�ضتخدام 
وكذلك ال�ضتماع اإلى الق�ض�س املمتعة 
واملفيدة بطريقة �ضائقة، مع احلر�س 

على ا�ضتخال�س العرب والفوائد.
وه����دف����ت ب����رام����ج ال��ف��ع��ال��ي��ة اإل����ى 
األ��ع��اب  ع���رب  الأط���ف���ال  ع��ق��ول  تن�ضيط 

ب��رام��ج  اإل���ى  اإ���ض��اف��ة  تناف�ضية مم��ت��ع��ة، 
ت�������ض���ه���م يف ت���ن���م���ي���ة اجل�����ان�����ب ال���ف���ن���ي 
الرتكيز  م��ع  الطفل،  ل��دى  والإب��داع��ي 
ع���ل���ى ق���ي���م ال���ع���م���ل ال����ي����دوي وال��ع��م��ل 

اجلماعي.
ال��ف��ع��ال��ي��ة ق���د حظيت  وك���ان���ت 

ب���اإق���ب���ال ع����دد ك��ب��ر م���ن الأط���ف���ال 
واأ����ض���ره���م ال���ذي���ن اأ�����ض����ادوا ب��ج��ه��ود 
زراعة حب  وبفكرة  القائمني عليه، 
القراءة والطالع لدى الأطفال يف 
والتطور  املعرفة  و�ضائل  تقدم  ظل 

التقني.
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سعيد العمري

اأق����ام ال��ن��ادي الأدب����ي ب��اأب��ه��ا، اأم�����ض��ي��ة �ضعرية 
اأحمد يحيى البهلكي، قّدمها رئي�س  لل�ضاعر 
ق�ضم اللغة العربية باجلامعة الدكتور اأحمد 

بن عبداهلل التيهاين.
و���ض��ه��دت الأم�����ض��ي��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت �ضمن 
ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س ال��ك��ت��اب وامل��ع��ل��وم��ات 14، 
واملثقفني.  الأدب����اء  م��ن  جماهريا  ح�����ض��ورا 
واألقى البهلكي باقة من الق�ضائد التي نالت 
وعدة  »ن���دى«،  كق�ضيدة  اجلميع،  ا�ضتح�ضان 
ن�ضو�س متنوعة، مركزا على بداياته، وذلك 
باختيار ق�ضيدة يناجي فيها حمبوبته »اأبها«، 
وتابع بق�ضائد  القد�س،  اإلى  واأخرى موجهة 
ال�ضاعر،  دواوي���ن  ع��ن  اإمل��اح��ات  تخللتها  ع��دة 

ودعوة الباحثني اإلى درا�ضتها.
الأم�ضية ب�ضكر جامعة  البهكلي  واختتم 

امللك خالد ونادي اأبها.
ال��ذي   14 الكتاب  معر�س  اأن  اإل��ى  ي�ضار 
ن��ظ��م��ت��ه اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة ب���ع���م���ادة ����ض���وؤون 
املكتبات، �ضاحبه عدد من الفعاليات املتنوعة، 
ال�ضعرية،  والأم�ضيات  التدريبية،  ك��ال��دورات 
وور�������س ال���ع���م���ل، وك���ذل���ك ف��ع��ال��ي��ات خ��ا���ض��ة 

بالعن�ضر الن�ضائي.
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، اأق����ام ال��ن��ادي الأدب���ي 
باأبها، اأم�ضية �ضعرية لأ�ضتاذ الأدب الأندل�ضي 
القرين،  غرم  بن  عو�س  الدكتور  باجلامعة، 
ع�ضري،  معدي  اإب��راه��ي��م  ال�ضاعر  والأدي����ب 
قدمها وكيل كلية العلوم الإن�ضانية للتطوير 
�ضعيد  بن  الدكتور خالد  باجلامعة  واجل��ودة 

اأبو حكمة.
�ضيفي  ب��ت��ع��ري��ف  الأم�������ض���ي���ة  اف��ت��ت��ح��ت 
الأم�����ض��ي��ة ال��دك��ت��ور ع��و���س ال��ق��رين والأدي���ب 
اإبراهيم معدي ع�ضري �ضاحب ديوان »مداد 
من بوح« ودي��وان »اأط��واق نائمة«. عقب ذلك 
األقى معدي ق�ضيدة وطنية بعنوان "�ضغاف".

واأما الدكتور عو�س القرين فقد �ضارك 
احل�ضور بلغز �ضعري، ثم قراأ ق�ضيدة بعنوان 

»ق�ضطا�س ال�ضماء يف نبي اهلل حممد«.
ال�ضاعران خمتارات من   بعد ذلك قدم 
واملتيمة  اأخ��ط��ل،  ب�ضمة  كق�ضيدة  نتاجهما 
ال��ف��اره��ة، ون��ب�����ض��ات ال���وف���اء، ووج����ه ال��غ��ول، 
واأي�ضا ق�ضيدة يف بي�ضة م�ضقط راأ�س الأديب 
اإب��راه��ي��م م��ع��دي، كما ق���راأ ال��دك��ت��ور القرين 

ق�ضيدة يف اأبطال احلد اجلنوبي.
ويف خ��ت��ام الأم�����ض��ي��ة، ك��رم عميد ���ض��وؤون 
�ضيوف  نا�ضر،  اآل  عبداهلل  الدكتور  املكتبات 
الأم�������ض���ي���ة وق�����دم درع�����ني ت���ذك���اري���ني ل��ه��م��ا، 
الدكتور  الأدب����ي  اأب��ه��ا  ن���ادي  رئي�س  بح�ضور 

اأحمد اآل مريع.

أمسيتان شعريتان للبهلكي.. والقرني ومعدي.. بمعرض الكتاب

جهات حكومية تتبارى على أرض المعرض
عبدالعزيز رديف

ل��ل��ك��ت��اب  م���ع���ر����س اجل����ام����ع����ة 14  ح���ظ���ي 
وامل����ع����ل����وم����ات ب����ع����دد ك���ب���ر م����ن ال��������زوار. 
با�ضتقبال  ال�ضباحية  ال��ف��رتة  واخ��ت�����ض��ت 
الجتماعية،  وال��دور  املدار�س  من  العديد 
لط��الع��ه��م ع��ل��ى حم��ت��وي��ات امل��ع��ر���س وم��ا 
ي��ق��دم��ه مل���رت���ادي���ه، م���ن خ����الل الأج��ن��ح��ة 
امل���������ض����ارك����ة ب����اخ����ت����الف اخ���ت�������ض���ا����ض���ات���ه���ا 

واأن�ضطتها.
امل���خ���درات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  و���ض��ارك��ت 
ب��ع�����ض��ر ب��ت��وع��ي��ة ف��ئ��ة ال���ط���الب وال������زوار 
ال��وق��اي��ة منها،  و�ضبل  امل��خ��درات،  ب��اأ���ض��رار 

امل��خ��درات،  ال��ت��ع��ام��ل م��ع م��دم��ن��ي  وكيفية 
واحل���ذر م��ن االخ��ت��اط ب��ه��م. كما �سارك 
ج��ن��اح ال���دف���اع امل����دين ال����ذي ب����دوره يقدم 
العديد من الن�ضائح واملعلومات حول �ضبل 
ال�ضالمة من احلرائق والحتجاز وجتنب 
وكيفية  املطر  ح��الت  يف  ال�ضيول  جم��اري 

التعامل مع تلك احلالت.
وكذلك، قام طالب املدار�س بالطالع 
وا�ضتقبالهم  امل�����ض��ارك��ة،  ال��ن�����ض��ر  دور  ع��ل��ى 
يف ج��ن��اح اجل���ام���ع���ة، وت��ع��ري��ف��ه��م ب��اأق�����ض��ام 
تقدمها  التي  واخلدمات  اجلامعة  وكليات 

للمجتمع.

اح���ت���وى على  امل��ع��ر���س  اأن  ي��ذك��ر 
امل�ضاركة  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  ع��دد 
التي �ضملت املديرية العامة للجوازات 
بع�ضر، واملديرية العامة للدفاع املدين 
واإدارة  الداخلية،  وزارة  جناح  بع�ضر، 
العدل،  باملنطقة، ووزارة  املياه  خدمات 
وف������رع امل����رك����ز ال���وط���ن���ي ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
ومكتبة  الأدب�����ي،  اأب��ه��ا  ون����ادي  بع�ضر، 
بخمي�س  العامة  واملكتبة  العامة،  اأبها 
م�ضيط، ومعهد الإدارة العامة بع�ضر، 
امل��خ��درات  ملكافحة  ال��ع��ام��ة  وامل��دي��ري��ة 

بخمي�س م�ضيط.
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أمسيات شعرية نسائية
تعطر معرض الكتاب 

ريم العسيري

 �ضهدت فعاليات معر�س الكتاب واملعلومات 14 » �ضياحة يف كتاب« الذي نظمته اجلامعة مبركز الأمر �ضلطان احل�ضاري 
بخمي�س م�ضيط، اأم�ضية �ضعرية ن�ضائية، بالتعاون مع اجلامعة، �ضاركت فيها ال�ضاعرتان: الدكتورة لينة بنت اأحمد ح�ضن، 
اإعالميات ومثقفات واأكادمييات  اأدارت الأم�ضية الأديبة نوال طالع، و�ضط ح�ضور عدد كبر من  اآل ظافر، بينما  وزهرة 

املنطقة.
»حي  ق�ضائد  �ضمل  اأولهما  حمورين  يف  ج��اءت  ظافر،  اآل  زه��رة  لل�ضاعرة  الق�ضائد  من  مبجموعة  الأم�ضية  وب��داأت 

الأحبة«، و »نغرد احلب«، و »اإلى معلمة«، و »يا اأبي«، وهي مرثية يف امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، رحمه اهلل.
اأ�ضتاذتها حينما كانت على مقاعد  اآل ظافر ق�ضيدة بعنوان »هجع الأن��ام«، وهي مرثية يف  األقت   ويف املحور الثاين 
بعنوان  الأول��ى  ق�ضيدتني وجدانيتني،  األقت  كما  يعيدين«،  »من  وق�ضيدة  البطروخ،  �ضباح  الدكتورة  اجلامعية  الدرا�ضة 

»نوُرُه«، والثانية بعنوان »�ضوق«.
بدورها األقت الدكتورة ال�ضاعرة لينة بنت اأحمد جمموعة من ق�ضائدها التي تنوعت ما بني �ضعر التفعيلة وال�ضعر 
العمودي،  ومنها ق�ضيدة بعنوان »اأبها نياف«، وك�ضفت اأن تلك الق�ضيدة امتنان ملدير جامعة امللك خالد ال�ضابق الدكتور 
عبدالرحمن الداود. كما األقت خالل الأم�ضية ق�ضيدة باحت فيها بحبها لليمن، حملت عنوان »معني« وهي مملكة عربية 

قدمية ن�ضاأت يف اليمن، وق�ضيدة بعنوان »لينة«، وق�ضيدة عن العراق، وغرها من الق�ضائد.
كل  فيها  ���ض��ارك  اجل��ام��ع��ة،  تنظيم  م��ن  ع�ضر«،  منطقة  يف  امل���راأة  »اإب��داع��ات  بعنوان  فقرة  اأقيمت  الأم�ضية،  وعقب 
من:مكتب دعوة اجلاليات، وجمعية نباأ اخلرية لتحفيظ القراآن الكرمي بخمي�س م�ضيط، وجمعية اآباء لرعاية الأيتام، 

وجلنة التنمية الجتماعية. وُعر�ضت خالل الفقرة فيديوهات تعريفية بتلك اجلهات.
 كما حتدثت رئي�ضة جمعية حتفيظ القراآن بخمي�س م�ضيط، نورة ال�ضهراين، عن العمل التطوعي ومفهومه امليداين، 

كما عرفت باجلمعية وما تقدمه من اإ�ضهامات.
من جهتها، عرفت من�ضوبة جمعية اآباء لرعاية الأيتام منى العا�ضمي باجلمعية، واأكدت يف كلمتها اأن هناك 12 فرعا 
للجمعية تخدم الأيتام. وتخللت الفقرة كلمة ملن�ضوبة جمعية التنمية الجتماعية اإميان القحطاين التي عرفت باجلمعية 

وما تقدمه من برامج واأن�ضطة.

تعاون ثقافي
من جانبها، بينت وكيلة عمادة �ضوؤون املكتبات الدكتورة لطيفة �ضليمان الأحمد اأن جامعة امللك خالد تفتح �ضدرها كتابا 
وت�ضنع دارا لن�ضر الب�ضر والفكر النقي، وتب�ضط ذراعيها اأوراقا لكتابة احلب، وطباعة البهاء وفهر�ضة التنامي والت�ضامي، 

وكاأنها ت�ضتدرج الروح اإلى اأقا�ضي الفرح.
ال�14  »اإن اجلامعة ت�ضجل ملحمة جديدة يف �ضجل جمدها، وهي حتت�ضن بعد طول انتظار معر�س الكتاب  وقالت 
الذي تنظمه بقيادة اأمر منطقة ع�ضر �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمر في�ضل بن خالد بن عبدالعزيز، ونائبه �ضاحب ال�ضمو 

امللكي الأمر من�ضور بن مقرن بن عبدالعزيز، حفظهما اهلل«.
واأ�ضافت »هذا املعر�س ياأتي �ضمن فعاليات وبرامج اأبها عا�ضمة ال�ضياحة العربية 2017 الذي يحمل عنوان »�ضياحة يف 
كتاب«، ويهدف اإلى تفعيل دور اجلامعة يف التنمية ال�ضياحية والثقافية لدى اأفراد املجتمع، وهي ت�ضهد قفزة نوعية وتغرا 

جذريا يف ال�ضكل واملحتوى عن الأعوام ال�ضابقة«.

الشراكة التفاعلية
من جهتها، اأكدت رئي�ضة املنتدى الن�ضائي بنادي اأبها الأدبي، م�ضوؤولة الإعالم والعالقات العامة بالنادي، كفى ع�ضري، 
على اأهمية مثل هذه ال�ضراكات بني املوؤ�ض�ضات الثقافية والتعليمية، وقالت »اإن ال�ضراكة التفاعلية بني اأي موؤ�ض�ضتني مهمة 
اأهمية للجانبني العلمي والثقايف، �ضواء من خالل الدرا�ضة  اأكر  اأن هذه التفاعلية الثقافية الواعية  اإلى  جدا«، م�ضرة 

والتح�ضيل املعريف اأو من خالل القراءة احلرة وبناء الوعي.
اأن »اإ�ضراك املراأة تنظيما ودعما وم�ضوؤولية وح�ضورا يعّد اإجنازا وا�ضحا للجامعة، واإحرازها هذا التقدم   واأ�ضافت 
يعطي دافعا لتنوع ال�ضراكات بينها وبني كافة املوؤ�ض�ضات، فاليوم نحن، وغدا جهات اأخرى، وهكذا تت�ضع دائرة الوعي باأهمية 
دور املراأة يف البناء«. كما اأو�ضحت اأن اإ�ضراك املوؤ�ض�ضة الثقافية يعد اعرتافا �ضريحا باأهميتها يف ت�ضكيل الوعي، مما يقرب 
امل�ضتفيدين بع�ضهم من بع�س، من خالل اإذابة الفروق بني الكاتب والقارئ، وبني املوهوب والرائد، مما ي�ضكل منظومة 

ثقافية متكاملة.

دورتان عن المكتبة المنزلية 
والكاريكاتير

سعيد العمري

ع��ل��ى ه��ام�����س ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س ال��ك��ت��اب 
وامل��ع��ل��وم��ات 14 ال����ذي ن��ظ��م��ت��ه اجل��ام��ع��ة، 
29 حم���رم  اإل������ى   20 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����الل 
احل�ضاري  �ضلطان  الأم���ر  مب��رك��ز   ،1439
اأقيمت دورة عن املكتبة  يف خمي�س م�ضيط، 
املنزلية، واأخرى عن فن الكاريكاتر. قدم 
اأحمد علي الغرباين،  املنزلية،  املكتبة  دورة 
وحتدث فيها عن اأن املكتبة املنزلية �ضرورة 
ميتلكها اأفراد، ملا للمكتبات من دور مهم يف 
والفكرية  والفنية  الثقافية  احلياة  اإث���راء 

لأ�ضحابها واملحيطني بهم.
ثقفت  املكتبة  اأن  ال��غ��رب��اين  واأو����ض���ح 
جعلتهم  منظمة  ذاتية  ثقافة  منهم  كثرا 
يف م�����ض��اف امل��ت��خ�����ض�����ض��ني، م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة 
اأنواع  اأهم  تعّد من  التي  ال�ضخ�ضية  املكتبة 

املنزل يخلق جوا  املكتبات »لأن وجودها يف 
على  تعمل  ولأن��ه��ا  امل��ن��زل،  لأف����راد  ثقافيا 
اأفراد املنزل«، منبها  غر�س حب القراءة يف 
اإلى اأنها ت�ضتحق منا الهتمام الدائم، لأنها 

من ال�ضروريات الالزمة لكل منزل.
يف  ميتلكون  البع�س  اأن  اإل���ى  واأ����ض���ار 
للكتب،  كاملة يخ�ض�ضونها  منازلهم غرفا 
ومنهم اأي�ضا من يحتفظ بالكتب يف غرفة 
ب�ضيطة، مبينا اأن الذين ل ت�ضمح ظروفهم 
اإيجاد  يحاولون  للكتب  غرفة  بتخ�ضي�س 
مكان لها يف اأي زاوية من املنزل، موؤكدا اأن 
اختالف  على  غرفة  اأي  يف  الكتب  �ضفوف 
�ضعورا  النف�س  يف  تثر  واأحجامها  األوانها 
ال���ذي يحوي  امل��ن��زل  اإن  ب��الرت��ي��اح، ق��ائ��ال 
ال�ضخ�ضية  للمكتبة  غرفة  رده��ات��ه  �ضمن 
املجتمع،  به  ال��ذي يفخر  الأمثل  املنزل  هو 

ويكون رمزا لتقدم الأمة ورقي املجتمع.

من جانبه، قدم املدرب عبداهلل بن 
حمزة البارقي، دورة عن فن الكاريكاتر، 
الكاريكاتر  ر���ض��ام  على  اأن  فيها  اأو���ض��ح 
وي��ج��ي��د  ال��ر���ض��م  م��وه��وب��ا يف  ي���ك���ون  اأن 
يف  مبرونة  والأ�ضكال  ال�ضخ�ضيات  ر�ضم 
اأهمية  اخلط�ط واملنحنيات، واأن يدرك 
هذا الفن وجمالت ا�ضتخدامه، ويتعرف 

على بع�س اخللفيات التاريخية له.
ي��ل��م  اأن  ال���ر����ض���ام  »ع���ل���ى  واأ������ض�����اف 
يتعلق  فيما  وب��خ��ا���ض��ة  ال��ت�����ض��ري��ح،  بعلم 
ب��ر���ض��م اأ����ض���ك���ال ال���وج���وه والأج�������ض���ام يف 
يلم  اأن  وك���ذل���ك  وال���ك���ائ���ن���ات،  الإن�������ض���ان 
ب��احل��رك��ة،  يتعلق  فيما  ال��ت�����ض��ري��ح  بعلم 
وك��ي��ف��ي��ة ع��م��ل ال��ع��ظ��ام اأث���ن���اء احل��رك��ة، 
والتظليل  التلوين  م��ه��ارات  ميتلك  واأن 
الر�ضم  ب��رام��ج  تقنيات  على  وال��ت��دري��ب 

على الكمبيوتر«. 

وكيل التطوير
يجتمع بمنسوبي

خدمة المجتمع
الدكتور  واجل���ودة،  للتطوير  اجلامعة  وكيل  عقد 
عمادة  من�ضوبي  م��ع  اجتماعا  ال�����ض��ه��راين،  م���رزن 
عميد  بح�ضور  امل�ضتمر  والتعليم  املجتمع  خدمة 
ال���ع���م���ادة ال���دك���ت���ور م���ب���ارك ب���ن ���ض��ع��ي��د ح���م���دان، 
والوكالء: الدكتور ظافر فراج ال�ضهري والدكتور 
ال���ت���دري���ب وال���ع���الق���ات  اآل ي���ا����ض���ر، وق�����ض��م  ع��ل��ي 
من  عدد  مناق�ضة  اللقاء  و�ضهد  بالعمادة.  العامة 
والتعريف  ب��ال��ع��م��ادة،  ال��ع��الق��ة  ذات  امل��و���ض��وع��ات 

باأن�ضطتها ومهامها ودورها يف خدمة املجتمع.
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حملة لمكافحة سرطان الثدي 
سارة القحطاني 

انطلقت حملة اأ�ضبوع �ضرطان الثدي، برعاية عميدة املركز اجلامعي للطالبات وكلية 
عنوان »دقائق  حتت  زه��رة  جمعية  مع  وبالتعاون  احل��اق��ان،  عال  الدكتورة  التمري�س 
امل�ضتوى  على  بها  العمل  ب��داأ  التي  املبادرة  العاملية  تزامن  مع  وذل��ك  �ضنني«  ت�ضوى 
الوردي  اللون الزهري اأو  باتخاذ  العامل  مواقع حول  وتقوم   ،2006 اأكتوبر  يف  ال��دويل 

�ضعارا لها من اأجل التوعية من خماطر �ضرطان الثدي. 
���ض��ورة  ال��ث��دي يف  ���ض��رط��ان  ع��ن  ب��رن��ام��ج احل��م��ل��ة حم��ا���ض��رات علمية  ويت�ضمن 
م�ضرحية للطالبات، بالإ�ضافة اإلى تدريب عملي على الفح�س الذاتي، واأركان توعوية 

ت�ضارك فيها جميع الكليات ال�ضحية كل يف تخ�ض�ضه.
 وي�ضاحب ذلك عرو�س مرئية ت�ضمل اأهمية الك�ضف املبكر من خالل فيلم ق�ضر، 

والتعريف ب�ضرطان الثدي من خالل مقابالت مع اأطباء متخ�ض�ضني.
ال�طنية للمحافظة على �سحة  االإ�سهام يف ر�سم اخلط�ط  اإلى  وهدفت احلملة 
التعليم باملنطقة عن �ضرطان  امل��راأة، وتثقيف من�ضوبات وطالبات اجلامعة ومن�ضوبات 
الثدي، كما هدفت اإلى التعريف بكيفية فح�س الثدي ون�ضر ثقافة الوعي بخطورة هذا 

املر�س، وعمل الفح�س الإكلينيكي للراغبني من ح�ضور احلملة وذويهم.
املركز  يف  تد�ضينها   ومت  اجلامعي،  املركز  من  الأول  يومها  يف  احلملة  وانطلقت 
اجلامعي اأي�ضا يف اليوم التايل، وتنطلق يف اليومني الثالث والرابع للمدار�س الثانوية 
بع�ضر، بالإ�ضافة اإلى مركز التنمية الجتماعية يف الفرتة امل�ضائية منذ اليوم الثالث، 

وتختتم احلملة يف املجمع الأكادميي للطالبات يف اليوم اخلام�س. 

معرض فني عن الورود 
زهراء حبتر 

القت�ضاد  كلية  فنيا يف  الدكتورة عبر عبده، معر�ضا  القت�ضاد،  كلية  وكيلة  افتتحت 
املنزيل بعنوان »مع الورد«، بح�ضور عدد من الطالبات وع�ضوات التدري�س،   وباإ�ضراف 
طالبات  مب�ضاركة   الغنمي،  ح��ن��ان  م��ع��ار���س  وتنفيذ  يف مادة تن�ضيقات  املتخ�ض�ضة  
واآخر  لل�ضيافة،  املعر�س   ركنا  اأكر من 55 طالبة. و�ضم  ال�ضابع، وبح�ضور  امل�ضتوى 
ركن  املعر�س   �ضمل  كما  وال��دائ��ري.   واحُل��ر  الهاليل  التن�ضيق  ومنها  ال��ورد،  لتن�ضيق 
الفيلم التعريفي، وور�ضة العمل، وركن الهدايا واملن�ضورات، وهدف اإلى تطوير الطالبة 

من الناحية احل�ضية اجلمالية والثقافة التعليمية.
 

فعالية »اعتزازي بأنوثتي«
وهدف  باأنوثتي«  »اع��ت��زازي  بعنوان  توعويا  الطالبات، برناجما  �ضوؤون  وكالة  اأقامت 
اإلى  احلفاظ على احلجاب ال�ضرعي والتم�ضك باأخالق املراأة يف الإ�ضالم  وتعزيز قيمة 
املركز  اأق��ي��م برعاية عميدة  اأن الربنامج  ال��ف��ك��ري.  يذكر  ال��غ��زو  احل��ي��اء واحل���ذر م��ن 
كلية  وكيلة  وبح�ضور  حاقان،  اآل  عال  الدكتورة  بال�ضامر  الطالبات  لدرا�ضة  اجلامعي 

التمري�س �ضحر ال�ضهراين.

تفعيل اليوم العالمي للصحة النفسية
نادية الخثعمي 

�ضمن ال�ضراكة املجتمعية لتفعيل اليوم العاملي لل�ضحة النف�ضية، ا�ضت�ضاف نادي »�ضمو» 
)نف�ضية  اخت�ضا�ضيتني  من  مكونا  طبيا   طاقما  رفيدة،  باأحد  والآداب  العلوم  بكلية 
اإحداهما  حما�ضرتني  الفعالية  وت�ضمنت  وتعقيم.  خمتربات  وم�ضوؤولة  واجتماعية( 
بعن�ان »كيفية  التعامل مع �سغ�ط العمل»،  واالأخرى عن  تاأثري احلالة النف�سية على 

العمل، قدمتهما الخت�ضا�ضية النف�ضية �ضريفة احلفظي.
وهدفت الفعالية اإلى التوعية بال�ضحة النف�ضية واآثارها ال�ضلبية والإيجابية على  

م�ضتوى حياة الفرد و املجتمع.

»أبناؤكم في أعيننا».. برنامج وطني

نادية الخثعمي 
امل�ضاركة   »23« املتو�ضطة  املدر�ضة  طالبات  رفيدة،  باأحد  والآداب  العلوم  كلية  زارت 
اأعيننا»، وذلك تقدير لبطولت اجلنود البا�ضلني  واإظهار  يف برنامج »اأبناوؤكم يف 
تكاتف املجتمع ال�ضعودي قيادة و�ضعبا. وكانت الزيارة بالتن�ضيق مع جمموعة  من 
وممثلني  التدري�س،  هيئه  اأع�ضاء  من  عدد  وبرفقة  احلا�ضب  علوم  ق�ضم  طالبات 
لوحدة خدمه املجتمع. وكان الربنامج بداأ باآيات من الذكر احلكيم، ثم كلمة عن 
املرابطني وال�ضهداء قدمتها الطالبة منى من�ضور،  قبل توزيع الهدايا على بنات 

املرابطني من الطالبات.
 

شراكة مجتمعية لمكافحة سرطان الثدي
فاطمة األسمري

بالكلية،  �ضفاء  ب��ن��ادي  ممثلة  ت��ه��ام��ة،  ب��ف��رع  التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية  نظمت 
»طمنينا  �ضعار  حتت  الثدي  �ضرطان  خا�ضا  مبر�س  ال�ضحة  لتعزيز  توعويا  برناجما 
العمادة  ووكالة  الطالب  �ضوؤون  عماده  برعاية  الثانوية، وذلك  ترق�س  عنك« مبدر�ضة 

ل�ضوؤون الطالبات. 
طالبات  وقدمت  ودار���ض��ات،  معلمات  من  املدر�ضة  من�ضوبات  الربنامج  وا�ضتهدف 
املبكر،  الك�ضف  امل�ضاعدة حلدوثه، واأهمية  املر�س والعوامل  الكلية �ضرحا مف�ضال عن 

وكيفية الفح�س الذاتي  للثدي وتدريبهن عليه.
وك�����ض��ف��ت ال���ربن���ام���ج وج����ود ت���اري���خ م��ر���ض��ي م���ن ال���درج���ة الأول������ى ل����دى بع�س 
باأ�ضئلة  الربنامج  يختتم  اأن  قبل  اتباعها،  الالزمة  الإر���ض��ادات  توجيه  الطالبات،  فتم 

احلا�ضرات والإجابة على ال�ضتف�ضارات.

اليوم العالمي لسرطان الثدي
 

كريمة سالم 
ال��ط��اب��ي،  ال��ن�����س��اط  ب���ح��دة  ع�����س��ري، ممثلة  واالآداب مب��ح��اي��ل  ال��ع��ل���م  كلية  ���س��ارك��ت 
وبال�ضرتاك  مع م�ضت�ضفى حمايل العام، يف الحتفال باليوم العاملي ل�ضرطان الثدي، 
البارزة  القيادات  العديد من  الفعالية  الب�ضاتني مول مبحايل. وح�ضر  وذلك يف مقر 
العلوم  كلية  ع�ضوات  من  كبر  عدد  جانب  بع�ضر، اإلى  ال�ضحة  ومديرية  باملحافظة 

والآداب مبحايل )�ضطر الطالبات(.
و�ضمل الحتفال ركنا خا�ضا للتوعية العينية لزائري الفعالية، مت�ضمنا مطويات 

ولوحات اإعالنية توعوية هدفها تعزيز فكرة الك�ضف الروتينى واملبكر لهذا املر�س.
وتلقت الكلية نظر هذه امل�ضاركة املجتمعية، �ضهادة تكرمي �ضلمها حمافظ حمايل 
ع�ضر، حممد املتحمي، اإلى وكيلة الكلية الدكتورة رحمة الأحمري، التي ثمنت بدورها 
جهود املحافظة يف اإ�ضراك جامعة امللك خالد يف املنا�ضبات الجتماعية التي تخدم كل 

فئات املجتمع . 

فعاليات متنوعة بمجمع محايل
كريمة سالم 

�سهدت جلنة الن�ساط الطابي يف املجمع االأكادميي مبحايل، )�سطر الطالبات( 
فعاليات متنوعة، خالل الأ�ضبوع املن�ضرم، �ضملت برامج ودرو�ضا توعوية قدمها 
ووطني»،  �ضرعي  واج��ب  الأم��ر  ويل  »طاعة  بعنوان  غماز  اأم��ني  الدكتور  من  كل 
بالإ�ضافة اإلى حما�ضرة قدمها الدكتور جمدي حممد �ضفيق حتت عنوان »الفرق 

بني الأمر والنهى«.
العمادة  وك��ال��ة  اأطلقته  بربنامج  فعالياتها  الطابي  الن�ساط  جلنة  واختتمت 
ل�ضوؤون الطالبات حتت م�ضمى»اإعتزازي باأنوثتي«، هدف اإلى تعزيز جانب احلياء لدى 

الطالبات، ومت تفعيل هذا الربنامج  بفقرات متنوعة.

دورات فنية بمركز االبتكار
كريمة سالم 

�ضل�ضلة  والبتكار،  الإب��داع  الأك��ادمي��ي واجل��ودة، ممثلة مبركز  التطوير  اأقامت وح��دة 
من الدورات التدريبية املوجهة للطالبات.  وقدم الدكتور زياد املقدادى دورة تدريبية 
بعنوان »املهارات الفنية يف الكتابة الإبداعية«، بهدف تعزيز املهارات الفطرية يف الكتابة 
هذه  مثل  باأهمية  اإل��ى  نبهن  الالتي  الطالبات  ا�ضتح�ضان  ال��دورة  ولق��ت  الق�ض�ضية. 

الدورات التدريبية يف تعزيز مواهب الطالب.

مجتمع الخميس تحتفي بالمعلم
عائشة الشهري

تزامنا  احتفاليا  الطالبات(،  برناجما  )�ضطر  م�ضيط،  بخمي�س  املجتمع  كلية  نظمت 
مع ي�م املعلم العاملي. وقدمت طالبات الن�ساط  جمم�عة من املط�يات التي حتت�ى 
على عبارات تتحدث عن املعلم والدور املحوري الذي يقوم به  يف �ضبيل جناح العملية 

التعليمية، وباعتباره النربا�س الذي ي�ضئ م�ضتقبل اأبناء الوطن.
  

تهنئة للطالبات المستجدات
عائشة الشهري

بعنوان  تعريفيا  لقاء  الطالبات(،  )�ضطر  م�ضيط،  بخمي�س  املجتمع  كلية  نظمت 
»تهنئة طالبات الكلية بالعودة للدرا�ضة يف الف�ضل الدرا�ضي الأول واحلث على طلب 
عن  تعريفا  املنت�ضري  �ضماهر  الطالبة  الديني،  »اأث��ر«  ن��ادي  وقدمت نائبة  العلم». 
النادي ومهامه، بالإ�ضافة اإلى توزيع بطاقات على احل�ضور، حتمل عناوين النادي 
بداية  مبنا�ضبة  ترحيبية  وع��ب��ارات  الجتماعي،  التوا�ضل  م��واق��ع  على  وح�ضاباته 
الف�ضل الدرا�ضي الأول. وهدف الربنامج اإلى منح الطالبات ال�ضعور بالثقة للو�ضول 
اإلى اأعلى مراتب النجاح وحثهن على امل�ضاركة اجلادة يف برامج النادي ملا لها من اأثر 

فعال على الطالبة وعلى الكلية.
    

آداب رجال ألمع تحارب السرطان 
د.آمال البرير

رجال  مبنطقة  ال�ضحي  القطاع  مع  بالتعاون  واملجتمع،  والآداب  العلوم  كليتا  اأقامت 
�ضعار »طّمنينا عليك«.  الثدي حتت  العاملي ل�ضرطان  اليوم  اأملع، يوما �ضحيا مبنا�ضبة 
الفح�س  الأع��را���س،  )التعريف،  امل��ر���س  ع��ن  ت��وع��وّي��ة  حما�ضرة  على  ال��ي��وم  وا�ضتمل 
الذاتي، الأ�ضباب، الوقاية، العالج(،  قّدمتها الدكتورة اآمنة عبد الرحيم الكامل. كما 
�ضم معر�ضا طبيا لالأغذية امل�ضاعدة على ال�ضّحة، وركنا لطريقة الك�ضف الذاتي قام 
ب�ضهادات  اأع�ضائه  تكرمي  الذي مت  للمنطقة،   العام  امل�ضت�ضفى  الطبي من  الفريق  به 

تقديرية تثمينا جلهودهم يف رفع الوعي ال�ضحي للمنطقة.

المركز الجامعي يحتفل بالمستجدات
كوثر الطيب

عميدة  الطالبات، برعاية  لدرا�ضة  باملركز  اجلامعي  التمري�ضي  »عطاء«  نادي  اأق��ام 
�ضحر  ال��دك��ت��ورة  التمري�س  كلية  وكلية  وح�ضور  ح��اق��ان  اآل  ع��الء  ال��دك��ت��ورة  امل��رك��ز 
تعريفا  التمري�س  وقدمت  كلية  امل�ضتجدات.  الطالبات  ا�ضتقبال  حفل  ال�ضهراين،  
والر�ضالة،  ال��روؤي��ة  مو�ضحة  الدرا�ضية  واخل��ط��ة  التمري�س  تخ�ض�س  مف�ضال عن 
وذلك باإعداد كوادر متري�ضية ذوي كفاءة عالية يف املهارات البحثية وتوفر الرعاية 
التمري�ضية الآمنة يف املرافق ال�ضحية املختلفة،  وتوفر برامج التعليم امل�ضتمر ملهنة 
التمري�س واملوظفني يف امل�ضت�ضفيات و مراكز  الرعاية ال�ضحية يف املجتمع واأي�ضا عن 

خمتلف الأق�ضام التي يحتويها التمري�س.
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نأمل أن يصبح معرض الكتاب والمعلومات دوليا
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استطالع

أكبر تظاهرة دولية ثقافية في العالم!
ل��ل��ك��ت��اب ف���ق���ط جم�����رد ����ض���وق���ا ي��ل��ت��ق��ي ف��ي��ه 
ال���ب���ائ���ع���ون وامل���������ض����رتون ل��ع��ق��د ال�����ض��ف��ق��ات 
منرب  الأول��ى  بالدرجة  هو  واإمن��ا  التجارية، 
ل��ت��ب��ادل امل���ع���ارف واحل�����وار، ح��ي��ث ت��ق��ام على 
من  ال��ع��دي��د  فعالياته  م��ن  وك��ج��زء  هام�ضه 
احلوار  وحلقات  والأدبية  الثقافية  الندوات 
والنقا�س واملحا�ضرات وغرها من الفعاليات 
كبار  ال��ع��ادة  يف  فيها  ي�ضارك  التي  الثقافية 
الأدب������اء وال��ك��ت��اب وال��ف��ن��ان��ني وامل��ب��دع��ني يف 

خمتلف املجالت املعرفية والعلمية.
اأهمية  فاإن  التجارية،  الناحية  اأما من 
ال��درج��ة الأول����ى يف كونه  امل��ع��ر���س تكمن يف 
م��ل��ت��ق��ى ب���ني امل�����ض��ت��غ��ل��ني يف ���ض��ن��اع��ة ال��ك��ت��اب 

م��ع��ر���س ف��ران��ك��ف��ورت ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب هو 
بالكتاب  تعنى  ثقافية  دولية  تظاهرة  اأكرب 
الأه��م  يعد  املعر�س  ع��ام��ة،  ب�ضفة  والأدب 
يف العامل والذي يبلغ عمره الآن اأكر من 
خم�ضة قرون، يف كل عام يلتقي فيه ع�ضرات 
والباحثني  والكتاب  املثقفني  م��ن  الأل���وف 
اأي�ضا  وتلتقي  البلدان  كل  من  والنا�ضرين 
ع�ضرات الألوف من عناوين الكتب من كل 
اأي�ضا يحل على هذا  الثقافات ويف كل عام 
�ضت  املعر�س  ي�ضم  �ضرف.  �ضيف  املعر�س 
قاعات �ضخمة متتد على م�ضاحة 171 األفا 

و790 مرتا مربعا.
ال��دويل  ف��ران��ك��ف��ورت  معر�س  يعد  ول 

يف خم��ت��ل��ف و���ض��ائ��ل��ه��ا وت��ق��ن��ي��ات��ه��ا امل��ك��ت��وب��ة 
وامل�����ض��م��وع��ة وامل���رئ���ي���ة وب��ع�����ض��ه��م ال��ب��ع�����س 
م���ن ج���ه���ة، وب����ني ه������وؤلء و����ض���ن���اع ال��ث��ق��اف��ة 
امل��ب��دع��ني واملثقفني وال��ك��ت��اب م��ن جهة  م��ن 
اأخرى. حيث يكون املعر�س فر�ضة للرتويج 
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات امل��ت�����ض��ل��ة ب��امل��ع��رف��ة، ك��م��ا تعقد 
�ضواء  املعر�س،  اأر�ضية  على  �ضفقات �ضخمة 
حلقوق  اأو  للمنتجات  و���ض��راء  بيع  �ضفقات 

الطبع والن�ضر وعقود ال�ضراكة والوكالة.
عام  فرانكفورت  يف  الكتاب  معر�س  يف 
بلد،   113 م��ن  ع��ار���ض��ا   7272 ت��واج��د   ،2006
حيث عر�ضت منتجاتها على م�ضاحة حوايل 

172،000 مرت مربع.

إحصائيات
املناطق  ع��ار���ض��ا م��ن  ح���وايل 1،900   •

الناطقة باللغة الإنكليزية ،
املن�ضورات  م��ن   111،913 عر�س  مت   •
من   382،466 اج��م��ايل  م��ن  اجل���دي���دة 

الأعمال املعرو�ضة.
• 286،621 �ضخ�س جاوؤوا اإلى معر�س 
ال���ك���ت���اب يف ف���ران���ك���ف���ورت ع���ل���ى م���دى 
خم�ضة اأيام من احلدث عام 2006، اأكر 

من 183 األف منهم هم زوار للتجارة.
• حوايل 11،000 �ضحفي من 66 بلدا 
الكتاب  معر�س  ل��دى  معتمدين  كانوا 

عام 2006.

 مشهور العمري 

عرب عدد من طالب وطالبات اجلامعة، 
الكتاب  وال��زائ��رات مبعر�س  وال��زائ��ري��ن 
اجلامعة  اأقامته  ال��ذي  ال���14  واملعلومات 
مب���رك���ز الأم�������ر ���ض��ل��ط��ان احل�������ض���اري، 
بتنظيم  �ضعادتهم  عن  م�ضيط،  بخمي�س 
امل���ع���ر����س، م���وؤك���دي���ن اأه���م���ي���ة ت��ن��ظ��ي��م��ه 
بع�س  لفئة  ك���ان  فيما  وف��ك��ري��ا،  ثقافيا 

املالحظات.

أهمية الكتاب
ع�ضري،  اأحمد  وال�ضاعر،  الأدي��ب  اأثنى 
ب��امل��ع��ر���س وم���ا ج���اء ف��ي��ه، وق����ال »يكفي 
اأن�����ه ي��ل��ب��ي ك���ل ال���رغ���ب���ات، ووج������ود ه��ذا 
املعر�س ينم عن رغبة حقيقية يف قيمة 
الأ�ضعدة  خمتلف  على  الكتاب  واأهمية 
اإن��ه  اإذ  ل��ه،  الإن�����ض��ان  وامل�ضتويات وح��اج��ة 
على مدى واختالف الع�ضور كان الكتاب 
رفيقا لالإن�ضان، وبه ي�ضتاأن�س، واجلامعة 
ال��ك��ت��اب ف��اإن��ه��ا حتما  ت���درك قيمة  ال��ت��ي 
والعقلية  الفكرية  بامل�ضتويات  �ضتنه�س 

ملن�ضوبيها من طالب وطالبات«.
وع��ن م��دى احل��اج��ة اإل���ى معر�س 
دويل، قال »هذه البدايات متهد اإن �ضاء 
الآم��ال  يحقق  كبر  دويل  ملعر�س  اهلل 
ورواده���ا  املنطقة  خدمة  يف  وال��رغ��ب��ات 
وال���ث���ق���اف���ة  الأدب  ي��ع�����ض��ق��ون  ال����ذي����ن 

والإنتاج الفكري«.

معرض كل سنة
ال��ه��ن��د���ض��ة، ع��ادل  ال��ط��ال��ب بكلية  اأث��ن��ي 
املعر�س،  اإق��ام��ة  توقيت  على  الأح��م��ري، 
اأن ي�ضهم يف حتريك  اأن من �ضاأنه  مبينا 
يدعم  مبا  والفكري  الثقايف  الن�ضاطني 
ال��ذي  والق��ت�����ض��ادي  ال�ضيا�ضي  احل���راك 
ت�ضهده الدولة، مطالبا با�ضتمرار تنظيم 

املعر�س �ضنويا لتعم الفائدة.

زيادة األسعار
فقد  ال�ضهري  معي�س  اأحمد  الزائر  اأم��ا 
و�ضف املعر�س ب�ضكل عام باجليد، مبينا 
اأن��ه ُوج��دت فيه الكتب ال��ن��ادرة، لكنه مل 
الكتب  �ضعر  ك��ان  ل��و  ب��اأن  متنياته  يخف 
اأق�����ل م���ن امل���ع���رو����س ق��ل��ي��ال، ل��ك��ن��ه ع��اد 
ليوؤكد اأن املعر�س خدم املنطقة، واأ�ضاف 
اإليه من تهامة خ�ضي�ضا، وكلي  »قدمت 
الأع�����وام  يف  تنظيمه  ي�ضتمر  ب����اأن  اأم����ل 

املقبلة حتى ي�ضحب دوليا«. 

أجهزة البحث
م�ضبل،  اآل  عبدالرحمن  ال��زائ��ر  واأ���ض��اد 
ب��امل��ع��ر���س وم����ا ع���ر����س ف���ي���ه، م��ق��رتح��ا 
ال��دورة املقبلة،  اأجهزة البحث يف  اإ�ضافة 

لكونها تدل الراغب يف �ضراء الكتب على 
متوقعا  املهمة،  عليه  وت�ضهل  اأم��اك��ن��ه��ا، 
ال�ضتمرار  ح��ال  للمعر�س  اأك��رب  جناحا 

يف تنظيمه. 

التغطية اإلعالمية
من جهته، اأثنى الطالب بكلية ال�ضريعة، 
ع��ل��ي ال�����ض��ه��ري، ب��امل��ع��ر���س وب�������دوره يف 
حاجة  موؤكدا  وتثقيفه،  املجتمع  خدمة 
امل��ج��ت��م��ع ال��ك��ب��رة مل��ث��ل ه���ذه امل��ع��ار���س، 
حيث  م��ن  ظلم  املعر�س  اأن  اإل��ى  م�ضرا 
اإلى  �ضكره  مقدما  الإعالمية،  التغطية 

اجلامعة لتوفرها كوبونات خ�ضم.

أهمية الخطوة
عبد  جماهد  ال�ضحفي،  الكاتب  وق��ال 
�ضعف  من  يعاين  املعر�س  اإن  املتعايل، 
م�ضتدركا  ال��دول��ي��ة،  باملعار�س  مقارنة 
وهذه  ب�ضكل لف��ت وجميل،  اأن��ه منظم 
خطوة مهمة يف �ضبيل الجتاه ال�ضحيح 
لإحياء الفكر والعقل،  واأنا �ضعيد جدا 
ب����اأن اأ���ض��اه��د ه���ذا ال��ت��ج��م��ع احل�����ض��اري 
فئات  اأغلب  بح�ضور  ال��ق��راءة  �ضبيل  يف 

املجتمع املتنوعة.

التفاعل ضروري
ق��ال��ت ���ض��م��رة ع���ب���داهلل، م���ن م��ن�����ض��وب��ات 
التعليم بع�ضر، اإن فكرة املعر�س ممتازة، 
مبدية مالحظة متمثلة يف غياب العن�ضر 
الن�ضائي عن البيع والتعامل، داعية اأفراد 
امل��ج��ت��م��ع ب��ع��دم ال��ت��ف��ري��ط يف م��ث��ل ه��ذه 
املعار�س، و�ضرورة احل�ضور والتفاعل مع 
اأن  متمنية  الثقافية،  وفعالياته  اأن�ضطته 

يتم تنظيمه با�ضتمرار لفرتة اأطول.

توافر المصادر
�ضلطان  ال��ط��ل��ب،  بكلية  ال��ط��ال��ب  وع���رب 
ال��ق��ح��ط��اين، ع���ن ���ض��ع��ادت��ه مب���ا ج����اء يف 
امل���ع���ر����س. وق�����ال »امل���ع���ر����س ب�����ض��ك��ل ع��ام 
جميل وحظي بح�ضور وتفاعل كبرين«، 
م�ضيدا بفكرة الكوبونات، وبتوافر امل�ضادر 
مثل  ع���ادا  تخ�ض�ضه،  جم���ال  يف  الطبية 
اجلميع  على  يجب  فر�ضة  املعار�س  هذه 
من  املعرفية  رغباتهم  واإ�ضباع  اقتنا�ضها 

خاللها.

غياب الروايات
اأ�ضاد طالب الطب، �ضاكر  تاأييدا ملا �ضبق، 
اأن��ه  اإل  الطبية،  امل��راج��ع  بتوافر  �ضالح، 

قال »نظرا ل�ضغفي مبجال الروايات، فقد 
بحثت عنها، لكنها مل تتوافر ب�ضكل كاف، 
متى  احل�ضاب  يف  ذل��ك  يكون  لأن  واأطمح 

مت تنظيم املعر�س مرة اأخرى«.
وع���رب ال�����ض��ح��ف��ي ي��ح��ي��ى ج��اب��ر عن 
ر���ض��اه مب��ا ج��اء يف املعر�س وع��ن فكرته، 
»امل��ع��ر���س مم��ت��از، ومنطقة ع�ضر  وق���ال 
الرية بتنوعها الثقايف والأدبي والفكري 
يف ح��اج��ة اإل���ى م��ث��ل ه���ذه امل��ع��ار���س، وق��د 
الكثر من  ا�ضتهوى  املعر�س  اأن  لحظت 

خمتلف اجلن�ضيات«.
ويجب  ك��ب��رة،  قيمة  »للكتاب  وزاد 
اإدراك��ه��ا،  الع�ضر  ه��ذا  يعي�س يف  على من 
ف��ه��و ي��ح��ي��ي ال��ع��ق��ل، ك��م��ا اأن����ه ���ض��ب��ب من 
اأ�ضباب تقدم الدول واملجتمعات؛ ومن هنا 
وال��ق��راءة  بالكتب  الهتمام  اأهمية  ت��ربز 

وتنظيم املعار�س بتو�ضع وا�ضتمرار«. 

استهالك الكتب
واأ�ضارت الطالبة يف تخ�ض�س علم النف�س، 
ن���دى ع��ل��ي، اإل���ى اأن »ب��ع�����س ال��ك��ت��ب التي 
لتنظيم  وحت���ت���اج  م�����ض��ت��ه��ل��ك��ة  ���ض��اه��دت��ه��ا 
وج��دت  اأن��ه��ا  م�ضتدركة  م��ع��ني«،  وترتيب 
بع�س الكتب يف جمال تخ�ض�ضها وا�ضفة 

+ 
ق

فا
آ

اإي����اه����ا ب���اأن���ه���ا ج���ي���دة، وط���ال���ب���ت ب��اإي��ج��اد 
اأذواق  يلبي  ب�ضكل  الثقافية  امل��ح��ت��وي��ات 
امل��ج��ت��م��ع امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن خ���الل ج��ل��ب كل 

الفنون الأدبية.
وقالت الطالبة بكلية طب الأ�ضنان، 
املعر�س غني يف بع�س  اإن  ريناد عبداهلل، 
ال��ك��ت��ب امل���ت���واف���رة، م��ط��ال��ب��ة زم��ي��الت��ه��ا 
ب���ال����ض���ت���ف���ادة م���ن م��ث��ل ه����ذه امل���ع���ار����س، 
م��و���ض��ي��ة اإي���اه���م ب��ع��دم اإه���م���ال ال���ق���راءة، 
قائلة »نحتاج با�ضتمرار اإلى اأن نقراأ حتى 
نح�ضل  مب��ا  جمتمعنا  ون��ف��ي��د  ن�ضتفيد 
متمنية  ث����ري����ة«،  م��ع��ل��وم��ات  م���ن  ع��ل��ي��ه 

ا�ضتمرار التجربة وعقد دورة اأخرى. 

فرصة يجب اغتنامها
عبداهلل  ال�ضريعة،  بكلية  الطالب  وق��ال 
ظ��اف��ر، اإن ه���ذه امل��ع��ار���س ف��ر���ض��ة يجب 
اغ��ت��ن��ام��ه��ا، وخ�����ض��و���ض��ا م���ن ي��ب��ح��ث عن 
ظل  يف  تخ�ض�ضه  جم���ال  يف  تعينه  ك��ت��ب 
للمكتبات  م�ضيط  خمي�س  مدينة  افتقاد 

املتخ�ض�ضة.

تجمع عائلي ثقافي
يحيى،  جمد  الفيزياء،  طالبة  قالت 

زيارة  على  وعائلتها  هي  اتفقت  اإنها 
املعر�س با�ضتمرار ملا ميثله من جتمع 
ب��ال��ف��ائ��دة،  ي��ع��ود عليهم  ث��ق��ايف رائ���د 
املعر�س على  م�ضتغربة عدم ح�ضول 
حقه كامال من الت�ضويق يف الإعالم 

ويف �ضبكات التوا�ضل الجتماعي.

كنز معرفي 
ع�������ربت ال����ط����ال����ب����ة، ����ض���ه���د ي���ح���ي���ى، 
ب��ف��رح��ت��ه��ا ب���امل���ع���ر����س، م��ب��ي��ن��ة اأن��ه��ا 
يف  الكتب  م��ن  م��راده��ا  على  ح�ضلت 
املعر�س  وا�ضفة  تخ�ض�ضها،  جم��ال 
بالكنز املعريف، �ضامة �ضوتها اإلى من 
تت�ضع  حتى  �ضنويا  بتنظيمه  ي��ن��ادي 

الفائدة.

أهمية الترفيه
وذكرت الزائرة للمعر�س، لني يحيى، 
الذي وجدته يف  الرتفيه  اأهمية  عن 
امل��ع��ر���س، ق��ائ��ل��ة »ل��ق��د ك���ان مم��زوج��ا 
ب���ني اجل���دي���ة وال���رتف���ي���ه وال��ت��ع��ل��ي��م، 
الإن�ضان يف  اإليها  ركائز يحتاج  وهذه 
يومه لي�ضتفيد منها يف جمال حياته 

العامة واخلا�ضة«. 
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ستينية.. من أمية ال تقرأ إلى شغوفة بمالحقة الكتب
قصة خبرية
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الكتب طريق اكتساب مهارة التعلم الذاتي
الرئي�ضة  الو�ضيلة  هي  الكتب   •
ال���ت���ي جت��ع��ل��ن��ا ن��ت��ع��ل��م ون��ت��ع��رف 
ع��ل��ى ك��ل م��ا ح��ول��ن��ا م��ن ث��ق��اف��ات 

ومعارف وعلوم خمتلفة. 
ال��ك��ت��ب م�����ض��دراً مهماً  ت��ع��ت��رب   •
يقروؤها،  م��ن  ل��دى  اللغة  لتنمية 
عدا عن ذلك فهي تنّمي �ضخ�ضية 

الفرد.
• ت��ع��م��ل ال���ك���ت���ب ع���ل���ى اإك�������ض���اب 
ال���ق���ارئ م���ه���ارة ال��ت��ع��ل��م ال���ذات���ي، 
اأ���ض��ب��ح��ت م��ي��ادي��ن التعلم  وال��ت��ي 
يف اأي���ام���ن���ا ه����ذه ت��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا، 

ف��ل��م��واك��ب��ة ال���ت���ط���ورات يف جم��ال 
ق��راءة  م��ن  ب��د  ل  العلمي  البحث 

الكتب.
• جتعل الكتب الفرد اأكر ثقافة 
دائماً  ال��ق��درة  لديه  يكون  بحيث 
ن��ق��ا���س الآخ���ري���ن يف جميع  ع��ل��ى 
القدرة  لديه  تكون  كما  املجالت، 
ب�ضكل  املجال�س  يف  احل��دي��ث  على 
ال���ذي يجعل من  اأف�����ض��ل، الأم����ر 

�ضخ�ضية الفرد اأقوى.
• ق������راءة ال��ك��ت��ب ت��ك�����ض��ب ال��ف��رد 
ال��ع��دي��د م��ن اخل����ربات وامل��ه��ارات 

املتنوعة، كما تري لغته بالكثر 
من املفردات والعبارات. 

• الوقت من الأمور التي نحا�ضب 
عليه يوم القيامة، فاإّن اهلل تعالى 
ي�����ض��األ الإن�����ض��ان ع��ن ع��م��ره يف ما 
اأب���اله،  اأف��ن��اه، وع��ن �ضبابه يف م��ا 
فراغ  وق��ت  ي�ضغل  ما  هي  والكتب 

الإن�ضان لتجعل منه اأكر فائدة.
• تعمل الكتب على تو�ضيع اآفاقنا 
وم���دارك���ن���ا وق���درات���ن���ا وع��ق��ول��ن��ا، 
وجت���ع���ل���ن���ا ن����ع����رف حل����دي����ث م��ن 

القدمي.

سعيد العمري 

قدمت تتوكاأ على ع�ضا، وت�ضر بخطوات 
واثقة، لتنظر اإلى اأرفف الكتب يف معر�س 
امللك  ج��ام��ع��ة  نظمته  ال����ذي   14 ال��ك��ت��اب 
احل�ضاري  �ضلطان  الأم��ر  مبركز  خالد 

بخمي�س م�ضيط.
وزوراه،  املعر�س  العاملني يف  جميع 
اأهلها، قبل  اأنها مرافقة لأحد من  ظنوا 
والبحث عن  الكتب  بتقليب  تفاجئهم  اأن 

كتاب معني ير�ضي �ضغفها يف الطالع.
املربية  اأك��ر من 60 عاما، هو عمر 
عائ�ضة بنت حممد ال�ضهري »اأم حممد«، 

اإح�����دى زائ������رات امل���ع���ر����س. ح��ل��ت �ضيفة 
على »اآف��اق« لتحكي ق�ضة �ضغفها بالكتب 
وال�ضتمتاع بقراءتها بعد اأن كانت اأُمية ل 

تقراأ ول تكتب.

سير الصحابة
تقول اأم حممد قبل ما يربو على 25 عاما 
اأدر���س  وكنت  الأم��ي��ة  ملحو  دخلت مدر�ضة 
واأي�ضا بع�ضا  الهجاء،  واأتعلم حروف  بها 
م��ن ���ض��ور ال���ق���راآن ال��ك��رمي، ث��م انقطعت 
عنها ب��ع��د اأرب��ع��ة اأع����وام درا���ض��ة ل��ظ��روف 
كانت خارجة عن اإرادتي، لكن بف�ضل اهلل 
كنت اأقراأ وردا من كتاب اهلل يوميا، واأردد 

وزرت معر�س  اأب��ن��ائ��ي،  م��ن  ال��ك��ت��ب  م��ن 
ب��دع��وة  ال����ذي نظمته اجل��ام��ع��ة  ال��ك��ت��اب 
مل��راف��ق��ت��ه��ا، واغتنمت  ب��ن��ات��ي  اإح����دى  م��ن 
الدينية  الكتب  ع��ن  البحث  يف  الفر�ضة 
وال���ت���اري���خ و����ض���ر الأع�������الم ال�����ض��اب��ق��ني، 
من  فالقراءة  القدمي؛  ال�ضعر  يف  واأي�ضا 
اأهم مغّذيات العقل والروح، واإحدى اأهم 
يف  وت�ضاعد  الآف���اق  تفتح  التي  امل��ق��وم��ات 
قدراته  وتعزيز  الإن�ضان  م��دارك  تو�ضيع 
يف ج��م��ي��ع امل����ج����الت احل���ي���ات���ي���ة، وت��ت��ي��ح 
جميع  ع��ل��ى  للتعرف  حقيقة  ف��ر���ض��ة  ل��ه 
الظواهر التي حُتيط به، كما متكنه من 

التعرف على الثقافات كافة«.

مكتبة صغيرة
وت���اب���ع���ت »ل���ق���د ت��ع��ل��م��ت ال��ك��ث��ر من 
اأو  ديني  �ضواء يف  اأق��راأه��ا  التي  الكتب 
احلياة  اأم��ور  من  وغرها  ثقافتي  يف 
الأخ����رى، كالطب واأ���ض��ال��ي��ب احل��ي��اة، 
ال�ضنني  ه���ذه  ب��ع��د  ل���دي  ت�ضكل  وق���د 
الكتب  م��ن  الكثر  ب��ه  �ضغر  دولب 
ال��ت��ي اأرج����ع ل��ه��ا ب��ني احل���ني والآخ����ر 
للفائدة، وقد �ضاعدين يف ذلك اأولدي 
واأح��ف��ادي، م��ن خ��الل تقدمي الكثر 
م���ن ال��ك��ت��ب وال���ه���داي���ا ال��ق��ي��م��ة وه��ي 
التي  الهدايا  اأجمل  اأعدها من  هدايا 

قدمت اإيّل«.

استثمار الوقت
واأو�ضت اأم حممد الطالب والطالبات 
يف اجل����ام����ع����ات وامل������دار�������س واأي�������ض���ا 
يف  اأوقاتهم  من  بال�ضتفادة  اجلميع، 
قراءة الكتب، وتغذية عقولهم بكل ما 
هو مفيد، والبتعاد عن جل�ضاء ال�ضوء 

وا�ضتبدالهم بالكتب.
وذك���رت���ه���م ب�����اأن خ���ر ج��ل��ي�����س يف 
املفيدة  الكتب  واختيار  كتاب،  الزمان 
واآخ��رت��ه��م،  دن��ي��اه��م  ال��ت��ي تفيدهم يف 
مبينة اأن بع�س الكتب احلديثة لي�ضت 
فيها من  ول��ي�����س  واأوراق������ا  غ��الف��ا  اإل 

الفائدة اأي �ضي يذكر.

اأق�����راأه م����رارا، ف�ضهلت ع��ل��ي ال��ق��راءة  م��ا 
اخلالدة  اهلل  لغة  هو  ال��ق��راآن  لأن  كثرا، 
وال��ل�����ض��ان ال��ف�����ض��ي��ح، ف��اأ���ض��ب��ح ك���ل ك��ت��اب 
�ضهال علي يف قراءته. فكنت اأقرا يف كتاب 
�ضر ال�ضحابة الذي كانت ت�ضدره وزارة 
التعليم قدميا واأ�ضتمتع به كثرا، اإذ كانت 
اهلل  ر���ض��وان  ال�ضحابة  �ضر  ت�ضتهويني 
اأحتفظ بن�ضخ منه لأحد  عليهم، ولزلت 

اأبنائي حتى الآن.

زيارة للمعرض
اأ�ضبحت  ال���وق���ت،  ذل���ك  واأ���ض��اف��ت »م��ن��ذ 
كثرا  اأجمع  واأ�ضبحت  بالقراءة  �ضغوفة 
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عبد اهلل زارب

فيل�ضوف   ..»1790-1723« �ضميث  اآدم 
ا�ضكتلندي.  اق��ت�����ض��اد  وع���امل  اأخ��الق��ي 
ُيعّد موؤ�ض�س علم القت�ضاد الكال�ضيكي 

ومن رواد القت�ضاد ال�ضيا�ضي.
الكال�ضيكيني:  ب��ك��ت��اب��ي��ه  ا���ض��ت��ه��ر 
الأخ���الق���ي 1759«،  ال�����ض��ع��ور  »ن��ظ��ري��ة 
ث���روة الأم���م  وك��ت��اب »ب��ح��ث يف طبيعة 
ع��م��ل  اأول  وه�����و   ،»1776 واأ����ض���ب���اب���ه���ا 
يتناول القت�ضاد احلديث، وقد ا�ضتهر 
اخ��ت�����ض��ارا، با�ضم »ث���روة الأم����م«، ودع��ا 
واملناف�ضة،  الفردية،  املبادرة  تعزيز  اإلى 
الو�ضيلة  ب��و���ض��ف��ه��ا  ال��ت��ج��ارة،  وح��ري��ة 
الف�ضلى لتحقيق اأكرب قدر من الروة 

وال�ضعادة.

مختصر فكرة النظرية
»اليد اخلفية« من عمق كتابه ال�ضهر، 
»ثروة الأمم«، تخرج هذه العبارة املهمة 
يف تاريخ القت�ضاد العاملي والتي �ضمي 
القت�ضاد«؛  »اأب���و  ب���  �ضميث  اآدم  بعدها 
اإذ ك��ان ي���راوده ���ض��وؤال: مل��اذا هناك دول 

فقرة واأخرى غنية؟ 
ظهر  امل�ضتمر،  بحثه  خ��الل  وم��ن 
يرمز  ال���ذي  اخل��ف��ي��ة«  »ال��ي��د  م�ضطلح 
اإلى اأن احلراك القت�ضادي يف الأنظمة 
املالية لالأ�ضواق تتحكم فيها وحتافظ 
على توازنها امل�ضالح، وذلك دون �ضابق 
يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ب��ني  تن�ضيق  اأو  ت��رت��ي��ب 
الأ�ضواق، والباعث على ذلك هو حتقيق 

امل�ضلحة ل غر.
ف����ال����ف����ران ل ي���ن���ت���ج اخل����ب����ز م��ن 
لتحقيق  ب���ل  امل�����ض��اك��ني  اإط����ع����ام  اأج�����ل 

ي�ضرتي  امل�ضتهلك  وك��ذل��ك  م�ضاحله، 
اخل���ب���ز ل��ت��ح��ق��ي��ق اك��ت��ف��ائ��ه ل خل��دم��ة 
وفق  يتعاملون  النا�س  وهكذا  ال��ف��ران، 
�ضيكون  م��ن  يعلم  اأن  دون  م�ضاحلهم 
نظره اأو مكمله اأو امل�ضتفيد منه، بل ل 
يعلم هل �ضربح اأو �ضيخ�ضر، ول يعلم 
كيف �ضيكون حاله م�ضتقبال: اأيف رخاء 
عدة  تكر�ضت  اخلفية  وباليد  �ضدة؟  اأم 
والتق�ضيم  الحتكار  اأب��رزه��ا:  مفاهيم 

والإنتاج لفئة دون غرها.
ي���ق���ول ���ض��م��ي��ث »ن���ح���ن ل ن��ت��وق��ع 
نزعة  بف�ضل  ع�ضائنا  ع��ل��ى  احل�����ض��ول 
اأو اخلباز، بل من  اللحام  ل��دى  اخل��ر 

اهتمامتهم مب�ضلحتهم اخلا�ضة«.
امل�ضلحة  ه��ي  اخلفية  فاليد  اإذا، 
ت��ري��د  ك��ن��ت  اإن  ال�����ض��خ�����ض��ي��ة، مب��ع��ن��ى 
ال�������ض���ي���ط���رة ع���ل���ى ����ض���وق م�����ا، ف��ع��ل��ي��ك 
ك���ل م�ضتفيد  م�����ض��ال��ح  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
م�ضاحلهم  هي  يحركهم  ما  لأن  منه، 
اأخ��رى  عوامل  اأي  ولي�ضت  ال�ضخ�ضية 
يلخ�س  م��ا  وذل���ك  دي��ن��ي��ة،  اأو  اإن�ضانية 
لك �ضيا�ضات العامل اليوم وكيف توؤدي 
الدول  �ضيا�ضات  دورا كبرا يف  امل�ضالح 

القت�ضادية.

موقف االقتصاديين
المسلمين من النظرية

اختلفت اآراء اخلرباء القت�ضاديني بني 
اأن  البع�س  راأى  موؤيد ومعار�س؛ فقد 
هناك دوافع دينية ميكن لها اإنهاء هذه 
التقوى  اإنعا�س  وه��ي  متاما،  النظرية 
التقوى  اإن  اإذ  م�ضتفيد،  ك��ل  ق��ل��وب  يف 
اأو  ال��غ�����س  اأو  ق��د متنعه م��ن الح��ت��ك��ار 
عليها  املتعارف  املمار�ضات  من  غرها 

يف ال�ضوق، وا�ضتدلوا بقول اهلل تعالى: 
»وم������ن ي���ت���ق اهلل ي��ج��ع��ل ل����ه خم��رج��ا 

ويرزقه من حيث ل يحت�ضب«. 
وهذا يعني اأن الرزق لي�س بقوتك 

واإمنا بقوة تقواك، بينما يرى البع�س 
اأن ننظر ملا هو كائن  اأن��ه يجب  الآخ��ر 
اليوم  ال�ضوق  اأن  اأي  �ضيكون،  ملا  ولي�س 
فيجب  ال��ن��ظ��ري��ة  ه���ذه  ع��ل��ي��ه  ت�ضيطر 

ع��ل��ي��ن��ا ال���ت���ع���ام���ل م���ع���ه���ا، ك���م���ا اأث���ب���ت 
م�ضلمني  لعلماء  اأق��وال  وج��ود  البع�س 
لوجود  اأ�ضا�ضيا  عامال  امل�ضلحة  ي��رون 
الغزايل:  كقول  ال�ضوق  يف  امل�ضتثمرين 
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»اليد الخفية« 
نظرية تجسد
 المصلحة 
الشخصية
في االقتصاد

نظريات علمية

ابن خلدون.. رائد االقتصاد الحر
اأه����م املفكرين  اأح����د  اإل����ى ك��ت��اب��ات  ب��ال��ن��ظ��ر 
واملوؤرخني العرب، جند اأنه قد تناول ُجل ما 
اأن يتناوله �ضميث  اآدم �ضميث، قبل  به  جاء 

باأربعة قرون.
 1332« خلدون  اب��ن  عبدالرحمن  اإن��ه 
واأف��ك��اره  نظرياته  ج��اءت  ال��ذي  1406م«،   -
كمقدمة  األفها  التي  ال�ضهرة  مقدمته  يف 
ودي��وان  العرب  »ك��ت��اب  ال�ضخمة  ملو�ضوعته 
امل��ب��ت��داأ واخل����رب، يف اأي����ام ال��ع��رب وال��ع��ج��م 
والرببر، ومن عا�ضرهم من ذوي ال�ضلطان 

الأكرب«.
امل��ق��دم��ة ع���ام 1377م، يف  ُك��ت��ب��ت  وق���د 
اأك�����ر م���ن األ�����ف ���ض��ف��ح��ة، وق����د ح����از علم 

ابن  جانب  من  البالغ  الهتمام  القت�ضاد 
خلدون يف مقدمته.

�ضميث من خ��الل نظريته  اآدم  ي��رى   
ينبغي  ل  ال��دول��ة  اأن  ال�ضوق  اقت�ضاد  ح��ول 
ل��ه��ا اأن ت��ت��دخ��ل يف ال��ن�����س��اط االق��ت�����س��ادي، 
واإمن����ا يقت�ضر دوره����ا ح���ول م��ه��ام ال��دف��اع 
وال��رق��اب��ة.  والتنظيم  واخل��دم��ات  والأم����ن 
وم���ن ث���ّم ف��ق��د اأر���ض��ى �ضميث اأح���د ق��واع��د 
مبداأ  وه��و  الأ���ض��ا���ض��ي��ة،  ال��راأ���ض��م��ايل  الفكر 

احلرية القت�ضادية اأو اقت�ضاد ال�ضوق.
اآدم  �ضبق  ق��د  خ��ل��دون  اب���ن  اأن  وجن���د 
�ضميث باأربعة قرون يف تاأطر مبداأ احلرية 
القت�ضادية؛ فهو يرف�س تدخل الدولة يف 

يف  ي���وؤدي  تدخلها  لأن  القت�ضادية  احل��ي��اة 
النهاية اإلى الإف�ضاد والحتكار والت�ضلط.

الإنتاج  يف  الدولة  تدخل  يرف�س  كما 
والتجارة ب�ضكل مبا�ضر، اأي بو�ضفها تاجرا 
اأ���ض��رار  عليه  ت��رتت��ب  ذل��ك  لأن  منتجا،  اأو 
يف  املناف�ضة  على  الق�ضاء  اأهمها  اقت�ضادية 

ال�ضوق، وذلك من خالل احتكار الدولة.
ال�ضائل  النقدي  املعرو�س  وت�ضتنزف 
املخ�ض�س للتجار واملنتجني لأنها حترمهم 
ه���ذه الأم������وال؛ وم���ن ث���ّم ف����اإن ه���ذا الأم���ر 
ُي��ق��ع��ده��م ع���ن ال�����ض��ع��ي ل��ل��ك�����ض��ب وامل��ع��ا���س، 
اإل�����ى ت��ق��ل��ي�����س حجم  وي�������وؤدي يف ال��ن��ه��اي��ة 

امل�ضروعات يف القطاع اخلا�س.

»ول�����و مل ي��ك��ن غ��ر���ض��ه يف ال��ع��ط��اء ملا 
يف  منفعته  اأن  يعلم  مل  ول���و  اأع���ط���اك، 
منفعتك ملا نفعك؛ فهو اإذن يطلب نفع 

نف�ضه بنف�ضك«.
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النف�س الجتماعي  اأ�ضتاذ مقرر علم  قال 
ب��ك��ل��ي��ة ال���رتب���ي���ة، ال���دك���ت���ور ���ض��ال��ح ف����وؤاد 
ويدر�س  يعالج  العلم  ه��ذا  اإن  ال�ضعراوي 
ال�ضلوك العام للجماعة والتفاعل املتبادل 
بني الفرد واجلماعة، م�ضت�ضهدا بتعريف 
»درا�ضة  الجتماعي  النف�س  لعلم  بويينج 
تفاعالت الأف��راد مع البيئة وفهم الآثار 
ه��ذا  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  وال�ضلبية  الإي��ج��اب��ي��ة 

التفاعل على الفرد واجتاهاته«.
ال���ع���امل م�����ض��ط��ف��ى فهمي  وع���رف���ه 
�ضلوكيات  ي��در���س  ال���ذي  »العلم  اأن���ه  على 
وا����ض���ت���ج���اب���ات وت���ف���اع���الت ال���ف���رد اأث���ن���اء 

توا�ضله مع اجلماعة«.
وه����و ال��ع��ل��م ال�����ذي ي��ه��ت��م ب��درا���ض��ة 
ال���ف���رد وا���ض��ت��ج��اب��ات��ه �ضمن  ���ض��ل��وك��ي��ات 
اخل�ضائ�س  درا���ض��ة  وه��و  معينة.  جماعة 
النف�سية للجماعات، واالأمناط ال�سل�كية 
التفاعلية الجتماعية التي تربط الفئات 
العالقة  ك��درا���ض��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  املجتمعية 
ب��ني الآب���اء والأب��ن��اء داخ���ل الأ���ض��رة. وهو 
لاأفراد  ال�سل�كية  االأمناط  درا�سة  اأي�سا 
واجل��م��اع��ات وت��ف��اع��ل��ه��ا اأث���ن���اء الأح����داث 
واملواقف الجتماعية املختلفة، بالإ�ضافة 
اإل����ى اأ���ض��ك��ال ه���ذه ال���ض��ت��ج��اب��ات والآث����ار 

املرتتبة املتوقع حدوثها.

ضرورة مجتمعية
يدر�س  الجتماعي  النف�س  علم  اأن  ومب��ا 
���ض��ل��وك الأف�������راد واجل���م���اع���ات، وال���ك���الم 
لل�ضعراوي، فاإن كل من يتعامل ويتوا�ضل 
مع الفئات املجتمعية املختلفة هو بحاجة 
لهذا العلم؛ لفهم واإر�ضاد الأفراد ودرا�ضة 

ال�ضتجابات املختلفة داخل اجلماعة.
فمثال يحتاج املعلم يف �ضفه لتحليل 
���ض��خ�����ض��ي��ات ال��ط��ل��ب��ة وت��راب��ط��ه��م وف��ه��م 

وال�ضرتاتيجيات  بينهم،  فيما  العالقات 
التي تائم اأمناط واآليات اإقناعهم بفكرة 
فيما  الت�ضاركية  اإل���ى  ب��الإ���ض��اف��ة  معينة، 
وال�ضلوكيات  والتناف�س  والتعاون  بينهم 
املبنية على وجودهم �ضمن املجموعة، كما 
يحتاج اإليه الخت�ضا�ضيون الجتماعيون 
تركيبته،  واأ���ض��رار  املجتمع،  فل�ضفة  لفهم 
ون�ضبية ظهور الظواهر وغيابها، وربطها 

بال�ضلوكيات املجتمعية.
ال��ي��وم��ي��ة  ال���ف���رد يف ح��ي��ات��ه  اأن  ك��م��ا 
الجتماعي  النف�س  لعلم  يحتاج  اخلا�ضة 
ل��ي��ت��م��ك��ن م���ن ت��ف�����ض��ر ���ض��ل��وك��ه ال���ذات���ي، 
وفهم  �ضليم،  ب�ضكل  ح��ول��ه  م��ن  و���ض��ل��وك 
الفرد  الذي يدور بني  والتناغم  التفاعل 

علم النفس االجتماعي يدرس التفاعل
بين الفرد والجماعة

طرق شائعة لتربية األوالد
المساندة العاطفية

متتاز باإقامة عالقات عاطفية ت�ضاعد على 
ولكن  ال��ط��ف��ل،  ل�ضخ�ضية  ال�ضليم  ال��ن��م��و 
تن�ضئتهم  على  ي�ضاعد  باحلرمان  التهديد 

تن�ضئة غر �ضليمة.
ويف درا�����ض����ة ع���ن الآث�������ار ال���ت���ي ي��ع��اين 
ال�ضند  م��ن  حل��رم��ان��ه  نتيجة  ال��ط��ف��ل  منها 
قارنت بني  فقد  وال��دي��ه،  قبل  العاطفي من 
جمموعتني من الأطفال كل منها 45 طفال، 
ن�ضاأوا يف  اأطفال  الأول��ى حتتوي على  وكانت 
ظ����روف ي�����ض��وده��ا احل���ب وال��ق��ب��ول وال����دفء 
العاطفي، والثانية كانت تت�ضمن اأطفال من 

املالجئ يفقدون تلك العالقة، ولقد اأظهرت 
املجموعة الأولى منوا طبيعيا يف ال�ضتجابات 
الأخرى  املجموعة  واأما  والذكاء،  النفعالية 
والالمبالة  الن��ط��واء  اأظ��ه��رت مالمح  فقد 

وانخفا�س م�ضتوى الذكاء.

نمط العداء لدى الوالدين
اإن ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ي��رتب��ى ب��ه��ا ال��ط��ف��ل يف 
اإثارة املخاوف  الأولى والقائمة على  �ضنواته 
اإل��ى تعر�س الأطفال  وان��ع��دام الأم��ن ت��وؤدي 
نواحي  يف  والتاأخر  النف�ضية  لال�ضطرابات 
الوالدين  مهمة  كانت  واإذا  املختلفة  النمو 
ع�����ض��رة ف�����اإن الأب����ن����اء ق���د ي�����ض��ادف��ه��م ���ض��وء 

اأم ع�ضبية فم�ضطرب  اأو  احلظ باأب ع�ضبي 
ال�����ض��خ�����ض��ي��ة ي��ت�����ض��اه��ل ح���ني ي��ج��ب ال��ت�����ض��دد 
ويكون عقابه  الأم��ور  لأتفه  ويت�ضدد  ويق�ضو 
اأقرب اإلى النتقام منه اإلى الإ�ضالح وتاأديب. 
العقاب اجل�ضماين  اأ�ضلوب  الآباء  اتبع  وكلما 

»ال�ضرب« كان �ضلوك الطفل عدوانيا.

تذبذب الـــــوالدين
يعنى ب��ه ع���دم ات��ف��اق ال��وال��دي��ن ع��ل��ى راأي 
اإج����ازة ���ض��ل��وك ال��ط��ف��ل يف موقف  اأو  م��ع��ني 
معني ورف�ضه يف موقف مماثل فيما بعد، 
مم���ا ي���وؤث���ر ع��ل��ى ت���واف���ق ال���ط���ف���ل. وي��ج��ب 
معاملة  يف  ب��ال��ث��ب��ات  ال���وال���دان  يتميز  اأن 
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اأولده������م������ا ح���ت���ى ل مي���ي���ال ل���الن���ح���راف 
وال�ضلوك العدواين.

الحماية الزائدة لدى الوالدين
الأمور  به من  والهتمام  الطفل  رعاية  اإن 
ال�������ض���روري���ة ال���ت���ي ي��ج��ب ع��ل��ى ال��وال��دي��ن 
القيام بها، ولكن ل اأن ي�ضل بها اإلى درجة 
احل��م��اي��ة امل��ف��رط��ة، وت���اأخ���ذ ت��ل��ك احلماية 

الأبعاد التالية:
• التعلق املكثف بالطفل.

• التدليل الزائد عن احلاجة.
• ع����دم اإع����ط����اء ال��ط��ف��ل احل���ري���ة يف 

ا�ضتقاللية ال�ضلوك.

مقررات دراسية

المقرر: علم النفس االجتماعي 
أستاذ المقرر: د. صالح فؤاد محمد الشعراوي

القسم: قسم علم النفس التربوي 
الكلية: كلية التربية، جامعة الملك خالد

ث��م فهم الكينونة  وب��ني الآخ��ري��ن، وم��ن 
الج���ت���م���اع���ي���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة ال���ت���ي حت���دد 
يف  املت�قعة  ال�سل�كية  االأمن���اط  ب��دوره��ا 
بالإ�ضافة  املختلفة،  الجتماعية  املواقف 
اإلى اأن هذا العلم مينح الفرد القدرة على 
فئة  تقبل  واإمكانية  النا�س،  التفريق بني 

معينة والبتعاد عن فئة اأخرى.

السلوك الجماعي
ال�������ض���ل���وك  اأن  ال���������ض����ع����راوي  واأ��������ض�������اف 
ال��ن��ف�����س  ع���ل���م  يف  اجلماعي م�ضطلح 
الج��ت��م��اع��ي ي�����ض��ر اإل�����ى ك��ي��ف��ي��ة ���ض��ل��وك 
الأف�����������راد ع���ن���دم���ا ي����ك����ون����ون يف ح�����ض��ود 
وجمموعات كبرة  ك��ب��رة  ج��م��اه��ري��ة 

ومن اأمثلة  ن�ضبيا.  منظمة  غ��ر  اأخ���رى 
ي�ضتحوذ على  ال��ذي  ال��َوَل��ع  ال�ضلوك  ه��ذا 
اجل���م���اه���ر ف�����رتة م���وؤق���ت���ة م����ن ال���زم���ن 
ال��ه��ل��ع،  اأو  ال���رع���ب  مي�ضي، وكذلك  ث���م 

وال�ضغب.
عادة  اجلماعي  ال�ضلوك  هذا  وين�ضاأ 
ال��ن��ا���س  تثر عواطف  ال��ت��ي  امل���واق���ف  يف 
ك��امل��ن��اف�����ض��ات ال���ري���ا����ض���ي���ة، وم���ظ���اه���رات 

الحتجاج، والكوارث.
وت����اب����ع »ي��ت�����ض��ف م��ع��ظ��م ال�����ض��ل��وك 
ي��ك��ون خمططا  ب��ال��ت��ه��ور، ول  اجل��م��اع��ي 
ط��وي��ال؛  ي�ضتغرق وقتا  ل  اأن����ه  ك��م��ا  ل���ه، 
وبناء على ذلك، فاإنه يختلف عن اأمناط 
ال�ضلوك التي ميكن التنبوؤ بها والتي تدوم 

فرتات طويلة، مثل تلك الت�ضرفات التي 
تقوم بها املجموعات الريا�ضية، والأندية 
ب��ع�����س  اأن  ل��ك��ن��ن��ا جن����د  الج���ت���م���اع���ي���ة، 
اأن�����واع ال�����ض��ل��وك اجل��م��اع��ي ت���واف���ق منط 
فعلى  امل��ن��ظ��م��ة؛  الهياكل الجتماعية 
�ضبيل املثال، جند اأن الأح��زاب ال�ضيا�ضية 
قد  احلركات الجتماعية  اأو  امل��ن��ظ��م��ة 
ت�����ض��ت��خ��دم ال���ت���ظ���اه���رات اجل���م���اه���ري���ة 
تكون  اجتماعي  تغير  لإح����داث  و�ضيلة 

قد خططت له.

الصحة النفسية
مرتبطا  النف�ضية  ال�ضحة  مفهوم  اأ�ضبح 
الفرد  تكيف  بالقدرة على  ارتباطا كبرا 

فيها،  يحيا  التي  ظروفه  وم��ع  نف�ضه  مع 
امل��ادي��ة  ال��ن��واح��ي  ال��ظ��روف  وت�ضمل ه��ذه 
والجتماعية؛ ومن هنا فاإن العالقة بني 
اأن قدره الفرد على  العلمني قائمة طاملا 
التكيف التي تعد الأ�ضا�س الأول لل�ضحة 
ال��ن��ف�����ض��ي��ة ت��ع��ت��م��د اع���ت���م���ادا ك���ب���را على 

الظروف الإن�ضانية الجتماعية.
النف�ضية  الأم��را���س  اأ�ضباب  ودرا���ض��ة 
يك�ضف بو�ضوح الدور الذي توؤديه العوامل 
الأم��را���س  اأع��را���س  الجتماعية ودرا���ض��ة 
ال��ن��ف�����ض��ي��ة ت��ظ��ه��ر خ����ط����ورة الأع����را�����س 
على  الت�ضخي�س  ويعتمد  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
وال�ضلوك  الجتماعية  اجل��وان��ب  درا���ض��ة 
النف�ضي  وال��ع��الج  للمري�س  الجتماعي 
يت�ضمن العالجني الجتماعي واجلمعي.

وخل�������س ال�������ض���ع���راوي اأث�����ر و���ض��ائ��ل 
الجتماعية  التن�ضئة  عملية  يف  الإع���الم 

فيما يلي
ن�ضر معلومات متنوعه يف جميع   •

املجالت تنا�ضب كل الأعمار.
مثل  النف�ضية  احل���اج���ات  اإ���ض��ب��اع   •
احل��اج��ة اإل���ى امل��ع��ل��وم��ات وال��رتف��ي��ه 
والأخ�����ب�����ار وامل���ع���ل���وم���ات وال��ث��ق��اف��ة 
النف�ضية  الجت��اه��ات  ودع���م  العامة 
وتعزيز القيم واملعتقدات اأو تعديلها 

والتوافق مع املواقف اجلديدة.

تقييم الطالب 
وع�����ن ت��ق��ي��ي��م��ه ط�����الب اجل����ام����ع����ة، ق���ال 
ال�����ض��ع��راوي »ه���م ط��اق��ة امل�����ض��ت��ق��ب��ل وه��م 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  روؤي����ة  الإجن�����از يف  اأم����ل 
وعليهم   2030 امل�ضتقبل  يف  ال�����ض��ع��ودي��ة 
تقوم اأ�ض�س التنمية امل�ضتدامة، وعلى ذلك 
فاإن الطالب بحاجه اإلى دعم با�ضتمرار؛ 
ف��ه��م ل��دي��ه��م ط��اق��ات خ���رة ب��غ��ر ح��دود 
بل  والكلية  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  واإن 
اجلامعة يف خدمه الطالب الذى هو اأمل 
يف  ون�����ض��ان��ده  فندعمه  ال��واع��د  امل�ضتقبل 
جميع املجالت العلمية والأن�ضطة، ولبد 

اأن يحر�س الطالب على ذلك«.
م�ضرق  م�ضتقبل  الطالب  اأن  وراأى 
بالأمل والفتائل ولديه اإمكانات وطاقات 
هائلة يجب اأن ت�ضتثمر يف النمو لتعميق 

النتماء ورفعه الوطن.
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مواهب طالبية

أمينة المدني

يف  اجلغرافيا  بق�ضم  الطالبة  طالبت 
اأبها، املوهوبة بالر�ضم، اأ�ضماء ال�ضهري،  
ال��دع��م م��ن قبل اجلامعة  مب��زي��د م��ن 
وبتخ�ضي�س  امل���وه���وب���ات،  ل��ل��ط��ال��ب��ات 
عر�س  امل��وه��وب��ة  للطالبة  يتيح  ج���دار 
ر�ضومها، واأن يتم  اإيجاد اأماكن خا�ضة  
املوهوبات  فيها  متار�س  الكليات  داخ��ل 

الر�ضم  اأثناء وقت الفراغ.
اأج���رت���ه معها  وك�����ض��ف��ت يف ح����وار 
الدائم  التميز  على   »اآفاق«، حر�ضها 
واخل��������روج ع����ن ال����واق����ع وامل�����األ�����وف يف 
ت�ضبح  ع�ضوا  اأن  ر���ض��وم��ه��ا،  متمنية 
الفن  يف  املخت�ضة  اجل��ه��ات  يف  اإح���دى 
عاملية  ف��ن��ان��ة  ت�ضبح  وال��ف��ن��ان��ني،  واأن 

تعر�س اأعمالها  على م�ضتوى دويل.
 

متى بداأت الر�سم؟ 
وتطورت   الطفولة،  منذ  الر�ضم  بداأت 
املوهبة مع الوقت، ومل اأزل اأعمل على 

تطويرها.

هل كان للمدر�سة دور
يف اكت�ساف موهبتك؟

املدر�ضة كان لها بع�س الأثر يف اكت�ضاف 
ت��ع��ر���س  كانت   اإذ  امل���وه���ب���ة،  وت��ط��وي��ر 
اللوحات يف حفالتها لت�ضجع الطالبات 

على الر�ضم الت�ضكيلي.

وكيف طورت موهبتك؟
ع��ن ط��ري��ق م��وق��ع »ي��وت��ي��وب«؛ اإذ اإن��ه 
����ض���اع���دين يف ب���داي���ت���ي، وك���ن���ت اأت���اب���ع 
ال��ر���ض��ام��ني م���ن خ���الل���ه، واأح������اول اأن 
اأن  على  احلر�س  ر�ضومهم مع  اأحاكي 
اأحر�س  كما  اخلا�ضة،  مل�ضتي  يل  تكون 
على اأن اأمرن يدي على الر�ضم  دائما  
متى م��ا ت��واف��ر ل��دي وق��ت، واآخ���ذ وقتا 
كافيا للر�ضم ول اأ�ضتعجل، لكي اأكت�ضف 
ه���ف���وات���ي واأح����ر�����س ع��ل��ى جت��ن��ب��ه��ا يف 

امل�ضتقبل.

ما املدار�س الت�سكيلية
التي متيلني اإليها؟

بعينها،   حم��ددة  مدر�ضة  اإل��ى  اأميل  ل 
امل��در���ض��ة  ل�ضخ�ضيتي  اأق���رب���ه���ا  ول��ك��ن 

أسماء الشهري: نطالب بتخصيص 
هل تستطيع جدار بالجامعة لعرض رسومنا

العيش
بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن

ما  ون���ادرا  ال�ضباح،  اأر���ض��م يف  اأن  اأح���ب 
اأر�ضم يف امل�ضاء، واأف�ضل اأن يكون املكان 
واأن  �ضم�س،  اإ���ض��اءة  فيه  تتوافر   هادئا 
اأتاأمل  ال�ضورة التي يف خميلتي ل�ضكل 
الر�ضم قبل البدء به، كما اأحر�س على 

ال�����ض��ري��ال��ي��ة، ك��م��ا اأح����ب الن��ط��ب��اع��ي��ة 
والتعبرية.

 
هل لديك طقو�س

خا�سة اأثناء الر�سم؟ 

جتهيز جميع الأدوات التي اأ�ضتخدمها 
مثل  الر�ضم  يف   ال��ب��دء  قبل  الر�ضم  يف 
الأدوات  اأن��ظ��م  واأن  ال��ر���ض��ا���س،  اأق���الم 
ب�ضكل مرتب  ح�ضب الأكر ا�ضتخداما 

فالأقل.

من جتذبك اأعماله
من الت�سكيليني ال�سعوديني؟

فناين  »كهاليد«،  ناظره  خالد  الفنان 
امل��ف�����ض��ل، لأن�����ه ي��ح��ر���س دائ���م���ا على 
اخلروج عن املاألوف، وهو اأي�ضا �ضاحب 
اأ�ضبح  اأن  اأمتنى  عظيمة،  واأف��ك��ار  دق��ة 

مثله يف يوم من الأيام باإذن اهلل. 

كيف ترين دعم
اجلهات الثقافية يف املنطقة 

ملوهوبي الر�سم؟
ال����دع����م ج���ي���د و ل ب����اأ�����س ب�����ه،  وع��ل��ى 
دعم  اأي  اأج��د  مل  ال�ضخ�ضي   امل�ضتوى 
من اأي جهة  ثقافية، واأعترب اأن  اإتاحة 
هذه الفر�ضة من قبل  �ضحيفة »اآفاق« 
نوع  موهبتي  على  ال�ضوء  ت�ضليط  يف 

من الدعم. 

وما نوع الدعم الذي حتتاج اإليه 
موهوبة الر�سم من اجلامعة؟

مكان  يف  للر�ضامات  ج���دار  تخ�ضي�س 
اأن تخرج  خم�ض�س، ت�ضتطيع املوهوبة 
اإبداعاتها فيه،  اأو حتديد اأماكن خا�ضة 
متار�س فيها موهبتها داخل الكلية  يف 
املوهوبة  جتلب  بحيث  ال��ف��راغ،  اأوق���ات 
اأدوات���ه���ا اخل��ا���ض��ة، ويف  اأوق����ات ال��ف��راغ 
موهبتها،  ومتار�س  املكان  لهذا  تذهب 
نعر�س  مقر  النهاية  يف  ي�ضبح  حتى  
فيه لوحاتنا ون�ضتطيع اأن نقوم ببيعها، 
ونتعرف على بع�ضنا من خالله نحن 

الر�ضامات ويفيد بع�ضنا بع�ضا.

طموحاتك يف جمال الر�سم؟ 
اأ���ض��ب��ح ر���ض��ام��ة م��ع��روف��ة ع��امل��ي��ا،   اأن 
وت��ع��ر���س ل��وح��ات��ي يف اأه�����م امل��ع��ار���س 
التميز  اإل����ى  اأه�����دف   كما   الدولية،  
الدائم واخلروج عن املاألوف، واأن اأنال 
يف  املخت�ضة  اإح���دى  اجلهات  ع�ضوية 
ال��ف��ن وال��ف��ن��ان��ني، و���ض��اأب��ذل ك��ل م��ا يف 

و�ضعي لتحقيق ذلك الهدف.

الرسم بقلم الرصاص يعود للقرن 17
الر�ضم بعد  الر�ضا�س يف  اأقالم  ا�ضتخدمت 
ع�����ض��ر ال��ن��ه�����ض��ة، وحت���دي���دا يف ال��ق��رن 17، 
اأ�ضا�ضا  هولندا  فنانوا  بداية  ا�ضتخدمه  اإذ 

لر�ضومهم بالألوان املائية.
وقد انت�ضر ا�ضتخدام القلم الر�ضا�س  
قبل البدء بالتلوين بالألوان املائية بفرتة 
 19 ال��ق��رن  يف  ا�ضتخدامه  واأ���ض��ب��ح  طويلة، 

و�ضيلة اأ�ضا�ضية وا�ضحة يف الر�ضم. 
ب��امل��دى  الر�ضا�س   ق��ل��م  وي��ت��م��ي��ز 
التي  الب�ضرية  ال��ت��اأث��رات  م��ن  الهائل 
بو�ضاطته؛  عنها  التعبر  للفنان  ميكن 
عليه،  املطرد  وبال�ضغط  فبا�ضتخدامه 
مي��ك��ن احل�����س���ل ع��ل��ى خ��ط���ط ت�سجل 

بح�سا�سية اأدق تن�ع اخلط�ط والظال؛ 
ومن هنا فاإن التنوع يف ال�ضمك �ضي�ضبح 
التنوع  ه��ذا  يتوقف  ول  و�ضوحا،  اأك��ر 
اأي�ضا على  ب��ل  ف��ق��ط،  ال��ي��د  على ح��رك��ة 
ن����وع وم���ل���م�������س  ال���ورق. وت��ت��ع��د اأن�����واع 
 20 لت�ضمل  ال��ر���ض��ا���س،  قلم  )درج����ات( 

�ضنفا هي كالتايل:
F-H-H1-H2 -H3-H4-H5-
H6-H7-H8-H9-HB-B-B1-
.B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9

وت�����ض��ر ت��ل��ك ال���رم���وز ال��ت��ي تكون 
مطبوعة على القلم اإلى نوعه، اإذ يرمز 
ال�ضالبة »خط  درج���ة  اإل���ى   H احل���رف 

رم��ادي«، واحلرف B اإلى درجة الليونة 
»خط اأ�ضود«. 

إتقان الرسم بقلم الرصاص
ي��ع��ت��رب اإت����ق����ان ال���ر����ض���م ب��ق��ل��م ال��ر���ض��ا���س 
اخل��ط��وة الأول�����ى ل��ل��راغ��ب��ني ب��ال��ول��وج اإل��ى 
بابه  م��ن  الت�ضكيلي  وال��ف��ن  ال��ر���ض��م  ع���امل 
ال�����ض��ح��ي��ح؛ ح��ي��ث ي��ت��وج��ب ال���ت���درج يف ه��ذا 
اأول، متاما  ب��ات��ق��ان م��ب��ادئ��ه الأول����ى  ال��ف��ن 
كما نتعلم احلروف الأبجدية لأي لغة قبل 
ممار�ضة  ثم  ومن  وقواعدها  كلماتها  تعلم 
احل��دي��ث وال��ك��ت��اب��ة ب��ه��ا. ه��ك��ذا ت��ع��ل��م كبار 
ال��ف��ن��ان��ني يف ال���ع���امل، وه����ذا ك���ان ال��ط��ري��ق 

+ 
ق

فا
آ

الذي اأو�ضلهم يف ما بعد اإلى ما و�ضلوا اإليه 
من اإبداع و�ضهرة على م�ضتوى العامل.

اخلطوة  هو  الر�ضا�س  بقلم  والر�ضم 
اإلى  النتقال  قبل  الر�ضم  ع��امل  يف  الأول���ى 
غر  اأو  الزيتية  اأو  املائية  ب��الأل��وان  الر�ضم 

ذلك من فروع الفن الت�ضكيلي. 
على  تعلمه  الر�ضم  اإت��ق��ان  ويتطلب 
يد اأ�ضاتذة مهرة، ي�ضاعدون طالبهم على 
ال��ت��م��ك��ن م��ن م���ب���اديء ال��ر���ض��م وم��ه��ارات��ه 
قائم مكتمل  اأ�ض�س علمية، فهو علم  على 
جمرد   ولي�س  العلوم  من  كغره  الأرك���ان 
يف  البع�س  ميار�ضها  ع�ضوائية  مم��ار���ض��ة 

اأوقات فراغهم.
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إعالن

بيئتنا حياتنا
أسبوعية جامعة الملك خالد
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مطاعن: فوزي بجائزة الشخصية األدبية 2017 
دليل اهتمام الدولة بالمثقفين

مشهور العمري

اأن�ضف الأديب اأحمد مطاعن، الفائز 
الأدب���ي���ة للعام  ال�����ض��خ�����ض��ي��ة  ب��ج��ائ��زة 
اإث�����راء  يف  ودوره������ا  اجل��ام��ع��ة   ،2017
ع�ضر  منقطة  يف  الثقافية  احل��رك��ة 
ع��ن��دم��ا و���ض��ف دوره����ا ب���اأق���وى واأه���م 
الأدوار يف املنطقة، واأنها قبلة للعلم، 
مبديا تفاوؤله بتح�ضيل فوائد ما مت 

ر�ضمه من برامج يف اجلامعة..

كيف ا�ستقبلت فوزك بجائزة 
ال�سخ�سية الأدبية لعام 2017؟

دون �ضك، اأ�ضعدين الختيار، اأ�ضعدين 
اإن هذا الختيار  اأن قلت  جدا، و�ضبق 
ميثل يل اخلامتة احل�ضنة، وهو اأكرب 
والأن��دي��ة  ال��دول��ة  اهتمام  دل��ي��ل على 
الأدبية بالأدباء واملثقفني، واحلر�س 
ع���ل���ى ت���ك���رمي���ه���م، وك�����ل ال�������ض���ك���ر مل��ن 

ر�ضحني اأو �ضوت يل.
ال����وط����ن،  ه������ذا  اهلل  ول���ي���ح���ف���ظ 
وي��ك��ت��ب ل���ه ال���ع���زة وال���ت���ق���دم يف كل 
املجالت، فهذا الوطن غني بالثقافة 
ات�ضاعه  رغ��م  وعلى  وال��ف��ك��ر،  والأدب 
اجل���غ���رايف، ف����اإن ه��ن��اك رم����وزا �ضابة 
وموهوبة اأبدعت وتاألقت ورفعت ا�ضم 

وطنها يف �ضتى املجالت.

منذ متى عرف النا�س
امل�سهد الثقايف؟

من  كله  ال��ع��امل  يف  انطلقت  الثقافة 
ب���داي���ة ال��ر���ض��ال��ة امل��ح��م��دي��ة وب��داي��ة 
ال��ق��راآن »اق����راأ«، وال��ق��راآن ه��و امل�ضدر 

الأ�ضا�ضي للثقافة.
واأم������ا ال���ت���ط���ور ال���ث���ق���ايف يف ه��ذا 
والثقافة  للتعليم.  فرنجعه  الع�ضر 
ل��ي�����ض��ت ف���ق���ط يف الإن�����ت�����اج الأدب�������ي، 
ول��ك��ن ه��ي ال��ع��الق��ة بينك وب���ني اهلل 
عقلك  على  اأمانته  ثم  وم��ن  الرحيم 
ينفع  ال��ذي  ال�ضيء  يف  ت�ضتخدمه  اأن 
دينك ووطنك ويقوي الإنتاج الفكري 
واحل�����ض��اري ك��م��ا اأم��رن��ا اهلل ب��ذل��ك. 
واإع���م���ار الر������س ي���اأت���ي م���ن منطلق 
لنا  وه��ب  م��ا  على  ب��احل��ف��اظ  رئي�ضي 
هي  الدينية  الثقافة  اأن  واأوك���د  اهلل، 
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بالأمر  كانت  بدايتها  لأن  الأ���ض��ا���س، 
ب��ال��ع��ل��م وال��ت��ع��ل��م، وال����ق����راءة م�ضدر 

رئي�ضي للح�ضول على العلم.  

الثقافة ال�سبابية..
كيف تنظر لهذا امل�سطلح؟

ف�����رتة ال�������ض���ب���اب م����ن اأج����م����ل ف����رتات 
فرتة  وه��ي  بها،  م��ررن��ا  وكلنا  العمر، 
اأدبية  اأو  علمية  منها  اأك��ر  عاطفية 
اأو فنية ومبا ير�ضي النف�س والهوى، 
اأروع  م��ن  ال�ضبابية  الثقافة  واأع��ت��رب 
اأ�ضا�ضها  لأن  كله  العامل  يف  الثقافات 

�ضحيح  واجتماعي.  واأخ��الق��ي  ديني 
وطبيعي  الأخ���ط���اء  بع�س  ه��ن��اك  اأن 
ح����دوث����ه����ا، ل���ك���ن ال�������ض���ب���اب ل��ي�����ض��وا 
م�������ض���وؤول���ني ع����ن اله���ت���م���ام ب���ذل���ك؛ 
والأم  الأب  ب��ني  متكاملة  فالعملية 
واملدر�ضة واملجتمع، وكما قلت �ضابقا، 
الكتاب  م�ضدرها  ال��ت��ي  ه��ي  الثقافة 

وال�ضنة.

هل ترى اأن واقع الأندية 
الأدبية كما هو ماأمول منها؟

ولي�س  م��ادي  ع�ضر  يف  اأ�ضبحنا  لقد 

ما  اأداء  يف  ب�����داأت  والأن����دي����ة  ث���ق���ايف، 
عليها بعد عناية الدولة بها، و�ضتوؤدي 
بها،  اله��ت��م��ام  زاد  متى  اأف�����ض��ل  دورا 
يف  بل  الثقافة  ه��ذه  يف  لي�س  والعيب 
ما  بخر  ونحن  امل���ادي،  الع�ضر  ه��ذا 
ن��ح��اف��ظ ع��ل��ى قيمنا وع��ادات��ن��ا  دم��ن��ا 

وتقاليدينا.
ك��اأي  الأدب���ي���ة  الأن���دي���ة  اأن  واأرى 
جهاز يجب اأن تتطور لت�ضبح مواكبة 
وال��واق��ع  الع�ضرية،  احل��داث��ة  ل�ضبل 
لكن  تطورا،  هناك  ب��اأن  يخربنا  الآن 

يجب اأن يكون اأكر مرونة.

ما اأثر �سبكات التوا�سل 
الجتماعي يف الثقافة 

والتثقيف؟
����ض���ب���ك���ات ال����ت����وا�����ض����ل ه�����ي و���ض��ي��ل��ة 
للتوا�ضل، وح�ضب ا�ضتخدام ال�ضخ�س 
ي��ك��ون هو  اأن  ي��ح��دد  اأن  ال���ذي ميكنه 
لي�س  ووجودها  املت�ضرر،  اأو  امل�ضتفيد 
موهبة  ل��دي��ه  م��ن  خ��دم��ت  ب��ل  �ضيئا 
وث����ق����اف����ة، وق���دم���ت���ه ل���ل���ع���امل، وه���ي 
يف  بها  ي�ضتهان  ل  ك��ق��وة  الآن  ت�ضهم 
خ��دم��ة ال��ث��ق��اف��ة، وع��ل��ى ال�����ض��ب��اب اأن 

ي�ضتخدموها يف ما يفيدهم.

أحمد مطاعن في سطور
.1343 عام  اأبها  مدينة  يف  • ولد 

والتوحيد  ال��ق��راآن  م��واد  »املعالمة«  ب�  قدميا  ع��رف  ما  يف  • در���س 
والفقه واخلط واحل�ضاب وفن املرا�ضالت.

• نال �ضهادة اخلام�س البتدائي بعد التحاقه باأول مدر�ضة �ضعودية 
اأن�ضئت عام 1355.

.1379 عام  الليلي  املعلمني  معهد  �ضهادة  على  • حا�ضل 
.1382 عام  ع�ضكري  تدريب  اإمتام  • �ضهادة 

ال�ضعر. ومنتدى  الأدبي  اأبها  بنادي  الرواد  منتدى  يف  • ع�ضو 
للرئي�س. نائبا  ب�ضفته  باأبها  الأدبي  النادي  تاأ�ضي�س  يف  • �ضارك 

الف�ضيح. ال�ضعر  يف  للثقافة  اأبها  جائزة  على  • ح�ضل 
.1434 الثقايف  اأملع  جمل�س  يف  الثقافية  العام  • �ضخ�ضية 

عديدة. اأدبية  اإ�ضدارات  • له 

راأيك يف اجلهود الثقافية
جلامعة امللك خالد؟

اأق��وى  م��ن  اجلامعة  دور  اأن  احلقيقة 
قبلة  وه���ي  امل��ن��ط��ق��ة  يف  الأدوار  واأه����م 
ل��ل��ع��ل��م، واأن����ا قليل ال���زي���ارة ل��ه��ا وه��ذا 
اأن  طاملا  متفائل  لكنني  مني،  تق�ضر 
ت��وؤدي  اأن  �ضاأنها  م��ن  املنفذة  ال��ربام��ج 

دورها.
والإن�����ت�����اج ال���ث���ق���ايف يف اجل��ام��ع��ة 
م��وه��وب  ق�ضم  ق�����ض��م��ني:  اإل���ى  ينق�ضم 
وق�ضم مكت�ضب، وكلها ت�ضب يف جمرى 
واح�������د، ول��ك��ن��ه��ا ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى ذات���ي���ة 

ال�ضخ�س نف�ضه، واإذا كانت روحه اأدبية 
وثقافية، ف�ضتوؤثر فيه البيئة.

كلمة اأخرية؟
اأو�����ض����ي ف��ي��ه��ا ال�����ض��ب��اب ب�����اأن ي��ح��ف��ظ��وا 
ب��الأع��م��ال  واأو���ض��ي��ه��م  ليحفظهم،  اهلل 
والطموحات  ال��وال��دي��ن  وب��ر  ال�ضاحلة 
اأن يكون يف عونهم.  واأ�ضال اهلل  البناءة، 
اإن الوطن ينتظركم  اأي�ضا:  واأق��ول لهم 
وتاريخنا يقراأه اأبناوؤنا، والأدب والثقافة 
واحل�������ض���ارة اأن���ت���م م���ن ي��ت��ول��ى ب��ن��اءه��ا، 

فيجب اأن تت�ضلحوا بالعلم والأدب. 
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أكاديميا
أقسام

قسم اللغة اإلنجليزية.. برنامجا بكالوريوس 
وماجستير.. وأعضاء تدريس من 17 دولة

خالد العمري

اأك���د رئ��ي�����س ق�ضم ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة، 
الق�ضم  اأن  الهمامي،  من�ضور  الدكتور 
متحدثي  اإل��ى  املا�ضة  للحاجة  اأن�����ض��يء 
القطاعات  يف  �ضواء  الإجنليزية  اللغة 
اأن  اإل��ى  م�ضرا  الأهلية،  اأو  احلكومية 
امل��راح��ل  يف  التعليم  خم��رج��ات  �ضعف 
اإج���ادة  ع��دم  يف  �ضبب  الأول��ي��ة  التعليم 

الطالب للغة الإجنليزية.
ون�����ض��ح ال��ه��م��ام��ي ع���رب »اآف�������اق«، 
اأ�����ض����ات����ذة ال���ل���غ���ة ب��ت�����ض��خ��ي�����س ظ����روف 
ال��ط��ال��ب ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن اإي�����ض��ال 

املعلومة له.

حدثنا عن الق�سم..
وماذا يقدم لطالبه؟

كلية  م��ظ��ل��ة  حت���ت  ال��ق�����ض��م  ي��ق��ع  اأول، 
اللغات والرتجمة، وقد اأن�ضئ  للحاجة 
الإجنليزية  اللغة  متحدثي  اإلى  املا�ضة 
اأو  ال���ق���ط���اع���ات احل��ك��وم��ي��ة  ����ض���واء يف 
وي�ضم  الوطن.  هذا  اأبناء  من  الأهلية 
عددا كبرا من اأع�ضاء هيئة التدري�س 
ال����ع����امل، »17دول������ة  م���ن خم��ت��ل��ف دول 

تقريبا«.
ويقدم الق�ضم برنامج بكالوريو�س 
ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة ال����ذي ي��ت��ك��ون من 
يف  الطالب  يدر�س  م�ضتويات،  ثمانية 
لتعليم  تاأ�ضي�ضه  م��وادا  الأول��ى  الأربعة 
الطالب  يدر�س  ثم  الإجنليزية،  اللغة 
يف الأربعة الأخ��رى م��وادا يف اللغويات 
ال���ن���ظ���ري���ة، ال���ل���غ���وي���ات ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 
وذل��ك  الجن��ل��ي��زي،  والأدب  الرتجمة، 
لكي يتخرج الطالب وهو ملم مبختلف 

جمالت اللغة الإجنليزية.
وي���ق���دم ال��ق�����ض��م  اأي�������ض���ا ب��رن��ام��ج 
املاج�ضتر يف اللغويات التطبيقية، كما 
ملواكبة  الإج����راءات  من  بالعديد  يقوم 
ال���ت���ط���ور يف جم����ال ت��ع��ل��ي��م وت��دري�����س 
الإجن��ل��ي��زي��ة، وذل����ك ي��ت��م��ث��ل يف ور����س 
ال��ع��م��ل وامل���ح���ا����ض���رات ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا 
امل��خ��ت�����ض��ون يف ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ل��ع��ر���س 
ال��و���ض��ائ��ل وال��ط��رق يف تدري�س  اأح���دث 

الإجنليزية. 
ويف ال��ق�����ض��م اأح�����دث الإ�����ض����دارات 

ال��ع��ل��م��ي��ة يف جم���ال الإجن��ل��ي��زي��ة، كما 
ي��ت��م ت���ق���دمي م�����واد ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ط��الب، 
ال��ت��ط��ورات احلديثة يف جمال  ت��واك��ب 

الإجنليزية.
�سعوبات تواجه

طالب التخ�س�س؟
مي��ك��ن ح�����ض��ر امل�����ض��اك��ل ال���ت���ي ت��واج��ه 
م�����ض��ك��ل��ت��ني  يف  ال���ق�������ض���م  يف  ط����الب����ن����ا 
خمرجات  �ضعف  اأوله��م��ا  رئي�ضيتني، 
الأول��ي��ة؛  التعليم  امل��راح��ل  يف  التعليم 
املرحلة  يف  ال��ط��الب  بع�س  يتخرج  اإذ 
اللغة  من  �ضعيفة  مبح�ضلة  الثانوية 
الإجنليزية، و�ضعف خمرجات التعليم 
ال����ع����ام ان��ع��ك�����س ���ض��ل��ب��ا ع���ل���ى م�����ض��ت��وى 

الطالب يف الق�ضم. 
تواجهنا  ال��ت��ي  الأخ���رى  وامل�ضكلة 
لتعلم  والهمة  الدافع  تتمثل يف �ضعف 
من  اللغات  فتعلم  الإجن��ل��ي��زي��ة،  اللغة 
اللغة  لت�ضعب  ال��ت��خ�����ض�����ض��ات  اأ���ض��ع��ب 
وقواعدها؛  مفرداتها  ح�ضر  و�ضعوبة 
اإلى دافع قوي  لذا يحتاج طالب اللغة 
اللغة  فتعلم  ال��درا���ض��ة،  لتحمل  ج���دا 
بطالقة يحتاج اإلى �ضنوات من اجلهد 

والبذل. 
اأم����ا ب��ال��ن�����ض��ب��ة اإل����ى و���ض��ائ��ل تعلم 
و�ضيلة  اأو  ي��وج��د ط��ري��ق��ة  ف��ال  ال��ل��غ��ة، 
واحدة توؤدي اإلى نتيجة فعالة يف تعلم 
الإجن��ل��ي��زي��ة ن��ظ��را لخ��ت��الف ظ��روف 
ال���ط���الب وط��ب��ي��ع��ت��ه��م، ف��ق��ب��ل ت��وج��ي��ه 
املعلم  ي��ح��ت��اج  ال��ل��غ��ة  تعلم  يف  ن�ضيحة 
اإلى ت�ضخي�س ومعرفة ظروف الطالب 

جيدا.
املحيطة  العوامل  معرفة  ويجب 
ب��ال��ط��ال��ب وم���ق���درات���ه ال��ذه��ن��ي��ة لكي 
تعلم  يف  م�ضاعدته  م��ن  املعلم  يتمكن 
الإجنليزية بطريقة ناجحة توؤدي اإلى 
نتائج جيدة ترفع من م�ضتوى الطالب 
يف اللغة.  ومن هذه العوامل على �ضبيل 
املثال ل احل�ضر: دوافع الطالب لتعلم 
املتوافرة  العلمية  امل�ضادر  الإجنليزية، 
يعي�س  ال��ت��ي  البيئة  اأو  وامل��ك��ان  ل��دي��ه، 
الذاكرة  وق��وة  ال��ذك��اء  وم�ضتوى  فيها، 
ال�ضابقة يف  وخ��ربات��ه  ال��ط��ال��ب،  ل���دى 
تعلم الإجن��ل��ي��زي��ة، وامل�����ض��ت��وى احل��ايل 
ل��ل��ط��ال��ب يف الإجن���ل���ي���زي���ة، واأه����داف����ه 

كالتخ�ض�ضات  اللغة  لتعلم  امل�ضتقبلية 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ي��ن��وي الل���ت���ح���اق ب��ه��ا، 
وج�����دول ال��ط��ال��ب ال��ي��وم��ي و���ض��اع��ات 

الفراغ لديه.
ال��ق��ائ��م��ة م��ل��ي��ئ��ة ب��ال��ع��وام��ل ال��ت��ي 
ي��ج��ب م��ع��رف��ت��ه��ا ل��ر���ض��م خ��ط��ة عملية 
ع��ل��م��ي��ة، وامل���ج���ال ���ض��وف ي��ط��ول ل�ضرح 
كيفية تاأثر هذه العوامل على اكت�ضاب 

اللغة.
ف��م��ث��ال ع��م��ر امل��ت��ع��ل��م ي�����وؤدي دورا 
رئ��ي�����ض��ي��ا يف اك��ت�����ض��اب ال��ل��غ��ة، وط��ري��ق��ة 
ت���ع���ل���ي���م ال���ل���غ���ة ت���خ���ت���ل���ف يف امل���رح���ل���ة 
الب��ت��دائ��ي��ة ع��ن اجل��ام��ع��ي��ة لخ��ت��الف 

القدرات على اكت�ضاب اللغة. 
كيف تقيمون البحث العلمي

يف الق�سم وما تطلعاتكم
امل�ستقبلية لتطويره؟ 

ب��دور مهم يف  العلمي  البحث  ي�ضطلع 
من  كبر  ع��دد  فيه  ي��وج��د  اإذ  الق�ضم، 
الباحثني املهتمني بجوانب عدة تخ�س 
ال��ل��غ��ة، م��ن��ه��ا ال��ن��ظ��ري وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي. 
وب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز ب��ح��وث اللغة يف 
اأع�ضاء  ق��دم  وال��رتج��م��ة  ال��ل��غ��ات  كلية 
من  العديد  الق�ضم  يف  التدري�س  هيئة 
الوطنية  املجالت  يف  العلمية  البحوث 

وال���دول���ي���ة وك���ذل���ك اأوراق������ا ب��ح��ث��ي��ة يف 
امل�����وؤمت�����رات ع���ل���ى امل�������ض���ت���وى ال��وط��ن��ي 

والدويل
وتطوير  لتو�ضيع  نتطلع  ونحن   
توافق  اأخ��رى  الق�ضم وفتح تخ�ض�ضات 
متطلبات �ضوق العمل وتخدم اأبناء هذا 
الوطن املعطاء واإن �ضاء اهلل يف امل�ضتقبل 

�ضوف يكون هناك م�ضار ترجمة. 

ما  ر�سالتك لطالب الإجنليزية 
وخ�سو�سا امل�ستجدين بالق�سم؟

ال������ى ج��ه��د  ي���ح���ت���اج  ال���ل���غ���ة  ت���ع���ل���م  اإن 
فاللغة  اللغة  لت�ضعب  نظرا  م�ضاعف، 
اآي��ة من اآي��ات اهلل عز وج��ل. يقول اهلل 
اآََياِتِه  »َوِم��ْن  التنزيل:  تعالى يف حمكم 
��َم��اَواِت َواْلأَْر�������سِ َواْخ���ِت���اَلُف  َخ��ْل��ُق ال�����ضَّ
َي���اٍت  َلآَ َذِل��َك  يِف  اإِنَّ  َواأَْل��َواِن��ُك��ْم  اأَْل�ِضَنِتُكْم 
ِل���ْل���َع���امِلِ���نَي« ) ال��������روم:22(. ف��اخ��ت��الف 
اآي���ات اخل��ال��ق �ضبحانه  اآي��ه م��ن  اللغات 
ل��ي�����س م����ن ال�������ض���ه���ل م��ع��رف��ت��ه��ا ب�����اأدق 

تفا�ضيلها.  
بق�ضم  اللتحاق  الطالب،  عزيزي 
اللغة الإجنليزية وح�ضور حما�ضراته 
ي��ح��ت��اج اإل���ى ج��ه��د ك��ب��ر م��ن ال��ط��ال��ب، 
يتج�ضد يف املداومة على ح�ضور جميع 
ال�ضتفادة  تتمكن من  لكي  املحا�ضرات 
اأثر  امل��ادة؛ فالغياب له  اأ�ضتاذ  من �ضرح 
تعليم  م���واد  يف  وبخا�ضة  كبر  �ضلبي 

اللغة.
واأي���������ض����ا ي���ج���ب ع���ل���ي���ك حت�����ض��ر 
امل��در���س ب�ضرحه قبل  ي��ق��وم  ���ض��وف  م��ا 
الكلمات ال�ضعبة و  املحا�ضرة وترجمة 
معرفة معانيها وحماولة حل التمارين 
لكي تكون لديك فكرة وا�ضحة ملا �ضوف 
مالحظات  وت��دوي��ن  امل��در���س  يناق�ضه 
اأث���ن���اء ال�����ض��رح لأن ال��ل��غ��ة ك��م��ا ذك���رت 
اأو  معينة  كلمات  يف  ح�ضرها  ي�ضعب 
بل  مت�ضعب  فاللغات   حم��ددة؛  قواعد 

كما يقول املثل: اللغة كاملحيط.  
اب������ن������ي ط������ال������ب ق���������ض����م ال����ل����غ����ة 
الإجن���ل���ي���زي���ة، ج��م��ي��ع اأع�������ض���اء ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��دري�����س يف خ��دم��ت��ك ف��ال ت����رتدد يف 
زيارة مكاتبهم اأثناء �ضاعاتهم املكتبية، 
ون����ح����ن يف خ���دم���ت���ك ف����ال ت�������رتدد يف 

ال�ضوؤال عندما تواجه اأي م�ضكلة. 
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أقسام

نادية الخثعمي

احلا�ضب  علوم  ق�ضم  رئي�ضة  ك�ضفت 
رفيدة،   باأحد  والآداب  العلوم  بكلية 
ليندا الزبر، اأن الق�ضم مينح  درجة 
ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف ع��ل��وم احل��ا���ض��ب، 
يف  ال���ط���ال���ب���ات  م���ن  دف���ع���ة  اأول  واأن 
ال��درا���ض��ي   ال��ع��ام  الق�ضم حت��رج��ت يف 
اأن��ه يهتم  اإل��ى  1438/1437،  م�ضرة 
ب���ال���درا����ض���ة الأك����ادمي����ي����ة  وت��و���ض��ي��ل 
املعلومات ب�ضورة  جيدة، كما  يهتم 
الق�ضم بالأن�ضطة الطالبية مبختلف 
جمالتها، موؤكدة  حر�س امل�ضوؤولني 

على نيل العتماد الأكادميي.
الأع�������ض���اء  ج��م��ي��ع  اأن  واأك��������دت 
اجلهد  م��ن  ك��ث��را  ي��ب��ذل��ون  بالق�ضم 
يف حت�������ض���ر امل���������ادة ال���ع���ل���م���ي���ة م��ن 
م��واق��ع الإن��رتن��ت وامل��راج��ع امل��ح��ددة 

اأف�����ض��ل م��ادة  امل��وا���ض��ف��ات لتوفر  يف 
م�ضرة  ل��ل��ط��ال��ب��ات،  م��ف��ي��دة  علمية 
عدد  اأك���رب  لتاأهيل  دوؤوب  �ضعي  اإل���ى 
لتلبية   وتخريجهن  ال��ط��ال��ب��ات  م��ن 

احتياجات �ضوق العمل.

النشأة 
اأن�ضئ  الق�ضم بتاريخ 13 /1433/10، 
اإذ كان يبلغ عدد الطالبات عند ن�ضاأة 
ال��ق�����ض��م 40 ط��ال��ب��ة، وح��ال��ي��ا و���ض��ل 
العدد اإلى 329 طالبة، كما تخرج يف 

الق�ضم دفعة واحدة حتى الآن.
 

أنشطة القسم
اأن�����ض��ط��ة  اأن  ال���زب���ر  ل��ي��ن��دا  ك�����ض��ف��ت 
التقني  اجل���ان���ب  ت��رتك��ز يف  ال��ق�����ض��م 
وم��ت��اب��ع��ه اآخ����ر امل�����ض��ت��ج��دات يف علم 
ال��رب��وت��ات،  تطبيقات  مثل  احلا�ضب 

ب�ضورة   واأنظمتها  الذكية  والهواتف 
عامة.

 
خدمة المجتمع 

واأكدت اأن  الق�ضم ي�ضم  اأربعة معامل 
ح��ا���ض��ب جم��ه��زة ب��ال��ك��ام��ل، ك��م��ا يقيم  
ال��ك��ل��ي��ة،  داخ������ل  م��ت��خ�����ض�����ض��ة  دورات 
هذه  خ��الل  دورات���ه  لتو�ضيع  ويطمح  
الق�ضم  وياأتي ذلك حر�ضا من  ال�ضنة، 

على  امل�ضاركة يف خدمة املجتمع.
 

صعوبات 
وع���ن اأب����رز ال�����ض��ع��وب��ات ال��ت��ي  ت��واج��ه 
ال��ق�����ض��م، ك�����ض��ف��ت ال���زب���ر ع���دم ت��واف��ر 
بع�س الربجميات وتفعيل الختبارات 
ال��ق�����ض��م،  اأن  الإل���ك���رتون���ي���ة، م����وؤك����دة  
جاهدا  ي�ضعى  ال�����ض��ع��وب��ات،  تلك  رغ��م 

للتطوير وتوفر اأف�ضل الإمكانيات.

قسم الحاسب بأحد رفيدة..
سعي دؤوب لتزويد سوق 

العمل بخريجات متميزات

علم الحاسوب.. تحليل المشاكل وتحديد متطلباتها
باأنه  دق��ي��ق  ب�ضكل  احل��ا���ض��وب  علم  ي��ع��رف 
علم يخت�س بالقدرة على تطبيق املعرفة 
ال���ن���اجت���ة م���ن احل���ا����ض���وب وال��ري��ا���ض��ي��ات 
على  وال��ق��درة  املعرفة،  ف��روع  جميع  على 
حتليل اأي م�ضكلة، وحتديد املتطلبات لها 
با�ضتخدام احلا�ضوب لو�ضع احلل املنا�ضب، 
وتقييم  وت��ن��ف��ي��ذ  ت�ضميم  ع��ل��ى  وال���ق���درة 
والعمليات  احلا�ضوب  على  القائم  النظام 
املطلوبة،  الحتياجات  لتلبية  والربنامج 
يف  بفعالية  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ال��ق��درة  وي�ضهل 
فرق وجمموعات لتحقيق هدف م�ضرتك.

ا�ضتخدام  يف  احلا�ضوب  علم  ويبحث 
احلو�ضبة  بجميع اأ�ضكالها حلل امل�ضكالت 

م���ن م��ن��ظ��ور ع��ل��م��ي ري��ا���ض��ي، وغ��ال��ب��ا ما 
ي�ضمل ذلك ت�ضميم وبرجمة الربجميات 

لكي ت�ضتعمل كاأداة حلل هذه امل�ضاكل.
متنوعة  جم���الت  احلا�ضب  ولعلوم 
ك��ل��ه��ا ت�����ض��ن��ف حت���ت ال���ع���ن���وان ال��ع��ري�����س 
»ع����ل����وم احل����ا�����ض����وب«، وي�������ض���دد ال��ب��ع�����س 
مثل  تطبيقاتها  وبع�س  احلو�ضبة  على 
فروعا  اأن  ح��ني  يف  احل��ا���ض��وب  ر�ضوميات 
احل�ضابية  امل�ضاكل  خوا�س  تدر�س  اأخ��رى 
وجمالت مثل نظرية التعقيد احل�ضابي،  
التحديات  على  تركز  ثالثة  فروع  وتبقى 

التي تطرحها تطبيقات احلو�ضبة. 
ون���ظ���ري���ة ل���غ���ة ال����ربجم����ة ت���در����س 

ال�����ط�����رق وال����و�����ض����ائ����ل ل���و����ض���ف ع��م��ل��ي��ة 
احل����و�����ض����ب����ة،  يف ح�����ني ت����ق����وم ب���رجم���ة 
معينة  برجمة  لغات  بتطبيق  احلا�ضوب 
حو�ضبة  مل�ضكلة  حل  اأو  ج��واب  ل�ضتخراج 
م��ع��ي��ن��ة، وه���ن���اك وجم�����الت اأخ�����رى مثل 
الأن��ظ��م��ة امل��ع��ق��دة وال��ت��ف��اع��ل الإن�����ض��اين 

احلا�ضوبي.
اإل��ى  ع��ل��م احل��ا���ض��وب  مي��ك��ن تق�ضيم 

ثالثة اأق�ضام:
يدر�س  النظري:  احلا�ضوب  علم   •
ال����ل����غ����ات ال���������ض����وري����ة، ون����ظ����ري����ات 
وح�ضاب  اخلوارزميات  اأو  احلو�ضبة 

التكاليف.

يدر�س  العملي:  احلا�ضوب  علم   •
ال�ضورية،  اللغات  ترجمة  م��ه��ارات 
وي�����ه�����ت�����م ب����ت����ح����وي����ل ال����ن����ظ����ري����ات 
اإلى تطبيقات ي�ضهل  واخلوارزميات 
ت���داول���ه���ا، وال��ت��ط��وي��ر امل�����ض��ت��م��ر لها 
ال��ع��ل��وم وب��اق��ي  م��ع م��ا يتما�ضى م��ع 

جمالت احلياة.
يهتم  التطبيقي:  احلا�ضوب  • علم 
للحا�ضوب  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ب��ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
يف جم�����الت احل����ي����اة: ك��ال��ت�����ض��م��ي��م 
وال��ت�����ض��ن��ي��ع ب��ا���ض��ت��خ��دام احل��ا���ض��ب 
اإل�������ى ج����ان����ب الأن����ظ����م����ة الإداري����������ة 

وال�ضناعية.

+ 
ق

فا
آ

الرؤية 
متيز الق�ضم بتقدمي براجمه ومناهجه واأبحاثه على اأف�ضل 

م�ضتوى حملي واإقليمي.

الرسالة 
اإع����داد ط��ال��ب��ات م��وؤه��الت يف جم���ال احل��ا���ض��ب الآيل لتلبية 
متطلبات �ضوق العمل وامل�ضاركة يف البحوث العلمية والنظرية 
يف  والتدريبية  ال�ضت�ضارية  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  التطبيقية 
جمالت علوم احلا�ضب ملختلف قطاعات املجتمع مع توظيف 

اأمثل لتقنية املعلومات. 

األهداف
املعاير  مع  تتوافق  متميزة  اأكادميية  برامج  تقدمي   •

العاملية للجودة الأكادميية.
التقنية  وا�ضتخدام  العلمي  البحث  وتنمية  ت�ضجيع   •

وامل�ضاركة يف املجالت البحثية املختلفة.. 
• اإعداد بيئة مالئمة لأع�ضاء هيئة التدري�س لتطوير 

مهاراتهم التعليمية والبحثية والتقنية .  
والأهلية  احلكومية  القطاعات  مع  ال�ضراكة  تطوير   •

واملجتمع بكافة موؤ�ض�ضاته املختلفة.
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أساتذة

 أستاذة التفسير وعلوم القرآن د. رحمة آل أحمد
أفتخر بإتمام دراستي داخل وطني بدعم الدولة

كريمة سالم

القراآن  وعلوم  التف�ضر  اأبدت اأ�ضتاذة 
اأحمد،  اآل  رحمة  ال��دك��ت��ورة  امل�ضاعدة، 
����ض���ع���ورا ب��ال��ف��خ��ر والع�����ت�����زاز ل��ك��ون��ه��ا 
اأر����س  داخ���ل  العليا  درا���ض��ات��ه��ا  اأك��م��ل��ت 
ال������وط������ن، م������وؤك������دة اأن  اجل�����ام�����ع�����ات 
ال�ضعودية  و�ضلت اإلى درجات عالية يف 
متفوقة  للجامعات،  العاملي  الت�ضنيف 
ب����ذل����ك ع���ل���ى ك���ث���ر م����ن اجل���ام���ع���ات، 
وحم��ت��ف��ظ��ة ب��ال�����ض��دارة ���ض��م��ن اأف�����ض��ل 

اجلامعات العربية.
واأك��������دت ل�����»اآف����اق« اأن����ه����ا ح��ظ��ي��ت 
بالكثر م��ن ال��دع��م م��ن ق��ب��ل ال��دول��ة 
لإك����م����ال ال����دك����ت����وراه داخ�����ل ال���وط���ن، 
ك��احل�����ض��ول ع��ل��ى ال��ت��ف��رغ ال��ك��ام��ل من 
جهة العمل لإمتام الدرا�ضة، واحل�ضول 
اأن  من  الرغم  ترحيل  على  ب��دل  على 

البتعاث داخلي.

خالل  واجهتك  التي  ما  املعوقات 
م�سوارك العلمي

وكيف مت التغلب عليها؟
مل يخلق الإن�����ض��ان يف رخ��اء دائ���م، فال 
ق��ال تعالى:  وال��ت��ع��ب،  الن�ضب  ب��د م��ن 
فرمبا  ك��ب��د«،  يف  الإن�����ض��ان  »لقد خلقنا 
كان بعد املكان وعدم توافر التخ�ض�س 
يف املنطقة التي اأ�ضكنها، عقبة بالن�ضبة 
الأم���ر  ت���واف���ر ويل  ل��ع��دم  وذل����ك  اإيل، 
الدائم برفقتي، ولكن طموح ال�ضخ�س 
ل��ل��و���ض��ول اإل���ى اأع��ل��ى امل���رات���ب، يجعله 
ا�ضتكانته  اأداء مهامه وعدم  قادرا على 
و���ض��ع��ف��ه وخ���ن���وع���ه، وق���ب���ل ذل����ك كله 
دع���اء ال��وال��دي��ن، ف��ه��و ال��داف��ع الأك���رب 
اأمور حياته  الإن�ضان  الذي ي�ضهل على 
اأح��الم��ه وي��ذل��ل العقبات  ل��ه  وي��ح��ق��ق 
الدرا�ضي،  م�ضواره  ذل��ك  يف  مب��ا  حوله 
ومما ل�ضك فيه اأن دعاء الوالدين يليه 
ال�ضببني  كانا  تعالى  اهلل  كتاب  حفظ 
التغلب  يف  اهلل  توفيق  بعد  الرئي�ضيني 
على جميع العقبات، فله تعالى ال�ضكر 

والمتنان على ذلك.
 كيف تقيمني درا�ستك يف

اجلامعات ال�سعودية
ملرحلة املاج�ستري والدكتوراه؟

اجل���ام���ع���ات  يف  احل����م����د،  وهلل  ن����ح����ن، 
عالية  درج���ات  اإل��ى  و�ضلنا  ال�ضعودية، 

يف ال��ت�����ض��ن��ي��ف ال���ع���امل���ي ل��ل��ج��ام��ع��ات، 
ف��ق��د ����ض���در  الث���ن���ني 29 حم�����رم1430 
ليوؤكد  للجامعات  الإ�ضباين  الت�ضنيف 
ال�����ض��ع��ودي��ة م��راك��ز  حتقيق اجل��ام��ع��ات 
متقدمة؛ اإذ ح�ضلت جامعة امللك �ضعود 
عامليا،  و292  عربيا  الأول  امل��رك��ز  على 
وجامعة امللك فهد ح�ضلت على املركز 
الثاين عربيا و302عامليا، وجامعة امللك 
خالد على املركز ال�ضابع عربيا  و2813 
ع��امل��ي��ا؛ وب��ه��ذا ت��ك��ون اأغ��ل��ب اجلامعات 
ال�����ض��ع��ودي��ة ح��ق��ق��ت ق���ف���زات ك��ب��رة يف 
كان  واإن  للجامعات،  العاملي  الت�ضنيف 

هناك تغر يف الأرقام والرتتيبات. 

وجامعات اململكة، لتزال، بتوفيق 
اهلل حمتفظة ب�ضدارة اأف�ضل اجلامعات 
باأنني  واأف��ت��خ��ر  اهلل   فاأحمد  العربية، 
اأمت���م���ت درا���ض��ت��ي داخ����ل وط��ن��ي اأر����س 

العطاء والتطور امل�ضتمر والدائم.

ال��ذي  حظيت ب��ه من  ال��دع��م  م��ا 
الدولة يف درا�ستك للدكتوراه؟

ح��ظ��ي��ت ب��ال��ك��ث��ر، ف��ق��د ح�����ض��ل��ت على 
التفرغ الكامل من جهة العمل لإمتام 
الدرا�ضة مع الحتفاظ باحلقوق املالية 
كاملة، وح�ضلت على بدل ترحيل رغم 
اأن الب��ت��ع��اث داخ��ل��ي، ك��م��ا ���ض��رف��ت يل 

اأ�ضرته  واأف����راد  للمبتعث  �ضفر  ت��ذاك��ر 
على  احل�����ض��ول  بجانب  �ضنة،  ك��ل  م��رة 
ب�����دل ال���ك���ت���ب وامل�����راج�����ع ع���ن���د ال���ب���دء 
والتجليد  الطباعة  وب���دل  بالر�ضالة، 

عند النتهاء منها.
 

اأهم الأبحاث يف ر�سيدك العلمي؟
بعن�ان  خمط�ط   حتقيق  اأهمها:  من 
باملرفوع  التف�ضر  املنظوم يف  »اجلوهر 
م��ن ك���الم �ضيد امل��ر���ض��ل��ني« م��ن ب��داي��ة 
اإبراهيم لبن  �ضورة الرعد حتى �ضورة 
ملرحلة  علمية  ر���ض��ال��ة  وه����ذه  ع��ق��ي��ل��ة، 
علمية  ر����ض���ال���ة  وك���ذل���ك  امل��اج�����ض��ت��ر، 

ب��ع��ن���ان »اال���س��ت��ن��ب��اط يف ت��ف�����س��ري اب��ن 
على  للح�ضول  عنه«  اهلل  ر�ضي  عبا�س 
درجة الدكتوراه، وبحث حمكم  بعنوان 
و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  »م��وق��ف 
مركز  جملة  من�ضور  يف  ال��ع��ن��ف«،  م��ن 
الإ�ضالمية   وال����درا�����ض����ات  ال���ب���ح���وث 
ب��ج��ام��ع��ة ال���ق���اه���رة، ال�����ع�����دد»37« ع��ام 
1434ه�������، اإ���ض��اف��ة اإل����ى ب��ح��وث منوعة 
اأثناء درا�ضة مرحلة الدكتوراه بجامعة 
ال���ق���راآن  »ال�����ض��ه��ر يف  م��ث��ل  ال���ق���رى  اأم 
الكرمي، الأنا يف القراآن الكرمي، الدفاع 

عن ال�ضنة، نكاح املتعة يف القراآن«.
امل���راأة  دور  اإل���ى  تنظرين  ك��ي��ف 

احلالية،  الفرتة  يف  عامة  ب�سفة 
والآداب  العلوم  بكلية  دورك  وما 

مبحايل؟
اأع���م���ل ح��ال��ي��ا وك��ي��ل��ة ال��ك��ل��ي��ة ل�����ض��وؤون 
اإحدى من�ضوبات  اأنني  الطالبات، ومبا 
بحمد  اأننا  اأرى  تهامة،  بفرع  اجلامعة 
م���ن اهلل يف ت��ط��ور م�����ض��ت��م��ر وم�����ض��رق، 
ك��ان��ت متنع  م��رح��ل��ة  م��ن  انتقلنا  ف��ق��د 
فيها امل���راأة م��ن ال��درا���ض��ة، اإل��ى مرحلة 
اأ����ض���ب���ح���ت ف��ي��ه��ا حت�����ض��ل ع���ل���ى اأع���ل���ى 
م�ضارك  واأ�ضتاذ  كالدكتوراه  الدرجات 
وغرها، ثم من مرحلة الكتابة باليد 

اإلى مرحلة التعلم الإلكرتوين.

+ 
ق

فا
آ

عرف بع�ضهم علوم القراآن على اأنها 
الكرمي،  ال��ق��راآن  تخدم  التي  العلوم 
م��ن ح��ي��ث م��ع��رف��ة اأول م��ا ن���زل منه 
واآخ�����ر م���ا ن����زل، وم���ن ح��ي��ث معرفة 
نزل  وم��ا  قبل  الهجرة  منه  ن��زل  م��ا 
ب��ع��د ال���ه���ج���رة، وم����ن ح��ي��ث م��ع��رف��ة 
اآياته، ومن حيث  اأ�ضباب نزول بع�س 
اآياته،  وع��دد  وترتيبه  جمعه  معرفة 
و�ضوره، وحمكمه ومت�ضابهه ونا�ضخه 
ومن�ضوخه واإعجازه، واأمثاله، واأق�س

امه، وجدله، وق�ض�ضه،  وتف�ضره، 
اإلى غر ذلك من العلوم التي تتعلق 

بالقراآن الكرمي.

مؤلفات في علوم القرآن
األ��������ف ك���ث���ر م���ن ال���ع���ل���م���اء ق���دمي���ا 
وح�����دي�����ث�����ا، م����ب����اح����ث م�����ت�����ع�����ددة يف 

علوم القراآن،  ومنهم:
ال������دي������ن  ب�����������در  الإم������������������ام   • 
794ه�،  �ضنة  الزرك�ضي،   املتوفى 
وه�����و م����ن ال���ع���ل���م���اء ال���ق���دام���ى، 
وق���������د ������ض�����م�����اه »ال���������ربه���������ان يف 
ع���ل���وم ال�����ق�����راآن« ومت ط��ب��ع��ه يف 
اأرب���ع���ة جم���ل���دات، وت���ن���اول فيه 
الإم����ام ال����زرك���������ض����ي ك����ث����را م��ن 

م�ضائل علوم القراآن.
ال�����دي�����ن  الإم������������ام ج������������الل   •

علوم القرآن.. خادمة الذكر الحكيم
ال�����������������ض��������ي��������وط��������ي امل��������ت��������وف��������ى 
العلماء  م��ن  �ضنة 911ه�،  وهو 
»الإت��ق��ان  كتابه  ويعد  القدامى، 
يف ع���ل���وم ال�����ق�����راآن« ع��ل��ى راأ�����س 

املوؤلفات اجلامعة.
العظيم  عبد  ال�ضيخ حممد   •
من  العلماء  وه���و  ال���زرق���اين، 
املحدثني الذين األفوا يف علوم 
جامعا  كتابا  ال��ق��راآن،  اإذ كتب 
ب��ع��ن��وان »م��ن��اه��ل ال��ع��رف��ان يف 
ع���ل���وم ال����ق����راآن« ك��ت��ب��ه ب��ع��ب��ارة 
علمي  وب��اأ���ض��ل��وب  بليغة،  اأدب��ي��ة 

حمرر.

بطاقة
الرتبية  بكلية  • البكالوريو�س 
الدرا�ضات  »ق�ضم  باأبها  للبنات 
مع  ممتاز  بتقدير  الإ�ضالمية« 

مرتبة ال�ضرف عام 1422.
امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة  • امل��اج�����ض��ت��ر 
خ����ال����د، »ت��خ�����ض�����س ال��ت��ف�����ض��ر 
بتقدير ممتاز  ال��ق��راآن«،  وعلوم 

مع مرتبة ال�ضرف عام 1431. 
ال���دك���ت���وراه  ع���ل���ى  • ح�����ض��ل��ت 
م�����ن ق�������ض���م ال����ك����ت����اب وال�������ض���ن���ة 
الدين  واأ���ض��ول  ال��دع��وة  بكلية 
القرى، متخ�ض�ضة  اأم  بجامعة 
ب���ال���ت���ف�������ض���ر وع�����ل�����وم ال�����ق�����راآن 
ب���ت���ق���دي���ر مم����ت����از م�����ع م��رت��ب��ة 

ال�ضرف عام 1438.
العلوم  كلية  يف  معيدة  • عينت 
ع��ام  ع�����ض��ر  مب��ح��اي��ل  والآداب 

.1425
ل���������ض����وؤون  وك����ي����ل����ة  ع���م���ل���ت   •
ال���ط���ال���ب���ات مب���ح���اي���ل ل��ع��ام��ي 

.1428 ،1427
• عينت حما�ضرة بكلية العلوم 

والآداب مبحايل عام 1432.
ل�ضوؤون  وكيلة  حاليا  •  تعمل 
والآداب  العلوم  بكلية  الطالبات 

مبحايل.
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بطاقة
م�ضاعدا  اأ�ضتاذا  • عمل 

بق�ضم اللغة العربية، كلية 
الآداب، جامعة اإب، اليمن.

تدري�س  ع�ضو  حاليا  • يعمل 
بق�ضم اللغة العربية بكلية 
العلوم الإن�ضانية، جامعة 

امللك خالد.
البالغة  يف  • دكتوراه 

والنقد، كلية اللغات 
والرتجمة، جامعة �ضنعاء، 

 .2008
البالغة  يف  • ماج�ضتر 

والنقد: كلية الآداب، جامعة 
اإب، 2003.

د. فوزي صويلح:
القوام الفني والجمالي للغة 

العربية دفعاني للتخصصها
خالد العمري

والنقد،  البالغة  يف  املتخ�ض�س  اأرج��ع 
اللغة  ق�ضم  يف  ال��ت��دري�����س  هيئة  ع�ضو 
ال��ع��رب��ي��ة ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم الإن�����ض��ان��ي��ة، 
الدكتور فوزي بن علي �ضويلح، �ضغفه 
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة  اإل����ى ال���ق���وام الفني 
بالن�س  وا���ض��ت��غ��ال��ه��ا  ل��ه��ا،  واجل���م���ايل 
واخل�����ط�����اب، وم�����ا ي��ت��ك��وث��ر ف��ي��ه��ا م��ن 
الأ���ض��ال��ي��ب. و����ض���دد ���ض��وي��ل��ح يف ح���وار 
اللغة  اأن فهم مقاليد  »اآف���اق« على  مع 
وال�ضتغال بالف�ضحى هو الذي يعطي 
اإل��ى  م�ضرا  منازلها،  العربية  العلوم 
مراتبها،  بيان  على  يتوقف  فهمها  اأن 

والك�ضف عن �ضورها الإبداعية.

ما الذي دفعك اإلى تخ�س�س
اللغة العربية؟

احلديث عن اأ�ضباب اللتحاق بتخ�ض�س 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ح���دي���ث ذو ���ض��ج��ون،
ومرده اإلى الرغبة يف النهو�س بالدور 
ال�����ذي ا���ض��ت��ق��ام يف ت�������ض���وري ع���ن ه��ذا 
التخ�ض�س  هذا  ب��اأن  �ضعرت  اإذ  امليدان؛ 
ي�ضتهويني يف مراحل التعليم املختلفة 
من درا�ضاتي الأولية قبل اجلامعة، ول 
�ضيما البالغة العربية، لعتبارات كثرة
اأع���زه���ا ح�����ض��ورا يف ه���ذا ال�����ض��ي��اق هو 
وا�ضتغالها  واجل��م��ايل،  الفني  قوامها 
ب���ال���ن�������س واخل�����ط�����اب، وم�����ا ي��ت��ك��وث��ر 
الأ����ض���ال���ي���ب، وم���ا يتح�ضل  ف��ي��ه��ا م���ن 
مب��ق��ت�����ض��اه��ا م����ن اأ������ض�����رار ج��م��ال��ي��ة، 
والنقدي  الفني  الأث���ر  بها  ي�ضت�ضيء 
ال�����ذي حت���دث���ه اآل��ي��ات��ه��ا ل���ض��ت��ك�����ض��اف 
ال�����ض��م��ات ال��ن��وع��ي��ة واأ����ض���رار الإع��ج��از 
القراآين والبالغة النبوية، ف�ضال عن 

ال�ضعر العربي والنر الأدبي.

اأهم املو�سوعات البحثية
التي تهتم بها؟ 

بها  اأ�ضتغل  ال��ت��ي  امل��و���ض��وع��ات  تتعدد 
اأنها  يف  �ضك  ول  العلمي،  البحث  يف 
تعك�س م�ضاراتها يف دائرة التخ�ض�س 
ال���دق���ي���ق »ال���ب���الغ���ة وال����ن����ق����د«، وم���ا 
ي���ج���ر ن��ف�����ض��ه يف جم������الت ال��ع��رب��ي��ة 
من�ضدا  ن��ف�����ض��ي  اأج����د  اإذ  واأ����ض���راره���ا، 
التي  والن�ضو�س  ال��ظ��واه��ر،  ك��ل  اإل��ى 
متنحني الده�ضة وتاأ�ضرين باأ�ضكالها 
امل���ت���ج���اوزة، م���ن اخل���ط���اب ال���ق���راآين 
العربية،  والأم���ث���ال  الأول،  امل��ق��ام  يف 

واخلطاب ال�ضعري. 
ومن جهة اأخرى، تفر�س الظروف 
وامل���ن���اف�������ض���ات وامل�����وؤمت�����رات وال����ن����دوات 
واملنا�ضط العلمية ح�ضورها يف الذاكرة 
الع�ضر،  وموجهات  يت�ضاوق  ما  لإنتاج 

وما يخدم املوؤ�ض�ضات الأكادميية. 

درا�ضة  يف  اخل��ا���س  م�ضروعي  يل 
ال���ع���الق���ات امل�����ض��رتك��ة ب���ني ال��ب��الغ��ة 
وتطبيقها  احلديثة  واملناهج  العربية 
مقدمتها  ويف  املختلفة،  امل���دون���ات  يف 
والن�ضية  وال�����ض��ي��م��ي��ائ��ي��ة  الأ���ض��ل��وب��ي��ة 
من  العديد  اأجن��زت  وق��د  والتداولية، 
»القوة  ومنها:  وال��درا���ض��ات،  البحوث 
روؤي��ة  الف�ضحى:  العربية  يف  النووية 
الل�ضاين   امل��ن��ه��ج  ال��ت�����ض��ور،  ج��دي��دة يف 
بحثي،  م�ضروع  الإجرائية«  واملمار�ضة 
و»ج���م���ال���ي���ات ال��ت��ك��وي��ن ال��ب�����ض��ري يف 
اخل������ط ال����ع����رب����ي، ب���ح���ث خم���ط����ط، 
وحت���ولت  ال�����راوي  و»ل��ع��ب��ة  2017م«، 
امل��وق��ع: ق���راءة �ضردية يف رواي���ة طوق 
احلمام لرجاء عامل، بحث خمط�ط، 
ال��ق��دوة يف  اأب��ري��ل 2017م«، و»خ��ط��اب 
���ض��رة اب����ن ه�����ض��ام، ب��ح��ث مم����ول من 
امللك  جامعة  العلمي،  البحث  وك��ال��ة 

خالد، للعام 2017-1438«.
 

مباذا يجب اأن يت�سلح
طالب اللغة العربية؟

حجر  ه���و  ت��خ�����ض�����س  اأي  يف  ال��ط��ال��ب 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  ال���ع���م���ل���ي���ة  ال������زاوي������ة يف 
والتحاقه يف الدرا�ضة اجلامعية يحمله 
ويقت�ضي  تخ�ض�ضه،  يف  التفاين  على 
النوعية  اخل�ضال  فيه  تتوافر  اأن  منه 
له  �ضيب�ضط  وال��ت��زام��ه  العلم،  لطالب 
النجاح ويحقق له العديد من الأماين 
التي ل يجدها غر املجتهد، واأهم ما 
اأي  اأو  العربية  اللغة  يجب على طالب 
طالب يف تخ�ض�س اآخر، هو اأن يحافظ 
من  التعليمية  حياته  يف  الثوابت  على 
الأخ�����الق ال��ت��ي ت��خ��ل��ق ط��ال��ب��ا �ضاحلا 

لدينه ووطنه.
وتزداد امل�ضوؤولية على طالب اللغة 
العربية،  الهوية  انطالقا من  العربية 
والن��ت��م��اء ل��ه��ذا امل�����ض��ار ال��ع��ل��م��ي، ذل��ك 
ح�ضورها  تفر�س  العربية  اللغة  لأن 
يف ال��وع��ي ال��ع��رب��ي والإ����ض���الم���ي ل��دى 
ال���ط���ال���ب ال�����ذي ي���وؤم���ن ب���ال���دف���اع عن 
ه���وي���ت���ه، وي����رف����ع م���ن�������ض���وب ال��ع��ن��اي��ة 
ي��ك��ون  واأن  ال���ع���ل���م،  ل���ه���ذا  واله���ت���م���ام 
يف  اللغة  لهذه  التحدي  م�ضتوى  عند 
ال��ت��ي تتعر�س لها من  امل���وؤام���رات  ظ��ل 
الدول والأمم الأخ��رى، وحماربتها يف 

املوؤ�ض�ضات الدولية. 
وليعلم كل طالب يف اللغة العربية 
ال��ل��غ��ة وال���ض��ت��غ��ال  ف��ه��م م��ق��ال��ي��د  اأن 
ب��ال��ف�����ض��ح��ى ه���و ال����ذي ي��ع��ط��ي ال��ع��ل��وم 
اإلى  يتوقف  وفهمها  منازلها،  العربية 
والك�ضف  مراتبها،  بيان  على  كبر  حد 
اهلل  اأث��اب  فقد  الإبداعية.  �ضورها  عن 
اأقواًما جنات جتري من حتتها الأنهار 
قال  باأقوالهم،  اآخرين  وعذب  بقولهم، 
َجنَّاٍت  َق��اُل��وا  ��ا  مِبَ  ُ اهللَّ تعالى:»َفاأََثاَبُهُم 

��ِت��َه��ا اْلأَْن����َه����اُر َخ��اِل��ِدي��َن  ����ِري ِم���ن حَتْ جَتْ
ِفيَها، وذلك َجَزاُء امْلُْح�ِضِننَي«، وقال جل 
َمْغُلوَلٌة،   ِ اهللَّ َيُد  اْلَيُهوُد  »َوَقاَلِت  �ضاأنه: 
ا َقاُلوا، َبْل َيَداُه  ُغلَّْت اأَْيِديِهْم َوُلِعُنوا مِبَ

َمْب�ُضوَطَتاِن ُينِفُق َكْيَف َي�َضاُء«.

ما ال�سعوبات الأكادميية
التي تواجه الطالب؟

ال�ضعوبات تن�ضاأ حني ي�ضتنفد الطالب 
ك����ل م����ا ت���ه���ي���اأ ل����ه م����ن اأ����ض���ب���اب ال��ع��ل��م 
والإمكانات  العلمي،  والبحث  واملعرفة 
للطالب  اجلامعة  قيادة  �ضخرتها  التي 
مل  اإذ  ب���ه،  والح��ت��ف��اء  ال��ع��ن��اي��ة  تعك�س 
���ض��ب��ب��ا لتوفر  ت��دخ��ر  ت����األ ج��ه��دا ومل 
الكفيلة  وال��ربام��ج  امل�ضتلزمات  جميع 
ب������اإع������داد ج���ي���ل ق�������ادر ع���ل���ى م���واج���ه���ة 
العلمية  التطورات  ومواكبة  املتغرات 
واملكتبات  امل��ع��ام��ل  م��ن  والتكنولوجية 
وال�����ربام�����ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، والأن�������ض���ط���ة 
املجتمع،  العلمية والرتفيهية، وخدمة 
وال���ق���اع���ات ال���ع���ادي���ة والإل���ك���رتون���ي���ة، 
والأ���ض��ات��ذة الأك��ف��اء م��ن جميع اأن��ح��اء 
وال��ع��ي��ادات  ال��ع��ل��وم  ال��ع��امل يف خمتلف 
ال��ت��خ�����ض�����ض��ي��ة، وامل���ن���ا����ض���ط ال��ع��ل��م��ي��ة 

وال�ضياحية، واحلوافز واجلوائز.
باأن  اقتناع  على  يجعلنا  ذلك  وكل 
الطالب  ما هو حا�ضل م�ضخر خلدمة 
معوقات  اأو  ت��ذك��ر،  �ضعوبة  ت��وج��د  ول 
ج��وه��ري��ة حت��د م��ن اإب����داع ال��ط��ال��ب اإن 
وجهده  وقته  واأن��ف��ق  �ضعيها،  لها  �ضعى 
لالإفادة  من براجمها على النحو الذي 
ي��زي��د م��ن ج����ودة ال��ط��ال��ب وامل��وؤ���ض�����ض��ة، 
العملية  اأط������راف  ك���ف���اءة  م���ن  وي���رف���ع 

التعليمية.

ما ر�سالتك للطالب؟
الكون  ه��ذا  يف  وقوانينه  اهلل  �ضنن  م��ن 
ل  الكائنات  ل��دى  نوعية  ق��وة  جعل  اأن 
ت��ت��واف��ر ل��ك��ائ��ن��ات اأخ����رى، م��ن ذل���ك اأن 
الإن�ضان ل ي�ضتطيع الطران ولو تدرب 
ط����وال ح��ي��ات��ه ب��ي��ن��م��ا مت��ت��ل��ك ال��ط��ي��ور 
القدرة على الطران بدءا من الأ�ضبوع 
ك��م��ا رزق اهلل ووه����ب لأق����وام  ال��ث��ال��ث. 
واأفراد قدرات عالية، وطاقات ومهارات 
ل تتح�ضل عند اآخرين؛ لذلك على كل 
طالب البحث عن طاقاته التي يتمايز 
وي�ضتغل  وينميها،  الآخ���ري���ن  ع��ن  ب��ه��ا 
اإبداعي  فعل  اإل��ى  ويحولها  اإجنازها  يف 

ي�ضتحق عليها التكرمي والتفوق.
 وعلى الطالب اأن يوؤمن بق�ضيته 
جتاه دينه ووطنه، واأن يدرك اأن الوطن 
واأن  والطالبات،  الطالب  من  ب�ضبابه، 
الأم����ة ب��رج��ال��ه��ا، وامل��ب��دع��ون ميثلون 
اخل����ي�����ط ال���ذه���ب���ي���ة يف امل��ج��ت��م��ع��ات، 
ولي�س  ال�ضحيحة  ل���الأرق���ام  وال��ب��ق��اء 

لالأ�ضفار. 

ال��ع��رب��ي��ة من  ال��ل��غ��ة  اإن م���ا مت��ت��ل��ك��ه 
اأ����ض���ال���ي���ب، وم����ا ت��ت��اأ���ض�����س ع��ل��ي��ه من 
قوانني، ومدارات يف حقيقتها اللغوية، 
وات�����ض��اع��ه��ا امل���ج���ازي، وا���ض��ت��ل��زام��ات��ه��ا 
طرق  من  املتجاوزة  متثيلها  واأ�ضكال 
ال��ت�����ض��ب��ي��ه وال�����ض����ت����ع����ارة وال���ت���ق���دمي 
والتاأخر والإيجاز والف�ضل والو�ضل.

النحو  اأب����واب  ي��دخ��ل �ضمن  وم��ا 
والظاهرة  الأدب���ي  والنقد  وال�����ض��رف 
الأدبية، كل ذلك يغري باللتحاق يف 

هذا التخ�ض�س. 
وال����ب����اح����ث امل���ج���ت���ه���د ال�������ذي ل 
يجد  امل��ج��ال،  ه��ذا  على  بوقته  يبخل 

والإث���ارة  والإع��ج��از  الده�ضة  عنا�ضر 
���ض��ع��ي��ه  الإب������داع������ي، يف  اخل����ط����اب  يف 
وقوانني  وجمالياته  اأ�ضراره،  لإدراك 
واحلديث  القراآن  يف  الف�ضحى  اللغة 
واحل��ك��م،  والأم���ث���ال  وال�ضعر  ال��ن��ب��وي 
املجالت احليوية  العرب يف  و�ضواهد 

الأخرى.
الوعي  ف���اإن  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن 
ب��ق��ي��م��ة ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة يف اإن����ت����اج 
يف  الأدبية  الظاهرة  ومتثيل  الأفكار، 
طالب  ل��دى  ت�ضبح  العربي،  الل�ضان 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة اأك����ر ال��ت�����ض��اق��ا من 
اإن اجتهد يف  غ��ره، وتلتمع يف وعيه 

ي�ضعى  اأن  عليه  ول��ذل��ك  حت�ضيلها؛ 
اإنتاج  امل�ضتطاع ل�ضتيعاب  طرق  قدر 

الأ�ضكال اللغوية والأدبية.
وال��ب��ح��ث ع���ن  ال��ق��وى امل�����ض��ت��ورة  
اللغة  متثالت  يف  املبنى  حجاب  وراء 
بني املتكلم وال�ضامع على نحو مينحه 

العزة يف القول والقوة يف التناول.
وك�����������ض�����ف ال��������ظ��������روف امل������ارق������ة 
والأح����������وال ال�����ض��ال��ب��ة ال���ت���ي ف��رخ��ت 
املنطقة  حجب  يف  واأ�ضهمت  العامية، 
الإبداعية يف متثل العربية الف�ضحى، 
العربي  اخلطاب  يف  ال�ضيادة  ودمغت 

والأدبي على ال�ضواء.

البالغة.. عزة في القول وقوة في التناول
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دراسة

دراسة: ممارسة األلعاب اإللكترونية
تزرع األنانية لدى األطفال

علي الوادعي

���ض��درت ع��ن م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث وال��درا���ض��ات 
ال����ض���ت�������ض���اري���ة درا������ض�����ة ب���ع���ن���وان »الآث��������ار 
الجتماعية والنف�ضية والرتبوية لالألعاب 
اللكرتونية على الأطفال: درا�ضة ميدانية 
ع��ل��ى اأول���ي���اء الأم�����ور يف م��ن��ط��ق��ة ع�����ض��ر«، 
ا�ضتعر�ضت اإيجابيات و�ضلبيات هذه الألعاب 
على النمو النف�ضي والجتماعي والرتبوي 
الدرا�ضة  نتائج  بعر�س  وانتهت  لالأطفال، 
اأج���راه���ا ال��ف��ري��ق البحثي  امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي 

والتو�ضيات املقرتحة.

التربية والترشيد
والدرا�ضات  البحوث  معهد  عميد  واأو���ض��ح 
ال�ضت�ضارية باجلامعة الدكتور عبداللطيف 
احلديثي اأن هذه الدرا�ضة تكت�ضب اأهميتها 
من اأهمية تربية الأطفال وتر�ضيد �ضلوكهم 
ت�ضكل  اإذ  النف�ضي،  اتزانهم  واملحافظة على 

هاج�ضا لدى اأغلب الأ�ضر.
الطبيعي  اأن��ه من  »بالرغم من  وق��ال 
اإن�����ض��ان��ي��ة مم��ار���ض��ة ن���وع من  يف اأي ث��ق��اف��ة 
اأن�������واع الأل����ع����اب ال���ت���ي ت���ق���وم ع��ل��ى م��ب��ادئ 
بالن�ضبة  الفردية  ال��ق��درات  واإب���راز  الإث���ارة 
ل���الأط���ف���ال ف������اإن األ����ع����اب ال����ي����وم ون��ت��ي��ج��ة 
الأطفال  حياة  احتلت  املعلوماتية  للطفرة 
الطفل  م��األ��وف��ا م�ضهد  ف��ب��ات  وامل��راه��ق��ني، 
اأم����ام الأل���ع���اب الإل��ك��رتون��ي��ة  ال���ذي يجل�س 
ل�����ض��اع��ات ط��وي��ل��ة، وه���ذا ي�ضتدعي  وح��ي��دا 
الظاهرة  لهذه  واعيا وفهما عميقا  اإ�ضرافا 

واأبعادها.

مشاركة واسعة
واأ�ضاف احلديثي اأن »الدرا�ضة �ضارك فيها 
خمت�ضون نف�ضيون وتربويون واجتماعيون 
657 من  وا�ضتهدفت  اجلامعة،  اأ�ضاتذة  من 
اأم����ور ط���الب مرحلتي الب��ت��دائ��ي��ة  اأول���ي���اء 
ن�ضبة  وب��ل��غ  ع�����ض��ر،  مبنطقة  وامل��ت��و���ض��ط��ة 
الأطفال الذكور من العينة 53%، اأما الإناث 
بلغت  العينة  ن�ضف  اأي  منهم   %50  ،%47

اأعمارهم اأكر من 12 �ضنة«.
عينة  م��ن   %55 اأن  ال��درا���ض��ة  وب��ي��ن��ت 
ال���درا����ض���ة م���ن الأط����ف����ال مب��ن��ط��ق��ة ع�ضر 
يق�ضون �ضاعتني فاأكر يوميا يف ا�ضتخدام 

الألعاب اللكرتونية.

نوعية األلعاب
التي  الإلكرتونية  الأل��ع��اب  نوعية  عن  اأم��ا 
اجل��وال   األ��ع��اب  ح���ازت  فقد  الطفل  يلعبها 
ب�  بوك�س  والإك�����س  البالي�ضتي�ضن  ثم   ،%33
يف  ب��اد  الآي  ا�ضتخدام  ن�ضبة  وبلغت   ،%28

اللعب %23.
نحو  الأط���ف���ال  لجت��اه��ات  وبالن�ضبة 
العينة  فاإن 51% من  الإلكرتونية،  الألعاب 
امل�����ض��ت��ه��دف��ة ي��ل��ع��ب��ون ب��ك��ث��ر م���ن ال��رتك��ي��ز 
والفكري،  العاطفي  والنغما�س  والهتمام 
الدرا�ضية  م�ضتوياتهم  على  ي��وؤث��ر  ق��د  م��ا 

و�ضغل حيز كبر من ذاكرة الطفل.
اأن معدي الألعاب يحاولون هدم  كما 
وجت���اوز عاملي ال��زم��ان وامل��ك��ان، م��ا ي�ضعر 
ب����زوال احل���واج���ز، وه���ذا يتعار�س  ال��ط��ف��ل 
مع التعليم الذي يركز على بناء �ضخ�ضية 
الطفل يف حدود هذين العاملني، بالإ�ضافة 
»الغ���رتاب  م��ع نظرية  يتفق  ه��ذا  اأن  اإل���ى 
الأل����ع����اب  اأن  ت������رى  ال����ت����ي  الج����ت����م����اع����ي« 
الإل���ك���رتون���ي���ة ت�����ض��ك��ل ن��وع��ا م���ن امل��واط��ن��ة 
فيجعل  الفرتا�ضي،  العامل  عرب  اجلديدة 
يتقبل  ول  احلقيقي  ع��امل��ه  ي���رتك  ال��ط��ف��ل 

قيمه واأعرافه وتقاليده.

اآلثار االجتماعية 
���ض��ل��ط��ت ال���درا����ض���ة ال�������ض���وء ع��ل��ى الآث�����ار 
الج��ت��م��اع��ي��ة الإي���ج���اب���ي���ة امل���رتت���ب���ة على 
الإلكرتونية،   لالألعاب  الطفل  ا�ضتخدام 
يكت�ضبون  الأط��ف��ال  من   %40 اأّن  واأهمها: 
مهارات تنظيم اأدوار اللعب عند م�ضاركتهم 
الطفل  ف��اإن ممار�ضة  ث��ّم  وم��ن  لالآخرين، 
نوعا  تر�ضي  اأن  �ضاأنها  من  الأل��ع��اب  لهذه 
م���ن م��ي��ول��ه، ك��م��ا ت��ط��رق��ت ل��ل��ع��دي��د من 
على  �ضلبا  تنعك�س  التي  ال�ضلبية  النتائج 
وتف�ضيل  الأن��ان��ي��ة،  زرع  حيث  من  الطفل 
ال����ع����زل����ة، وع�������دم الك���������رتاث ب��امل��ج��ت��م��ع، 
عرب  جمهولني  اأ�ضخا�س  م��ع  وال��ت��وا���ض��ل 

املحادثات التي تتيحها بع�س الألعاب.
واخ���ت���ت���م���ت ال�����درا������ض�����ة ب����ع����دد م��ن 
الأمور  اأولياء  توجيه  اأبرزها:  التو�ضيات 
ن���ح���و ت��ق��ن��ني ع�����دد ����ض���اع���ات ا����ض���ت���خ���دام 
وربطها  الإلكرتونية،  لالألعاب  الأطفال 
مب�����ض��ت��وى ال��ت��ح�����ض��ن ال����درا�����ض����ي، وع��ق��د 
ب��رام��ج تربوية اإر���ض��ادي��ة لأول��ي��اء الأم��ور 
الألعاب  ممار�ضة  اأ�ضرار  حول  والأطفال 
و�ضع  اإل��ى  الأ�ضرة  وتوجيه  الإلكرتونية، 

برامج حظر على جوالت اأطفالهم متنع 
على  واحلر�س  ال�ضيئة،  الأل��ع��اب  حتميل 
اإل�����زام ال��ط��ف��ل ب�����اأدوار داخ����ل جم��م��وع��ات 
ع��م��ل ل��ت��ن��م��ي��ة ال��ع��م��ل اجل���م���اع���ي، وح��ث 
امل�ضتحثة  التعليمية  الألعاب  على  الأبناء 
مقرتح  اإل��ى  اإ�ضافة  والتحليل،  للتفكر 
ث��ق��ايف،  ن��ظ��ام ت�ضنيف )ع��م��ري،  ب��اإي��ج��اد 
ن��وع��ي، وغ����ره( ل��الأل��ع��اب الإل��ك��رتون��ي��ة 

الربجميات  ت�ضنيف  »جمل�س  غرار  على 
التعليم  وزارة  تبني  وفكرة  الرتفيهية«، 
ب��ع�����س الأل����ع����اب الإل���ك���رتون���ي���ة اجل��ي��دة 
واحلث  الدرا�ضية،  املناهج  يف  وت�ضمينها 
ع���ل���ى اإج��������راء ال���ع���دي���د م����ن ال���درا����ض���ات 
الغ�ضب،  العنف،  ع��الق��ة  ح��ول  امليدانية 
الدرا�ضي،    وامل�ضتوى  الإب��داع،  العدوانية، 
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جامعات سعودية

خطوات النجاح
»اآف��اق«، وحتديدا �ضفحة 32، كان هناك  يف العدد »208« من �ضحيفتكم 
مو�ضوع عن »خم�س خطوات لإعداد الطالب اجلدد للدرا�ضة اجلامعية«، 
حث الأ�ضتاذ اجلامعي على م�ضاعدة الطالب يف القراءة وتطوير اأ�ضاليب 
التعلم بو�ضع اختبارات كثرة، ودعا اجلامعات اإلى البدء يف تطوير عملية 
اإلى اجلامعي من خالل عقد  العام  التعليم  الطالب من مرحلة  انتقال 
يجهلها  التي  الذاتية  الدرا�ضة  طريقة  لهم  تو�ضح  للطالب،  عمل  ور�س 
كثر من طالب التعليم العام املعتمدين على الدرا�ضة لأداء الختبارات 

ل على املهارات الأ�ضا�ضية املطلوبة يف اجلامعة. 
اإن ت�ضجيع التفكر النقدي لدى الطالب وت�ضجيعهم على النقا�س 
ت��ق��دم لهم من  ال��ت��ي  الأب��ح��اث  اأو  اأي��دي��ه��م  ب��ني  ال���ذي  للكتاب  العلمي 
خال تفكريهم يف معرفة وا�ستنباط النتائج، ي�ساعدهم يف معرفة ما 
يقروؤونه ويتعلمونه خالل م�ضرتهم اجلامعية، وكذلك الواجبات التي 
يقوم الطالب بتنفيذها جماعيا وفرديا من خالل التجارب والأبحاث، 
املتبع  التلقني  عن  بعيدا  بالتجربة  اكت�ضبوها  التي  مهاراتهم  وتثبت 
العتماد على  مل�ضتقبله دون  التخطيط  للطالب  حاليا؛ وبذلك ميكن 
غره، اإ�ضافة اإلى زرع الأم��ان يف نفو�س الطالب اجلدد وعدم اخلوف 

يف الأ�ضابيع الأولى.
و�ضدد املقال العلمي على تقدمي الدعم النف�ضي والعاطفي للطالب 
املكتبية  �ضاعاتهم  ا�ضتقبالهم خالل  نف�ضياتهم من خالل ح�ضن  لتهدئة 
اللجوء  العون منهم وعدم  وعدم ال�ضغط عليهم وت�ضجيعهم على طلب 

لطالب املراحل املتقدمة الذين قد يكون لهم الأثر ال�ضلبي عليهم.
الأكادميية  ه��ذه اخلطوات  تتبع  اأن  ه��ذا،  اأود قوله يف ختام مقايل  ما 
والعمل على تطويرها �ضوف ي�ضهم يف خلق جيل جامعي لديه حب كبر يف 

البحث العلمي واإجراء التجارب العلمية والتعلق بالدرا�ضة اجلامعية.

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة

وزير التعليم يرعى ورشة
نظام الجامعات الجديد

ب����رع����اي����ة وزي�������ر ال���ت���ع���ل���ي���م، ال���دك���ت���ور 
اأح����م����د ال���ع���ي�������ض���ى، وب���ح�������ض���ور ن��ائ��ب��ه 
ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���رح���م���ن ب����ن حم��م��د 
الق�ضيم  ج��ام��ع��ة  العا�ضمي، نظمت 
ور��������ض�������ة ع�����م�����ل ب����ح���������ض����ور م�����دي�����ري 
م�ضودة  ملناق�ضة  ب��امل��م��ل��ك��ة،  اجل��ام��ع��ات 
رافال  بفندق  اجلديد  اجلامعات  نظام 
ق��دم��ت  ح��ي��ث  ب��ال��ري��ا���س،  كمبين�ضكي 
ك��ل ج��ام��ع��ة ق��راءت��ه��ا مل��م��ي��زات امل�����ض��ودة 

ومالحظاتها عليها.
 وع�����ر������س م�����دي�����رو اجل����ام����ع����ات 
بعد  امل�ضودة  على  املقرتحة  التعديالت 
درا�ضتها با�ضتفا�ضة من قبل املخت�ضني 
الإدارة  اأ�ضحاب اخل��ربة يف  والإداري���ني 

يف هذه اجلامعات.
واأكد العي�ضى عقب انتهاء اجلل�ضة 
الأولى، اأن النقا�س كان ثريا اإذ ُخ�ض�ضت 
بح�ضور  ال��ع��ام  للنقا�س  اجلل�ضة  ه���ذه 
م���دي���ري اجل���ام���ع���ات، ح����ول ت��وج��ه��ات 
واأهداف النظام اجلديد، م�ضرا اإلى اأن 
النظام يتيح ا�ضتقاللية اأكرب للجامعات 

يف اأمورها املالية والإدارية والأكادميية، 
تلبي  ب��اأن  التطلعات  حتقيق  يف  وي�ضهم 
اجل���ام���ع���ات م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ت��ي 

يحتاج اإليها الوطن.

مشروع متكامل
من جهته، اأو�ضح مدير جامعة الق�ضيم، 
الدكتور عبدالرحمن الداود، اأن الهدف 
م��ن اإق��ام��ة ه��ذه ال��ور���ض��ة ه��و الو�ضول 
مل�������ض���روع م��ت��ك��ام��ل ل���ن���ظ���ام اجل���ام���ع���ات 
وج���م���ع م��الح��ظ��ات ج��م��ي��ع اجل��ام��ع��ات 
النقا�س،  ط��اول��ة  ع��ل��ى  فيها  وال��ت�����ض��اور 
جيدة  بنتائج  خرجت  الور�ضة  اأن  مبينا 
م��ا مت��ت مناق�ضته تف�ضيال  م��ن خ��الل 
�ضت�ضهم  التي  اجل��دي��د  النظام  م��واد  يف 
امل�ضودة.  ه��ذه  تعزيز  يف  اإيجابي  ب�ضكل 
على  الق�ضيم حر�ضت  اأن جامعة  واأك��د 
ت��ن��ظ��ي��م ه����ذا الج���ت���م���اع م���ب���ادرة منها 
جلمع مديري اجلامعات، مثمنا رعاية 

وزير التعليم.

مسودة النظام الجديد
م�ضودة  طرحت  ق��د  التعليم  وزارة  كانت 
العام  للنقا�س  النظام اجلديد للجامعات 
النتهاء  بعد  الإل��ك��رتوين،  موقعها  ع��رب 
من مراجعته ومناق�ضته يف هيئة اخلرباء 
ال��ت��اب��ع��ة مل��ج��ل�����س ال���������وزراء، وم��ن��اق�����ض��ت��ه 
يف ال��ل��ج��ن��ة ال���دائ���م���ة مل��ج��ل�����س ال�������ض���وؤون 
الق��ت�����ض��ادي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة، وذل����ك لإت��اح��ة 
الفر�ضة للجميع لإبداء راأيه يف حمتواها، 
واإر�ضال املالحظات والتعديالت املطلوبة 
اإن وج���دت ع��رب م��وق��ع ال����وزارة يف خالل 
30 يوما، وذلك حتى ميكن مراجعة هذه 
ا�ضتكمال  ق��ب��ل  وامل��ق��رتح��ات  امل��الح��ظ��ات 
خالل  اجل��دي��د  النظام  اعتماد  اإج����راءات 

الأ�ضهر القليلة املقبلة.

نقلة نوعية
وي��ع��د ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د امل��ق��رتح م��ن قبل 
م�ضرة  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 
اأن  املتوقع  ومن  باململكة،  العايل  التعليم 
ي�ضاعد اجلامعات على معاجلة امل�ضكالت 

�ضيوفر  ك��م��ا  ال��ق��ائ��م��ة،  ال��ب��روق��راط��ي��ة 
ميكنها  بحيث  حقيقية،  ا�ضتقاللية  لها 
الأكادميية،  ولوائحها  اأنظمتها  بناء  من 
وامل���ال���ي���ة، والإداري���������ة ح�����ض��ب اإم��ك��ان��ات��ه��ا 
وظروفها القت�ضادية واجلغرافية ووفق 

ال�ضيا�ضات العامة التي تقرها الدولة.
النظام  يعمل  اأن  اأي�ضا  املتوقع  ومن 
اجل��دي��د ع��ل��ى زي����ادة امل��ن��اف�����ض��ة فيما بني 
التعليمية  العملية  لتجويد  اجل��ام��ع��ات، 
وت��ط��وي��ر الأن��ظ��م��ة وال���ربام���ج وم��واك��ب��ة 
�ضيخف�س  كما  ال��ع��م��ل،  ���ض��وق  احتياجات 
م���ن اع��ت��م��اده��ا ع��ل��ى م��ي��زان��ي��ة ال���دول���ة، 
جديدة،  متويل  م�ضادر  لإيجاد  ويدفعها 
التعليم  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  اإل����ى  ب��الإ���ض��اف��ة 
اأمناء  جمل�س  باإن�ضاء  والتطبيقي،  الفني 
اجلامعات  اأم��ن��اء  جمل�س  ي�ضمى  م��وح��د 
من  ع��ددا  ع�ضويته  يف  ي�ضم  التطبيقية، 
ذوي اخل����ربة وال��ك��ف��اي��ة والخ��ت�����ض��ا���س، 
مما يتيح الفر�ضة لوزارة التعليم للتفرغ 
للتخطيط ال�ضرتاتيجي للتعليم العايل 

ومراقبة الأداء.

QS جامعة األميرة نورة تستضيف
ا���ض��ت�����ض��اف��ت ج���ام���ع���ة الأم��������رة ن����ورة 
املا�ضي،  الأ���ض��ب��وع  ع��ب��دال��رح��م��ن،  بنت 
منظمة الت�ضنيفات اجلامعية الدولية 
ت�ضنيف  ت��د���ض��ني  ���ض��م��ن  وذل����ك   ،QS
اجلامعات QS للدول العربية واإطالق 
نتائج هذا الت�ضنيف للعام 2018، الذي 
اأقيم للمرة الأولى يف ال�ضعودية، وذلك 
م�����ض��اع��ي اجل��ام��ع��ة يف حتقيق  ���ض��م��ن 
غاياتها ال�ضرتاتيجية املتمثلة يف رفع 
ال��ك��وادر  ج���ودة عمل  ق���درات وحت�ضني 
الذي يعملون يف  الب�ضرية يف اجلامعة 
التعليم والبحث والإدارة عن  جمالت 

طريق تقدمي الربامج ذات العالقة.

وق����د اأق���ي���م ه����ذا ال��ل��ق��اء ب��رع��اي��ة 
م���دي���رة ج��ام��ع��ة الأم�������رة ن�����ورة بنت 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال���دك���ت���ورة ه����دى بنت 

حممد العميل
ويف ه���ذا ال�����ض��دد، اأق��ي��م��ت ور���ض��ة 
عمل م�ضاحبة قدمها املدير الإقليمي 
و���ض��م��ال  اآ���ض��ي��ا  ل����دول   QS للت�ضنيف 
وم�ضت�ضار  فرنانديز،  اآ�ضوين  اأفريقيا، 
وك����ي����ل ج���ام���ع���ة امل����ل����ك ع���ب���دال���ع���زي���ز 
وت�ضنيف  الدولية  للعالقات  للتطوير 
اجل��ام��ع��ات، ال��دك��ت��ور ح��ب��ي��ب ف����ردون، 
وذلك يف مركز اأبحاث العلوم ال�ضحية 

يف اجلامعة .

وت���اأت���ي اأه��م��ي��ة دخ����ول اجل��ام��ع��ات 
هذه الت�ضنيفات لكونها تر�ضم خارطة 
الطريق لتح�ضني الأداء مبا يتالءم مع 
روؤيتها وتوجهاتها نحو حتقيق التميز 
ودخولها املناف�ضة الإقليمية اأو العاملية، 
ك��م��ا اأن��ه��ا ت��ع��د م��وؤ���ض��را ج��ي��دا لقيا�س 
موقع اجلامعة بني اجلامعات الأخرى 
املحلية والإقليمية والدولية بناء على 

املعاير التي تقي�ضها هذه املوؤ�ضرات.
منظمة   QS اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
من  وه��ي  بريطانيا،  يف  مقرها  عاملية 
منهجيتها  يف  حتر�س  التي  املنظمات 

على التميز يف التعليم العايل

+ 
ق
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مبتعثون

العيسى يدشن منصة »سفير« لخريجي االبتعاث الخارجي
مشهور العمري 

»�ضفر«  من�ضة  التعليم  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
خل���ري���ج���ي ب���رن���ام���ج خ�������ادم احل���رم���ني 
ال���������ض����ري����ف����ني ل����الب����ت����ع����اث اخل�����ارج�����ي 
امل��ت��اح��ة،  ال��ع��م��ل  ف��ر���س  م��ن  لتمكينهم 
ب��ال�����ض��راك��ة م���ع ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي 

واخلا�س.
جاء ذلك خالل حفل ح�ضره وزير 
ونائبه  العي�ضى،  اأحمد  الدكتور  التعليم 
وكبار  العا�ضمي،  عبدالرحمن  الدكتور 

امل�ضوؤولني يف الوزارة.
و���ض��ت��ك��ون ال��������وزارة م�����ض��رف��ة على 
جميع العرو�س التي تطرح للخريجني، 
���ض��ي��ك��ون و���ض��ي��ط��ا بني  اأن دوره������ا  ك��م��ا 
اخلريج بعد البتعاث، وجهة التوظيف.

واأك���������د ال���ع���ي�������ض���ى ع����ل����ى  �����ض����رورة 
م�ضتمر  ب�ضكل  املن�ضة  وحتديث  تفعيل 
املعلومات  تدفق  دقة  ي�ضمن  ودائ��م مبا 
وال���ب���ي���ان���ات، وا����ض���ف���ا ه�����ذه امل��ع��ل��وم��ات 
عملية  يف  وامل��ه��م  الأ���ض��ا���ض��ي  بالعن�ضر 
ت��ق��ي��ي��م ب��رن��ام��ج الب���ت���ع���اث، وت��وج��ه��ات 
عرب  الوظيفية  واأح��وال��ه��م  اخل��ري��ج��ني 
اجلهات التي ا�ضتقطبتهم �ضواء القطاع 

العام اأم اخلا�س.
م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال ال��ع��ا���ض��م��ي اإن 
من�ضة خريجي البتعاث �ضتوفر للوزارة 
تطوير  على  ت�ضاعد  مهمة  بيات  قاعدة 
برنامج البتعاث وتوجيهه للتخ�ض�ضات 

ال���ت���ي ت����ت����الءم م����ع ����ض���وق ال���ع���م���ل. ويف 
ال�ضياق نف�ضه، اأكد وكيل الوزارة للبعثات 
�ضتمكن  امل��ن�����ض��ة  اأن  احل��رب�����س،  ج��ا���ض��ر 
البحث  م��ن  ال��ع��ام واخل��ا���س  القطاعني 
برنامج  وخريجات  خريجي  بيانات  عن 
ال�����ض��ري��ف��ني لالبتعاث  احل��رم��ني  خ���ادم 
ومتكينهم  معهم  والتوا�ضل  اخل��ارج��ي 

من فر�س العمل املتاحة.
واأ�����ض����اف »امل��ن�����ض��ة ت���ه���دف ل��ط��رح 
ال�������ض���راك���ات م����ع اجل����ه����ات ال���ت���ي ت��وف��ر 
ف����ر�����س ال�����ت�����دري�����ب امل����الئ����م����ة ل�������ض���وق 
خارجيا،  اأو  حمليا  للخريجني  العمل 
ك��م��ا ���ض��ت��ق��دم م���وؤ����ض���رات ع���ن اجت���اه���ات 
�ضوق  اإل��ي��ه��ا  ي��ح��ت��اج  ال��ت��ي  التخ�ض�ضات 
العمل يف اململكة خالل فرتات البتعاث 
�ضي�ضاعد على �ضناعة  القادمة، وهو ما 

وتطوير برنامج البتعاث«.
م�����ن ج����ه����ت����ه، اأو�������ض������ح ال���رئ���ي�������س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ض��رك��ة ت��ط��وي��ر ل��ت��ق��ن��ي��ات 
اأن  العوهلي،  يو�ضف  الدكتور  التعليم، 
من�ضة �ضفر للخريجني �ضتكون مفيدة 
لقطاع وزارة التعليم واجلهات امل�ضتفيدة 
املوؤهلة  الب�ضرية  ال��ك��وادر  من  الأخ���رى، 
التي يخرجها برنامج البتعاث، م�ضرا 
اإثرائيا  منطلقا  �ضتكون  املن�ضة  اأن  اإل��ى 
وا����ض���ع���ا م��ل��ي��ئ��ا ب��امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات 
ال���ت���ي ت�����ض��اع��د ع��ل��ى ت��وج��ي��ه الب��ت��ع��اث 
احتياجات  لتلبية  املختلفة  بتخ�ض�ضاته 

�ضوق العمل م�ضتقبال.

ملحقية أستراليا تحتفي بتخريج
129 من متدربي »خبرات«

احتفلت امللحقية الثقافية باأ�ضرتاليا 
مع ثالث جامعات، بتخريج 129 من 
املعلمني  ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  م��ت��درب��ي 
»خربات«، الذي يهدف اإلى معاي�ضة 
من�ضوبي منظومة التعليم ال�ضعودي 
وموجهني  وق��ي��ادي��ني  معلمني  م��ن 
ل��ن��م��اذج ت��ن��اف�����ض��ي��ة م���ن م��ن��ظ��وم��ات 
ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����امل����ي����ة، وذل���������ك ع��ن 
اجلهات  م��ع  عاملية  ���ض��راك��ات  طريق 
الأكادميية واحلكومية امل�ضرفة على 

التعليم يف الدول القيادية.
وح�������ض���ر وف������د م�����ن م��ل��ح��ق��ي��ة 
اأ�������ض������رتال������ي������ا، ت�����ق�����دمي م����ت����درب����ي 
م��ن جامعة ملبورن  ك��ل  خ���ربات يف 
اأ�ضرتاليا،  غ��رب  وجامعة  ومونا�س 
�ضمن  تخرجهم  م�ضاريع  ع��رو���س 
الح����ت����ف����الت امل��خ�����ض�����ض��ة ل���ذل���ك، 
اأ���ض��ات��ذة  م��ن  لفيف  بح�ضور  وذل���ك 

اجل��ام��ع��ات الأ���ض��رتال��ي��ة وم�����ض��وؤويل 
املدار�س التي تبنت تدريب من�ضوبي 

خربات.
واأو�ضحت اأماين باكثر، معلمة 
ج��دة  يف  للتعليم  ال��ع��ام��ة  ب������الإدارة 
ملبورن،  جامعة  يف  تدريبها  اأكملت 
اأن����ه����ا مت��ك��ن��ت م����ن ت��ع��ل��م اأ���ض��ال��ي��ب 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ح���دي���ث���ة يف 
الف�ضل  ب�������اإدارة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ���ض��ي��م��ا  ل 
وال���ت���ق���ي���ي���م ال�����ف�����ردي واجل���م���اع���ي 
ال��ت��دري��ب  اأن  م�����ض��ي��ف��ة  ل���ل���ط���الب، 
العملي باملدار�س العامة الأ�ضرتالية 
ه��ي��اأ ل��ه��ا ال��ف��ر���ض��ة يف ت��ع��ل��م م��ه��ارة 
ال��ع��ر���س والإل���ق���اء، ب��الإ���ض��اف��ة اإل��ى 
م����ه����ارة ال��ت��خ��ط��ي��ط امل�������ض���ب���ق ق��ب��ل 
طرق  تعلم  اإل��ى  بالإ�ضافة  ال��در���س، 
ال���ك���ت���اب���ة الأك����ادمي����ي����ة وف�����ق ط���رق 

تفاعلية ومبتكرة.

الأ����ض���رتايل  الإع�����الم  يغفل  ومل 
عن متابعة مفردات مبادرة »خربات« 
وح�������ض���ور امل��ع��ل��م��ني ال�����ض��ع��ودي��ني يف 
امل���دار����س الأ����ض���رتال���ي���ة وم�����ض��ارك��ت��ه��م 
ال�����ط�����الب  ت����ع����ل����ي����م  م����ن����ظ����وم����ة  يف 

الأ�ضرتاليني.
ون���������ض����رت ����ض���ح���ي���ف���ة »ب����و�����ض����ت« 
الأ����ض���رتال���ي���ة م���ق���ال ع���ن ط��م��وح��ات 
امل��ع��ل��م��ني ال�������ض���ع���ودي���ني يف اك��ت�����ض��اب 
اخلربات واملهارات التعليمية املتطورة 
التعليم  ي��ت��ن��ا���ض��ب م��ع م��ن��ظ��وم��ة  مب��ا 
ال�������ض���ع���ودي، وم�����ا ي��ج��ع��ل امل��م��ل��ك��ة يف 
القيادية.وا�ضت�ضافت  ال��دول  م�ضاف 
ال�ضويدان  اإبراهيم  املعلم  ال�ضحيفة 
اأك���د اف��ت��خ��ار واع���ت���زاز ال�ضعب  ال���ذي 
ال�ضعودي بروؤية 2030، متناول اهتمام 
ودوره��م  واملعلمات،  باملعلمني  القيادة 

يف دفع عجلة التطور والزدهار.
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مبتعثون سعوديون يتطوعون للتخفيف من آثار إعصار فلوريدا
ر�ضم املبتعثون اخلليجيون �ضورة م�ضرقة 
يف جم���ال ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي، ف��م��ع حلول 
اإع�ضار اإيرما الذي �ضرب ولية فلوريدا، 
تطوعية  وفرقا  جمموعات  الطلبة  �ضّكل 
مل�����ض��اع��دة اأق���ران���ه���م ال�����ض��اك��ن��ني يف ولي���ة 
من  للخروج  باإجالئهم  وذل��ك  ف��ل��وري��دا، 
مناطق اخلطر، واإيوائهم يف مناطق اآمنة.

وب���ح�������ض���ب ت�������ض���ري���ح���ات ال���دك���ت���ور 
ال�ضعودي  الثقايف  امللحق  العي�ضى،  حممد 
يف ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة الأم���رك���ي���ة، ف���اإن 
ع��م��ل��ي��ات ط��ارئ��ة  امل��ل��ح��ق��ي��ة �ضكلت غ��رف��ة 
ال�ضعودية  القن�ضلية  من  ممثلني  �ضمت 
بهيو�ضنت، وال�ضفارة ال�ضعودية بوا�ضنطن، 

وامل��ل��ح��ق��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة وع����دد م���ن روؤ����ض���اء 
الأندية الطالبية واملتطوعني يف فلوريدا، 

لإدارة الأزمة وم�ضاعدة املبتعثني.
واأف����������اد ب�������اأن ت���ل���ك اجل�����ه�����ود ت���اأت���ي 
ب��ع��د ت��وج��ي��ه��ات ���ض��ف��ر خ�����ادم احل��رم��ني 
ال�����ض��ري��ف��ني يف وا���ض��ن��ط��ن الأم�����ر خ��ال��د 
ب���ن ���ض��ل��م��ان لإن���ق���اذ امل��ب��ت��ع��ث��ني وال��ط��ل��ب��ة 
ال�ضعوديني يف فلوريدا من اإع�ضار اإيرما، 
مثل  اآمنة  مناطق  بديل يف  �ضكن  وتوفر 
اأت���الن���ت���ا ب���ولي���ة ج���ورج���ي���ا، وال��ع��ا���ض��م��ة 

وا�ضنطن وولية فرجينيا.
وك�����ان�����ت ال���ق���ن�������ض���ل���ي���ة ال�������ض���ع���ودي���ة 
ب��ه��ي��و���ض��نت ق���د ت��وا���ض��ل��ت م���ع ع����دد من 

امل��ب��ت��ع��ث��ني ال����ذي����ن خ����رج����وا م����ن ولي����ة 
فنادق  تعوي�ضات  لهم  ووف���رت  ف��ل��وري��دا، 
بعيدة  اأم��ن��ا  اأك��ر  على نفقتها يف ولي���ات 
ع��ن الأع��ا���ض��ر، لأك���ر م��ن 300 �ضخ�س 

تقريبا.
الرحمن احلمدان  قال عبد  ب��دوره، 
اأح�����د ال��ط��ل��ب��ة ال�����ض��ع��ودي��ني امل��ت��ط��وع��ني 
اإن  النازحني من فلوريدا،  الطلبة  لإنقاذ 
ال�ضعوديني والكويتيني  عددا من الطلبة 
لإي���واء  مفتوحة«  »بيوتنا  حملة  اأط��ل��ق��وا 
اخلارجني من بيوتهم ومنازلهم يف ولية 
ف���ل���وري���دا، وم�����ض��اع��دت��ه��م خ����الل ال��ف��رتة 

الع�ضيبة التي متر بها الولية.

اأن تكاتف اجلهات  واأو�ضح احلمدان 
ال��ت��ط��وع��ي��ة م��ن م��ن��ظ��م��ات واأف�����راد اأ�ضهم 
يف اإج���������الء ع������دد ك���ب���ر م�����ن امل��ب��ت��ع��ث��ني 
ال�ضعوديني من ولية فلوريدا اإلى مدينة 
لهم  توفر  ومت  جورجيا،  بولية  اأتالنتا 
اآمنة و�ضكن بالتعاون مع اجلهات  مقرات 

الر�ضمية.
وميدانيا، �ضارك نحو خم�ضة طالب 
يف  ال��ط��ب  طلبة  م��ن  �ضعوديني  مبتعثني 
فرق  وم�ضاعدة  املدينة  يف  بالبقاء  ميامي 
الإن����ق����اذ الأم���رك���ي���ة، وحم���اول���ة ت��ق��دمي 
ل��ل��م�����ض��اب��ني ب�ضبب  ال��ط��ب��ي��ة  الإ���ض��ع��اف��ات 

اإع�ضار اإيرما.
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خريجون

نصح الطالب بإدارة الوقت في دراستهم وتخصصهم
عبد اهلل الشهري: لحظة التخرج كانت أجمل حدث في حياتي

ريم العسيري 

الطبية  املختربات  ك�ضف خريج ق�ضم علوم 
بكلية ال�علوم الطبية التطبيقية باجلامعة، 
باملدينة  ال��ط��ب��ي��ة  امل��خ��ت��ربات  اخ��ت�����ض��ا���ض��ي 
راف��ع  حممد  اهلل   عبد  باجلامعة،  الطبية 
ال�ضهري،  اأن وفرة  املعامل واملواد العلمية  
ك��ان  املتمكنني   ال��ت��دري�����س  هيئة  واأع�����ض��اء 
طالبا  ب�ضفتهم  تاأهيلهم  يف  كبر  دور  لها 

�ضابقني يف الكلية  ل�ضوق العمل.
واأكد ال�ضهري خالل حوار مع »اآفاق« 
اأن  ال��ت��ع��اون بني  زم��الئ��ه اأث��ن��اء ال��درا���ض��ة 
رغم  وال�ضتذكار  العلمية  امل��واد  جتميع  يف 
اأن  مي��ك��ن  ل  اأم����ر  تخ�ض�ضاتهم  اخ��ت��الف 
يغيب عن ذاكرته، موؤكدا اأن حلظة تخرجه 
ك��ان��ت م��ن اأج��م��ل حل��ظ��ات ال��ع��م��ر ال��ت��ي ل 
اللحظة   ت��ل��ك  م�ضبها  ي�ضفها،  اأن  مي��ك��ن 

بالنور الذي انبثق يف حياته. 

كيف جاء التحاقك
بق�سم املختربات الطبية؟ 

كان اختياري لتخ�ض�س املختربات الطبية 
اأوائ��ل  اإن��ه مل يكن من  اإذ  توفيقا من اهلل؛ 
التخ�ض�ضات التي تقدمت لها،  واحلمد هلل 
الذي اختار يل اأح�ضن مما اخرتته لنف�ضي، 
التخ�ض�س   ب���ه���ذا  تخ�ض�ضت   وع���ن���دم���ا 

ا�ضتمتعت كثرا واأحببته.

كيف كان العام الأول لك باجلامعة؟ 
مرحلة  اجلامعية  املرحلة  اأن  اأخفيك  ل 
جديدة  و خمتلفة وم�ضتقلة مقارنة مبا 
اجلامعي  ع��ام��ي  ب��داي��ة  يف  وك��ن��ت  قبلها، 
كانت  كبرة  حتديات   مواجهة  يف  تائها 
ماثلة اأمامي، كنت ل اأعلم كيف �ضاأبداأ .. 
متكنت  هلل،  واحل��م��د  اأ�ضابيع،  ع��دة  وبعد 
م��ن جتميع اأف���ك���اري وك��ان��ت ب��داي��ة حتد 

درا�ضي طويل.

ما الذي علق  بذاكرتك
منذ  العام الأول باجلامعة؟ 

ع��ل��ق ب���ذاك���رت���ي ت���ع���اون زم���الئ���ي ال��ط��الب 
مع  وال���ض��ت��ذك��ار  العلمية  امل���واد  جتميع  يف 
اأخرى،   طبية  تخ�ض�ضات  من  بع�ضهم  اأن 
ولكن بعد العام الأول فرقتنا التخ�ض�ضات 
التخرج اجلامعي  الفرعية، ليجمعنا حفل 

بعد �ضنوات عدة.

ما ال�سعوبات التي واجهتك
خالل  الدرا�سة اجلامعية؟ 

ولكن  ت��ذك��ر،  �ضعوبات   هناك   تكن   مل 
املحافظة  اأب��رزه��ا:  كانت هنالك  حتديات 
بع�س  وج��ود  ظل  يف  العلمي  التفوق  على 
واختالف  ال�ضعبة   امل��واد  كبع�س  العوائق 
طرح  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  اأ�ضاليب  

املواد.

مهارات اكت�سبتها 
خالل الدرا�سة اجلامعية
واأفادتك يف �سوف العمل؟

مهارة   اأه����م  ه���ذه  الوقت، كانت  اإدارة 
اأعمل  اأن��ن��ي  وخ�ضو�ضا  ك��ث��را،  اأف��ادت��ن��ي 
حتت �ضغط م�ضتمر، و�ضياع الوقت اأكرب 

الأعداء.

هل هناك اأ�ساليب معينة
كنت تتبعها يف املذاكرة

وتو�سي بها الطالب؟
فكل  لال�ضتذكار،  حم��دد  اأ�ضلوب  يوجد  ل 
ط���ال���ب ل���ه  ط��ري��ق��ة م��ع��ي��ن��ة ل��ال���ض��ت��ذك��ار 
كل   لذلك، وعلى  م��ف�����ض��ل  م��ع��ني  ووق����ت 
املنا�ضب  الأ���ض��ل��وب  عن   يبحث  اأن   ط��ال��ب 
اأق��وم  اأن  ه��و  واأ�ضلوبي  ال���ض��ت��ذك��ار،  له  يف 
طويلة  بفرتة  الختبارات  قبل  باملذاكرة  
الوقت  امل��واد علي وي�ضيع  لكي ل ترتاكم 

الذي  هو اأهم عوامل النجاح. 
الفرتة  هو  يل  املنا�ضب  الوقت  وك��ان 
عن  البعد  ك��ل  اأب��ت��ع��د  وكنت   ال�ضباحية، 
اإلى  مذاكرة الليل؛ لأنها مرهقه  وحتتاج 
جهد م�ضاعف اأكر من الفرتة ال�ضباحية 

التي  يكون فيها الرتكيز عاليا.
 

مواد واجهت فيها �سعوبة
اأثناء درا�ستك؟ 

م��ادة �ضعبة  بدرجة قوية،  مل تكن هناك 
ورمب���ا ك��ان��ت م���ادة ال��وب��ائ��ي��ات اأ���ض��ع��ب من 

غرها.

عندما ت�ستعيد
ذكريات الدرا�سة باجلامعة

ما الذي حتن اإليه اأكرث ؟ 
اأكر ما اأحن اإليه من ذكريات هو وجودي 
ال��درا���ض��ة، والآن  ك��ل �ضخ�س  ب��ني زم���الء 

منهم �ضق طريقة نحو م�ضتقبله.

طب المختبرات.. علم الكشف عن األمراض
املختربات الطبية اأو الإكلينيكية هي عبارة 
الفحو�س  باإجراء  عادة   يقوم  خمترب  عن  
على  للح�ضول  ال�����ض��ري��ري��ة  ال��ع��ي��ن��ات  ع��ل��ى 
م���ع���ل���وم���ات ع����ن ����ض���ح���ة امل���ري�������س ك��ج��زء 
من  والوقاية   وال���ع���الج  الت�ضخي�س  م��ن 
اإل��ى  امل��خ��ت��ربات  الأم���را����س. وينق�ضم ط��ب 
عدة  اإل��ى  يت�ضعب  منهما  واح��د  كل  �ضقني، 

وحدات، وهذان ال�ضقان هما:
علم الأمرا�س الت�ضريحي: ويت�ضمن 
اخللية،  اأم��را���س  وعلم  الأن�ضجة،  اأم��را���س 
علم الأمرا�س، وق�ضم املجاهر الإلكرتونية.
وي��ن�����ض��م ل��ه��ذا ال�����ض��ق ك��ذل��ك مناهج 
الأع�ضاء  الت�ضريح، ووظائف  ت�ضمل  اأخرى 

»ال��ف��ي��زي��ول��وج��ي��ا«، وع��ل��م الأن�����ض��ج��ة، وعلم 
»اأم��را���س  الوظائف  علل  وعلم  الأم��را���س، 

الفيزيولوجيا«.
ع�����ل�����م الأم����������را�����������س ال���������ض����ري����ري����ة: 
وي�����ض��م��ل الأح����ي����اء ال��دق��ي��ق��ة ال�����ض��ري��ري��ة 
»امل��ي��ك��روب��اي��ول��وج��ي ال��ط��ب��ي«، وال��ك��ي��م��ي��اء 
ال�����ض��ري��ري��ة »الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة«، وع��ل��م ال����دم، 
وعلم  ال��ت��ن��ا���ض��ل،  اأح��ي��اء  وع��ل��م  واجلينات،  

الأحياء الدقيقة الطبية.
ال�����ض��ري��ري:  ي�ضمل  امل��خ��ت��رب  ط��اق��م 
ال�ضريري  علماء املختربات  طاقم املخترب 
العلماء  احل��ي��وي،  الطب  »دك��ات��رة  الطبية 

الطبيني، التكنولوجيني الطبيني«. 

ت��ت��ط��ل��ب وظيفة  ال��ع��م��ل:  م��ت��ط��ل��ب��ات 
اأخ�ضائي املختربات الطبية احل�ضول علي 
اأو  الطبية   املختربات  بكالوريو�س يف علوم 

العلوم احليوية الطبية. 
اإل��ى  ب��الإ���ض��اف��ة  الوظيفية:  ال��ف��ر���س 
امل�ضت�ضفيات  خم��ت��ربات  يف  ال��ع��م��ل  ف��ر���س 
والعيادات الطبية، فاإن خريجي ق�ضم علوم 
امل��خ��ت��ربات ال��ط��ب��ي��ة ل��دي��ه��م ف��ر���ض��ة قيمة 
للعمل يف جمالت التقنية احليوية، مراكز 
املنتجات  تنمية  جمالت  الطبية،  الأبحاث 
ال��ط��ب��ي��ة »امل���ح���ال���ي���ل، الأج����ه����زة ال��ط��ب��ي��ة، 
الطبية، وخمتلف  املعلومات  مراكز حتليل 

جمالت ال�ضحة العامة .
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كيف تقيم دور
ق�سم املختربات الطبية

يف تاأهيل طالبه ل�سوق العمل؟ 
اأ���ض��ع��ر ب��ال��ف��خ��ر وال�����ض��رف ل��ك��وين خ��ري��ج 
الكلية،  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية 
واأ�ضكر  الطبية،  املختربات  ق�ضم  وحتديدا 
املعامل  توفر  على  حر�ضها  على  الكلية 
ل�ضوق  لتاأهيلنا  والعملية  العلمية  وامل��واد 
ال��ع��م��ل وت���وف���ر اأع�������ض���اء ه��ي��ئ��ة ت��دري�����س 
حا�ضلني على اأقوى ال�ضهادات من خمتلف 
حت��ر���س  اأن  اأمت���ن���ى  وك���ن���ت  ال���ع���امل،  دول 
ع��ل��ى ت��وف��ر زي�����ارات مكثفة ل��ل��ط��الب يف 
الط��الع  ل��زي��ادة  احلكومية   امل�ضت�ضفيات 

على واقع العمل يف املختربات الطبية.

كيف كانت عالقة
اأع�ساء تدري�س الق�سم

بطالب دفعتك؟

من  ين�ضى  ول  مميزا،  منهم  البع�س  ك��ان 
�ضدق تعامله وحر�ضه على تثقيف وتعليم 
الطالب بكل جهد، وهناك بع�س الأع�ضاء 
ي��ن��ه��ون ع��ام��ه��م ال���درا����ض���ي ول جت���د لهم 
ب�ضمة وا�ضحة  يف تثقيف طالب الدفعة، 

واإمنا اإنهاء مقرر درا�ضي فقط ل غر. 
اأ�ضاتذة  اأح��د  كان هناك  نف�ضي،  وعن 
م����ادة ع��ل��م اأم���را����س ال����دم لي����زال ل��ه اأث��ر 
الف�ضل بعد اهلل يف  ل��ه  ذاك��رت��ي، وك���ان  يف 
ف��ه��م��ي له  ال����دم و  اأم���را����س  ق�����ض��م  ع�ضقي 

وتعلقي به.
 

ماذا يتطلب النجاح
بتخ�س�س املختربات الطبية؟ 

معنى  ا���ض��ت��ي��ع��اب  ال��ط��ال��ب  ع��ل��ى   •
ت��خ�����ض�����س خم���ت���ربات ط��ب��ي��ة، وف��ه��م 
جم���ال ع��م��ل��ه، واحل���ر����س ع��ل��ى تعلم 

اأ�ضا�ضيات هذا التخ�ض�س.

ت��ف��ا���ض��ي��ل  ك���ل  يف  ال���وق���ت  •  اإدارة 
درا�ضتك واأثناء عملك يف التخ�ض�س. 
دورات  وح�ضور  مهاراتك  تطوير   •

داخل وخارج اإطار اجلامعة.
 

كيف ميكن لطالب
املختربات الطبية

اأن يطور ذاته؟
ب��ط��رق  نف�ضه   ت��ط��وي��ر  ل��ل��ط��ال��ب  مي��ك��ن 
املركزية  املختربات  زي��ارة  ومنها:  كثرة، 
املثال،  �ضبيل  على  ال�ضيفية  الأوق����ات  يف 
فهم  على  كبر  ب�ضكل  ي�ضاعده   وذلك   
الأق�ضام  تفا�ضيل  ومعرفة  عمله  جم��ال 
ال��ف��رع��ي��ة داخ�����ل ت��خ�����ض�����س امل��خ��ت��ربات 
من  ب���ال����ض���ت���ف���ادة  ي���ق���وم  واأن  ال��ط��ب��ي��ة. 
ال�ضاعات املكتبية لأع�ضاء هيئة التدري�س  
بطرح الأ�ضئلة  عليهم للح�ضول على  ما 

يجهله من معلومات.

اأهم اأدوار اأخ�سائي
املختربات الطبية؟

ال��ط��ب��ي��ة مهم  امل��خ��ت��ربات  اأخ�����ض��ائ��ي  دور 
وكبر جدا داخل جمال عمله يف امل�ضت�ضفى 
التي  ال��ت��ح��ال��ي��ل  واإج������راء  ت�ضخي�س  م��ن 
ت�ضخي�ضهم  تاأكيد  على  الأط��ب��اء  ت�ضاعد 
ملر�ضاهم، وكذلك دوره يف تثقيف املجتمع 

يف الأعمال التطوعية خارج امل�ضت�ضفى.

يتخوف بع�س طلبة
املختربات الطبية من عدم

احل�سول على فر�س عمل
بعد التخرج، ماذا تقول لهم؟

اهلل   ع��ل��ى  ال��ت��وك��ل  عليهم  ي��ج��ب  اأول،  
األ ينتظروا   فهو كافل رزقهم،  ويجب 
وتطوير  ال�ضعي  عليهم  ب��ل  الفر�ضة  
ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ال��ف��ر���س  اإن  اإذ  اأن��ف�����ض��ه��م؛ 
يكن   مل  وم��ن  تناف�ضية،  ت��ك��ون  اأح��ي��ان��ا 
تلك  انتزاع  يف  �ضعوبة  ف�ضيجد  موؤهال 
اأن جمال العمل مفتوح  الفر�ضة،   كما 

يف قطاعات عدة.

كيف ت�سف لنا حلظة تخرجك ؟
الكالم،  ي�ضفها  ول  العمر  اأجمل حلظات 
وكاأمنا هي نور انبثق يف حياتك واأنت جتد 
اأح��الم��ك  م��ن  ج���زءا  وق��د حققت  نف�ضك 
وجهدك  تعبك  ث��م��رة  وترى   بتخرجك، 
طوال �ضنني اجلامعة، وترى فرحة اأهلك 
يف  كبر  دور  لهم  ك��ان  الذين   وحمبيك 
بروؤيتك  اإل  فرحتك  تكتمل  ول  جناحك 

للفرحة يف حمياهم.

ن�سائح توجهها للطالب
من واقع جتربتك الدرا�سية؟

ع��ل��م  ب���ي���ئ���ة  اجل����ام����ع����ة  اأن  يف  ����ض���ك  ل 
وم��ع��رف��ة؛ ول��ذل��ك اأمت��ن��ى م��ن اإخ���واين 
اأث��ن��اء  اأوق��ات��ه��م  ي�ضتثمروا  اأن  ال��ط��الب 
جديد،  ه��و  م��ا  بكل  اجلامعية  ال��درا���ض��ة 
وع���دم الك��ت��ف��اء مب��ا يتعلمونه يف داخ��ل 
على  احلر�س   عليهم  ويجب  اجلامعة،  
م�ضتوياتهم،  وت��ط��وي��ر  امل���ه���ارات  تنمية 
وم��ع��رف��ة ن��ق��اط ال��ق���ة وال�����س��ع��ف داخ��ل 
تطويرها  على  والرتكيز  تخ�ض�ضاتهم 
ل���الأف�������ض���ل، واحل�����ر������س ع���ل���ى ح�����ض��ور 
املحا�ضرات وعدم التغيب، لأنها من اأهم 

عوامل النجاح باإذن اهلل .
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جامعات دولية

زمالة 
الخدمة 
العامة في 
»هارفارد«

ب���ع�������س ال�����ط�����الب واخل�����ري�����ج�����ني يف 
الوليات  كل  يف  العام  ال�ضالح  خدمة 
ال�ضيف بدعم ومتويل  املتحدة طوال 
م��ن اجل��ام��ع��ة. وال��زم��ال��ة لها اأط��ي��اف 
التعليم  م��ن��ه��ا  ال��ع��م��ل،  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة 
وال����ف����ن����ون واحل����ك����وم����ة واخل����دم����ات 
الجتماعية واملنظمات غر الربحية. 

تدريب في مكتب
حاكم الوالية

وتدر�س الطالبة »كارولين ترفو« يف 
ال�ضيف  الثالثة وق�ضت فرتة  الفرقة 
وال�ضيا�ضة  احلكومة  ق�ضايا  درا�ضة  يف 
احلاكم  مكتب  يف  وكمتدربة  العامة، 
»ن����ورث  ل���ولي���ة  ك���وب���ر«  »روي  ال���ع���ام 
الق�ضايا  يف  تبحث  ق�ضت  ك��ارول��ي��ن��ا« 

بقلم: أنا شتاينبوك
صحيفة جامعة هارفارد 

قبل نهاية �ضهر يونيو املا�ضي مل يكن 
»م����ات ب��ري�����ض��ر« ق���د ذه���ب اإل����ى ولي���ة 
ب��ن��ه��اي��ة ال�ضيف  »اأي������اوا« ق���ط، ول��ك��ن 
 6000 م�ضافة  »بري�ضر«  قطع  احل��ايل 
اإي���ج���ار ل��ي��ح��دث النا�س  م��ي��ل ب�����ض��ي��ارة 
يف ت��ل��ك ال���ولي���ة ع���ن ن���ظ���ام ال���ولي���ة 

التعليمي.
وي����ع����د »ب����ري���������ض����ور« واح��������دا م��ن 
جم����م����وع����ة م������ن ال������ط������الب ال����ذي����ن 
م��ن��ح��ت��ه��م ج��ام��ع��ة ه����ارف����ارد »زم���ال���ة 
اأطلق  برنامج  ال��ع��ام��ة« وه��و  اخل��دم��ة 
م��ن��ذ �ضبع ���ض��ن��وات ب��دع��م م��ن م��دي��رة 
يحظى  حيث  فو�ضت«،  »درو  اجلامعة 

التي توؤثر يف الولية، مثل اأزمة تعاطي 
اإدم��اج امل�ضجونني يف  املخدرات واإع��ادة 
امل��دار���س  احتياجات  وتلبية  املجتمع، 
تواجدها  فر�ضة  وانتهزت  احلكومية، 
مع  للتعامل  ال��ع��ام  احل��اك��م  مكتب  يف 

املواقف والأحداث فور وقوعها. 
بالعمل  اع��ت��زازه��ا  ع��ن  واأع���رب���ت 
ال��ت��ط��وع��ي يف م��ك��ت��ب احل���اك���م ال��ع��ام، 
اأهتم جدا  »اإنني  حيث قالت »ترفو«، 
بالولية وكان مبثابة م�ضدر القوة يل 
الأ���ض��ي��اء تطرح على  ك��ل ه��ذه  اأرى  اأن 
اأن ترى  طاولة احلاكم العام، وجميل 
هذا الكم الهائل من النا�س امللتزمني 
ب����اأن ي��ج��ع��ل��وا ح��ي��اة الآخ���ري���ن اأف�����ض��ل 
واأح�ضن، وهذا موطن جمال اخلدمة 

العامة«.

اأما طالبة الدكتوراه يف ال�ضحة   
ال��ع��ام��ة »مل��ي�����س ال�����ض��ادق« )اأم��رك��ي��ة 
ا�ضتغلت  وال��ت��ي  م�ضرية(  اأ���ض��ول  م��ن 
اإلى موطنها يف ولية  الزمالة للعودة 
ال�ضحة  وزارة  يف  للعمل  »م�ضي�ضيبي« 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة لل�ضحة  ل��ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى 

العامة.
وق�����د ع����اجل����ت ه�����ذا الأم��������ر ع��ن 
ط��ري��ق ك��ت��اب��ة ون�����ض��ر ال��ت��ق��ري��ر ال��ث��اين 
الولية  يف  التكافوؤ  وع��دم  لالم�ضاواة 

.Task Force نحو اإن�ضاء قوة عمل
وقبل و�ضولها اإلى هارفارد كانت 
ملي�س ال�ضادق تعمل يف وزارة ال�ضحة يف 
تقريرها  اآن��داك  ون�ضرت  »م�ضي�ضيبي« 
التكافوؤ  وع��دم  الالم�ضاواة  عن  الأول 
يف 2015. وجاءت هارفارد بديال نافعا 

التزامها  اأث��رت يف  التي  الأوروب��ي��ة  ن�ضاأتها  اإل��ى  عملها 
ال�ضخ�ضي يف فهم وغزو الأمرا�س اجلينية.

تكريمها
يف عام 2010 كرمتها الوليات املتحدة ممثلة يف جمعية 
لإ�ضهاماتها  ك��ارت��ر  مبيدالية  الإكلينيكية  اجل��ي��ن��ات 
لقب  فنلندا  ومنحتها  الإكلينيكية،  للجينات  اجلليلة 
»اأف�ضل اأكادمييات العلوم« وهو اأعلى تكرمي يف البالد.

أبحاثها
ن�ضرت الربوفي�ضور اأكر من 500 بحث واأكر من 80 
اجلمعيات  جمال�س  م��ن  العديد  يف  وعملت  مراجعة 
حوايل  ويف  الإن�ضانية  جلينات  والأمركية  الأوروبية 
12 منظمة علمية. وبف�ضل �ضهرتها الوا�ضعة طلباتها 
ال��ل��ج��ان ال��دول��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة ب��ال���ض��م، ح��ي��ث علمت 
يف ال��ع��دي��د م���ن جل���ان اجل��ي��ن��ات ال��ب�����ض��ري��ة ال��وط��ن��ي��ة 
وال���دول���ي���ة، واجل��ي��ن��ات ال�����ض��ري��ري��ة، واأخ�����الق البحث 
ال�ضوؤون  على  اأبحاثها  يف  تركز  دائما  وكانت  اجليني، 

التي تتعلق باحتياجات املجتمع.

أثرها
كمدر�س جينات األهمت »لينا بالوتي« الأجيال ال�ضابة 
ر���ض��ال��ة  ع��ل��ى 70  الإ����ض���راف  ال��ق��ادم��ة ف��رتك��ت خلفها 
دكتوراه، وعينت كادرا �ضابا مفعما بالعلم، واإرثا دوليا 

وتركت العلم والعلماء على حافة ما و�ضلت اإليه.

وفاتها
توفت »بالوتي« يف 2010 وتاأثر املعهد ب�ضدة بوفاتها 
اأحد  بل تاأخر تقدم الأبحاث اجلينية عامليا بفقدان 

اأهم رموزه.

مدير ق�ضم اجلينات الب�ضرية يف معهد »ويلكوم تر�ضت 
الب�ضرية  اأ�ضهر علماء اجلينات  واأحد  �ضابقا؛  �ضانغار« 
اأوروب��ا والعامل. كرمتها فنلندا، وطلبتها الوليات  يف 
املتحدة واأ�ضرفت على 70 ر�ضالة دكتوراه، وتركت اإرثا 
نهل منه الطالب والعلماء حتى وفاتها بعد اأن هزمها 

ال�ضرطان.

دراستها
حت�ضلت على �ضهادة املاج�ضتر يف الطب يف عام 1976 
فنلندا.  يف  »اأول����و«  جامعة  م��ن   1987 يف  وال��دك��ت��وراه 
ال��دك��ت��وراه يف كلية »روت��غ��رز«  اأب��ح��اث م��ا بعد  وعملت 
للطب يف نيو جر�ضي يف الوليات املتحدة الأمركية 
ال�ضحة  اأ�ضتاذا يف معهد  لتعمل  اإل��ى فنلندا  ع��ادت  ثم 

العامة يف 1991 يف عمر ال� 39.
ويف ع���ام 1998 ات��خ��ذت حت��دي��ا ج��دي��دا ب��ال��ع��ودة 
اأبحاث اجلينات  لتاأ�ضي�س مركز  املتحدة  اإلى الوليات 
الرئي�س يف جامعة كاليفورنيا ولتاأ�ضي�س مركز اأبحاث 
اأربعة  ملدة  تراأ�ضته  ال��ذي  اأجنيلي�س  لو�س  يف  اجلينات 
اأخ��رى  م��رة  فنلندا  ا�ضتدعتها   2002 ع��ام  ويف  اأع���وام. 
ال�ضحة  ومعهد  هل�ضينكي  جامعة  يف  للعمل  وع���ادت 
عامل  يف  العاملية  املوؤ�ض�ضات  اأهم  اأحد  الوطني،  العامة 

اجلينات.
يف 2007، تولت من�ضب رئي�س اجلينات الب�ضرية 
يف معهد »ويلكام تر�ضت �ضانغر«، اإ�ضافة اإلى وظيفتها 
من  وكانت  الأمركية.  املتحدة  وال��ولي��ات  فنلندا  يف 

الطراز الذي ل يعرف الف�ضل.
اجلينات  جم��ال  يف  ملهمة  ب��ال��وت��ي«  »لينا  ك��ان��ت 
وب��ط��ل��ة ج��ي��ن��ات ال�����ض��ك��ان وال�����ض��ح��ة ال��ع��ام��ة وت��دع��م 
ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ات ال�����ض��ح��ة ال���ع���ام���ة م����ع الإج���������راءات 
اإ�ضرارها يف  ال�ضريرية لتح�ضني �ضحة النا�س. يرجع 

البروفسيور 
لينا بيلتونين 
بالوتي

الهند�ضة  مثل  ال�ضعبة،  ال��ع��ل��وم  م��ن  اأت���وا 
واملعلومات والعلوم الطبيعية والطبية. 

الدرجات العلمية
ك��ان��وا  ال���دول���ي���ني  الأ�����ض����ات����ذة  م���ن   % 70
ح��ا���ض��ل��ني ع��ل��ى درج�����ة ال���دك���ت���وراه وب��ل��غ 
عددهم 822 من اأ�ضل 1457 ح�ضلوا على 
الدكتوراه من اليابان. وبلغ عدد الأ�ضاتذة 
الذين ح�ضلوا على درجة املاج�ضتر خارج 
عليها   524 ح�����ض��ل  بينما   1129 ال��ي��اب��ان 
م�ضتوى  وعلى  اليابانية.  اجلامعات  من 
دول��ي��ا  اأ���ض��ت��اذا   1131 حت�ضل  اخل��ري��ج��ني 
اليابان،  خ��ارج  البكالوريو�س  درج��ة  على 
ف���ق���ط ع���ل���ى درج����ة  ب��ي��ن��م��ا حت�����ض��ل 116 

البكالوريو�س داخلها.
  

عوامل االستقطاب
التي  الرئي�ضة  العوامل  ال��درا���ض��ة  وح���ددت 
قد تتعلق ب�ضكل جذري بتنقالت الباحثني 
العوامل من خالل مقابالت  تلك  وج��اءت 
التاأثر  يف  دورا  لعبت  حيث  الباحثني،  مع 

يف عملهم يف اجلامعات اليابانية:

واملهنية: الأكادميية  • الأ�سباب 
ذك�������رت اإح��������دى ال���ب���اح���ث���ات الإن����������اث م��ن 
جامعة  يف  تخرجت  اأن��ه��ا  اإي���ران  جمهورية 
الفر�ضة  لهذه  وتقدمت  يابانية يف طوكيو 
مذ ثالث �ضنوات، واأكدت انها كانت منبهرة 
وبامل�ضرف  اجلامعة  يف  البحث  ببيئة  ج��دا 
ع��ل��ي��ه��ا. وط��ل��ب��ت م��ن��ه��ا اجل���ام���ع���ة ال���ع���ودة 
رف�ضت  اأنها  اإل  اإي��ران  يف  الأبحاث  لإكمال 
ب�ضبب ال�ضعوبات التي تواجه املراأة هنالك. 

واأعربت عن �ضعادتها بالبقاء يف طوكيو.

اليابانية: • احل�سارة 
اأك�����ر م���ن ن�����ض��ف م���ن اأج���ري���ت م��ق��اب��الت 
والآ�ضيويون،  الغربيون  فيهم  مبن  معهم، 
اأق����روا ب��اأن��ه��م ي��ح��ب��ذون ال��ب��ق��اء يف ال��ي��اب��ان، 
لأنهم يحبون البالد وح�ضاراتها وثقافتها.

احلياة: • جودة 
ال�ضينيني عن رغبته  الأ�ضاتذة  اأحد  اأعرب 
فيها،  احل��ي��اة  جل��ودة  طوكيو  يف  العي�س  يف 
وعرب عن ذلك قائال »اإنني قلق من تلوث 
والعالقة  النظيف،  غ��ر  وال��ط��ع��ام  ال��ه��واء 
والأك��ادمي��ي��ني يف  املعيدين  ب��ني  م��ا  املعقدة 

اجلامعات ال�ضينية.

بقلم: فوتاو هوانغ
صحيفة: يونيفرسيتي وورلد نيوز

�ضمات  من  والعلماء  الأ�ضاتذة  انتقال  يعد 
اإنها  اإذ  ال��ق��دمي��ة،  ال��ع��ايل  التعليم  ت��دوي��ل 
اأواخر القرن احلادي ع�ضر، حيث  بداأت يف 
اأ�ضهم العلماء يف ظهور اجلامعات يف اأوروبا 
يف ذاك الوقت. وا�ضتفادت دول مثل اليابان 
امل��ا���ض��ي من  ال��ق��رن  نه�ضتها يف  ب��داي��ة  يف 
ع��ل��م��اء وب��اح��ث��ي اجل��ام��ع��ات ال��غ��رب��ي��ة من 
املتحدة  والوليات  املتحدة وفرن�ضا  اململكة 
التعليم  لتاأ�ضي�س جامعة طوكيو وحتديث 

العايل الياباين برمته.
وازادد عدد الأ�ضتاذة الدوليني ب�ضكل 
الأع��وام  الأم��ر يف  وازداد  ثابت منذ 1950، 
الأخرة، حيث انتقل كثر من الأكادمييني 
ال��ذي  الأم���ر  ال��ي��اب��ان،  للعمل يف  الغربيني 
دع���ا ال��ربوف�����ض��ي��ور »ف��وت��او ه��وان��غ« اأ���ض��ت��اذ 
بجامعة  العايل  للتعليم  العايل  املعهد  يف 
هرو�ضيما، اإلى اأن يعد ورقة عمل بعنوان: 
لليابان؟: حتليل  »من هم؟ وملاذا ينتقلون 

عن الأ�ضاتذة الدوليني يف اجلامعات«.   

األساتذة من منظور الديموغرافيا
وب��ال��ن��ظ��ر اإل�����ى ال��ت��ق�����ض��ي��م ال���دمي���وغ���رايف 
اأن  الدرا�ضة  اأو�ضحت  الدوليني  لالأ�ضاتذة 
اجلامعات  يف  يعملون  الدوليني  الأ���ض��ات��ذة 
اخلا�ضة، بينما العدد الأكرب من الأ�ضاتذة 

امل�ضاركني يعملون يف اجلامعات الوطنية.
وال�����ع�����دد الأك��������رب م����ن امل��ح��ا���ض��ري��ن 
العمل  على  يركزون  امل�ضاعدين  والأ�ضاتذة 
اإلى  عددهم  وي�ضل  اخلا�ضة  اجلامعات  يف 
ي�ضل  الوطنية  اجل��ام��ع��ات  يف  بينما   ،445

عددهم اإلى 472 اأ�ضتاذا على التوايل.
وي�������ض���ل ع�����دد الأ�����ض����ات����ذة ال���دول���ي���ني 
اأ�ضعاف الأ�ضاتذة الإناث  اأربعة  اإلى  الذكور 
يف التعليم العايل، وجاء العدد الأك��رب من 
اجلنوبية  كوريا  تلتها   ،%45 بن�ضبة  ال�ضني 
بن�ضبة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ث��م   %22 بن�ضبة 
17% ثم اململكة املتحدة بن�ضبة 8%، واأخرا 

اأ�ضرتاليا بن�ضبة %3 .
 ويكر الأ�ضاتذة الدوليون يف جمالت 
والثقافة  وال��ل��غ��وي��ات  والإدارة  الق��ت�����ض��اد 
الإجن��ل��ي��زي��ة،  وال��ل��غ��ة  وال��ه��ن��د���ض��ة  والآداب 
يعملون يف  الأ���ض��ات��ذة  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  كما 
الإن�ضانية  العلوم  ل�ضيما  الناعمة،  العلوم 
والج���ت���م���اع���ي���ة. وال��ق��ل��ي��ل م���ن الأ����ض���ات���ذة 

• الحرتام: اأكد اأحد الأ�ضاتذة امل�ضاركني 
بالعمل يف  �ضعادته  املتحدة عن  اململكة  من 
به  ال��ذي يحظى  ل��الح��رتام  نظرا  طوكيو، 
ه��ن��اك، وق���ال »اأ���ض��ع��ر ب��اأن��ن��ي م��ث��ال لتدويل 
ال��ت��ع��ل��ي��م ه��ن��اك اإن���ه���ا ال��ب��ي��ئ��ة الأك���ادمي���ي���ة 

الفاعلة التي اأرغب يف العمل فيها«.

اأع���رب اأ���ض��ات��ذة م��ن ال��ولي��ات  • ال��زواج: 
املتحدة الأمركية وفرن�ضا واأ�ضرتاليا عن 

رغبتهم يف الزواج مبواطنات يابانيات. 
   

نتائج الدراسة
تو�ضلت الدرا�ضة اإلى نتائج خم�س تتلخ�س 

فيما ياأتي:
يف  الدوليني  الأ���ض��ات��ذة  ع��دد  زاد  اأول:   •
عاملية  عوامل  ب�ضبب  كبر،  ب�ضكل  اليابان 
ووطنية ودولية وموؤ�ض�ضاتية وفردية توؤثر 

يف زيادتهم، ل�ضيما يف القطاع اخلا�س.
فاإن  املطردة  الزيادة  من  بالرغم  • ثانيا: 
ع���دد الأ����ض���ات���ذة ال��دول��ي��ني يف ال��ي��اب��ان ل 
ميثل اأكر من 5% من اإجمايل الأ�ضاتذة؛ 
ال��ي��اب��ان ل  الأك��ادمي��ي يف  ال�ضوق  اإن  حيث 
واأم��رك��ا  اأ���ض��رتال��ي��ا،  ك�ضوق  منفتحا  يعد 
ال�����ض��م��ال��ي��ة ول م��ع��ظ��م ال������دول الأورب���ي���ة 

كاململكة املتحدة وهولندا.
للهويات  و�ضفا  الدرا�ضة  تقدم  ثالثا:   •
لالأ�ضاتذة  واملهنية  والتعليمية  ال�ضخ�ضية 
ال��دول��ي��ني يف اجل��ام��ع��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة اأك��ر 
���ض��اب��ق��ة. وتو�ضلت  اأخ����رى  درا���ض��ة  اأي  م��ن 
ال��درا���ض��ة اإل��ى اأن��ه لي�س ك��ل الأ���ض��ات��ذة اأت��وا 
من اأوطانهم، لأن حوايل 40% منهم تلقوا 

تعليمهم وتدربوا يف جامعات يابانية.  
• رابعا: حجم ور�ضالة اجلامعات اليابانية 
لديهما تاأثر مبا�ضر على قبول الأ�ضاتذة 
تعيني  مت  امل��ث��ال  �ضبيل  فعلى  ال��دول��ي��ني، 
ال��ع��دد الأك���رب م��ن الأ���ض��ات��ذة ال��دول��ي��ني يف 
العلوم  يدر�ضون  وه��م  اخلا�ضة  املوؤ�ض�ضات 

الإن�ضانية والجتماعية.
عدد  يف  ال��زي��ادة  م��ن  بالرغم  خام�ضا:   •
الأ���ض��ت��اذة ال��دول��ي��ني مل ي��ك��ن ه��ن��ال��ك منو 
مهم يذكر يف تعيني اأ�ضاتذة دوليني كقادة 

تاأ�ضي�ضيني.
احلكومة  اأن  اإل��ى  ال��درا���ض��ة  وخل�ضت 
اليابانية عليها و�ضع مزيد من ال�ضيا�ضات 
وال����ض���رتات���ي���ج���ي���ات اجل����اذب����ة ل��الأ���ض��ات��ذة 
اإذا ك��ان��ت ب��ح��ق ت��ري��د ت��دوي��ل  ال���دول���ي���ني 

التعليم العايل. 

اليابان تحتاج لفتح أبوابها
أمام مزيد من األساتذة الدوليين

املجال  يف  العمل  يف  ال�ضتمرار  يف  لها 
ال�ضحي بعد اأن قل�ضت ال�ضلطات من 

موازناتها للعمل ال�ضحي يف الولية.

طالب قادة
في مجتمعاتهم

جلذب  وقتها  ج��ل  ال�����ض��ادق  خ�ض�ضت 
لو�ضع  الولية  من  امل�ضلحة  اأ�ضحاب 
حال  ال�ضحي  التكافوؤ  اإي��ج��اد  اأول��وي��ة 
لها فعقدت اجتماعات مع اأكر من 40 
املنتخبون  ال��ولي��ة  ق��ادة  منهم  منهم، 
ومفكرو  بال�ضحة  املعنية  واملوؤ�ض�ضات 
ال�������ض���ي���ا����ض���ي���ة ال����ع����ام����ة وجم���م���وع���ات 
ال�����ض��غ��ط ل��ت��ق��دمي ف��ك��رة ق���وة العمل 
والب�ضرة  ال���روؤي���ة  ع��ل��ى  ول��ل��ح�����ض��ول 

على روؤيتها ب�ضكل عام.
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فنلندا
يف فنلندا  ج���ام���ع���ات  خ��م�����س   ت�ضتهدف 
للبالد  دويل  طالب  األ��ف   150 ا�ضتقطاب 
�ضركة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   ،2020 ع��ام  بحلول 
اتفاقية  بدورها  وقعت  التي  »اإديونا�ضن« 
مع جامعة »لبيرنانتا» للتقنية مل�ضاعفة 
ع������دد ال����ط����الب م����ن اخل���������ارج، ل���ض��ي��م��ا 
اأف����ادت به  ال�����ض��ني وال��ه��ن��د، ح�ضبما  م��ن 
اأن  على  الفنلندية،  ف��اي«  »يلي  �ضحيفة 
ي��ت��م الإع�����الن لح��ق��ا ع��ن ع���دد ال��ط��الب 
القادمني من الداخل من اأربع جامعات، 
»اإدي��ون��ا���ض��ن»  �ضركة  رئي�س  اأك���د  ح�ضبما 

توما�س كابيان».
ي��ذك��ر اأن ع���دد ال��ط��الب ال��واف��دي��ن 
من دول خارج نطاق الحتاد الأوروبي قل 
بن�ضبة 25% اإثر قرار فنلندا فر�س ر�ضوم 

العام املا�ضي على تعليم الطالب، واأ�ضارت 
خدمات الهجرة اإلى اأن 4300 طالب تقدم 
ل��ل��ح�����ض��ول ع��ل��ى ت�����ض��ري��ح الإق���ام���ة حتى 
�ضبتمرب املا�ضي بن�ضبة 23% اأقل عن العام 

املا�ضي.

كوريا الجنوبية
اجلامعات  اأن  حكومية  درا���ض��ة  اأو���ض��ح��ت 
اخل��ا���ض��ة ت��ف��ر���س ر���ض��وم��ا ب��اه��ظ��ة على 
ال���ربام���ج ذات الأرب�����ع ���ض��ن��وات، مم��ا دع��ا 
اأن  اإل���ى  ال��ع��ايل  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر 
ي�ضعها ذريعة لتخفيف الأعباء عن كاهل 
�ضطرت �ضحيفة  ما  بح�ضب  الأ���ض��رة،  رب 
ب��ال��ل��غ��ة  ال��ن��اط��ق��ة  ت���امي���ز«  ك����وري����ان  »ذا 

الإجنليزية.
يف  الر�ضوم  اأن  ال�ضحيفة  واأو�ضحت 

 680(  773،500 ل���  لت�ضل  ارت��ف��ع��ت   2017
ال��ع��ام  ك���ان يف  ب��ي��ن��م��ا  اأم���رك���ي���ا(،  دولرا 
ارتفعت خم�س  اأنها  اأي  املا�ضي 149،500؛ 
اأن  الدرا�ضة  واأك���دت  م��رات دفعة واح���دة. 
على  الأم���وال  ه��ذه  كل  اأنفقت  اجلامعات 
اأمور ل عالقة لها بالقبول اأو الت�ضجيل.

 
المملكة المتحدة

ت��و���ض��ل ت��ق��ري��ر ن�����ض��رت��ه جم��م��وع��ة را���ض��ل 
املتخ�ض�ضة يف جمال اجلامعات  البحثية 
اأن امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ت��ت��ف��وق ع��ل��ى اأمل��ان��ي��ا 
و���ض��وي�����ض��را وف��رن�����ض��ا يف ع���دد الت��ف��اق��ي��ات 
اخلا�ضة بنتائج البحث العلمي، ومع هذا 
الأع���داد تظل منخف�ضة يف  اإجمايل  ف��اإن 

هذا ال�ضاأن.
�ضركات   567 اإن  تقول  فالإح�ضاءات 

حيث  2007؛  منذ  اجلامعات  من  انبثقت 
حت�ضلت جامعة اأك�ضفورد على اأعلى ن�ضبة 
 62 رحمها  م��ن  خ��رج  حيث  بريطانيا،  يف 
�ضركة يف الأع��وام الع�ضر الأخ��رة، بينما 
خرجت 32 �ضركة فرعية من رحم جامعة 

�ضتانفورد يف كاليفورنيا يف عام 2016.

كوريا الشمالية
الوليات  يف  ه��اواي  جامعة  اإدارة  اأك��دت 
املتحدة الأمركية على الطالب �ضرورة 
ال�ضتعداد اإذا ما اأطلقت كوريا ال�ضمالية 
واأعلمتهم  البالد،  على  نووية  �ضواريخ 
اإذا وق���ع ه��ذا  ي��ف��ع��ل��وه،  اأن  ي��ج��ب  مب����اذا 
الأم�������ر، وذل�����ك يف ر����ض���ال���ة اإل��ك��رتون��ي��ة 
اأر�ضلتها اإلى كل طالب اجلامعة، ح�ضبما 

اأفادت جملة »نيوزويك«.

من اأ�ضهر جامعات ا�ضكتلندا وا�ضتهرت 
ك��م��رك��ز ل��الأب��ح��اث، حتتفل ه���ذا ال��ع��ام 

مبرور 50 عاما على ا�ضتقاللها.

عدد الطالب
 5 األ��ف طالب،  ت�ضم اجلامعة نحو 15 

اآلف منهم يف الدرا�ضات العليا. 

التخصصات
القانون واحل�ضاب والهند�ضة املعمارية 
والهند�ضة والطب وطب الأ�ضنان، اأكر 

من اأي جامعة ا�ضكتلندية اأخرى.

أشهر تخصصاتها
تعد م��دار���ض��ه��ا يف ال��ط��ب ال��ع��ام وطب 
الأ�����ض����ن����ان م����ن اأف�������ض���ل ال���ك���ل���ي���ات يف 
 ،2008 ع���ام  الإط����الق  ع��ل��ى  بريطانيا 

والأولى يف ا�ضكتلندا، قبل عامني.
اأ����ض���ب���ح���ت اجل����ام����ع����ة م����ن اأه����م 
واأكرها  والعاملية  الربيطانية  املراكز 
ت��اأث��را يف جم���الت الأح��ي��اء اجلزئية 
اأو  ال��وراث��ة  وعلم  احليوية  والكيمياء 
على  اجلامعة  ح�ضلت  وق��د  اجلينات. 
ج���ائ���زة م��ل��ك��ي��ة ل���دوره���ا يف اك��ت�����ض��اف 
الأدوي�������ة اجل����دي����دة وت���ط���وي���ر ال��ط��ب 

والت�ضريح وغرها. فيما اعتربت كلية 
اأه��م ث��الث كليات  الفنون واح��دة من 

فنون يف بريطانيا اأي�ضا.
اأف�ضل  من  واح��دة  اجلامعة  تعد 
100 جامعة حول العامل، وقد ح�ضلت 
ال��ع��امل،  يف   62 الرتتيب  على  م��وؤخ��را 
وعلى املرتبة الثامنة يف بريطانيا، مما 
اجلامعات  نخبة  من  فعال  اأنها  يعني 
يف  خ�ضو�ضا  وال��ع��امل��ي��ة،  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

جمال التعليم العايل.
اجلامعة ع�ضو يف »رابطة جامعات 
واملعروفة  املهمة   ACU الكومنولث« 

بالإجنليزية  الناطقة  العامل  دول  يف 
ال�ضابقة  الربيطانية  امل�ضتعمرات  ويف 
ح��ول  تعليمية  موؤ�ض�ضة   750 )ت�����ض��م 
العامل(، وهي اأي�ضا ع�ضو يف »جمل�س 
بريطانيا«  الأ���ض��ن��ان يف  ط��ب  ك��ل��ي��ات  
مم��ا  ج�����زء  وه�����ي   ،IMU و   DCU
ي���ع���رف ب��اجل��ام��ع��ة ال��ط��ب��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة 
ال��ت��ي تركز  يف ك��ولمل��ب��ور يف م��ال��ي��زي��ا 
ع��ل��ى ال��ت��ط��وي��ر ال��ط��ب��ي، اإ���ض��اف��ة اإل��ى 
»التحالف ال�ضكتلندي يف الكومبيوتر 

.»SICSA »واملعلوماتية
اجلامعة  يف  م��دار���س  ت�ضع  هناك 
اأبرزها:  ت�ضم 29 ق�ضما رئي�ضيا، ومن 
ومدر�ضة  والت�ضميم،  الفنون  مدر�ضة 
العلوم الإن�ضانية، ومدر�ضة التمري�س 
وع����ل����وم ال�����ض��ح��ة ال���ت���ي ت�����ض��م ق�����ض��م 
ال���ق���ب���ال���ة، وم���در����ض���ة ط���ب الأ����ض���ن���ان، 
وم���در����ض���ة ع���ل���وم احل����ي����اة، وم��در���ض��ة 
التعليم،  ومدر�ضة  والهند�ضة،  العلوم 
وم��در���ض��ة ال��ط��ب��اب��ة، وم��در���ض��ة العلوم 

الجتماعية.

أشهر الخريجين 
• ال�ضحايف األني جون�ضتون الذي 

خطف يف غزة عام 2007. 
• الفائز بجائزة نوبل عن الطب 

جيم�س وايت بالك عام 1988. 
امل��ع��روف  وات  وات�����ض��ن  • روب����رت 
بجهوده يف علم الرادار العام قبل 

احلرب العاملية الثانية.

عجلة الزمن
ال تعود إلى الوراء

كثريا ما نرى اإهماال لل�قت يف اأو�ساط جمتمعاتنا واإ�ساعته يف الله� واجلل�سات 
الطويلة يف املقاهي واملطاعم وقاعات النتظار يف امل�ضت�ضفيات والإدارات وغره، 

يف حني جند اأن النا�س يف املجتمعات الغربية يعطون اأهمية بالغة للوقت. 
لقد تطورت �ضعوب الغرب عندما فطنت لأهمية الزمن يف حياتها، وعرفت 
اأن الوقت كال�ضيف اإن مل تقطعه قطعها، بحيث نرى اأن جل مفكريها قد ربطوا 
التقدم بقيمة الوقت باعتباره ميثل لديهم املوؤ�ضر الدال على وعي النا�س بدوره 
يف ما�ضيهم وحا�ضرهم وم�ضتقبلهم؛ ولذا جند اأن الإجنليز كثرا ما يرددون هذا 
 Don't put off tomorrow what you can do املثل ال�ضعبي الذي يقول
today مبعنى »ل توؤجل عمل اليوم اإلى الغد« وهو يف جوهره اإ�ضارة اإلى اأهمية 

الوقت لديهم و�ضرورة ح�ضن التعامل معه يف اإجناز اأي عمل.
اأنه كان من�ضبطا يف مواعيده  وُيحكى عن الفيل�ضوف »اميانويل كانط«  
اإنه كان يخرج من  اأثناء راحته، وقيل  وقيامه باأعماله وحمرتما للوقت حتى 
مكتبه كل يوم على ال�ضاعة الرابعة م�ضاءا »بال�ضبط« للتنزه يف حديقة منزله 
عندما  �ضاعاتهم  ي�ضبطون  كانوا  النا�س  اأن  لدرجة  الراحة  ق�ضط من  ولأخ��ذ 
يرونه يف احلديقة. ويقول العامل الجتماعي الأملاين »ماك�س فيرب«  اإن اأوروبا 

مل تدخل احلداثة اإل عندما اأ�ضبح فيها  للوقت قيمة.
ل  الزمن  عجلة  لأن  �ضدى  ي�ضيعه  ول  وقته  من  ي�ضتفيد  اأن  امل��رء  على 
تعود اأبدا اإلى الوراء، ويجتهد يف ا�ضتغالل الوقت ويح�ضن التعامل معه باأف�ضل 
الو�ضائل والطرق التي ر�ضمها ديننا الإ�ضالمي احلنيف التي من بينها املداومة 
الآخ��ري��ن  م��ن جت��ارب  وال���ض��ت��ف��ادة  اإل��ي��ه  والتبكر  ك��ان قليال  واإن  العمل  على 
فاإننا  وج��ه  خ��ر  على  بالوقت  انتفعنا  واإذا  �ضيق،   واحلا�ضر  ق�ضر  فالعمر 

�ضن�ضمن لأنف�ضنا النجاح يف دنيانا واآخرتنا وملجتمعنا التقدم والرخاء. 

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما
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فضاءات
الرأي الجامعيالرأي الجامعي

الشباب والثقافة
وهم  �ضبابه،  هم  بلد  اأي  ق��وة  م�ضدر 
الأم�����ل يف ا���ض��ت��م��راري��ة ع���زه امل��ع��ريف 
وال��ع��ل��م��ي، وامل��م��ل��ك��ة ب����الد م��ت��ن��وع��ة 
ثقافيا وفكريا ومنفتحة على ثقافات 

رائدة مع �ضتى دول العامل.
وع��ل��ى ���ض��ب��ي��ل امل���ث���ال، ن����درك اأن 
امل��ك��رم��ة  م��ك��ة  منطقتي  يف  ال�����ض��ب��اب 
وامل��دي��ن��ة امل��ن���رة لهم ارت��ب��اط ي�مي 
م��ب��ا���ض��ر ب��احل��ج��اج وامل��ع��ت��م��ري��ن واأن 
والثقايف  الفكري  وتنوعهم  ثقافتهم 
اإن  ال����ع����ني، ح���ت���ى  ت��خ��ط��ئ��ه  اأم������ر ل 
ب�ضبب  عاملية  ل��غ��ات   يجيد  بع�ضهم 
التبادل اللغوي بينه وبني من يقابله 

من خمتلف اجلن�ضيات.

وال����ث����ق����اف����ة ل���ي�������ض���ت ب���ال�������ض���يء 
ينمي  اأن  ف��ال�����ض��اب مي��ك��ن  ال�����ض��ع��ب؛ 
ثقافته من خالل القراءة والطالع 
وال���ض��ت��ف��ادة م��ن خ���ربات الآخ��ري��ن، 
ال��ف��ائ��دة،  لتعم  ل��غ��ره  يقدمها  وه��و 
الآخ��ري��ن  م��ع  التعامل  املثقف  وعلى 
ب��ك��ل ت���وا����ض���ع واأري���ح���ي���ة ب��ع��ي��دا عن 
ال��ف��وق��ي��ة ال���ت���ي ي��ن��ت��ه��ج��ه��ا ال��ب��ع�����س 
مم�����ن ي����ت����ح����دث����ون م�����ن ب�������رج ع����ال 
وال�ضباب،  املجتمع  ه��م��وم  ع��ن  بعيد 
الفكرية  الجتاهات  عليهم  ويغلقون 

ويعاملونهم بفوقيه ونظرة دونية.
وال��ربك��ة،  اخل��ر  فيهم  �ضبابنا   
�ضخ�س،  ل��ك��ل  بالف�ضل  م��دي��ن  واأن����ا 

م��ث��ق��ف��ا ك���ان اأم غ����ره، ح��اج��ج��ت��ه يف 
بل  ال��ب��اب  يغلق  ف��ل��م  معينة  م�����ض��األ��ة 

رحب وكان ذا اأذن �ضاغية.
الف�ضل  ه��ذا  انتهجنا  »اآف���اق«  يف 
والطالبات  الطالب  تعريف  �ضيا�ضة 
بهم  نفخر  ال���ذي  امل��ن��ط��ق��ة  مبثقفي 
وب���وج���وده���م ب��ي��ن��ن��ا ون��ع��ت��ربه��م من 
كلما  التي  الثقافة  جم��ال  يف  ال���رواد 
وزادت  مداركك  ات�ضعت  منها  ازددت 
للتوا�ضع  يدعوك  ما  وه��و  خرباتك، 
حتى تكون كالبحر الذي كلما ت�ضبح 
قاعه  ات�����ض��اع  م��دى  ل��ك  ينك�ضف  فيه 
والعقل  القلب  ي�ضر  ال���ذي  وج��م��ال��ه 

ويجعل حياتك طيبة.

كالمي.. كأنه لم يعجبك
د. أحمد محمد الحميد

كلية الشريعة

ف��رغ��ن��ا م���ن ����ض���الة ال��ع�����ض��ر وا����ض���ت���درت م��وج��ه��ا امل�����ض��ل��ني، 
وغالبيتهم من اجلن�ضيتني الأفغانية والباك�ضتانية، قام اأحد 
موعظته  ف��ب��داأ  ل��ه  اأذن���ت  م��وع��ظ��ة،  ليلقي  م�ضتاأذنا  امل�ضلني 
هززت  يغ�ضبني،  قد  كالما  �ضيقول  اأن��ه  يل  اخلطاب  موجها 

راأ�ضي م�ضرا اإلى اأنه ل مانع لدي.
حتدث عن وجوب متابعة الإمام وعدم م�ضابقته، م�ضت�ضهدا 
بقوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم »اإمنا جعل الإمام ليوؤمت به، فاإذا كرب 
اأنهم ل ينتظرون فراغ  فكربوا..« )احلديث(، م�ضتنكرا عليهم 
الإمام من التكبر والقيام والركوع، بل ي�ضرون على موافقته 
فيها ثم ختم كالمه بقوله »ولكني ل اأعيب عليكم واإمنا اأعيب 

على اإمامكم هذا« م�ضرا باأ�ضبعه اإيّل.
اأزد على البت�ضام وقويل »ج��زاك اهلل خ��را«، واأقبلت  مل 
بقي  ال��ذي  الواعظ  وتبعهم  امل�ضلون  وان�ضرف  الأذك���ار  على 
عند باب امل�ضجد يحادث بع�س امل�ضلني، اآثرت البقاء وتناولت 
اأيقنت  اإذا  حتى  ال���ق���راآن،  م��ن  ال��ي��وم��ي  وردي  لأمت  امل�ضحف 
اإيل  فاأقبل  �ضيارته  واق��ف عند  ف��اإذا هو  ان�ضرف خرجت  اأن��ه 
ف�ضافحته مرحبا ومهلال، ثم بادرين يذكرين بواجب الإمام 
اأدل  ول  دينهم،  اأمر  النا�س  تعليم  ومنها  عليه،  امللقاة  واملهام 

على ذلك من الق�ضية التي اأثارها بعد ال�ضالة.
حا�ضل،  التق�ضر  اأن  ومبينا  له  داعيا  بال�ضكر،  فبادرته 
احرتاما  اإل  مناق�ضته  من  مينعني  ومَل  بع�ضنا،  نكمل  واأننا 
�ضدري  على  ي��ده  فو�ضع  نيته،  ل�ضدق  وتقديري  �ضنه  لكرب 
ال���درو����س، قلت  ب��د م��ن تكثيف  ب��ل ل  ه���ذا  ق��ائ��ال: ل يكفي 

مبت�ضما وداعيا له اإين اأبذل جهدي واهلل يهدي من ي�ضاء.
فقال بلهجة جافية: ل ولكن الأمانة الأمانة، ثم توجهت 
���ض��يء من  اإل��ي��ه ق��ائ��ال بلهجة فيها  ���ض��ي��ارت��ي ف��ج��ذب��ن��ي  اإل���ى 

ال�ضتنكار املتعايل »كاأن كالمي مل يعجبك؟!«.
قلت : �ضبحان اهلل ما بدر مني �ضيء يدل على ذلك! بل 

كالمي يحمل ال�ضتجابة وال�ضكر والدعاء!
قال: بلى اأ�ضت�ضعر هذا!

اأن تفيدين،  اآمل  قلت: فاإن ا�ضت�ضعرت فاإين �ضائلك �ضوؤال 
موعظتك  يف  ا�ضت�ضهدت  قلت:  �ضل،  نعم  واثقة:  بلهجة  اأج��اب 

بحديث »اإمنا جعل الإمام ليوؤمت به، فاإذا كرب فكربوا..«.
عن  اأ�ضاألك  ل  بقويل:  قاطعته  وا���ض��ح..  معناه  نعم  ق��ال: 
معناه، واإمنا اأ�ضاألك عن الفاء يف قوله »فكربوا« ما معناها؟ وما 
الذي يرتتب على معناها، وكيف فهمها اأهل العلم، وما مرجع 

فهمنا، وما مرجع فهم الإخوة الباك�ضتان والأفغان؟ 
حيث  كالمه،  يف  ا�ضطرابه  يف  التغر  وب��ان  وجهه  تغر 
قال: املعنى وا�ضح، وقلت لك املعنى وا�ضح وو�ضوحه وا�ضح، 
ث��م اأن����ا ل�����ض��ت ب��ع��امل؛ ث��م اأ����ض���ار اإيّل ب��ي��ده وق���د ظ��ه��ر عليها 
ل  اإن��ك��م  يهديكم  اهلل  علي!  اأتتفل�ضف  تعال  »ث��م  الرت��ع��ا���س: 
حتبون النا�ضحني« ركبت �ضيارتي واأنا اأتذكر قول الإمام علي 
لقا�س قام يق�س: »اأعلمت النا�ضخ من املن�ضوخ« فقال القا�س 

»ل«، قال »هلكت واأهلكت«. مشهور العمري
قسم اإلعالم واالتصال 
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الرأي الجامعي

إعالميو الشهرة
الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  بتو�ضع  ابتلينا 
ح��ت��ى اأ����ض���ب���ح اأغ���ل���ب جم��ت��م��ع��ن��ا م�����ض��اه��ر 
واإع��الم��ي��ني ب��ال��ن��ي��ة، ف����اإذا ال��ت��ف��ت ميينا اأو 
ي�ضارا يف ف�ضاء الإع��الم اجلديد، ف�ضتدرك 
قد  امل��واق��ع  تلك  عرب  ال�ضهرة  مهوو�ضي  اأن 
جت��اوزوا ح��دود �ضهرتهم بتغطية الأح��داث 
وال��ف��ع��ال��ي��ات يف ح�����ض��اب��ات��ه��م امل�����ض��ت�����ض��ه��رة، 
والفعاليات  الأخ��ب��ار  نقل  على  متناف�ضني 
يف  املتخ�ض�ضني  اأع���ني  لها  ت��دم��ع  بطريقة 
املجال الإعالمي، رغم اأن املفتونني مبواقع 

الإعالمي«،  »ال�ضبق  �ضعار  يرفعون  ال�ضهرة 
دون اهتمام بامل�ضداقية.

الأدهى والأمر هو تفاعل العديد من 
قادة الراأي وامل�ضوؤولني مع فئة امل�ضت�ضهرين، 
�ضاربني مببادئ وقواعد الإعالم والت�ضال 
اأو  الظهور  اإم��ا بدافع حب  عر�س احلائط، 

بدافع مواكبة التطور بنظرة قا�ضرة.
وق��ادة  امل�ضوؤولني  تفاعل  يف  وامل��وؤ���ض��ف 
ال�������راأي م���ع ه����ذه ال��ف��ئ��ة ه���و ظ���ه���وره���م يف 
ح�������ض���اب���ات وم����واق����ع اإل���ك���رتون���ي���ة ل ت��ل��ي��ق 

مب��ق��ام��ه��م وم��ك��ان��ت��ه��م الج��ت��م��اع��ي��ة، وذل��ك 
الإع��الم��ي��ة  ب��اب ق�ضور اجل��ه��ات  م��ن  لي�س 
هذه  اأ�ضحاب  يتظاهر  قد  ولكن  الر�ضمية، 
احل�������ض���اب���ات ب���اأن���ه���م اأق������رب ل��ل��م��ج��ت��م��ع من 

الإعالم الر�ضمي.
جمال  يف  يعمل  من  وجميع  اأن��ا  اأملي 
والإع��الم  الثقافة  وزارة  تتخذ  اأن  الإع���الم 
موقفها جتاه اإعالميي النية، بو�ضع قوانني 
و�ضوابط للعمل الإعالمي الر�ضمي، بعيدا 

عن جمالت فراغ ال�ضهرة.

سليمان الهتالن.. طموح إعالمي
تبوأ عرش التميز

وجوه

سارة القحطاني

تاأب���ى منطقة اجلنوب بب�ضاطته���ا وتوا�ضعها و�ضكونها، 
وت�ضكنه���م  الطم���وح،  ميلوؤه���م  عظم���اء  تل���د  اأن  اإل 
النج���اح،  اأوت���ار  عل���ى  الرق����س  الأمني���ات..  يجذبه���م 
وتنبع���ث من اأعينهم ف�ضاءات وا�ضعة تطغى على �ضيق 

الأماكن وانغالقها.
البعي���دة  اجلنوبي���ة  القري���ة  تل���ك  ظ���الم  م���ن 
وبالأطف���ال  بالوج���وه،  واملكتظ���ة  ج���دا  وال�ضغ���رة 
)الكب���ار( مب�ضوؤولياته���م واأحالمهم الت���ي كانت وقودا 
�ضق���وا ب���ه ال�ضعاب نح���و التميز، �ضطع جن���م ال�ضحايف 
واملذي���ع �ضليم���ان الهت���الن لي�ضب���ح واح���دا م���ن اأه���م 

الكفاءات الإعالمية  ال�ضعودية.
الدكت���ور �ضليم���ان الهتالن قام���ة اإعالمية وقيمة 
ثقافي���ة، ع�ض���ق ال�ضحاف���ة منذ �ضن���وات حيات���ه الأولى 
جامع���ة  ال�ضحاف���ة  م���ن  بكالوريو����س  �ضه���ادة  فن���ال 
املل���ك �ضع���ود واأنه���ى تعليمه الع���ايل يف جامعات عّدة يف 
الوليات املتحدة منها: جورج تاون، هوارد، وهارفارد.

للمنت���دى  التنفي���ذي  الرئي����س  من�ض���ب  وي�ضغ���ل 
حالي���ا  ي�ضغ���ل  كم���ا  بدب���ي،  العرب���ي  ال�ضرتاتيج���ي 
من�ض���ب الرئي����س التنفي���ذي ل�ضرك���ة )هت���الن ميديا( 
ومقره���ا دول���ة الإم���ارات، وه���ي �ضرك���ة متخ�ض�ض���ة يف 
الدرا�ضات الإعالمي���ة وا�ضتطالعات الراأي واخلدمات 
الإعالمي���ة، وعم���ل قب���ل ذل���ك رئي�ض���ا لتحري���ر جملة 

فورب�س العربية.
عم���ل الهت���الن يف �ضحيفت���ي اجلزي���رة والريا�س 
وعم���ل  طويل���ة،  ل�ضن���وات  الأمرك���ي  الإع���الم  وم���ع 

م�ضت�ضارا لعدد من و�ضائل الإعالم الدولية.
وبعد اأحداث 11 �ضبتمرب الإرهابية، ن�ضر الهتالن 
مق���الت مهم���ة يف �ضفح���ات ال���راأي ب�ضح���ف اأمركية 
رئي�ضي���ة، وكت���ب مق���ال اأ�ضبوعي���ا يف �ضحيف���ة الوط���ن 
و�ضيا�ضي���ة  اجتماعي���ة  �ضوؤون���ا  متن���اول  ال�ضعودي���ة، 
واقت�ضادية يف وطنه اململكة العربية ال�ضعودية والعامل 
ه���ي  العرب���ي؛ و�ضن���ف �ضم���ن 100 �ضخ�ضي���ة عربي���ة 
الأك���ر ح�ض���ورا عل���ى برنام���ج التوا�ض���ل الجتماع���ي 

»تويرت«.
متيز الهتالن باإطالل���ة اإعالمية متمكنة حواريا 

يف الأداء واحرتافي���ة النقا�س  يف برناجميه ال�ضهرين 
»حدي���ث اخللي���ج« على قن���اة احلرة، و »حدي���ث العرب« 
على قناة �ضكاي نيوز؛ فاأجاد التنوع يف انتقاء ال�ضيوف 
و�ض���رب اأغ���وار ملف���ات مهم���ة مبهني���ة وه���دوء عالي���ني 
و�ضع���ا براجم���ه يف مقدم���ة الربام���ج الت���ي ينتظره���ا 

امل�ضاهد ب�ضغف.
�ض���در للهت���الن ع���دد م���ن املوؤلف���ات م���ن اأبرزه���ا: 
كت���اب »اأي���ن تفج���ر نف�ض���ك ه���ذا امل�ض���اء« ال���ذي ناق����س 
هو����س  ودواف���ع  العرب���ي  الفك���ري  التط���رف  اأ�ضب���اب 
ال�ضب���اب به، بالإ�ضافة اإلى كتاب »جتارب ملهمة« يقدم 
جت���ارب �ضخ�ضيات حققت النجاح يف جمالت خمتلفة، 
بالإ�ضاف���ة لكت���اب »عا�ضف���ة احلزم«، وهو كت���اب م�ضور 

وثق بال�ضورة بع�س ف�ضول »عا�ضفة احلزم«.
اآم���ن �ضليم���ان ب���اأن  الن�ضغ���ال بتحقي���ق الأح���الم 
وتطوي���ر ال���ذات وتطبي���ق مب���ادئ الدي���ن يف ال�ض���دق 
والإخال����س والأمان���ة  يف العم���ل وك���ف الأذى عم���ن ل 
يوافقن���ا ال���راأي، ه���ي ال�ض���الم وال�ضبي���ل للتمي���ز دوما؛ 
فقدمه���ا للمجتمع ن�ضيحة من �ضم���ن اآلف املوجهات 

الإيجابية التي يطرحها وتقودنا لالإمام دائما.

�ضدا  وج���دوا  ال��ذي��ن  اخلائنني  اأقنعة 
ا�ضتطاع بحبه  منيعا من �ضعب كرمي 
لأر�����ض����ه وث��ق��ت��ه ب��ق��ي��ادت��ه ال��ت�����ض��دي 
الكيد  ع��ن  التي ل تكف  الأب���واق  لكل 
وال��د���ض��ائ�����س ل��ن��ا يف ك���ل ����ض���يء، فهم 
بحق »ميكرون وميكر اهلل واهلل خر 
ومكرهم  كيدهم  و���ض��رد  امل��اك��ري��ن«، 
حب  على  تربينا  لأن��ن��ا  عليهم،  وب���ال 
هذه الأر�س والإخال�س لها والإ�ضهام 

��ب��ح��ت ب���اخل���ر ي���ا وط�����ن، مل ن��زل  ���ضُ
ع��ل��ى ي��ق��ني ب�����اأن  ولءن�����ا ل���ك �ضيظل 
خ���ال���دا ���ض��اخم��ا و���ض��ام��دا غ���ر ق��اب��ل 
للك�ضر، طوبى لنا ببلد يحت�ضن قبلة 

امل�ضلمني وبرفعته ترتفع اأمم.
ي��ا وط��ن��ي، ع��اب��ث م��ن ي��ح��اول اأن 
ال��ت��ي �ضتظل ب��ح��ول اهلل  ي��ه��ز راي��ت��ك 
طال  مهما  تهتز  ول��ن  خفاقة،  عالية 
اأ�ضقطت  ال��ت��ي  ال���راي���ة  ال���ده���ر. ه���ذه 

يف اإعمارها، وهو ما غر�ضه فينا الآباء 
والأجداد.

���ض��ت��م�����ض��ي ي���ا وط��ن��ي اإل����ى امل��ج��د 
�ضباحك  الأر������س،  �ضعبك  و���ض��ي��ع��ّم��ر 
خر �ضباح، اأم��ٌن ل يهتز ب��اإذن املولى 
قوة  لديهم من  ما  بكل  اجتمعوا  واإن 
ومدد، لأنك اأح�ضنت ل�ضعب يقدر هذا 
الإح�ضان الذي تركته فيهم يتوارثونه 

جيال بعد جيل.

عبدالعزيز رديف 
محرر بصحيفة »آفاق«

صباحات الوطن 
الهنوف حسين معلوي

 قسم التربية الخاصة

الأذى،  ع��ن��ه  ون���ك���ّف  اح���ت���اج،  اإذا  ال���ع���ون 
ون�ضرب علي ما يبدر منه من م�ضايقة، 
وي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ي��ن��ا اأن ن�����ض��رت ع��ي��ب اجل����ار، 
ون�����ض��ون ع��ر���ض��ه، وجن��ي��ب دع���وت���ه، وك��ل 
اأف���راد  ب��ني  اآث����ار طيبة  ل��ه��ا  الآداب  ه���ذه 
عليها  نع�س  اأن  وعلينا  امل�ضلم،  املجتمع 
ب��ال��ن��واج��ذ ح��ت��ى ن��ط��ب��ق ق���واع���د ح�ضن 

للجار حقوق كثرة وجهنا اإليها ال�ضرع 
الإ�ضالمي، كي ت�ضتقيم احلياة، وتطيب 
النفو�س، وت�ضيع روح الألفة واملودة بني 
اأو  ال�ضكن  كانوا يف  �ضواء  اجل���وار،  اأه��ل 

العمل اأو املزارع اأو املراعي. 
نتفقد  اأن  اجل��ار  علي  واجبنا  فمن 
اأح���وال���ه، ون��ق�����ض��ي ح��وائ��ج��ه، ون��ق��دم له 

�ضلى  الر�ضول،  بها  اأو���ض��ى  التي  اجل��وار 
اهلل عليه و�ضلم، لنفوز بال�ضعادة يف الدنيا 

والثواب الوفر يف الدار الآخرة.
و�ضلم  اهلل  ���ض��ل��ى  ال��ر���ض��ول  وق����ال 
»واهلل ل يوؤمن، واهلل ل يوؤمن، واهلل ل 
قال:  اهلل؟  ر�ضول  يا  م��ْن  قيل:  يوؤمن. 

من ل ياأمن جاره بوائقه«.

اإلحسان للجار
صافية محمد معيض الحارثي

طالبة بكلية المجتمع للبنات بأبها

يف  كبرا  دورا  ولعبت  الزيتونة،  بجامع 
ن�ضر الثقافة العربية الإ�ضالمية.

ح��دود  اإ�ضعاعها  جت���اوز  اهلل  وبف�ضل   
تون�س لي�ضل اإلى �ضائر الأقطار الإ�ضالمية، 
ر�ضالن  �ضكيب  الكبر  العربي  املفكر  ولعّل 
يوجز دور جامعة الزيتونة، عندما اعتربها 
اإلى جانب الأزهر والأموي والقرويني اأكرب 
الإ�ضالمية  وال�ضريعة  العربية  للغة  ح�ضن 
يف القرون الأخ��رة، وقد تاأ�ض�ضت يف رحاب 
ف��ك��ري��ة  م���در����ض���ة  اأول  ال���زي���ت���ون���ة  ج��ام��ع��ة 
اأ���ض��اع��ت روح���ا علمية ���ض��ارم��ة،  ب��اأف��ري��ق��ي��ة 
وم��ن��ه��ج��ا ح��دي��ث��ا يف ت��ت��ب��ع امل�����ض��ائ��ل، ن��ق��دا 

ومتحي�ضا.
ال��زي��ت��ون��ة ط���وال م�ضرتها  ت��خ��رج يف 
عملوا  ال��ذي��ن  وامل�����ض��ل��ح��ني  ال��ع��ل��م��اء  اآلف 

اأ�ضخا�ضا  �ضمعت  كلما  ال��غ��رة  ت��اأخ��ذين 
ومكاناتها  اأج��ن��ب��ي��ة  ب��ج��ام��ع��ات  ي��ت��ب��اه��ون 
امل��رم��وق��ة يف ال���ع���امل، غ���ر م���درك���ني ما 
لدينا يف عاملنا العربي من معاقل و�ضروح 
منارات  زال��ت  وم��ا  كانت  واملعرفة،  للعلم 
يهتدى بها، ومنها ي�ضتقى العلم، فقررت 
ال���غ���رة على  ب���داف���ع  ق��ل��م��ي  اأح������رك  اأن 
واأن  الإ�ضالمي،  العربي  العلمي  موروثنا 
العلوم  معاقل  بع�س  على  ال�ضوء  اأ�ضلط 

لدينا.
جامعة  اأول  ع���ن  ال���ي���وم  ���ض��اأحت��دث 
الزيتونة  جامعة  وه��ي  اإ�ضالمية  عربية 
اأنها  على  ال��ت��اري��خ  �ضنفها  ال��ت��ي  بتون�س 
الإ�ضالمي،  العامل  يف  ن�ضاأت  جامعة  اأول 
فقد انتظمت درو�ضها منذ 737م )120ه�( 

على اإ�ضالح اأمة الإ�ضالم والنهو�س بها. اإذ 
تكون منارة  باأن  الزيتونة  تكتف جامعة  مل 
كانت  بل  العامل،  على  وفكرها  بعلمها  ت�ضع 
ون�ضر  والتقدم،  الإب���داع  م�ضرة  يف  ت�ضاهم 
والقيم  احل��ق��ة،  وامل��ع��رف��ة  ال�ضحيح  ال��ع��ل��م 

الإ�ضالمية ال�ضمحة. 
من املعامل املعا�ضرة جلامعة الزيتونة 
م��ك��ت��ب��ة ج���ام���ع ال���زي���ت���ون���ة وحت����ت����وي ع��ل��ى 
خمطوطات نادرة وكتب مرجعية تدل على 
ثراء الزاد املعريف ملنت�ضبي جامعة الزيتونة 
يف ذلك احلني. جامعة الزيتونة هي واحدة 
من املنارات العربية الإ�ضالمية التي نفتخر 
الإب��ق��اء على دوره��ا  اإل��ى  بوجودها، ونطمح 
تدعو  التي  الإ�ضالم  تعاليم  ن�ضر  يف  الرائد 

اإلى ال�ضلم ويدح�س العنف والتطرف.

الزيتونة أول جامعة عربية إسالمية
كريمة سالم

كلية العلوم واآلداب محايل
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ي�ضم ك��ت��اب »درا����ض���ات ت��رب��وي��ة يف 
العربية:  ال��ل��غ��ة  ت��دري�����س  ط��رائ��ق 
بع�س  ملعاجلة  تطبيقية  درا���ض��ات 
جمموعة  ال���رتب���وي���ة«،  امل�����ض��ك��الت 
م�������ن ال��������درا���������ض��������ات ال�����رتب�����وي�����ة 
امل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف ط���رائ���ق ت��دري�����س 
اأج���راه���ا الباحث  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة 
املو�ضوي،  اهلل  عبد  جن��م  ال��دك��ت��ور 
خالل فرتة عمله يف كلية الرتبية 
بهدف  العراقية،  مي�ضان  بجامعة 
»و�ضع بع�س احللول اجلذرية« ملا 
يعاين  م�ضكالت  م��ن  م��وج��ود  ه��و 
بع�س  يف  والطلبة  التالميذ  منها 

املراحل الدرا�ضية. وي�ضر املو�ضوي 
البحث  اأ���ض��ل��وب  ا�ضتخدم  اأن���ه  اإل���ى 
العلمي الرتبوي يف معاجلة بع�س 
اخلطوات  واتخذ  امل�ضكالت،  ه��ذه 
بهدف  درا�ضتها  يف  املتبعة  العلمية 
معرفة اجلذور احلقيقية الكامنة 
وراء هذه امل�ضكالت واتخاذ الالزم 

ب�ضددها.
وح�����وى ال���ك���ت���اب ال�������ض���ادر عن 
وال��ت��وزي��ع يف  للن�ضر  ال��ر���ض��وان  دار 
ت��ن��اول كل  درا���ض��ات  ث��م��اين  الأردن، 
وه��ي  م�ضتقل،  ب���اب  م��ن يف  واح����دة 
���ض��ع��ف تالميذ  اأ���ض��ب��اب  ك��ال��ت��ايل: 

القراءة  مادة  يف  البتدائية  املرحلة 
م����ن وج���ه���ة ن���ظ���ر م��ع��ل��م��ي امل������ادة، 
لدى  ال�ضائعة  الإمالئية  الأخ��ط��اء 
ت��الم��ي��ذ امل��رح��ل��ة الب���ت���دائ���ي���ة من 
وجهة نظر معلمي املادة ومعلماتها، 
اأ����ض���ب���اب ���ض��ع��ف حت�����ض��ي��ل ت��الم��ي��ذ 
التعبر  البتدائية يف مادة  املرحلة 
م�����ن وج����ه����ة ن���ظ���ر م���ع���ل���م���ي امل������ادة 
وم��ع��ل��م��ات��ه��ا، ���ض��ع��وب��ات ت��ع��ل��م م��ادة 
ق��واع��د ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف امل��رح��ل��ة 
معلمي  نظر  وجهة  من  البتدائية 
املادة ومعلماتها، تقومي اأداء معلمي 
اللغة العربية ومعلماتها يف املدار�س 

أبحاث في كتاب 
نظر مديري  البتدائية من وجهة 
ا�ضتخدام  اأث��ر  ومديراتها،  املدار�س 
 Learning معا«  »التعليم  اأمن���وذج 
تلميذات  حت�ضيل  يف   Together
مادة  يف  البتدائي  ال�ضاد�س  ال�ضف 
قواعد اللغة العربية، اأ�ضباب �ضعف 
حت�ضيل طلبة اأق�ضام اللغة العربية 
يف كليات الرتبية يف مادة العرو�س 
واأخ���را:  الطلبة،  نظر  وج��ه��ة  م��ن 
درا�����ض����ة ب���ع���ن���وان »اأ�����ض����ب����اب ���ض��ع��ف 
حت�ضيل طلبة اأق�ضام اللغة العربية 
ال�ضرف  م��ادة  الرتبية يف  كليات  يف 

من وجهة نظر الطلبة«.

زكريا حسين

تو�ضلت درا�ضة علمية اإلى اأن �ضعوبات 
املرحلة  يف  العربية  اللغة  قواعد  تعلم 
منها:  ع��وام��ل  يف  تتمثل  الب��ت��دائ��ي��ة، 
ع�����دم اله���ت���م���ام ب�����ض��ي��اغ��ة الأه�������داف 
املعلمني  من  كثر   وابتعاد  ال�ضلوكية، 
عن التخطيط للدر�س يف مادة قواعد 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، واحل��ف��ظ وال��ت��ل��ق��ني، 
وع�����دم ع���ر����س امل�����ادة ب��اأ���ض��ل��وب ي��الئ��م 

م�ضتويات التالميذ.
واأو����ض���ت ال��درا���ض��ة ب��ع��ر���س امل���ادة 
ب�ضورة جتعلها ترتبط بحياة التالميذ 
وخ���ربات���ه���م وت��ن��م��ي��ة ال�����ض��ع��ور ل��دي��ه��م 
حياتهم،  يف  ك��ب��رة  ف��ائ��دة  ذات  ب��اأن��ه��ا 
م�ضددة على الهتمام بال�ضعوبات التي 
يواجهها تالميذ املرحلة البتدائية يف 
املادة، ومتابعة ا�ضتخدام ال�ضبل الكفيلة 

واملنا�ضبة لذلك.

هدف  الدراسة 
درا����ض���ة »���ض��ع��وب��ات ت��ع��ل��م م����ادة ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة يف امل��رح��ل��ة الب��ت��دائ��ي��ة من 
ومعلماتها«،  امل��ادة  معلمي  نظر  وجهة 
ال��ت��ي اأج���راه���ا ع�����ض��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
ب���ك���ل���ي���ة ال����رتب����ي����ة ب���ج���ام���ع���ة م��ي�����ض��ان 
ال��ع��راق��ي��ة، ال���دك���ت���ور جن���م امل��و���ض��وي، 
يف  تربوية  »درا���ض��ات  كتابه  يف  ون�ضرها 
طرائق تدري�س اللغة العربية«، هدفت 
اإلى معرفة �ضعوبات تعلم مادة قواعد 
اللغة العربية يف املرحلة البتدائية من 

وجهة نظر معلمي املادة ومعلماتها.

أهمية البحث
ي�ضتمد  ال��ب��ح��ث  اأن  امل��و���ض��وي  واأو����ض���ح 
اأه���م���ي���ت���ه م����ن اأه���م���ي���ة ق����واع����د ال��ل��غ��ة 
ال���ع���رب���ي���ة؛ ف��ه��ي ت��ع��م��ل ج���اه���دة على 
التالميذ وتعودهم على  األ�ضنة  تقومي 
وتركيبها  اجل��م��ل  ���ض��ي��اغ��ة  يف  ال���دق���ة 
ت��رك��ي��ب��ا ���ض��ل��ي��م��ا، اإ����ض���اف���ة اإل����ى اأه��م��ي��ة 
املرحلة البتدائية ومتيزها عن غرها 
من املراحل الدرا�ضية الأخرى، لكونها 
احلجر الأ�ضا�س واللبنة الأولى يف �ضلم 
يتوقف  باأن عليها  راأيه  داعما  التعليم، 
الدرا�ضية  امل��راح��ل  يف  التالميذ  جن��اح 

الالحقة.

طرائق تدريس مادة القواعد
ويف اجلزء النظري، اأ�ضار املو�ضوي اإلى 
التدري�س  طرائق  من  جمموعة  وجود 
التي  العربية  اللغة  بقواعد  اخلا�ضة 
ي�ضتطيع معلمو هذه املادة  ا�ضتخدامها، 

ومن اأبرزها ما ياأتي:
وهي  ال�ضتقرائية:  الطريقة   •
مبداأ  على  تقوم  تدري�س  طريقة 
اجلزء  من  التدري�س  يف  النتقال 
جمموعة  ت��ع��ط��ي  اأي  ال���ك���ل،  اإل����ى 
من الأمثلة ثم ت�ضل اإلى القاعدة 
الظاهرة  ه��ذه  اأ�ضا�س  واإن  تباعا. 
هو ال�ضتقراء الذي ميكن تعريفه 
باأنه مالحظة الظاهرة مالحظة 
ثم  ف���رو����س،  ع��ل��ى  مبنية  علمية 
ف��ح�����س ه���ذه ال��ف��رو���س ل��ل��خ��روج 

بالنتائج التي متليها الظاهرة.
وت�ضمى  القيا�ضية:  الطريقة   •

الطريقة  تخالف  وه��ي  بالكلية، 
اإذ  ال��ت��دري�����س؛  ال���ض��ت��ق��رائ��ي��ة يف 
الن��ت��ق��ال من  م��ب��داأ  ع��ل��ى  تعتمد 
ت��ع��ط��ي  اأي  اجل��������زء؛  اإل������ى  ال���ك���ل 
اإل��ى  تنتقل  ث��م  الأ�ضلية  القاعدة 

الأمثلة.
ف��ك��ري��ة ينتقل  وال��ق��ي��ا���س ع��م��ل��ي��ة 
فيها التفكر من احلقائق العامة 
اأو من  اجل���زئ���ي���ة  احل���ق���ائ���ق  اإل�����ى 
ال��ق��ان��ون اإل����ى احل�����الت اخل��ا���ض��ة 

ومن املبادئ اإلى النتائج.
• طريقة اإي��ج��اد امل��وق��ف واإظ��ه��ار 
وفحواها  التعبر:  اإل���ى  احل��اج��ة 
يحتاج  م��وق��ف��ا  ي�ضمم  امل��ع��ل��م  اأن 
بع�س  �ضياغة  اإل���ى  التلميذ  فيه 
املوقف،  ذلك  عن  للتعبر  اجلمل 
ف����اإذا ع��ر���س امل��ع��ل��م عليهم ���ض��ورا 
اأو  تعجبا،  امل��وق��ف  فيكون  جميلة 
اأن يعر�س عليهم خيول متقدمة 
اأو ح�ضانني متخلفني  اإل ح�ضانا 
موقفا  ذلك  فيكون  اأقرانهما  عن 
منا�ضبا ل�ضتعمال اأدوات ال�ضتثناء 

وقواعد عملها النحوي، وهكذا.
• ط��ري��ق��ة ال��ن�����س: ت��ع��ت��م��د ه��ذه 
الطريقة على ن�س خمتار مت�ضل 
املعنى متكامل املو�ضوع يوؤخذ من 
الن�ضو�س  اأو  القراءة  مو�ضوعات 
وهي  القدمية،  الكتب  اأو  الأدب��ي��ة 
طريقة تعتمد على ن�س يعرب عن 
منها  الغاية  واأن  مرتابطة،  فكرة 
يف  احلديث  لالجتاه  التمهيد  هو 

تدري�س قواعد اللغة العربية.

التلقين وعدم 
التخطيط.. أبرز 
صعوبات تعلم 
قواعد اللغة 
العربية

مجتمع البحث وعينته
مبعلمي  بحثه  جمتمع  ال��ب��اح��ث  ح��دد 
ومعلمات مادة قواعد اللغة العربية يف 
التابعة  املدار�س  يف  البتدائية  املرحلة 
مي�ضان  مبحافظة  ال��ع��ام��ة  للمديرية 
يف ال���ع���راق. ومت��ث��ل��ت ع��ي��ن��ة ال��درا���ض��ة 
عليهم  عر�ضت  ومعلمة  معلما   40 يف 

ال�ضتبانة.
نتائج الدرا�ضة 

الهتمام  عدم  اأن  النتائج  اأظهرت 
يحتل  ال�ضلوكية  الأه�����داف  ب�ضياغة 
تعلم  الأول��ى من بني �ضعوبات  املرتبة 
وجهة  من  العربية  اللغة  قواعد  م��ادة 
مبينة  ومعلماتها،  امل���ادة  معلمي  نظر 
ق�ضر  ه��دف  هو  ال�ضلوكي  الهدف  اأن 
املدى يتحقق خالل مدة الدر�س، ولكل 
مو�ضوع درا�ضي يف قواعد اللغة العربية 
اأن  املعلم  على  يجب  �ضلوكية  اأه����داف 
ي�ضوغها ب�ضكل يجعلها قابلة للتنفيذ، 
لكي ي�ضتطيع اأن يقي�س مدى ما حققه 
نتاجات ويحكم من خاللها  على  من 

امل�ضتوى العلمي لدى تالميذه.
مرتبة  ال�ضعوبات  بقية  وج���اءت   

على النحو التايل:
• ���ض��ع��ف ال��ت��الم��ي��ذ يف ال���ق���راءة 

والكتابة.
عن  املعلمني  م��ن  كثر   ابتعاد   •
التخطيط للدر�س يف مادة قواعد 

اللغة العربية.
• ح���ف���ظ م�������ادة ق�����واع�����د ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة م��ن ق��ب��ل ال��ت��الم��ي��ذ من 

دون فهمها.

اللغة واإلعالم

• عدم عر�س املادة باأ�ضلوب يالئم 
م�ضتويات التالميذ.

• احل�ض�س املخ�ض�ضة ملادة قواعد 
اللغة العربية غر كافية.

• ع����دم م��ع��رف��ة اأغ���ل���ب امل��ع��ل��م��ني 
ق��واع��د  لتعلم  ال��ع��ام��ة  ب���الأه���داف 

اللغة العربية.
• ����ض���ع���ف اله����ت����م����ام ب���الأم���ث���ل���ة 
للمو�ضوع  )احل�����ض��ي��ة(   ال��واق��ع��ي��ة 

النحوي.
يف  امل��و���ض��وع��ات  بع�س  �ضعوبة   •

مقرر قواعد اللغة العربية.
• �ضعف رغبة بع�س التالميذ يف 

تعلم قواعد اللغة العربية.
ال���ن���ح���وي���ة  ال�����ق�����اع�����دة  ح����ف����ظ   •

بالتلقني.
• ���ض��ع��ف اإمل�������ام امل���ع���ل���م ب��ط��رائ��ق 
ت��دري�����س ق���واع���د ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 

احلديثة.
اأع�����م�����ار  ي���ن���ا����ض���ب  ل  امل������ق������رر   •

التالميذ.
داخ��ل  املناق�ضة  عملية  اإه��م��ال   •

الف�ضل.
• الو�ضائط التعليمية غر كافية.
يف  كافة  التالميذ  اإ�ضراك  عدم   •
حل مترينات قواعد اللغة العربية 

على ال�ضبورة.
• اإغفال اأهمية الواجب البيتي.

���ض��ع��ف ق�����درة ال��ت��الم��ي��ذ على   •
تكوين  جمل مفيدة.

قواعد  لتعلم  دليل  توافر  ع��دم   •
اللغة العربية.

ال��ت��درج يف عر�س  البتعاد ع��ن   •
م���ادة ق��واع��د ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة من 

قبل املعلم.

التوصيات 
ومن خالل النتائج التي تو�ضلت اإليها 

الدرا�ضة، اأو�ضى الباحث بالآتي:
• ت�����ض��م��ني ك��ت��ب ق���واع���د ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة يف امل��رح��ل��ة الب��ت��دائ��ي��ة 
امل���زي���د م���ن ال��ت��م��اري��ن والأم��ث��ل��ة 

املحلولة.
• اهتمام املعلم ب�ضياغة الأهداف 
لكل مو�ضوع يف مادة قواعد اللغة 

العربية.
والكتابة  القراءة  اأهمية  تاأكيد   •
يف امل���رح���ل���ة الب���ت���دائ���ي���ة ل��ك��ون��ه��ا 

مفتاحا لدرا�ضة املواد الأخرى.
• ع����ر�����س م�������ادة ق����واع����د ال��ل��غ��ة 
ترتبط  جتعلها  ب�����ض��ورة  العربية 
ب���ح���ي���اة ال���ت���الم���ي���ذ وخ���ربات���ه���م 
وتنمية ال�ضعور لديهم باأنها مادة 

ذات فائدة كبرة يف حياتهم.
• اله���ت���م���ام ب��ال�����ض��ع��وب��ات ال��ت��ي 
ي����واج����ه����ه����ا ت����الم����ي����ذ امل����رح����ل����ة 
الب��ت��دائ��ي��ة يف م���ادة ق��واع��د اللغة 
العربية ومتابعة ا�ضتخدام ال�ضبل 

الكفيلة واملنا�ضبة لذلك.
اإع��داد دليل خا�س  العمل على   •
مل��ع��ل��م��ي ق����واع����د ال���ل���غ���ة ال��ع��رب��ي��ة 
ومتابعة ا�ضتخدامه ملا له من دور 
ال�ضعوبات  ه��ذه  مواجهة  يف  مهم 

والتخل�س منها.

بطاقة
اهلل عبد  جنم  • د. 

غايل املو�ضوي.
البكالوريو�س  على  • حا�ضل 

واملاج�ضتر والدكتوراه
من كلية الرتبية الأ�ضا�ضية  

بجامعة الب�ضرة.
تدري�س ع�ضو  • عمل 

يف كلية الرتبية بجامعة 
مي�ضان بالعراق  منذ عام 

.2005
البحوث  من  العديد  • ن�ضر 
العلمية الرتبوية يف جمالت 

علمية عربية.
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إنفوغرافيك

يدا بيد وعلى طريق الخير نقود 
مملكتنا وطموحات وآمال شعبنا إلى 
تحقيق تطلعاته ورؤيته المستقبلية
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مشهور العمري

اأك������د ال���ق���ا����س ال���ك���ات���ب امل�����ض��رح��ي، 
امل��ه��رج��ان��ات  اأن  ال��ع��ل��ك��م��ي،  ي��ح��ي��ىى 
كثرا  اأب���رزت  اجلامعة  يف  امل�ضرحية 
من املواهب ال�ضابة، منهم من ميتلك 
املناف�ضة  وا�ضتطاع  وامل��ه��ارة،  ال��ق��درة 
ب���ق���وة يف حم���اف���ل م�����ض��رح��ي��ة ع���دة، 
يف  متخ�ض�ضة  معاهد  ببناء  مطالبا 

امل�ضرح والدراما لتكون حا�ضنة لها.
واأ�ضار اإلى اأنه يتطلع  اأن يندرج 
امل�ضرح �ضمن يوميات النا�س بال�ضكل 
امل�����ض��ان��د ل��ق�����ض��اي��اه��م، واق������رتح اأن 
امل�ضرح مقررة  م��ادة عن  تكون هناك 
يف امل����دار�����س وف����ق اأ���ض�����ض��ه واأ���ض��ول��ه 

وتدريباته.

حدثنا عن جتربتك
يف جمال الكتابة امل�سرحية؟

العلكمي: نحتاج لمعاهد متخصصة في المسرح
تحتضن المواهب

ب����داأت ال��ك��ت��اب��ة امل�����ض��رح��ي��ة يف ���ض��ورة 
مدر�ضية منذ عام 1997، عرب امل�ضارح 
اله��ت��م��ام  اأن  اإل  اآن�����ذاك،  امل��در���ض��ي��ة 
و�ضل  حتى  التنامي  يف  ب��داأ  الوا�ضح 
ذروته عام 2008، حني �ضاركت بعمل 
م�����ض��رح��ي ���ض��م��ن م��ه��رج��ان ال���رتاث 
والثقافة يف اجلنادرية عرب م�ضرحية 
م�ضكورة  قدمتها  التي  »الطاحونة« 
جمموعة العمل امل�ضرحي يف جمعية 

الثقافة والفنون يف اأبها.
اأنواعه  ب�ضتى  امل�ضرح  عن  اأكتب 
والنف�ضية،  والإن�ضانية  الجتماعية 
كتبتها  ك��وم��ي��دي��ة  ن�ضو�س  وه��ن��اك 
اللغة  على  واأع��ت��م��د  خا�ضة،  ملحافل 
دوم��ا عدا ما يطلب مني  الف�ضيحة 
كتابته بالعامية املخففة )البي�ضاء(.

ج���وائ���ز  احل�����م�����د،  وهلل  ح��������زت، 
والن�س  اململكة.  وخ���ارج  داخ���ل  ع��دة 
امل�ضرحي بالن�ضبة اإيّل مغامرة دورية 

ف��ه��و ق��ل��ع��ة ح�ضينة م��ن الأف���ك���ار ل 
ب��ع��د ج��ه��د وم������رات من  اإل  ت���ت���اأت���ى 
حماولة القتحام والإخ�ضاع للورق.

ما الآثار املرتتبة على اإهمال 
امل�سرح من وجهة نظرك؟

دعنا نوؤكد اأن الهتمام بامل�ضرح متنام 
وم��ل��م��و���س ����ض���واء ع���رب ال��ق��ط��اع��ات 
احلكومية اأو اخلا�ضة، ولعل اإهماله، 
لو حدث، �ضيوؤدي اإلى �ضياع املواهب، 
اأو  كتابيا  ال�ضباب  ق���درات  وان��ط��ف��اء 
اأدائ��ي��ا، اإ���ض��اف��ة اإل���ى م��ا ق��د يجعلهم 
اأم��ور  ���ض��واه م��ن  اإل���ى م��ا  ين�ضرفون 

ت�ضّر بهم ومبجتمعاتهم.

كيف تنظر اإلى املواهب 
امل�سرحية ال�سابة؟

امل�ضرحية  امل��واه��ب  اأراق����ب  �ضخ�ضيا 
ال�ضابة واأ�ضعد بهم، ولعل مهرجانات 

اجل��ام��ع��ة ق���د اأب������رزت ك���ث���را منهم 
مي���ت���ل���ك���ون ال�����ق�����درة وامل�������ه�������ارة، ب��ل 
وا�ضتطاعوا املناف�ضة بقوة يف حمافل 
هذه  ت��رف��د  اأن  بقي  ع���دة،  م�ضرحية 
امل����واه����ب مب���ع���اه���د م��ت��خ�����ض�����ض��ة يف 
امل�������ض���رح وال�����درام�����ا ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م من 
ال���ول���وج م��ع��رف��ي��ا وع��ل��م��ي��ا اإل����ى عامله 
وخ���ل���ف���ي���ات���ه ق���ب���ل احل���������ض����ور ع��ل��ى 

اخل�ضبة.
 

تطلعاتك  ب�ساأن
تكري�س امل�سرح
ون�سر ثقافته؟

ي�ضهم  راأي������ي،  امل�����ض��رح��ي، يف  ال��ف��ع��ل 
عد  �ضُ ع���دة  ع��ل��ى  املجتمع  ت��رق��ي��ة  يف 
اأهمها: ال�ضعيد الفكري، والتنموي، 
اإ�ضافة اإلى تدريب النا�س على ثقافة 
ق��راءة واقعهم  والتمكن من  التلقي، 
ب�����ض��ورة حم��اي��دة ح��ني ي��رون��ه على 

خ�ضبة امل�ضرح جم�ضدا عرب  املنطوق 
واملرئي.  واأتطلع يف القريب العاجل 
امل�ضرح �ضمن يوميات  اأن يندرج  اإلى 
لق�ضاياهم،  امل�ضاند  بال�ضكل  النا�س 
ف�ضال عن اأنه جانب مهم يف جذبهم 
اإلى ما يفيدهم وميتعهم يف اآن اإذا ما 
ي�ضبح  اأن  اأرج��و  كما  اإنتاجه.  اأح�ضن 
مادة ن�ساط مقررة يف مدار�سنا وفق 

اأ�ض�ضه واأ�ضوله وتدريباته.

كلمة اأخرية؟
ال���ك���ل���م���ة الأخ���������رة ه����ي دع������وة اإل����ى 
حكومية  املوؤ�ض�ضية  اجلهود  ت�ضافر 
امل�������ض���رح،  ل���دع���م  خ���ا����ض���ة  اأم  ك���ان���ت 
ودف����ع ع��ج��ل��ة ح���راك���ه ع���رب ت�ضجيع 
امل��وه��وب��ني ممثلني وك��ت��اب��ا، واإت��اح��ة 
الآخر  لتبادل اخلربات مع  الفر�ضة 
ال��ت��دري��ب��ي��ة، وح�ضور  ع��رب ال��ربام��ج 

املهرجانات املحرتفة.

اململكة  يف  امل�ضرح  ن�ضاأة  ت��اري��خ  يعود 
 1928 العام  اإل��ى  ال�ضعودية  العربية 
اإذ مت تقدمي م�ضرحية بعنوان »حوار 
بني جاهل ومتعلم« يف الق�ضيم اأمام 
18عاما  ب�  وقبلها  العزيز،  عبد  امللك 
يف ال���ع���ه���د ال����رتك����ي ال���ع���ث���م���اين يف 
املدينة  يف  م�ضرحية  اأقيمت  احلجاز 

املنورة عام 1910.

المسرح المدرسي السعودي
الرتبية  وزارة  ن�ضاطات  حتت  يندرج 
بني  تقيم  التي  ال�ضعودية  والتعليم 
ف���رتة واأخ�����رى اأك����ر م���ن م��ه��رج��ان 

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

اأو على م�ضتوى الوطن العربي.
ويف ب��داي��ة ال��ث��م��ان��ي��ن��ات، ق��ررت 
ال��رئ��ا���ض��ة ال��ع��ام��ة ل��رع��اي��ة ال�����ض��ب��اب 
ابتعاث عدد من الفنانني يف جمالت 
ع������دة، م���ن���ه���ا: ال��ت��م��ث��ي��ل والإخ��������راج 
والديكور والتاأليف لعدة دول عربية 
هذا  يتكرر  ومل  واأجنبية،  وخليجية 
الربنامج.  ويف 2012 تعاقدت �ضركة 
اأرام���ك���و ال�����ض��ع��ودي��ة، مم��ث��ل��ة مب��رك��ز 

الثقايف، مع م�ضرح  امللك عبدالعزيز 
ال�ضباب الوطني الربيطاين وجذبت 
اأ�ضماء متخ�ض�ضني يف جمال امل�ضرح 
) متثيل - اإخراج - ديكور - اإ�ضاءة - 
كتابه - �ضوت (، وذلك لتدريب عدد 
وكانت  بامل�ضرح.  املهتمني  م��ن  كبر 
املنطقة  يف  واأق��ي��م��ت  مكثفة  ال����دورة 
ال���دم���ام - الأح�������ض���اء(  ال�����ض��رق��ي��ة ) 
�ضاب يف  ي��ق��ارب 100  م��ا  ومت تخريج 

املجالت املذكورة �ضابقا.

المهرجانات المسرحية
• مهرجان الدمام امل�ضرحي

نشأة المسرح في السعودية
• مهرجان الأح�ضاء امل�ضرحي
• مهرجان الطائف امل�ضرحي

• مهرجان جدة امل�ضرحي
امل�ضرحي  اجلنادرية  مهرجان   •

بالطائف 

مسرح مركز الملك فهد..
األكبر في السعودية

الثقايف  امللك فهد  يعد م�ضرح مركز 
يف الريا�س، اأكرب م�ضرح يف ال�ضعودية 
املخ�ض�ضة  امل��ق��اع��د  ع���دد  ح��ي��ث  م��ن 
ع��دده��ا عن  ي��زي��د  وال��ت��ي  للجمهور، 

ثالثة اآلف مقعد.

بطاقة
العلكمي حممد  • يحيى 

الطائف مدينة  • مواليد 
العربية  اللغة  • بكالوريو�س 
واآداب�����ه�����ا م���ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

عبدالعزيز 1993.
• عمل بال�ضحافة بني اأعوام 
ل��غ��وي��ا،  م��دق��ق��ا   2015-1993
ثم مرا�ضال ميدانيا فمحررا 
اأ�ضبوعيا  راأي  وكاتب  ثقافيا، 
امل��ن��ورة،  املدينة  �ضحيفتي  يف 

والوطن.
وم�ضرحي. • قا�س 

جم���م���وع���ة  ل�������ه  �������ض������در   •
م�ضرحية بعنوان »البيدق«.

جم���م���وع���ة  ل�������ه  �������ض������در   •
»متظاهرا  بعنوان  ق�ض�ضية 

بال�ضمت«.
• م�ضتغل بالكتابة الإبداعية، 
وال���ق���راءة ال��ن��وع��ي��ة، وي����درِّب 

على اكت�ضابهما.
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أهمية النشاط الطالبي
ل ينظر العامل اإلى التعليم اليوم 
م���ن ج���ان���ب واح�����د م���ن ج��وان��ب 
ال���ن���م���و؛ ف���ه���و ت���رب���ي���ة م�����ض��ت��م��رة 
الن�ساط  رواف��ده��ا  من  متكاملة، 
ال����ط����الب����ي ال���������ذي ي�������ض���ه���م  يف 
للطالب،  احل�ضن  اخل��ل��ق  تنمية 
وم��ع��ام��ل��ت��ه و���ض��ل��وك��ه، ك��م��ا يعدل 
يف  وي�ضهم  ال�ضوي  غر  ال�ضلوك 
والأخ����الق  ال��ق��ي��م  بع�س  تطبيق 
الإ���ض��الم��ي��ة، مثل ح��ب الآخ��ري��ن 
وال��ن��ظ��اف��ة، وال��ت��ع��ارف والإي���ث���ار، 
اأ�ضحاب الف�ضل، وغر  واح��رتام 
ذل���ك م���ن الأخ�����الق الإ���ض��الم��ي��ة 

احل����م����ي����دة. وي�������س���ه���م ال��ن�����س��اط 
ت��ن��م��ي��ة  ك�����ذل�����ك يف  ال�����ط�����الب�����ي 
اعتزازه  مثل  الطالب،  اجت��اه��ات 
بدينه وقادته، كما ي�ضهم يف ك�ضف 
امل��ي��ول وامل��واه��ب وال��ق��درات لدى 

الطالب.
بال�ضكل  ويعمل على تنميتها 
الإي���ج���اب���ي ال�����ض��ح��ي��ح، وي�����ض��ع��ى 
ب��ا���ض��ت��م��رار اإل�����ى ت��وث��ي��ق ال�����ض��ل��ة 
جهة،  من  وزمالئه  الطالب  بني 
اجلامعة،  من�ضوبي  وب��ني  وبينه 

وكذلك اأ�ضرته وجمتمعه.
جانب  الطالب  يف  يعزز  كما 

ال����ض���ت���ق���الل وال���ث���ق���ة ب��ال��ن��ف�����س 
والع������ت������م������اد ع����ل����ي����ه����ا، وحت���م���ل 
امل�������ض���وؤول���ي���ة م����ن خ�����الل ح�����ض��ن 

اختيار الأن�ضطة.
وب���ع�������س الأن���������ض����ط����ة ت���رف���ع 
كالريا�ضية،  ال�ضحي  امل�����ض��ت��وى 
وال��ك�����ض��ف��ي��ة، ك���م���ا ت��ل��ب��ي اأخ�����رى 
والنف�ضية  الجتماعية  احلاجات 
ل���دى ال��ط��ال��ب، وت��ع��زز ف��ي��ه روح 
وال�����ض��داق��ة  للمجتمع  الن��ت��م��اء 
وحت���ق���ي���ق ال���������ذات وال���ت���ق���دي���ر، 
يعانيه  م��ا  بع�س  م��ن  والتخل�س 

من م�ضكالت.

األنشطة الطالبية.. دعم للدراسة أم تشتيت جهود؟
هادي الشهراني

وريم العسيري

الطالب على تقدمي  ���ض��وؤون  درج��ت عمادة 
ف��ع��ال��ي��ات م��ن��وع��ة وب��ا���ض��ت��م��رار ع��ل��ى م���دار 
ال�ضنة الدرا�ضية، لكن كيف يراها الطالب؟ 
وما احلوافز التي جتعلهم ي�ضاركون يف تلك 
الفعاليات؟ وهل ثمة ق�ضور يواجه تقدمي 
اأفكار  لديهم  وه��ل  الفعاليات؟  ه��ذه  و�ضر 
اأن  املمكن  م��ن  ج��دي��دة  لفعاليات  ج��دي��دة  
تتبناها العمادة لت�ضبح واقعا؟ اأ�ضئلة اأجاب 

عليها طالب اجلامعة يف امل�ضاحة التالية.

التركيز على الدراسة
قال الطالب يو�ضف م�ضبب اآل مقبل »من 
وجهة نظري، فاإن اجلامعة حمطة للعبور 
نحو حتقيق الأماين امل�ضتقبلية من خالل 
الرتكيز على املقررات الدرا�ضية، لكن ذلك 
الطالب  جمتمع  غ��ال��ب  اإمل���ام  ع��دم  يك�ضف 
اجلامعي بباقي الأن�ضطة اجلانبية لكونها 

ل ترتبط باملناهج«.
واأ�����ض����اف »ال���ف���ع���ال���ي���ات ل ت�����ض��ب يف 
م�����ض��ل��ح��ة ال���ط���ال���ب ال���درا����ض���ي���ة، ول��ذل��ك 
اهتمام  بعدم  الطالب  معظم  اإليها  ينظر 
ل��ك��ون��ه��ا ل ت���دع���م ال����درا�����ض����ة اجل��ام��ع��ي��ة 
اآل مقبل  ال��رتاك��م��ي��ة«. وي���رى  وامل���ع���دلت 
ربط الفعاليات باملقرر بطريقة اأو باأخرى 
بالدعم  اأو  ب��ال��درج��ات  ال��ط��الب  حتفيز  اأو 

املادي كحل اآخر.
 

سوء ترويج
ال�ضهراين،  م�ضبب  عبداهلل  الطالب  وق��ال 
اإن ال��ت��ق�����ض��ر ي���ك���ون م���ن ق��ب��ل ال��ط��الب 
الأع��م��ال من حيث   اأي من  على  القائمني 
»قد  للفعاليات.واأ�ضاف  اجليد  ال��رتوي��ج  
على  الفعاليات  تلك  يف  امل�ضاركة  تقت�ضر 
الأن��دي��ة  يف  ال��دائ��م��ة  الع�ضويات  اأ���ض��ح��اب 
نطاق  الإع��الن عنها يف  ويكون  الطالبية، 
�ضيق ل ي�ضل اإلى جميع طالب اجلامعة اأو 
ا�ضتقطاب  العمادة  الكلية«. وزاد »ت�ضتطيع 
عدد اأكرب من الطالب عن طريق التفاق 
م���ع اأع�������ض���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ل�����ض��د ه��ذا 

الق�ضور«.
   

تعميم الفعاليات
القحطاين  م�ضبب  عا�ضم  الطالب  اق��رتح 
اأن تعتمد اجلامعة فعاليات كبرة ترفيهية 
اأن  على  ع���ام،  ب�ضكل  وللمنطقة  للطالب 
يكون الطالب هم القائمني على تنظيمها 

يو�سف ال مقبل عبداهلل �سعيد عا�سم ال مقبل �سليم ال�سهراين

ال��الزم��ة  اخل����ربات  ليكت�ضبوا  وت��ن��ف��ي��ذه��ا، 
يف ه���ذا امل���ج���ال؛ وم���ن ث���ّم ي��ح��ر���ض��وا على 
امل�ضاركة يف اأي من الفعاليات التي تنظمها 

اجلامعة.

التوقيت والتكرار
نفت الطالبة بق�ضم العالج الطبيعي بكلية 
العلوم التطبيقية، ندى م�ضفر القحطاين، 
���ض��وؤون الطالب  وج���ود تق�ضر م��ن ع��م��ادة 

اأن  ت��رى  اأن��ه��ا  اإل  للفعاليات،  ال��رتوي��ج  يف  
ه��ن��اك �ضببني ل��ع��دم م�����ض��ارك��ة ال��ط��الب يف 
الطالب  اأن  اأولهما  بفعالية،  الأن�ضطة  هذه 
وال��ط��ال��ب��ات ي��ق��دم��ون حم��ا���ض��رات��ه��م على 

الفعاليات  بع�س  لتنظيم  الفعاليات،  ه��ذه 
بالتزامن مع توقيت املحا�ضرات، مما يحرم 
الطالب من احل�ضور. وال�ضبب الثاين كما 
ترى ندى، هو اأن مو�ضوعات تلك الأن�ضطة 

الغالب متكررة وتعاد كل عام مما يولد  يف 
�ضعورا بامللل. واأ�ضافت »اأقرتح اأن يتم طرح 
والفريدة  كليا  اجل��دي��دة  الفعاليات  بع�س 
الطلبة  عليها  �ضيقبل  فحينئذ  نوعها،  من 

بكل حما�ضة«.

نشاط غير مقيد
من جانبها اأكدت الطالبة بق�ضم  اجلغرافيا 
باأبها،  اأ�ضماء ال�ضهري،  اأن ما يدفع الطلبة  
للم�ضاركة يف فعاليات عمادة �ضوؤون الطالب 
اأن يك�ن الن�ساط مفت�حا وغري مقيد  ه�  
مب��و���ض��وع حم���دد، واأن ت��ك��ون امل�����ض��ارك��ة من 
اأجل املتعة  حتى يكون هناك  جمال لالإبداع 
و�ضع  ي��ت��م  اأن  متمنية  امل���واه���ب،   وظ��ه��ور 

جوائز حتفز على امل�ضاركة.
العمادة كل اهتمام  »راأينا من  وتابعت 
اكت�ضاف  وراء  وال�����ض��ع��ي  ال��ف��ر���س  واإت���اح���ة 
امل����واه����ب ل��ت��ط��وي��ره��ا واإخ����راج����ه����ا ل��ل��ن��ور، 
التميز  م��ن  امل��زي��د  لفعل  راأي��ن��ا دعمها   كما 
والإب�����������داع«. واأردف��������ت »ال���ف���ع���ال���ي���ات داخ���ل 
يكون  اأن  واأق��رتح  وجيدة،  جميلة  اجلامعة 
ه��ن��اك ف��ع��ال��ي��ات اأك���ر م��ث��ل  ال��ر���ض��م ب�ضكل 
م��ب��ا���ض��ر يف ال���ه���واء ال��ط��ل��ق مت��ام��ا ك��م��ا هي 
فعالية �ضارع الفن باأبها،  واأن تكون يف �ضاحة 
الكليات، اأو اأن يتم و�ضع مربع خا�س لألعاب 
على  احلر�س  مع  ال�ضطرجن،  مثل  ال��ذك��اء، 

تنظيم املكان ب�ضكل جذاب«.

تقصير واضح
اللغة  بق�ضم  ال��ط��ال��ب��ة  ق��ال��ت  م��ن ج��ان��ب��ه��ا، 
ال�����ض��ه��راين »يف  �ضنيدان  ن���ورة  الإجن��ل��ي��زي��ة 
متحم�ضة  كنت  باجلامعة  يل  الأول  ال��ع��ام 
للم�ضاركة يف الأن�ضطة الطالبية، ويف وقت 
الق�سم  يف  الن�ساط  رئي�سة  عن  اأبحث  كنت 
ال����ذي اأدر������س ف��ي��ه، وج����دت ورق����ة �ضغرة 
بي�ضاء  معلقة على جدار باأ�ضعاف حجمها، 
واملعلومات املكتوبة ل ميكن روؤيتها ب�ضهولة 
ن��ظ��را ل�����ض��غ��ر ال���ورق���ة، ومب���ا اأن امل�����ض��رف��ة 
الطبيعي  ف��م��ن  مب��ح��ا���ض��رات��ه��ا،  من�ضغلة 
اأن ت��ك��ون غ��ر م��ت��ف��رغ��ة ل��ل�����ض��رح ع��ن تلك 

الفعاليات«.
الإع����الن  يف   تق�ضر  »ه��ن��اك  وزادت 
اأن  كالمي  يوؤكد  وم��ا  الفعاليات،  تلك  عن 
اأية خلفية  امل�ضتجدات ل ميلكن  الطالبات 
عن  تلك الفعاليات؛ ولذلك اأقرتح اأن يتم 
الإع��الن عن الفعاليات من خالل  لوحات 
اإع��الن��ي��ة ك��ب��رة  يف ���ض��اح��ات ال��ك��ل��ي��ات، كما 
اأقرتح ا�ضتحداث فعاليات جديدة بدل من 

تكرار فعاليات كل عام«.
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تقنية

صوفيا..
التهديد الوجودي!

الكل يرتقب م��اذا �ضتقول ومب  اأم��ام احل�ضور، تقدمت قليال'  وقفت 
»�ضكرا على  بالكالم، فتحدثت قائلة  �ضتنطق، فتحت �ضفاهها وبداأت 
اأح��د الإجن���ازات  املتحدة ه��ي  الأم���م  اأك���ون هنا،  اأن  دع��وت��ي، ي�ضرفني 
الإن�ضانية العظيمة التي متثل احتادا دميقراطيا لالأمم لعمل جمتمع 

لفائدة اجلميع، واأنا هنا مل�ضاعدة الب�ضر يف ت�ضكيل م�ضتقبلهم«.
جل�ضة  فعاليات  ح�ضرت  التي  الريبوت  »�ضوفيا«  حديث  انتهى 
»م�ضتقبل كل �ضيء-التنمية امل�ضتدامة يف ع�ضر التطور التكنولوجي 
ال�ضريع« والتي اأقامتها اللجنة القت�ضادية واملالية التابعة للجمعية 

العامة لالأمم املتحدة.
الهائل  فالتطور  القادم،  امل�ضتقبل  ال�ضناعي« هو حمور  »الذكاء 
للقيام  الريبوت  اأجهزة  على  والعتماد  يوم،  بعد  يوما  نعاي�ضه  الذي 
بالكثر من الأعمال كوظائف ب�ضرية يف طريقها لالندثار، بات اأمرا 

من الواقع.
هذا التهديد الوجودي وما نعتقد باأنه خطوة لت�ضريع الو�ضول 
للتنمية امل�ضتدامة، رمبا ي�ضبح يف يوم ما قوة �ضر علينا نحن جن�س 

الب�ضر!
اأ�ضبحت  ب�ضرية حقيقية  ت��دار عقول  ي��دارون كما  كيف ل وه��م 

اليوم كالريبوتات.. لترى.. ل ت�ضمع.. ل تتكلم!
ولو فكرنا بعقالنية بعيدا عن العواطف، �ضنجد اأن جميعنا يريد 
كمدبرة  يريده  من  فمنا  الأغ��را���س؛  اختلفت  واإن  حياته،  يف  ريبوتا 
الطلبات من اخلارج،  لإي�ضال  يريده  ومنا من  �ضريع،  اأو طاه  منزل 

واآخر يريده اأني�ضا وحار�ضا!
 لكن علينا اأن نت�ضاءل: من �ضيدير هذا الريبوت، ومن �ضيوجهه 

لفعل الأوامر فور تلقيها من دون اإبداء راأي اأو م�ضورة؟
احلقيقة اأن من يديرها، �ضركات كربى ت�ضعى جاهدة لل�ضيطرة 
اإلى مرحلة ت�ضبح حينها  على العقول  واإدارتها دفعة واح��دة لت�ضل 
عقول الب�ضر والربوتات وجهني لعملة واحدة ل فرق بينهما، وعندئذ 

فقط �ضيكون الطريق ممهدا لقيادة  العامل ب�ضغطة زر.

حسن أحمد العواجي
ريتويت

فون مارت

Honor 6C Pro هاتف
من شركة هواوي

ك�ضفت �ضركة هواوي عن هاتف جديد من �ضل�ضلة Honor �ضمن خطتها الت�ضويقية 
لهذا العام. ويعد هاتف Honor 6C Pro من الهواتف ذات املوا�ضفات املنخف�ضة 

وتتلخ�س موا�ضفاته يف الآتي:
• �ضا�ضة من نوع IPS LCD وبقيا�س 5.2 ان�س وبدقة 720x1280 بيك�ضل.

• معالج ثماين النواة من نوع MT6750 ميدياتك.
• ذاكرة و�ضول ع�ضوائي �ضعتها ثالثة جيجا بايت.

• ذاكرة قابلة للزيادة بحجم 32 جيجابايت.
.Micro SD بطاقة ذاكرة خارجية من نوع •

• كامرا اأمامية بدقة ثمانية ميجا بك�ضل.
.f/2.2 كامرا خلفية بدقة 13 ميجا بك�ضل، وفتحة عد�ضة •

• نظام الت�ضغيل اأندرويد 7.0.
• الألوان املتاحة: الأزرق، الأ�ضود، الذهبي.

نظارة الواقع االفتراضي 
Facebook من Oculus Go

ال��واق��ع  ن��ظ��ارة  ع��ن  الك�ضف  خو�ضيه،  ���ض��ان  يف   Connect 4 م��وؤمت��ر  فعاليات  �ضهدت 
Gear VR و  النظارة مزيجا من نظارتي  Oculus Go، وياأتي ت�ضميم  الفرتا�ضي 
Oculus Rift. كما ياأتي الت�ضميم اجلديد خفيف الوزن مع غالف �ضبكي وعد�ضات 
 LCD حمدثة عن الن�ضخة ال�ضابقة، ومبجال روؤية اأو�ضح للعني الب�ضرية بف�ضل �ضا�ضة
في�ضبوك  ف��اإن   ،Oculus Go لقتناء  امل�ضتخدمني  لدفع  وكخطوة  للتبديل.  قابلة 
حر�ضت على اأن تتوافق Go مع نظارة Gear VR �ضعيا من ال�ضركتني لبناء مكتبة من 

التطبيقات املتوافقة. و�ضيتم طرح النظارة يف الأ�ضواق اأوائل 2018.

ابتكارات غريبة

 THE EVIL لعبة
 WITHIN 2

�ضدر الأ�ضبوع املا�ضي يف �ضوق األعاب الفيديو، 
 The Evil Within اجلزء الثاين من لعبة الرعب

 Sebastian 2، ويف هذا اجلزء يوا�ضل املحقق
Castellanos حماولته لإنقاذ ابنته و�ضط عامل 

من الكوابي�س يف البلدة املتوح�ضة، ويخو�س 
خاللها جتربة مليئة بالأحداث والتهديدات. 
 PS4، Xbox one ، اللعبة �ضدرت على اأجهزة

.Microsoft Windows

ألعاب الفيديو
• تاريخ التاأ�ضي�س: 4 فرباير 2004 

• املقر الرئي�ضي: الوليات املتحدة الأمركية. 
• املوؤ�ض�س: مارك زوكربرغ

 Mark Zuckerberg
• املهمة الأ�ضا�ضية:

 �ضبكة خدمة اجتماعية عرب النرتنت .
• اأهم املنتجات:

 Facebook في�ضبوك - 
 Instagram اأن�ضتغرام - 
 WhatsApp وات�س اب -

• عدد املوظفني: 12691 موظفا. 
• امل�ضتخدمون الن�ضطون: مليارا م�ضتخدم ن�ضط.

• القيمة ال�ضوقية:
 و�ضلت اإلى  308.6 مليار دولر عام 2016.

تكنو +

Facebook شركة
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المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علـي بن شـويل القـرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيـم العسيـري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحـي بن عبداهلل التيهـاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعد رئيس التحرير - المتابعة االدارية
حسـن أحمد العـواجي

alawji@kku.edu.sa

مساعدة رئيس التحرير - القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
سلطان عوض العسيري، 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

مشمسمشمسمشمس مشمس مشمسمشمسمشمسمشمس مشمس مشمس

24-3824-3726-3726-3624-3619-3621-3621-3620-3519-3414-2414-2414-2413-26       13-25

غائم 
مشمسمشمسجزئيا غائم 

جزئيا
غائم 
جزئيا

نجوم اإلعالم
 ق�ض���م الإع���الم والإت�ضال بداأ يقطف ثمار جناحاته من خالل املخرجات 
النوعي���ة م���ن الطالب والطالبات الذين اثبت���وا انهم �ضفوة من خريجي 

كليات واق�ضام الإعالم يف اجلامعات ال�ضعودية.
وم���ا لحظن���اه خ���الل الأربع �ضن���وات املا�ضي���ة اأن وجود ق�ض���م اإعالم 
بجامع���ة امللك خال���د كان مهما واأ�ضا�ضيا يف التنمي���ة الإعالمية للمنطقة 
ب�ض���كل اأ�ضا�ض���ي، ثم الإ�ضافة اجلديدة ملوؤ�ض�ض���ات الإعالم يف اململكة وحتى 

خارجها.
ونحن يف ق�ضم الإعالم اإدارة واأع�ضاء هيئة تدري�س ن�ضعد مبثل هذه 
النجاحات التي يقدمها طالب وخريجو الق�ض���م، فهناك عنا�ض���ر لأزالت 
على مقاعد الدرا�ض���ة، ولكنها جنحت يف ا�ض���تقطاب اهتمام وطني وعربي 

مبنا�ضطها وم�ضاركاتها وا�ضهاماتها يف الإعالم مبختلف تخ�ض�ضاته.
فطالبن���ا حاليا يف قناتي »العربية« و »الأخبارية« ويف �ض���ركات اإنتاج 
اإعالمي���ة ويف �ض���حف وطني���ة، وكذل���ك يف موؤ�ض�ض���ات واإدارات حكومي���ة 

وخا�ضة، وهذا ما كنا نتوقعه وما وجدناه على اأر�س الواقع.
وهن���اك الكث���ر م���ن امل�ض���روعات الت���ي �ضت�ض���يف اإلى ق�ض���م الإعالم 
الكث���ر والت���ي تدعمه���ا اجلامع���ة ممثل���ة مبع���ايل مديره���ا ال���ذي يعم���ل 
ب�ضمت، ولكن ب�ضماته ظهرت و�ضتظهر قريبا يف كل امليادين، مبا يف ذلك 

املجال الإعالمي، ويف مقدمته ق�ضم الإعالم والإت�ضال.

نافذة

• أسبوعية جامعة الملك خالد
• الصحيفة الجامعية

األكثر انتشارا: 45 الف
نسخة اسبوعيا

• أول صحيفة جامعية
تطبع بنظام الويب

• توزع في كافة
مناطق المملكة وخارجها

• توزع كل اسبوع داخل
صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

العالم من حولنا

شارف المهندسون والعمال  الصينيون على إنجاز بناء أطول 
جسر في العالم بطول 54،7 كيلو مترا تقريبا، والذي يربط »هونغ 

كونغ« بمدينتي »زوهاي« و »ماكاو« ويمر فوق بحر الصين الجنوبي، 
الجسر، في مقطع منه،  بتكلفة بلغت 15،9 مليار دوالرا أميركيا. يضم 

نفقا يمر تحت مياه البحر بطول 4،2 ميال )6،7 كيلو مترا( وبدوره يعتبر أطول نفق 
بحري في العالم. الجسر سيقلص زمن السفر بين هونغ كونغ وزوهاي من 3 ساعات إلى نصف 

ساعة، وقد استخدم العمال في بناءه 420،000 طنا من الفوالذ، واستغرق بناؤه سبع سنوات.

أطول جسر وأطول
نفق في العالم
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