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مشروع »تبيان 3« يناقش
أساليب التطرف وسبل الوقاية

أسبوعية جامعة الملك خالد
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نظمت اجلامعة، بالتعاون مع مركز 
الوطني،  للحوار  عبدالعزيز  امللك 
العلمية والدورات  الور�ش  عددا من 
ال��ت��دري��ب��ي��ة مل��واج��ه��ة ال��ت��ط��رف عرب 
وذلك  االجتماعي،  التوا�صل  و�صائل 
���ص��م��ن ف��ع��ال��ي��ات م�����ص��روع »ت��ب��ي��ان« 

الثالث الذي نظمته اجلامعة.
ون����اق���������ص����ت ال������ور�������ش م���ف���ه���وم 
التطرف ون�صاأته وطريقة مواجهته، 
م���و����ص���ح���ة ل��ف��ئ��ة ال�������ص���ب���اب ���ص��م��ات 
امل��ت��ط��رف ال��ت��ي م���ن اأب���رزه���ا حت��ول 
اأفكاره اإلى �صلوك ظاهري، واللجوء 
اإل������ى ا����ص���ت���خ���دام ال���ع���ن���ف ك��و���ص��ي��ل��ة 
بها،  ي��وؤم��ن  ال��ت��ي  امل���ب���ادئ  لتحقيق 

اأو  النف�صي  االإره���اب  اإل��ى  اللجوء  اأو 
يقف  م��ا  ك��ل  الفكري �صد  اأو  امل���ادي 
املبادئ  تلك  حتقيق  طريق  يف  عقبة 

واالأفكار التي ينادي بها.
واأك���������د امل���������درب مب����رك����ز امل���ل���ك 
عبدالعزيز للحوار الوطني، الدكتور 
عي�صى الدريبي، اأن اأ�صباب ن�صاأة هذا 
الفكر متعددة ومتنوعة، مو�صحا اأن 
اأو  فكرية  اأ�صبابا  يكون  ق��د  مرجعه 
اأو  اجتماعية  اأو  �صيا�صية  اأو  نف�صية 
يكون الباعث عليه دوافع اقت�صادية 
اأخر  �صرورة  على  م�صددا  وتربوية، 
خم��ت��ل��ف االأ����ص���ب���اب ب�����ص��ب��ب ت��داخ��ل 

وت�صابك البواعث والدواعي.

اأن مواقع  اإل���ى  ال��دري��ب��ي  ول��ف��ت 
ال���ت���وا����ص���ل االج���ت���م���اع���ي احل��دي��ث��ة 
التطرف،  انت�صار  اأ���ص��ب��اب  اأه���م  اأح���د 
لتنظيماته  حققت  اأنها  اإل��ى  م�صريا 
ت��دف��ق��ا غ���ري حم�����دود ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
والبيانات التي ميكن ا�صتخدامها يف 
جتنيد االإرهابيني وتنفيذ العمليات 
من  لهم  تتيحه  ملا  نظرا  االإرهابية، 
االآخ��ري��ن،  م��ع  التوا�صل  على  ق��درة 
وبخا�صة فئة ال�صباب، على م�صتوى 
العامل لبث اأفكارهم بطرق مدرو�صة 
ودقيقة الإقناع ال�صباب بذلك الفكر.
وع����ن ���ص��ب��ل امل���واج���ه���ة ب���ني اأن 
هناك العديد من الطرق االبتكارية 

���ص��اأن��ه��ا م��ك��اف��ح��ة م�صكلة  ال��ت��ي م��ن 
عن  انت�صارها،  من  واحل��د  التطرف 
واملواجهة  االأمنية،  املواجهة  طريق 
ال���دي���ن���ي���ة، اإ����ص���اف���ة اإل������ى امل���واج���ه���ة 
ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة، وم���واج���ه���ة االإع�����ام 

بجميع و�صائله للتطرف وانت�صاره.
اأن م��ب��ادرات وور���ش عمل  يذكر 
م�����ص��روع ت��ب��ي��ان ودورات�����ه يف ال���دورة 
ال�صابقة ا�صتفاد منها اأكرث من اأربعة 
ال��دورة  تتطلع  بينما  �صخ�ش،  اآالف 
الأكرث  الفائدة  حتقيق  اإل��ى  احلالية 

من �صبعة اآالف م�صتفيد.

عبدالعزيز رديف

قيل قديما أن »العقل الس��ليم في الجس��م السليم«، وهذا 
تمام��ا ما أثبتت��ه أبح��اث طبية ثوري��ة، وذلك بتطوي��ر عالج، 
دخ��ل مرحلة التجري��ب العملي، لمرض »انفصام الش��خصية« 
schizophrenia؛ فقد ظهرت أدلة تثبت أن انفصام الشخصية 
هو أحد أمراض الجهاز المناعي في جسم اإلنسان، وبالتالي 

فهو مرض قابل للعالج باألدوية المضادة.
وي��وم الخميس الماضي، 2 نوفمبر 2017، باش��ر أطباء 
بريطانيون يعملون بمستش��فى جامعة لندن الملكي، عالج 
مريض عمره 33 س��نة، ضمن تجربة تعتب��ر من أهم التجارب 
لدراس��ة بيولوجيا انفصام الش��خصية وطرق العالج، وخالل 
العامي��ن المقبلين، س��يتم حقن 30 مريضا، مرة كل ش��هر، 
ب��دواء يس��تعمل حالي��ا لع��الج م��رض »التصل��ب المتعدد« 
multiple sclerosis حي��ث يعتق��د األطب��اء أن ه��ذا الدواء 
س��يعالج المس��ببات الجذري��ة النفص��ام الش��خصية بش��كل 

يتفوق كثيرا على العالجات المستعملة حاليا.
إن م��ا نج��ح العلم��اء باثباته علميا بهذا الكش��ف، هو 
وج��ود صلة وترابط وثيق بين صحة العقل والجس��م، أي بين 

العوامل البيولوجية واألمراض النفسية.    
المش��رف على هذه األبحاث هو البروفيس��ور »أوليفر 
هوي��س« Oliver Howes أس��تاذ الط��ب النفس��ي الجزيئي 
بمعهد لندن للعلوم الطبية، والذي يرأس فريقا من العلماء 

الذين باشروا هذه األبحاث قبل 10 سنوات.

سؤال األسبوع

مبتعثون
من أصل ثالثة ماليين

برنامج »وظيفتك وبعثتك«
يعتمد 30 ألف متقدم ومتقدمة

28

اللغة واإلعالم
د. عبد السالم المسدي:

طغيان العاميات على اإلعالم
ينذر بموت اللغة العربية

34

نظريات علمية
كيف تتشكل

اإلمكانات الذهنية
لدى اإلنسان؟

14

قضية
طالب يتحدثون:

بوفيهات الجامعة
تحتاج إلعادة صياغة

10

تقدم عمادة التعلم االإلكرتوين باجلامعة، خدمة »باك بورد« للتعلم عن بعد، والتي 
تتيح اإمكانية ح�صور املحا�صرات عن بعد يف ف�صول افرتا�صية ذكية يتمكن من خالها 
الطالب وع�صو هيئة التدري�ش من م�صاركة االأفكار وطرح االأ�صئلة با�صتخدام تقنية 
امليكرفون املوجود يف اأجهزتهم، وغري ذلك من خدمات. »اآفاق« التقت بعدد من طاب 
وطالبات اجلامعة ل�صوؤالهم عن هذا النظام والفائدة التي حققها لهم وامل�صاكل التي 

واجهتهم خال فرتة ا�صتخدامهم له؛ فماذا قالوا؟
)تفا�صيل �صفحة 37(

طالب وطالبات يعرضون آرائهم
حول خدمة »بالك بورد« بالجامعة

العالم +

عقل صحي احتماالت عالية
لإلصابة بالمرض

عقل مصاب
بانفصام الشخصية

صورة مقطعية



أخبار الوطن

نائب أمير عسير يفتتح حديقة وممشى المروج 
يحيى التيهاني 

���ص��دد ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي االأم���ري 
من�صور بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب 
جمل�ش  رئ��ي�����ش  ع�����ص��ري،  منطقة  اأم���ري 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ص��ي��اح��ي��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة، على 
التنموية يف  امل�صروعات  تنفيذ  �صرورة 
املعدة  الزمنية  اخلطط  وف��ق  املنطقة 
ل��ه��ا، ورف����ع ك��ف��اءة االإجن�����از يف عملية 
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املواطنني،  تطلعات  لتحقيق  تنفيذها 
وتلبية احتياجاتهم، وحت�صني وتطوير 

اخلدمات املقدمة لهم.
ج���اء ذل���ك خ���ال اف��ت��ت��اح ���ص��م��وه، 
م�صاء االثنني املا�صي، حديقة ومم�صى 
حي املروج باأبها، بح�صور اأمني منطقة 
ع�صري ���ص��ال��ح ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��ا���ص��ي ، 

وعدد من امل�صوؤولني باملنطقة.
االأم��ري من�صور بن مقرن  واأ���ص��ار 

جتمع  احل���م���د،  وهلل  ع�����ص��ري،  اأن  اإل�����ى 
اإل��ى  ت��دع��و  ب��ي��ئ��ات ج��غ��راف��ي��ة خمتلفة 
اال�صتفادة من هذا التنوع الت�صاري�صي 
ال�صياحة  امل�صروعات  زي��ادة  خ��ال  من 
وال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي م��ن ���ص��اأن��ه��ا تطوير 
امل�صتدامة  ال�صياحة  وت�صجيع  ودع���م 

طوال العام باملنطقة.
ودع���ا االأمري من�ص���ور بن مقرن 
اأمان���ة املنطق���ة اإل���ى حتوي���ل اأك���رب ما 

ميكن م���ن امل�صاحات غري امل�صتخدمة 
اإل���ى حدائ���ق ومتنزه���ات  يف املنطق���ة 
تتنا�صب مع ظ���روف املوقع الطبيعية 
وتلب���ي  واحل�صري���ة،  والت�صاري�صي���ة 
االحتياج���ات الرتفيهي���ة وال�صياحية 
الأه���ايل وزوار املنطق���ة، وتتواف���ق مع 
الروؤي���ة احلكيم���ة للمملك���ة العربي���ة 

ال�صعودية.
ب��ن مقرن،  االأم���ري من�صور  وك��ان 

ق�ش ال�صريط اإيذانا بافتتاح احلديقة، 
م�صروع  عن  �صرح  اإل��ى  ي�صتمع  اأن  قبل 
تطوير وجتميل وادي املروج باأبها، كما 
جتول �صموه يف مرافق احلديقة واطلع 

على اخلدمات املقدمة ملرتاديها.
م���ن جانبه، اأو�ص���ح اأمني منطقة 
ع�ص���ري، �صال���ح ب���ن عب���داهلل القا�صي، 
اأن حديق���ة امل���روج تق���ع عل���ى م�صاح���ة 
وزوار  احل���ي  خلدم���ة  94.924م2، 

املنطق���ة، وت�صتمل عل���ى مم�صى بطول 
ثاث���ة اآالف مرت، وعدد من ال�صاحات 
والعدي���د  امل���روج،  وادي  عل���ى  املطل���ة 
م���ن امل�صطحات اخل�ص���راء، اإلى جانب 
لك���رة  وملعب���ني  ال�صل���ة  لك���رة  ملع���ب 
الطائ���رة ورابع لكرة الق���دم، ومنطقة 
�صي���ارات،   ومواق���ف  لاأطف���ال  األع���اب 
وج�ص���ر للم�ص���اة يرب���ط ب���ني �صف���اف 

وادي املروج.  



عدنان األلمعي

ت��ط��ل��ق اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة ب��ع��م��ادة ���ص��وؤون 
امل��ق��ب��ل،  االأول  رب���ي���ع  م��ط��ل��ع  ال����ط����اب، 
االأوملبياد الثقايف الرابع لطاب وطالبات 

اجلامعة.
للطاب  ال��دع��وة  العمادة  ووج��ه��ت 
امل����ج����االت  ل��ل��ت��ن��اف�����ش يف  وال����ط����ال����ب����ات 
ف��ردي��ة،  مناف�صة   16 وه���ي:  امل��ط��روح��ة، 
وُخ�ص�ش  واح�����دة.  ج��م��اع��ي��ة  وم��ن��اف�����ص��ة 
رابط اإلكرتوين للت�صجيل وامل�صاركة، مت 
االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  ن�صره عرب 
وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��اب  جل��م��ي��ع  املختلفة 
م��ن ال��ك��ل��ي��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، و���ص��ي��ت��م اإغ���اق 
من   27 يف  امل�����ص��ارك��ات  ورف����ع  الت�صجيل 

�صفر اجلاري. 
واأو������ص�����ح ع��م��ي��د �����ص����وؤون ال���ط���اب 

أخبار الجامعة

اأو  دينيا  م�����ص��دره:  ك��ان  اأي���ا  املجتمعات،  قاتلة يف  اآف���ة  ه��و  ال��ت��ط��رف 
�صيا�صيا اأو اجتماعيا؛ فالتطرف والغلو كان وال يزال هو االآفة التي 

حتاول اأن تقو�ش اأركان ا�صتقرار الدول واملجتمعات.
وق���د ع��ان��ت امل��م��ل��ك��ة خ���ال ال��ع��ق��ود امل��ا���ص��ي��ة م���ن ه���ذه االآف����ة، 
على  واخلا�صة عملت  احلكومية  املوؤ�ص�صات  يف  الدولة ممثلة  ولكن  

مكافحتها والت�صدي لها. 
واجلامعات هي املر�صحة االأولى يف الت�صدي ملثل هذه االأمرا�ش 
حم��دودة  فئة  وه��ي  جمتمعنا،  �صباب  بع�ش  ت�صتغوي  التي  الفكرية 
جدا، واحلمد هلل؛ ولكن تظل م�صوؤولية اجلامعات كبرية يف الدفاع 
يف  احلنيف  ال�صرع  بها  ينادي  التي  واالعتدال  الو�صطية  مبادئ  عن 
كتاب اهلل و�صنة نبيه �صلى اهلل عليه و�صلم؛ ومن هنا عملت جامعة 
امللك خالد يف جهود متوا�صلة وبرامج خمتلفة على الت�صدي لظاهرة 
التطرف من ناحية، ون�صر التوعية الفكرية التي يحتاج اإليها �صبابنا 

من طاب وطالبات اجلامعة.
اإن تاأ�صي�ش وحدة للتوعية الفكرية باجلامعة ون�صاطاتها الكبرية 
اآفة االإرهاب ب�صتى تدرجاته،  يف مكافحة التطرف والغلو ومواجهة 
اإ�صافة اإلى م�صروع »تبيان« الذي تنظمه �صنويا عمادة �صوؤون الطاب 
الوطني،  للحوار  عبدالعزيز  امللك  مركز  م��ع  بالتعاون  باجلامعة، 
مكافحة  يف  اجلامعة  وتنظمها  تقدمها  التي  اجلهود  اأب��رز  من  هما 

التطرف الفكري والغلو الديني.
ون��ح��ن يف اجل��ام��ع��ة يف غ��اي��ة ال�����ص��ع��ادة ع��ن��دم��ا ن���رى م��ث��ل ه��ذه 
علمية  ودرا���ص��ات  ون���دوات  عمل  ور���ش  �صكل  على  التوعوية  املنا�صط 
ونقا�صات وحوارات وم�صاركات وخمرجات مطبوعة و�صمعية و�صوتية 
التوا�صل  و�صائل  من�صات  عرب  اأو  اجلامعة  يف  خمتلفة  منافذ  عرب  
االج��ت��م��اع��ي؛  ون��ب��ارك ه��ذه اجل��ه��ود الوطنية التي تعمل م��ن اأج��ل 

ا�صتقرار بادنا والناأي بها عن مزالق التطرف واالإرهاب.

مكافحة التطرف

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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إعادة تشكيل هيئة تحرير مجلة العلوم الشرعية

الطالب والطالبات يتنافسون في 17 مجاال
بالجامعة الشهر المقبل..

انطالق األولمبياد الثقافي الرابع
ال��دورة  ه��ذه  اأن  الهبا�ش  مريع  ال��دك��ت��ور 
�صتكون م��ت��ج��ددة ب��ع��د ال��ن��ج��اح امل��م��ي��ز يف 
الدورات الثاث املا�صية واالإقبال الكثيف 
ع��ل��ي��ه��ا م���ن ال����ط����اب، وق�����ال »ي��ت��ن��اف�����ش 
الطاب والطالبات يف 17جماال خمتلفا، 
م��ن��ه��ا: 16 جم���اال ف��ردي��ا وه����ي:  ال��ق��راآن 
النبوية،  ال�صنة  ت����اوة،  اأع����ذب  ال��ك��رمي، 
ال�صرية النبوية،  االإلقاء، ا�صرح، امل�صاجلة 
ال�������ص���ع���ري���ة، ال�����ص��ع��ر ال��ف�����ص��ي��ح، ال�����ص��ع��ر 
النبطي، اخلط العربي، الر�صم الت�صكيلي، 
الر�صم الكاريكاتريي، الت�صوير ال�صوئي 
الت�صكيلي،  ال��ت�����ص��وي��ر  )ال��ف��وت��وغ��رايف(، 
والق�صة  )ال��ت�����ص��ام��ي��م(،  ال��رق��م��ي  ال��ف��ن 
ال���ق�������ص���رية، اأم�����ا امل��ن��اف�����ص��ات اجل��م��اع��ي��ة 

فاقت�صرت على  امل�صابقة الثقافية«.
وتابع »هذه املجاالت اختريت بعناية 
لتنا�صب جميع قدرات ومهارات ومواهب 
ا�صتقطابهم  ليتم  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��اب 
واح�����ت�����واء م����ا ي���ت���م���ي���زون ب����ه ل��ي�����ص��ارك��وا 
يف امل��ن��اف�����ص��ات االأخ�������رى ع��ل��ى م�����ص��ت��وى 
ودع��ا  والدولية«.   ال�صعودية  اجل��ام��ع��ات 
االأوملبياد  مناف�صات  ح�صور  اإل��ى  الهبا�ش 
ودع���م امل�����ص��ارك��ني ف��ي��ه��ا، م�����ص��ريا اإل���ى اأن��ه 
�صيقام يف املدرجات املركزية  بالقريقر يف 

الفرتة من 3 اإلى 11 ربيع االأول.

 اأ����ص���در م���دي���ر اجل���ام���ع���ة، االأ���ص��ت��اذ 
ال����دك����ت����ور ف���ال���ح ال�������ص���ل���م���ي، ق�����راره 
جملة  حت��ري��ر  هيئة  ت�صكيل  ب���اإع���ادة 
ال�صرعية  للعلوم  خالد  امللك  جامعة 
النحو  على  االإ�صامية،  وال��درا���ص��ات 

االآتي: 
القرين  حممد  خالد  ال��دك��ت��ور  
من  ك��ل  وبع�صوية  للتحرير،  رئي�صا 
االأ���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن ظافر 
جربيل  الدكتور  واالأ�صتاذ  ال�صهري، 
ب����ن حم���م���د ب����ن ح�����ص��ن ال��ب�����ص��ي��ل��ي، 
واالأ�����ص����ت����اذ ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���وه���اب 

الدكتور  واالأ�صتاذ  فرحات،  العرو�صي 
ك���م���ال م���ول���ود ج��ح��ي�����ش، واالأ����ص���ت���اذ 
البكري،  عبداهلل  بن  يحيى  الدكتور 
وال����دك����ت����ور حم���م���د ع����ب����داهلل ج��اب��ر 
حممد  اأحمد  والدكتور  القحطاين، 
تعيني  مت  ك��م��ا  ال���غ���ام���دي.  ���ص��ع��د  اآل 
مديرا  مرعي،  حممد  نبيل  الدكتور 

للتحرير
يذكر اأن املجلة تهدف الى خدمة 
البحث العلمي ال�صرعي الدقيق وفقا 
للمنهج ال�صحيح، ومعاجلة امل�صكات 
وفقا  امل�صتجدة  والق�صايا  املعا�صرة 

الأ����ص���ول ال�����ص��ري��ع��ة، ب��االإ���ص��اف��ة اإل��ى 
اإث������راء احل���رك���ة ال��ع��ل��م��ي��ة ب��ال��ب��ح��وث 
اجلامعة  روؤي����ة  يحقق  مب��ا  امل��ت��م��ي��زة 

ور�صالتها واأهدافها. 
 ك���م���ا ت�����ص��ع��ى امل���ج���ل���ة الإي����ج����اد 
متكن  ال�صرعية  العلوم  لن�صر  و�صيلة 
ال��ب��اح��ث��ني م��ن ن�����ص��ر  ب��ح��وث��ه��م وف��ق 
م��ن��ه��ج ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، وا���ص��ت��م��رار 
التوا�صل العلمي والبحثي مع علماء 
االإ�صام يف كل مكان، لتتمكن املجلة 
من االإ�صهام واالهتمام ون�صر الرتاث 

االإ�صامي.

لقطة اأر�صيفية الأوبريت قدمته كلية الطب يف دورة �صابقة من االأوملبياد الثقايف باجلامعة

لقطة اأر�صيفية من االأوملبياد الثقايف باجلامعة يف دورة �صابقة



أخبار الجامعة

عبدالعزيز رديف

ب���رع���اي���ة م���دي���ر اجل���ام���ع���ة، االأ����ص���ت���اذ 
مركز  ينظم  ال�صلمي،  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
االأمري �صلطان بن عبدالعزيز للبحوث 
وال�����درا������ص�����ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال�����ص��ي��اح��ي��ة 
ب���اجل���ام���ع���ة ����ص���ب���اح غ����د االث�����ن�����ني  يف 
»اآثار  ندوة  بقريقر،  املركزية  املدرجات 

اململكة العربية ال�صعودية".
وتاأتي اإقامة هذه الندوة بالتعاون 
م���ع ف����رع ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����ص��ي��اح��ة 
وال������رتاث ال��وط��ن��ي مب��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري، 
اململكة  الآث��ار  االأول  امللتقى  مع  تزامنا 
العا�صمة  يف  املقام  ال�صعودية  العربية 
ال��ري��ا���ش خ���ال ال���ف���رتة م���ن 18 اإل���ى 
ب��رن��ام��ج خ��ادم  20 ���ص��ف��ر، حت��ت مظلة 
بالرتاث  للعناية  ال�صريفني  احلرمني 

احل�صاري للمملكة.
واأو������ص�����ح م���دي���ر م���رك���ز االأم�����ري 
����ص���ل���ط���ان ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز ل��ل��ب��ح��وث 
وال�����درا������ص�����ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال�����ص��ي��اح��ي��ة 
ب��اجل��ام��ع��ة، االأ���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور ح�صني 
باهتمام  حتظى  ال��ن��دوة  اأن  ال���وادع���ي، 
كبري من اأمري منطقة ع�صري، �صاحب 

الجامعة تواكب ملتقى الرياض
لآلثار بندوة متخصصة

كتابة
السيرة
الذاتية
في دورة 
بمحايل

عدنان االلمعي 

التعليم  بالتن�صيق مع وحدة  ع�صري،  املجتمع حمايل  بكلية  الطابي  النادي  اأق��ام 
باللغة  الذاتية  ال�صرية  كتابة  »كيفية  بعنوان  تدريبية  دورة  بالكلية،   االإلكرتوين 

االإجنليزية«، قدمها الدكتور اآدم حممد اأحمد. 
وق���د ه��دف��ت ال����دورة اإل���ى ت��اأه��ي��ل وتهيئة ال��ط��اب لبيئة ال��ع��م��ل م��ن خ��ال 
طلب  وكتابة  االإجنليزية،  باللغة  �صليمة  ذاتية  �صرية  كتابة  كيفية  على  تدريبهم 

توظيف باللغة االإجنليزية .
من جهة اأخرى، اأقام النادي دورة تدريبية بعنوان »العوامل الثقافية واأثرها 

علي ال�صلوك ال�صلبي لل�صباب«، قدمها الدكتور اأ�صرف اأبو زيد. 
الثقافية  للعوامل  ال�صلبية  االنعكا�صات  على  اإلى التعرف  ال���دورة  وه��دف��ت 
ال�صباب،   ل��دى  االإج��رام��ي  ال�صلوك  على  الثقافية  العوامل  اأث��ر  واإب���راز  احلديثة، 
وتعريف الطالب بو�صائل وطرق جتاوز االآثار ال�صلبية للعوامل الثقافية احلديثة.

خالد  بن  في�صل  االأم��ري  امللكي  ال�صمو 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، وم���ن ن��ائ��ب��ه �صاحب 
ال�صمو امللكي االأمري من�صور بن مقرن 
املنطقة،  يف  ب���االآث���ار  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ب��ن 
ب�����ص��ف��ت��ه��ا داع���م���ا ل��ل��ح��راك ال�����ص��ي��اح��ي 
اأن  اإل��ى  املنطقة، الفتا  به  تتميز  ال��ذي 
وتعزيز  الوعي  رفع  الى  تهدف  الندوة 
ال�����ص��ع��ور ال��وط��ن��ي مب��اه��ي��ة االآث����ار وم��ا 
حتويه اململكة ومنطقة ع�صري من اإرث 

تشرف عليها تقنية المعلومات بالجامعة
»myApps« تقدم برامج أكاديمية 

مجانية للطالب
 »myApps« من�صة الربامج االأكادميية 
ه�����ي م���ن�������ص���ة ل����ل����ربجم����ي����ات امل��ك��ت��ب��ي��ة 
واالأك�����ادمي�����ي�����ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة مل��ن�����ص��وب��ي 
املعلومات  تقنية  اإدارة  تقدمها  اجلامعة، 
 OntheHub ����ص���رك���ة  م����ع  ب���ال�������ص���راك���ة 
ال��ع��امل��ي��ة، ومي���ك���ن ال���و����ص���ول اإل��ي��ه��ا من 
  http://kku.onthehub.com :الرابط

وت����ق����دم امل���ن�������ص���ة ب����رام����ج م��ك��ت��ب��ي��ة 
وذلك  جماين،  ب�صكل  للطاب  اأكادميية 
وتخفي�ش  ال��درا���ص��ي��ة  العملية  لت�صهيل 
وحت�صني  االأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج  تكاليف 
خم��رج��ات ال��ت��ع��ل��ي��م، ك��م��ا اأن��ه��ا ت�صهم يف 
ال��ق�����ص��اء ع��ل��ى ا���ص��ت��خ��دام ال��ربجم��ي��ات 

املقر�صنة.

سعر رمزي
العامة  ال��ربام��ج  ب��ت��ق��دمي  املن�صة  ت��ق��وم 
املكتبية  وال���ربام���ج  ال��ت�����ص��غ��ي��ل  ك��اأن��ظ��م��ة 
هيئة  واأع�صاء  للموظفني  رم��زي  ب�صعر 
البيئة  تهيئة  يف  ي�صهم  مم��ا  ال��ت��دري�����ش، 

الطاب؛  ل��دى  املهمة  الربامج  تغطية 
ف���ه���ن���اك ال�����ربام�����ج ال���ع���ام���ة ك��اأن��ظ��م��ة 
كحقيبة  املكتبية  وال���ربام���ج  الت�صغيل 
م����اي����ك����رو�����ص����وف����ت اأوف�����ي�����������ش، وه����ن����اك 
امل��ج��االت  ت�صتهدف  تخ�ص�صية  ب��رام��ج 
االأك����ادمي����ي����ة ك��ال��ت�����ص��م��ي��م وال���ربجم���ة 

والتحليل.
ك��م��ا ت��ت��ي��ح امل��ن�����ص��ة ال��و���ص��ول اإل���ى 
اإلربامج بح�صب مواد اخلطة الدرا�صية 
امل���رت���ب���ط���ة ب���ال���ربام���ج ل�����دى ال��ط��ال��ب 
متكاملة بذلك مع االأنظمة االأكادميية 
االأخ����رى يف اجل��ام��ع��ة، ول��ت��ك��ون جتربة 
مم���ي���زة ل���ل���ط���اب يف ح�����ص��ول��ه��م ع��ل��ى 
االأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج  م��ن  احتياجاتهم 

بكل ي�صر و�صهولة.
الربامج  املزيد من  اإ�صافة  و�صيتم 
املن�صة  اإل����ى  م�����ص��ت��ق��ب��ا،  االأك���ادمي���ي���ة، 
االأكادميية  الربامج  لكل  �صاملة  لتكون 
الطاب  اإليها  يحتاج  التي  املتخ�ص�صة 

خال اأعوامهم الدرا�صية.

املنا�صبة للعمل وخف�ش تكاليف الربامج 
واالأدوات ورفع اجلودة.

اأب��واب��ه��ا   myApps من�صة  وت��ف��ت��ح 
للباحثني واالأكادمييني املهتمني بحقول 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي م���ن خ����ال ت��زوي��ده��م 
SPSS جمانا  ك���  ب��ال��ربام��ج االإح�����ص��ائ��ي��ة 
لت�صهيل عمليات البحث واحل�صول على 
اأدق النتائج التي ت�صهم يف اإثراء احلقول 

العلمية يف �صتى املجاالت.

أنواع المنصة
�صاملة  متنوعة  ت�صنيفات  املن�صة  وتقدم 
الت�صغيل  كاأنظمة  ال��ط��اب  الحتياجات 
التحليل  وب���رام���ج  امل��ك��ت��ب��ي��ة،  وال����ربام����ج 
اأهم  والربجمة والت�صميم، ت�صم داخلها 
 SPSS مثل  واالأكادميية  املكتبية  الربامج 
MATLAB ،AutoCAD، وحقيبة اأوفي�ش، 
واأنظمة   WinRAR ك��  االأر���ص��ف��ة  وب��رام��ج 

.Windows 10  8.1 الت�صغيل مثل
يف   myApps امل���ن�������ص���ة  وت���ت���ن���وع 

ح�صاري مميز، اإ�صافة اإلى حتويل دور 
وتوثيق  جمتمعية  ق�صية  ال��ى  االآث����ار 

لتاريخ العمل االأثري.
اأوراق  اأرب����ع  الن����دوة  وت�صتعر�����ش 
عمل، وي�صارك فيها عدد من االأ�صاتذة 
م����ن  باالآث����ار  املهتم����ني  واخل����رباء 
اجلامعة، اإ�صافة اإلى معر�ش تعريفي 
م�صاح����ب الآثار وتراث منطقة ع�صري، 
والأثري����ة  ال�سكني����ة  الأمن����اط  ي����رز 
واملعي�صي����ة قدمي����ا. يذك����ر اأن اجلامعة 
ممثل����ة يف مرك����ز االأم����ري �صلط����ان ب����ن 
والدرا�ص����ات  للبح����وث  عبدالعزي����ز 
عل����ى  حر�ص����ت  وال�صياحي����ة  البيئي����ة 
رحابه����ا  يف  الن����دوة  ه����ذه  اإقام����ة 
الآث����ار  االأول  امللتق����ى  لتحقيق ه����دف 
اململك����ة املتمث����ل بالتوثي����ق والتعري����ف 
باجله����ود الت����ي بذل����ت عل����ى م�صت����وى 
قي����ادة الب����اد واملوؤ�ص�ص����ات احلكومي����ة 
واالأف����راد للعناي����ة باآث����ار اململك����ة ع����رب 
عل����ى  مبكانته����ا  والتعري����ف  التاري����خ 
امل�صت����وى املحل����ي واالإقليم����ي والعامل����ي 
م����ن الناحي����ة التاريخي����ة واحل�صاري����ة 
اأف����راد  م����ن  ال����رواد  جي����ل  واإ�صهام����ات 

وموؤ�ص�صات يف جمال االآثار.

نادي العلوم يحاضر
عن السالمة والصحة المهنية

عدنان األلمعي

خدمة  عمادة  مع  بالتعاون  املهنية«  وال�صحة  »ال�صامة  بعنوان  حما�صرة  العلوم  ن��ادي  اأق��ام 
احل��وادث،  اأبرزها:  حماور  عدة  املحا�صرة  و�صملت  الكلية'  امل�صتمر  لطاب  والتعليم  املجتمع 
والغرامات،  واملخالفات  تاأثريها،  ومعرفة  واالإ�صابات  احل��وادث  حتليل  واأهمية  واالإ���ص��اب��ات، 
واملخاطر املهنية وطرق الوقاية منها، وحاالت االختناق وكيفية معاجلتها، واحلرائق وكيفية 

معاجلتها، وحوادث الكهرباء وكيفية التغلب عليها. كما اأقيمت بع�ش التدريبات العملية.

مجتمع محايل تنظم دورة في الذكاء االجتماعي
عدنان األلمعي

التاأثري«،  وق��وة  التعامل  فن   .. االجتماعي  »ال��ذك��اء  بعنوان  تدريبية  دورة  ع�صري،  حمايل  يف  املجتمع  بكلية  الطابي  النادي  نظم 
ب�صالة التدريب بالكلية، قدمها الدكتور اأمين ح�صب الر�صول ح�صني. و�صملت الدورة تاأثري الذكاء االجتماعي يف ك�صب عاقات مع 
االآخرين، وفن التعامل معهم يف جميع املواقف، والتعرف على اأنواع الذكاء وتاأثريها يف �صخ�صية االإن�صان، واأثر اال�صتماع اجليد يف 

الذكاء االجتماعي، ويف احلياة اليومية.
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القريشي: صندوق الطالب يقدم 
خدمات مالئمة للبيئة التعليمية 

هادي الشهراني

اأو�صح املدير التنفيذي ل�صندوق الطالب 
بعمادة �صوؤون الطاب، عبداهلل بن عبيد 
ال��ق��ري�����ص��ي، اأن ال�����ص��ن��دوق ي��ق��دم خ��دم��ات 
واالجتماعية  التعليمية  للبيئة  منا�صبة 
جلميع طاب اجلامعة دون ا�صتثناء، منها 
ما يفيدهم من خال ت�صغيلهم يف اإدارات 
اجلامعة، ومنها ما ي�صاعدهم على جتاوز 
اأثناء  تواجههم  قد  التي  املالية  امل�صكات 

درا�صتهم اجلامعية.
ال�صندوق  اأن  اإل���ى  ال��ق��ر���ص��ي  واأ����ص���ار 
يتطلع يف خططه امل�صتقبلية اإلى التعاقد 
م����ع اإح�������دى ال�������ص���رك���ات ال���وط���ن���ي���ة ل��ب��ي��ع 

االأجهزة الذكية مع باقات اإنرتنت.

نبذة عن �صندوق الطالب؟
ب��رق��م اجلل�صة 27  ال�����ص��ن��دوق  ت��ك��وي��ن  مت 
وفق  ويعمل   ،1423 القعدة  ذي   1 وت��اري��خ 
ال��ائ��ح��ة امل��ن��ظ��م��ة ل�����ص��ن��ادي��ق ال��ط��اب، 
ال��ذي  ال�صندوق  جمل�ش  قبل  م��ن  وي���دار 
برئا�صة عميد  االأع�����ص��اء  م��ن  ع��ددا  ي�صم 
�صوؤون الطاب، اإ�صافة اإلى ثاثة مقاعد 
للطاب وعدد من اأع�صاء هيئة التدري�ش 
وامل������راق������ب امل�������ايل وامل�����دي�����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لل�صندوق، حيث اإن الهدف االأ�صا�صي من 
�صندوق الطالب تقدمي خدمات منا�صبة 
للطالب،  واالجتماعية  التعليمية  للبيئة 
وذلك للق�صاء على ال�صعوبات املالية التي 

قد تواجهه خال درا�صته اجلامعية.
ك���م���ا ي����ق����وم ال���������ص����ن����دوق ب��ت��ح��ف��ي��ز 
ا�صتثنائية  مب��ك��اف��اآت  درا���ص��ي��ا  امل��ت��ف��وق��ني 
ورحات علمية داخلية وخارجية عن بقية 
الطاب الذين تكون معدالتهم الدرا�صية 
عادية نوعا ما، ويدعم الربامج واالأن�صطة 
غ��ري ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وي��وف��ر اإع���ان���ات مالية 

للطاب املحتاجني خال فرتة درا�صتهم، 
اإعانة  خدمة  املنتظمني  للطاب  وي��ق��دم 
غري م�صرتدة على م�صتلزمات خا�صة من 
والت�صغيل  الزواج  واإعانة  الطبية  النظارة 
ال��ط��اب��ي واإق���ام���ة امل��ن��ا���ص��ط ال��ري��ا���ص��ي��ة 
ت�صتهدف  والتي  واالجتماعية  والثقافية 

الطالب ب�صكل مبا�صر.

ماذا عن برنامج
الت�صغيل الطالبي؟ 

ال��ذي��ن  ال��ط��اب  بت�صغيل  يهتم  ب��رن��ام��ج 
اجلامعة،  ب����اإدارات  اجلامعة  يف  ي��در���ص��ون 
واأح����������د ب�����رام�����ج ال�����رع�����اي�����ة ال����رتب����وي����ة 
�صوؤون  عمادة  تقدمها  التي  واالجتماعية 
����ص���ن���دوق  اإدارة  ط����ري����ق  ع����ن  ال����ط����اب 
على  الطابي  الت�صغيل  ويركز  الطالب، 
�صقل مواهب الطالب االإدارية، وتتويجها 
ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى راأ������ش ال���درا����ص���ة يف اإح���دى 
باإداراتها  اجلامعة  كون  اجلامعة،  اإدارات 
يف  الطالب  اأخ��ط��اء  �صتتقبل  تاأكيد  وبكل 
العمل، بل �صتوجهه التوجيه ال�صحيح يف 
يتما�صى  ذلك  وكل  به من عمل،  يقوم  ما 
بدون اأن يتعار�ش مع التح�صيل الدرا�صي 
اأوق����ات  يف  ت�صغيله  ي��ت��م  ح��ي��ث  ل��ل��ط��ال��ب، 

فراغه فقط.
وي���ت���م ق���ب���ول ال����ط����اب يف ب��رن��ام��ج 
الت�صغيل الطابي، وفق �صوابط واأنظمة 
م��ه��م��ة، م���ن اأب���رزه���ا اأن ت��ك��ون االأول���وي���ة 
ل���ل���ط���اب ال������ذي ي��ع��م��ل��ون يف ال��ن�����س��اط، 
ول��ذوي  امل��ك��اف��اأة،  انقطعت عنهم  وال��ذي��ن 
الذين  والطاب  اخلا�صة،  االحتجاجات 

يواجهون ظروفا خا�صة. 

تطلعات ال�صندوق امل�صتقبلية؟ 
امل�صتقبلية  ال�صندوق يف خططه  يتطلع 
اإل������ى ال���ت���ع���اق���د م����ع اإح�������دى ال�����ص��رك��ات 

ال��وط��ن��ي��ة ل��ب��ي��ع االأج����ه����زة ال��ذك��ي��ة مع 
باقات اإنرتنت، ويهدف اإلى دعم وخدمة 
االج��ه��زة  اأن  ك��م��ا  اجل��ام��ع��ة،  يف  الطلبة 
ال��ط��اب  ع��ل��ى  ���ص��ت��ط��رح للبيع  ال��ذك��ي��ة 
بنظام الأق�ساط املي�سرة وت�ستقطع تلك 
التي  ال�سهرية  امل��ك��اف��اأة  م��ن  الأق�����س��اط 

متنح للطالب.
واأي�صا يتطلع ال�صندوق اإلى تقدمي 
ب��رن��ام��ج ���ُص��ل��ف ط��اب��ي��ة حل��اج��ة بع�ش 
طاب اجلامعة اإلى مبالغ مالية ل�صراء 
واخلا�صة  الدرا�صية  امل�صتلزمات  بع�ش 
وهناك  لل�صندوق،  املالية  القدرات  وفق 
من  الب��د  ال�ُصلف  تلك  ل�صرف  �صوابط 

توافرها لدى الطالب املتقدم اإليها.
ك����م����ا ي�����ق�����وم ال���������ص����ن����دوق ب��ع��م��ل 
وطنية  �صركات  مع  ا�صتثمارية  �صراكات 
وم���ع جت��ار  ال��ت��ج��اري  با�صمها  م��ع��روف��ة 
امل��ن��ط��ق��ة ل��رف��ع ا���ص��ت��ث��م��ارات ال�����ص��ن��دوق 
و���ص��د اح��ت��ي��اج��ات��ه ب��ف��ر���ش ا���ص��ت��ث��م��اري��ة 
اأن تخ�صع  امل��ال على  راأ���ش  تنمي  جيده 

ل�صوابط دقيقة.
وي�����ص��ع��ى اإل�����ى ت��وق��ي��ع ���ص��راك��ة مع 
ال��ط��اب يف تنمية م��ه��رات ال��ط��اب يف 
واالإع��ام  والتوثيق  واالإع���ان  الدعاية 
واخل������ط ال���ع���رب���ي الإجن�������اح االأن�������ص���ط���ة 
الطابية، وخدمات جتارية خارج اأروقة 
واملادية  املهنية  بالفائدة  تعود  اجلامعة 

على الطالب و�صندوق الطاب.

كلمة اأخرية؟
ب���ت���وج���ي���ه���ات م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
الداعم االأ�صا�صي لقرارات املجل�ش، ناأمل 
اأن نكون يف م�صتوى التطلعات يف �صبيل 
خدمة الطالب والطالبة اجلامعية، وما 
وكذلك  ال��درا���ص��ة،  خ��ال  عليهما  يعود 

بعد تخرجهما.

واالآداب  ال���ع���ل���وم  ك���ل���ي���ة  ن�������ادي  ن���ظ���م 
مب���ح���اي���ل، ب����اإ�����ص����راف ع����م����ادة ����ص���وؤون 
ال����ط����اب ب���اجل���ام���ع���ة، ي���وم���ي االأح�����د 
اأ�صا�صيات  دورة يف  املا�صيني،  واالث��ن��ني 
اإدارة  التعلم االإلكرتوين، قدمها مدير 
ال��ت��ع��ل��م االإل����ك����رتوين ب���ف���رع اجل��ام��ع��ة 

بتهامة علي ال�صهري.
 وه���دف���ت ال�������دورة اإل�����ى ال��رتك��ي��ز 
ع��ل��ى اال���ص��ت��ف��ادة م��ن خ��دم��ة »مت��ك��ني«، 
ال��ت��دري��ب  اإدارة  ن��ظ��ام  وك��ذل��ك خ��دم��ة 
باأهمية  الطاب  وتعريف  االإلكرتوين، 
االإلكرتوين  التعلم  يوؤديه  الذي  ال��دور 
يف ت��ن��م��ي��ة م����ه����ارات ال���ط���اب وت��ن��وي��ع 
ال��ت��ع��ل��م  اإذ ي�����ص��ن��ع  امل��ع��ل��وم��ة،  م�����ص��ادر 
االإل����ك����رتوين ط��ال��ب��ا م��ت��واف��ق��ا م��ه��اري��ا 

وفكريا مع متطلبات القرن 21، واأي�صا 
م�صتهلك  م���ن  ال���ط���ال���ب  دور  حت���وي���ل 
للمعلومة اإلى طالب م�صارك يف �صناعة 
منتديات  خ��ال  من  وال��ق��رار  املحتوى 
امل���ق���رر وال���ر����ص���ائ���ل، ومت���ك���ن ال��ط��اب 
التي  واخل��دم��ات  املعطيات  معرفة  من 
ت��ق��دم��ه��ا ع���م���ادة ال��ق��ب��ول وال��ت�����ص��ج��ي��ل 
بفرع  االإلكرتوين  التعلم  ب��اإدارة  ممثلة 
اجل��ام��ع��ة يف تهامة م��ن دع��م وت��دري��ب 
الكلية  بتكاملية مع  والعمل  وم�صاركة، 

لتقدمي اخلدمة على اأكمل وجه. 
اإق��ب��اال كبريا من  ال���دورة  و�صهدت 
الطاب نظرا لتحول مقررات االإعداد 
ال���ع���ام ب��اجل��ام��ع��ة اإل�����ى ن���ظ���ام ال��ت��ع��ل��م 

االإلكرتوين الكامل .

دورة عن 
»بالك بورد« 
بعلوم وآداب 
محايل

نادي الشريعة
يقيم برنامجا تعريفيا

عدنان األلمعي 

وذلك  النادي،  بفعاليات  للتعريف  برناجما  الدين،  واأ�صول  ال�صريعة  كلية  ن��ادي  اأق��ام 
�صمن فعاليات اللقاء امل�صائي يف الف�صل الدرا�صي االأول لهذا العام، وبح�صور رائد نادي 

الكلية م�صاعد ال�صريعي، وم�صاعده �صعيد اآل مو�صى، وفريق عمل نادي الكلية.
اإقامته من برامج وفعاليات تعود بالنفع  اأهم ما يتم  و�صمل الربنامج �صرحا عن 

على الطالب اجلامعي. 
كما اأقام النادي برنامج  »احللية« الذي يهدف اإلى بث وقفات من القراآن الكرمي 
بكلية  وعلومه  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  بق�صم  امل�صاعد  االأ���ص��ت��اذ  وا�صت�صاف  النبوية،  وال�صنة 
ال�صريعة واأ�صول الدين، ح�صن حممد اأيوب الذي حتدث عن ا�صم اهلل )الودود(، مبينا 

اأهم معاين هذا اال�صم العظيم واأثر ا�صتخدام هذه املعاين يف احلياة اليومية. 
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سارة القحطاني
 

اأن م�صروع  اقت�صاديون من اجلامعة  اأكد 
�صاحب  ال��ع��ه��د  ويل  الذي اأطلقه  ن��ي��وم 
�صلمان  ب��ن  حممد  االأم���ري  امللكي  ال�صمو 
ومفخرة  عبدالعزيز، �صيكون  ناه�صا  بن 
اأن��ه  اإل��ى  النجوم، م�صريين  اإل��ى  وخ��ط��وة 
ثورة تقنية  واإمنا  تقليديا  لي�س م�سروعا 
للحلم  اأع������دت  وم��ع��رف��ي��ة  واق���ت�������ص���ادي���ة 
�صتقود اململكة  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل،  وال���ط���م���وح 
لدخول عامل الذكاء ال�صناعي، و�صتحقق 

مكت�صبات اقت�صادية كبرية.
االإداري����ة  ال��ع��ل��وم  كلية  وقال عميد 
واملالية باجلامعة الدكتور فايز بن ظفرة 
هو  البداية  امل�����ص��روع  م�صمى  »معنى  اإن 
وه���و »امل�����ص��ت��ق��ب��ل اجل���دي���د«، ف��ن��ح��ن االآن 

متخصصون: مشروع نيوم سيحقق مكتسبات اقتصادية هائلة

»التربية« تقيم برنامج »إثراء«
هادي الشهراني 

ب����رع����اي����ة ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال���رتب���ي���ة، 
اآل  ع���ل���ي  ب����ن  اهلل  ع���ب���د  ال����دك����ت����ور 
ك��ا���ص��ي  وب��ح�����ص��ور م�����ص��اع��د امل��دي��ر 
العام للتعليم مبنطقة ع�صري، �صعد 
اجلوين، نظمت اجلمعية ال�صعودية 
ال��ع��ل��م��ي��ة »ج�������ص���م« ب��ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة 
اإدارة  م���ع  وب��ال�����ص��راك��ة  ب��اجل��ام��ع��ة، 
ال��ع��ام��ة للتعليم  ب����االإدارة  ال��ت��دري��ب 
الثاين من  اللقاء  ع�صري،   مبنطقة 
املناق�صات  بقاعة  »اإث�����راء«،  ب��رن��ام��ج 

بهدف  »ق��ري��ق��ر«،  يف  الرتبية  بكلية 
ت���زوي���د امل���ي���دان ب���اأح���دث ال��ع��ل��وم يف 

خمتلف التخ�ص�صات.
وقد مت حتديد 13 لقاء وور�ش 
عمل مقبلة ويف جميع التخ�ص�صات 

لهذا العام الدرا�صي احلايل.
وح�����ص��ر ال��ل��ق��اء اأك�����رث م���ن 97 
اأب��ه��ا  تعليم  م��ك��ت��ب  ي��ت��ب��ع��ون  معلما 
وخ���م���ي�������ش م�����ص��ي��ط واأح��������د رف���ي���دة 
تعليم  اإدارة  معلمي  وم��ن  وط��ري��ب، 
اأملع،  واإدارة تعليم رجال  �صراة عبيد 

وبع�ش من امل�صرفني الرتبويني.

مل�صروع  كبري  عنوان  وه��و  امل�صتقبل  نبني 
اأن يرفع  طموح يقوده �صاٌب طموح يريد 
هذه الباد اإلى النجوم ويجعلها اأمنوذجا 
ل���ل���ب���ل���دان ال���ط���م���وح���ة اإل������ى غ����د اأف�����ص��ل 

لاأجيال«.
»���ص��م��و  اأن  ظ����ف����رة  ب�����ن  واأ�������ص������اف 
االأمري حممد بن �صلمان يفاجئنا كل يوم 
امل�صتقبل  بناء  يف  ي�صب  جديد  مب�صروع 
ويقود اإلى املزيد من النهو�ش بالوطن.. 
العزائم  وي�ُصد  اأج��ي��ال..  م�صتقبل  ي�صنع 
اإل��ى العمل االإب��داع��ي وي��اأت��ي بكل  ويدفع 

جديد«.
اأن »نيوم بقدر ما هو م�صروع  واأك��د 
اإب�����داع�����ي وف����ري����د م����ن ح���ي���ث االأه�������داف 
ت�صمن  املعلنة  مقوماته  ف��اإن  واالأدوات، 
جن���اح���ه، ل�����ص��ب��ب وج��ي��ه ه���و اأن امل�����ص��روع 

العهد  �صمو ويل  ذك��ر  وك��م��ا  وال��ط��م��وح، 
اأن نيوم ثورة  االأم��ري حممد بن �صلمان 
اململكة  تقود  تقنية ومعرفية  اقت�صادية 
لدخول عامل الذكاء ال�صناعي من اأو�صع 
ببنية  اإن�صاوؤه  �صيتم  امل�صروع  اأبوابه، واأن 
جذب  منطقة  و�صيكون  ج��دي��دة  حتتية 
مل��ا ف��ي��ه م��ن مم��ي��زات، الأن���ه م��ن املتوقع 
وميكن  الثاث،  ال��ق��ارات  بني  يربط  اأن 
ال��و���ص��ول اإل���ي���ه يف ث��م��اين ���ص��اع��ات من 
ال��ق��ارات  الثاث، واإط��ال��ت��ه على  ه��ذه 
ال��ب��ح��ر ت��ع��د ع��ام��ا ج��وه��ري��ا يف جم��ال 
التجارة العاملية، ب�صبب ا�صتحواذ البحر 
االأح����م����ر ع��ل��ى ن�����ص��ب��ة 10% م���ن ح��رك��ة 
التجارة العاملية التي يتوقع اأن تزيد مع 

انطاقة امل�صروع«.
وت�����اب�����ع ال����ع����ب����ي����دي اأن امل�����������ص�����روع 

اقت�صادية  مكت�صبات  العماق �صيحقق 
هائلة و�صخمة، وذلك يف جلب ما يفوق 
ري��ال �صعودي، واحل��د من  ربع تريليون 
اإل��ى اخل���ارج، ملا يتوافر  ت�صرب االأم���وال 
ف��ي��ه م��ن ق��وان��ني ت�صمن جن���اح وج��ذب 
اململكة  اإع��ان  عن  ف�صا  امل�صتثمرين، 
من  دوالر  م��ل��ي��ار   500 م��ب��ل��غ  ���ص��خ  ع���ن 
خ���ال ���ص��ن��دوق اال���ص��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة، 
اإلى رفع قيمة الناجت املحلي  ي��وؤدي  مما 
االإج����م����ايل وي���زي���د م���ن م��ت��و���ص��ط دخ��ل 
الفرد لتكون من اأعلى احل�ص�ش العاملية 

خال ال�صنوات املقبلة. 
االهتمام  اأن  ن��اح��ظ  »ك��م��ا  واأردف 
وت��ن��م��ي��ت��ه مل يغفل  ال��ب�����ص��ري  ب��اجل��ان��ب 
اأعلن من  عنه نيوم، وذلك من خال ما 
وزي���ادة  م��ت��ق��دم،  معي�صة  م�صتوى  ت��وف��ري 

الفر�ش لل�صباب ال�صعودي الطموح لرفع 
الفر�ش  اأف�صل  على  واحل�صول  ق��درات��ه 
واالبتكار،  املتقدمة  والتقنية  التعليمية 
وك���ذل���ك اخل���دم���ات ال�����ص��ح��ي��ة، ن��ظ��را ملا 
���س��ي��وف��ره امل�����س��روع م��ن من��ط ح��ي��اة وف��ق 
اأف�صل املعايري العاملية يف جماالت التقنية 
والفنون والتعليم وغريها، والتي �صتحد 
من هجرة االأموال، ومن ثّم توجيهها اإلى 
كفاءة  من  �صيزيد  ما  وه��و  امل�صروع،  ه��ذا 

االقت�صاد وتنمية املوارد للمملكة«. 
ون���ب���ه اإل�����ى اأن جن����اح ه����ذا امل�����ص��روع 
ويل  �صمو  ذك���ر  ك��م��ا  ك��ب��ري  ب�صكل  يعتمد 
العهد، على ال�صباب ال�صعودي الطموح يف 
اإدارته وتقدميه للعامل وفق اأف�صل �صورة 
دول  ب��ني  اململكة  واقت�صاد  مبكانة  تليق 

العامل باإذن اهلل.

ي��ج��م��ع ب����ني االإب���������داع وال����ت����ن����وع، وي��ت��ي��ح 
لاإن�صان املبدع الدخول فيه واالإ�صهام يف 
حتقيق اأهدافه، دون النظر اإلى وطنه اأو 

جن�صه«.
�صخ�صيا وبحكم  »اأن���ا  ق��ائ��ا  وخ��ت��م 
���ص��وف  ح��ل��م��ا  اأراه  ف���اإن���ن���ي  ال��ت��خ�����ص�����ش، 
يتحقق ال حمالة، ول�صوف يربز اإلى حيز 
وجميع  ال�صمال،  منطقة  وينقل  ال��واق��ع 
مناطق الوطن الغايل اإلى اآفاق امل�صتقبل 

والتقدم واالزدهار«.
من جانبه، قال امل�صرف على مركز 
عبدالعزيز  باجلامعة  ال�صركات  حوكمة 
العبيدي »مل يكن اإعان م�صروع اململكة 
اأو  تقني  مل�صروع  اإعانا  »نيوم«  الطموح 
اقت�صادي تقليدي مثل امل�صاريع ال�صائدة 
احل��ل��م  م�������ص���روع  بل هو  ال����ع����امل،  ح����ول 

اإلسعافات 
االولية..

في دورة 
لطالب العلوم

عدنان االلمعي 

متخ�ص�صة  دورة  العلوم،  ن��ادي  نظم 
كلية  االأولية لطاب  االإ���ص��ع��اف��ات  يف 
االأحمر  الهال  بالتعاون مع  العلوم، 

ال�صعودي مبنطقة ع�صري.
طالبا   40 ال�����دورة  وا���ص��ت��ه��دف��ت 
م�����ن ال���ك���ل���ي���ة، مت ت���دري���ب���ه���م ع��ل��ى 
ال���رئ���وي وكيفية  ال��ق��ل��ب��ي  االإن��ع��ا���ش 
م���ع���اجل���ة ح������االت ان�������ص���داد جم���رى 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة  التنف�ش، 
ح���االت ال�����ص��رع وال��ك�����ص��ور وال��ن��زي��ف 
واأن��واع احلروق والتعامل مع حاالت 
ال�����ط�����وارئ ال��ط��ب��ي��ة م����ث����ل االأزم����ات 
القلبية واجللطة الدماغية وهبوط 
ال�������ص���ك���ر وال���ت�������ص���م���م، وم�����ع ح�����االت 
مثل �صربات  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال�����ط�����وارئ 
املهمة  املهارات  ال�صم�ش وغريها من 

يف االإ�صعافات االأولية.
ال������دورة، مت اخ��ت��ب��ار  ن��ه��اي��ة   ويف 
ال���ط���اب حت��ري��ري��ا ل��ت��ح��دي��د م��دى 

ا�صتيعابهم للدورة التدريبية.
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شريط بشري لشعار سرطان الثدي
سارة القحطاني 

مثلت اأكرث من 400 طفلة من املرحلة االبتدائية �صعار »حملة �صرطان الثدي«، ب�صريط 
ب�صري يف بادرة هي االأولى من نوعها على م�صتوى املنطقة اجلنوبية.

املركز  ط��ال��ب��ات  م��ن  مب�صاعدة  الب�صري  ال�صعار  ال�صغريات  الطالبات  وك��ون��ت   
اجلامعي بال�صامر، وذلك تزامن مع احلملة التوعوية التي اأطلقها املركز اأخريا بهدف 
ر�صم  واالإ�صهام يف  املر�ش  هذا  �صد  وامل�صاندة  املعلومات  وتقدمي  والدعم  التوعية  رفع 
اخلطوط الوطنية للمحافظة على �سحة املراأة، وتثقيف من�سوبات وطالبات اجلامعة 
ومن�صوبات التعليم باملنطقة باأ�صرار �صرطان الثدي، والتعريف بكيفية الفح�ش ون�صر 

ثقافة الوعي بخطورة هذا املر�ش.
وعّرفت الطالبات ب�صبب اختيار اللون الوردي لل�صريط الذي يعود للدعم املعنوي 
الذي مييز مرتاديه جتاه الفئة امل�صابة، كما وزعت ال�صغريات برو�صورات توعوية على 

طالبات ومن�صوبات الكليات وعدد من احل�صور. 

تحقيق األهداف بالعقل الباطن
ليلى الشمراني 

وحدة  نظمت  اأب��ه��ا،  يف  املجتمع  بكلية  املجتمع  وب��رام��ج خدمة  اأن�صطة  تفعيل  اإط��ار  يف 
اأذك��ى مما  ل� 55 طالبة بعنوان »عقلك الباطن  التطوير واجل��ودة بالكلية، ور�صة عمل 
تت�صورين«، قدمتها اخت�صا�صية علم النف�ش احلا�صلة على رخ�صة مزاولة املهنة من 
الور�صة  و�صلطت  ع�صريي.  خما�ش  خديجة  الطبية،  للتخ�ص�صات  ال�صعودية  الهيئة 
حتقيق  يف  ودوره  امل��ع��ج��زات،  فعل  على  وق��درت��ه  ال��ب��اط��ن  العقل  ماهية  على  ال�����ص��وء 

االأهداف، وتخللها بع�ش االألعاب الذهنية، قبل اأن تختتم بعر�ش فيديو حتفيزي.

شراكة بين مجتمع الخميس وصدى اإلبداع
عايشة الشهري

للطفولة  االأول  »الربنامج  الطالبات(،  )�صطر  م�صيط  بخمي�ش  املجتمع  كلية  فّعلت 
الطاب  �صوؤون  رعاية عمادة  وذل��ك حتت  االإب��داع،  املعا�صر« يف مدر�صة �صدى  واملعلم 

ووكالة العمادة للطالبات، وبتوجيه من م�صاعدة عميد الكلية الدكتورة اأمل اآل م�صيط 
بالتعاون مع مدر�صة �صدى االإبداع االبتدائية للبنات. وا�صتهدفت الفعالية اأكرث من 

170 من الطالبات ومن�صوبات املدر�صة.
االأ���ص��ت��اذة  قدمتها  ال�صخ�صية«  باحلماية  »رف��ق  بعنوان  دورة  ال��ربن��ام��ج  و�صهد   
ماأمون  ر�صا  الدكتورة  م�صيط  بخمي�ش  املجتمع  بكلية  االآيل  احلا�صب  بق�صم  امل�صاعدة 
رائ��دة  قدمت  ثم  الطفل.  �صخ�صية  على  االإلكرتونيات  اأث��ر  فيها  وتناولت  االأف��ن��دي، 
الأمور  اأولياء  توعية  كيفية  كلمتها  خال  عبدالفتاح  ر�سا  الدكتورة  بالكلية  الن�ساط 
لبناتهم باأهمية التعليم، و�صرورة احرتام القائمني على العملية التعليمية واأ�صاليب 

حماية عقول االأبناء من الفكر املتطرف.
وخال الرنامج اأي�سا، قدمت طالبات الن�ساط برناجما خا�سا لأطفال الرو�سة 
ال��روح  لتنمية  هدفت  ج��وائ��ز،  ت��وزي��ع  اإل��ى  اإ�صافة  حركية،  واأخ���رى  دينية  وم�صابقات 
اجلماعية لاأطفال منذ ال�صغر، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وم�صاعدتهم على التكيف 
املدر�سة  بني  جمتمعية  �سراكة  عقد  الن�ساط  رائ��دة  وقعت  اخل��ت��ام،  وف��ى  الجتماعي. 

والكلية، لبناء ج�صور من العاقات والثقافات واالأن�صطة املتبادلة.

حل المشاكل األسرية.. في محاضرة
عايشة الشهري

حل  »ف��ن  بعنوان  حما�صره  الطالبات(  )�صطر  م�صيط  بخمي�ش  املجتمع  كلية  اأقامت 
امل�صاكل االأ�صرية«، وذلك حتت رعاية عمادة �صوؤون الطاب ووكالة العمادة للطالبات، 
وا�صتهدفت  م�صيط،  اآل  ح�صني  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  الكلية  عميد  م�صاعدة  م��ن  وبتوجيه 

املحا�صرة 65 طالبة من طالبات الكلية.
ع��ط��ا اهلل، خ��ال  ال��دك��ت��ورة جن���اء  املجتمع  بكلية  امل�����ص��اع��دة  االأ���ص��ت��اذة  ورك����زت 
املحا�صرة، على االأ�صرة باعتبارها  نواة املجتمع الب�صري واحلا�صن الرئي�صي الأفرادها 
عن  االأم��ث��ل��ة  لبع�ش  تطرقت  ث��م  ل��ه��م.  واال���ص��ت��ق��رار  والطماأنينة  ال�����ص��ع��ادة  وم�����ص��در 
اخلافات الزوجية ومناذج من الواقع، قبل اأن تعر�س اأ�سباب اخلافات. كما تناولت 
العديد من امل�صاكل االجتماعية املتمثلة يف امل�صكات النف�صية واالنفعالية، وامل�صكات 
لبع�ش  احللول  اأه��م  عطاهلل  وو�صعت  وغ��ريه��ا.  وال�صحية،  واالقت�صادية،  الثقافية، 

امل�صاكل ال�صائعة ومن بينها احلوار الناجح واال�صتماع اجليد.

برنامج عن أهمية الترجمة
نادية الخثعمي 

نظمت وحدة خدمة املجتمع بكلية العلوم واالآداب باأحد رفيدة، بالتعاون مع نادي وراق 
»نادي املرتجمات ال�صعوديات« برناجما بعنوان »ملاذا نرتجم؟«، قدمته قائدة وموؤ�ص�صة 
الفريق،  اأع�صاء  مب�صاركة  العمري،  نوف  التطبيقية  العلوم  بكلية  املحا�صرة  الفريق 
وهن: املعيدة �صمر يعن اهلل النمر )بكلية العلوم واالآداب باأحد رفيده واخلريجة جميلة 
الربنامج طالبات  وا�صتهدف  النف�ش(؛  اآل مريع )حا�صلة على ماج�صتري تخ�ش علم 
اللغة االإجنليزية، وذلك للتعريف باأهمية الرتجمة يف م�صريتهن وا�صتعرا�ش مفهوم 

الهوية والثقافة وارتباطها بالرتجمة وكيفية تعزيز الهوية الثقافية لدى الطالبات.

برنامج تحفيزي لطالبات علوم رفيدة
نادية الخثعمي

نظمت كلية العلوم واالآداب باأحد رفيدة، باإ�صراف وحدة خدمة املجتمع برنامج )�صاأكون 
ما اأريد(، بالتعاون مع خريجة احلا�صب االآيل، اأماين م�صبب القحطاين، وذلك لتحفيز 
وال�صعي لطموحاتهن بهمة عالية وبذل اجلهد  النجاح  الطالبات على معرفة طريق 
وعر�ش  ف��ق��رات  ع��دة  ال��ربن��ام��ج  وت��ن��اول  للقمة.  ال��و���ص��ول  �صبيل  امل��واه��ب يف  لتنمية 
لبع�ش  وا�صتعرا�صا  علمية،  وحقائق  مبعلومات  م��زودة  �صرائح  عدة  ي�صمل  بوربوينت 
ق�ص�ش ال�صخ�صيات الناجحة التي بداأت حياتها من ال�صفر وهددها الف�صل مرارا اإال 

اأنها جنحت بقوة االإرادة والعزمية.

ثالث دورات تدريبية
في اإلعالم واالتصال

»التخطيط  بعنوان  دورة  باجلامعة،  واالت�صال  االإع��ام  لق�صم  االإعامي  النادي  نظم 
اأهمها:  مو�صوعات  ال���دورة  وا�صتعر�صت  ال�صلمي،  �صارة  امل��درب��ة  قدمتها  ال�صخ�صي«، 
�صر  والتخطيط  الر�صالة  اأن  باعتبار  وذل��ك  وف��وائ��ده،  وم�صاراته  وم��زاي��اه،  التخطيط 
الفرد احلقيقي يف احلياة.  ومت يف  دور  التعرف على  كيفية  ا�صتعر�صت  كما  النجاح،  
للو�صول  وا���ص��ح��ة  تخطيط  ا�صرتاتيجية  ب��ن��اء  كيفية  على  ال��ت��دري��ب  ال����دورة  نهاية 

لاأهداف واإجنازها.
للمدربة حنان  ال�صحفي«  »املقال  بعنوان  دورة  النادي  قدم  مت�صل،   �صعيد  على 

الرويثي،  ت�صمنت عدة حماور منها »مدخل اإلى املقال ال�صحفي، وتعريف به«.
واأو�صحت الرويثي اأن املقال ال�صحفي تعبري ذاتي عن اأفكار واجتاهات وخربات، 

ور�صالة من العقل اإلى العقل والقلب.
ال�صحفي ومناق�صة  امل��ق��ال  ك��ت��اب��ة  ع��ل��ى  ال��ط��ال��ب��ات  ب��ت��دري��ب  ال����دورة  واخ��ت��ت��م��ت 
االت�صال  اأ�صتاذة  القيادة« قدمتها  »مهارات  بعنوان  دورة  النادي  نظم  واأي�صا  جماعية. 
القيادة«،   »م��ه��ارات  اأهمها  من  حم��اور  فيها  وتناولت  بوجمعة،  �صمرية  اال�صرتاتيجي 
كل  تو�صيح  اإل��ى  وتطرقت  القائد،  يف  تتوافر  اأن  ينبغي  مهارات  على  ال�صوء  م�صلطة 
مهارة، باالإ�صافة اإلى التدريب على كيفية تكوين فريق العمل واأهم اخل�صال الواجب 

توافرها يف ع�صو الفريق. 

محاضرة عن سرطان الثدي بآداب محايل
كريمة سالم 

العام،  العلوم واالآداب مبحايل ع�صري، ممر�صات من م�صت�صفى حمايل  ا�صتقبلت كلية 
على  ال��زي��ارة  وا�صتملت  احلكومية.  املوؤ�ص�صات  ب��ني  املجتمعية  ال�صراكة  �صمن  وذل��ك 
حما�صرة توعوية عن مر�ش �صرطان الثدي وكيفية الك�صف املبكر عنه، واأهم م�صبباته. 
الفعالية  وق��دم��ت  لل�صرطان.  العاملي  ال�صهر  فعاليات  �صمن  ال�صراكة  ه��ذه  وت��ن��درج 
املمر�صة فاطمة عبدالعزيز، ومت عر�ش مقاطع فيديو تو�صح كيفية الوقاية من هذا 

املر�ش.  وا�صتفاد من الربنامج عدد كبري من ع�صوات الكلية وما يقارب 80 طالبة.

دورات متنوعة لمركز التدريب والتطوير
كريمة سالم 

التدريبية  ال���دورات  من  جمموعة  حمايل،  مبجمع  والتطوير  التدريب  مركز  اأطلق 
�صالى  الدكتورة  النف�ش  وعلم  الرتبية  بق�صم  امل�صاعدة  االأ���ص��ت��اذة  وقدمت  لطالباته، 

�صالح، دورة تدريبية يف كفايات املعلمني، وذلك يف اإطار خدمة املجتمع.
ويف �صياق مت�صل، قدم املركز دورة تدريبية عن اإدارة االجتماعات، قدمتها املر�صدة 
التي  املعلومات  من  العديد  اإ�صافة  على  وحر�صت  �صديق،  منية  بالكلية  االجتماعية 

ت�صهم يف تطوير اأداء الطالبات يف �صتى املجاالت.

علوم وآداب محايل تشارك في »تبيان 3«
كريمة سالم 

من  ومن�صوباتها  الكلية  طالبات  من  مبجموعة  مبحايل  واالآداب  العلوم  كلية  �صاركت 
ممثلة  اجلامعة  اأقامته  ال��ذى   »3 »تبيان  برنامج  يف  واإداري���ات  تدري�ش  هيئة  ع�صوات 
الربيدي، من مركز  اأمل  ور�صة عمل قدمتها  الكلية  الطاب. وعقدت  �صوؤون  بعمادة 
امللك عبد العزيز للحوار الوطني، وتطرقت خالها اإلى العديد من املوا�صيع املجدولة 
و�صملت  ال�صال.  والفكر  التطرف  م��ن  اململكة  و�صبات  �صباب  حلماية  تبيان  مل�صروع 
الور�سة تخطيطا مل�ساريع تطوعية متكن الطالبة من النخراط فيها واإفادة املجتمع 

وحماية اأفراده، والقت اإعجاب كل من ح�صرها من طالبات اجلامعة.
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طالبنا
قضية

طالب: بوفيهات الجامعة تحتاج إلعادة صياغة
عبدالعزيز رديف

ي��ع��ت��م��د م��ع��ظ��م ال����ط����اب ع���ل���ى م����ا ي��ت��م 
ت��وف��ريه ل��ه��م يف اجل��ام��ع��ة م��ن خ��دم��ات، 
وباالأخ�ش اخلدمات الغذائية، ملا لها من 
الوقت  يف  بالنظر  ال��ط��اب  ل��دى  اأهمية 

الذي يق�صونه داخل جامعاتهم.
اأهميتها ومدى خدمتها  على  وبناء 

لهم، فاإنهم يتطلعون اإلى توفري خدمات 
من  ليتمكنوا  ع��ال  م�صتوى  ذات  غذائية 
ق�صاء يومهم داخل اجلامعة دون اللجوء 
اإل����ى اخل����روج م��ن��ه��ا م��ن اأج����ل وج��ب��ة م��ا، 
الناجتة عن اخلروج  ال�صلبيات  ولتجنب  
املحا�صرات  على  كالتاأخر  اجلامعة  م��ن 

والغياب عنها اأي�صا.
وت�صم اجلامعة عددا من البوفيهات 

االأعمال  اإدارة  طالب  اأو�صح  البوفيهات، 
باجلامعة، حممد البدر، اأن هناك العديد 
من االأم��ور التي يجب اإع��ادة النظر فيها 
حول خدمات تلك البوفيهات، اأولها غاء 
االأ�صناف  اأن  و»رغ���م  وتفاوتها،  االأ���ص��ع��ار 
اختافا  جن��د  فاإننا  مت�صابهة،   املقدمة 
كبريا يف االأ�صعار، ويجب اإعادة النظر يف 
االأك���ل م��ن ناحية جاهزيته  م��دى ج���ودة 

تعامل  اإل���ى  ب��االإ���ص��اف��ة  ت�صخينه،  واإع����ادة 
اأنه  اإل��ى  م�صريا  فيها«،  اخلدمة  مقدمي 
�صعيد جدا ببع�ش اأ�صماء الكوفيهات التي 

افتتحت اأخريا يف اجلامعة.

بدائية التحضير
كذلك اأ�صار الطالب بكلية العلوم االإدارية 
اأن هناك  اإل���ى  راق���ع،  اآل  وامل��ال��ي��ة، ح�صني 

تلك  خدمة  على  املاحظات  من  العديد 
ال��ب��وف��ي��ه��ات ل��ل��ط��اب، ك�����ص��ع��ف اجل���ودة 
امل��واد  حت�صري  »طريقة  وزاد  والنظافة. 
للنظافة  تفتقر  ج���دا  ب��دائ��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
هناك  اأن  اإل��ى  الفتا  الغذائية«،  والقيمة 
ا�صتغاال ماديا من قبل تلك الكوفيهات 
اأ�صوار  خ��ارج  الكوفيهات  باأ�صعار  مقارنة 
امل�صوؤول  على  »يجب  واأ���ص��اف  اجل��ام��ع��ة. 

املطعم  اإلى  اإ�صافة  الكليات،  على مداخل 
اجل����ام����ع����ي، وي���ع���ت���م���د م��ع��ظ��م ال���ط���اب 
من  قربها  ب�صبب  البوفيهات  ه��ذه  على 
كلياتهم، اإ�صافة اإلى حتا�صي زحام املطعم 

اجلامعي واأوقات دوامه.

إعادة نظر
وح�����ول اخل����دم����ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ه��ذه 
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قضية

المقومات األساسية للمطعم الناجح
تعني  ال  الطعام  جودة  الطعام:  • جودة 
ج�����ودة امل��ن��ت��ج ال��ن��ه��ائ��ي ف��ح�����س��ب، واإمن����ا 
ت��ع��ن��ي اجل�����ودة م��ن��ذ ب���داي���ة االإن���ت���اج اإل���ى 
اأ�ص�صا  هناك  اأن  اإال  وال��ت��وزي��ع،  الت�صنيع 
ي��ت��م ب��ن��اء ع��ل��ي��ه��ا ت��ق��ي��ي��م ج����ودة ال��ط��ع��ام 
ك���ال���ط���رق احل�����ص��ي��ة ع���ن ط���ري���ق جميع 
احلوا�ش »ال�صم، الروؤية، التذوق، اللم�ش، 
يف  كثريا  ت�صاعد  ال��ط��رق  وه��ذه  ال�صمع« 
والطرق  وتطويره،  الغذاء  تقبل  عملية 
غري احل�صية، وهي التي ت�صتخدم االآالت 
لتقييم خوا�ش الغذاء �صواء كانت خوا�صا 

طبيعية اأو كيميائية، وتكون كاالآتي:
ملعايري  وفقا  ال��غ��ذاء  ج��ودة  تكون  اأن   •

يتم  واأن  ل���اأغ���ذي���ة،  ال�����دويل  ال��د���ص��ت��ور 
اإج��������راء اخ����ت����ب����ارات ع�����ص��وائ��ي��ة ل��ع��ي��ن��ات 
م����ن خم������زون االأغ�����ذي�����ة مل���ع���رف���ة م���دى 

�صاحيتها لا�صتهاك الب�صري.
الغذائية  للمواد  التغليف  يكون  اأن   •

منا�صبا  للتخزين  والتوزيع.
• اأن تكون بطاقة �صرح حمتويات الغذاء 
مع  للم�صتهلك،  منا�صبة  وبلغة  وا�صحة 

ذكر تاريخ االنتاج وفرتة ال�صاحية.
يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  يتم  تخزين  املواد  اأن   •
اآم��ن��ة،  »ن��ظ��ي��ف��ة،  ظل  ظروف  منا�صبة 
اأي تلوث كيميائي«، و�صرورة  خالية من 
اإق����ام����ة  ف����ح����و�����ش  دوري����ة ل���ل���ت���اأك���د م��ن 

ال��غ��ذاء؛ ول��ذل��ك، يجب  �صامة وج���ودة 
الطعام  ج���ودة  م���راع���اة  مطعم  اأي  ع��ل��ى 
واملناولة  والتخزين  التجهيز  يف  املتمثلة 
ت�صمم  اأو  اأم���را����ش  اأي  ح����دوث  لتجنب 

نتيجة ا�صتخدامها.
���ص��ه��ادة  وج����ود  ال�����ص��ح��ي:  التفتي�ش   •
غاية  يف  اأم��ر  هو  �صليمة  �صحي  تفتي�ش 
التفتي�ش  عملية  حت��ر���ش  اإذ  االأه��م��ي��ة؛ 
وامل��ت��اب��ع��ة ال���دوري���ة ع��ل��ى ال��ت��زام املطعم 
ب���ق���واع���د االأم������ن ال���غ���ذائ���ي وال�����ص��ح��ة، 
واأي�����ص��ا ن��ظ��اف��ة ك��ل ���ص��يء م��ن اأر���ص��ي��ات 
ونظافة  وامل��رح��ا���ش  واأدوات  وط����اوالت 

النادل نف�صه وال�صيف.

مراقبتها  ال��ب��وف��ي��ه��ات  ه���ذه  ت�صغيل  ع��ن 
وم��راع��اة  دوري،  ب�صكل  عليها  وال��وق��وف 
االأ���ص��ع��ار مبا  ال��ط��اب م��ن ناحية تثبيت 

يتوافق مع اإمكانياتهم«.

وجوب التطوير
اأما طالب اللغة العربية، عبداهلل املغربي، 
الذي نا�صد با�صمه وبا�صم زمائه، اجلهة 
امل�������ص���وؤول���ة ع���ن ت�����ص��غ��ي��ل ال��ك��وف��ي��ه��ات يف 
ناحية  م��ن  ب��وج��وب تطويرها  اجل��ام��ع��ة، 
واأ���ص��ع��اره��ا وطريقة  امل��ق��دم��ة  االأ���ص��ن��اف 
ت��ق��دمي��ه��ا، اإ����ص���اف���ة اإل�����ى ت���وف���ري اأم���اك���ن 

جلو�ش وا�صرتاحات تتبع لها.
ال�����ص��روري عند اعتماد  »م��ن  وق���ال 
خدمات  لتقدمي  �صركة  اأو  موؤ�ص�صة  اأي 
غ��ذائ��ي��ة و���ص��ط جم��م��ع اأك���ادمي���ي ي��خ��دم 
م��ت��ط��ل��ب��ات  يف  ال���ن���ظ���ر  ال����ط����اب،  اآالف 
»الطاب«، وما  امل�صتفيدين من اخلدمة 
ر�صاهم،  يحوز  وم��ا  لهم،  تقدمية  ميكن 
وذلك الأن مثل هذه اخلدمة ال تقدم اإال 
مب��ق��اب��ل م����ادي، وع��ل��ى ���ص��وء ذل���ك يجب 
يتطلبه  ما  وفق  عالية  اخلدمة  تكون  اأن 
االأ���ص��ع��ار  اأن  اإل���ى  الف��ت��ا  م��ن��ه��ا«،  امل�صتفيد 
ت�صابه  م��ع  خمتلفة  ال��ك��وف��ي��ه��ات  ت��ل��ك  يف 

االأ�صناف.

المتضرر األول
العلوم  كلية  م��ن  ع�صريي،  ماجد  واأ���ص��ار 
االإدارية واملالية، اإلى اأن هناك العديد من 
ال�صلبيات التي يجب معاجلتها، كم�صكلة 
اإع�����داد ال��وج��ب��ات م��ن��ذ ���ص��اع��ات ال�����ص��ب��اح 
االأول������ى ل��ت��غ��ط��ي��ة اأك����رب ق���در مم��ك��ن من 
يف  االأ�صناف  و�صع  اإل��ى  اإ�صافة  الطلبات، 

قوالب مك�صوفة.
ع��دم  م���ن  االأول  »امل���ت�������ص���رر  وق�����ال 
االهتمام ب�صحة ونظافة االأكل املقدم، هو 

اإما  اإليها،  للجوء  ي�صطر  ال��ذي  الطالب 
ب�صبب عدم مقدرته للخروج من اجلامعة 
من  خلوفه  اأو  حما�صراته،  ك��رثة  ب�صبب 
زح����ام م���واق���ف ال�����ص��ي��ارات ع��ن��د اخل���روج 

وال����ع����ودة ل��ل��ج��ام��ع��ة ب���ني امل���ح���ا����ص���رات«، 
اأن��ه يجب توفري  اإل��ى  اأ���ص��ار ع�صريي  كما 
من  الطالب  لي�صتفيد  اأك��رث  ا���ص��رتاح��ات 

خدمات تلك الكوفيهات ب�صكل اأف�صل.

أماكن جلوس
واأك�������د ط���ال���ب ق�����ص��م امل���ح���ا����ص���ب���ة، الح���ق 
م��ن  ال���ع���دي���د  ه���ن���اك  اأن  ال���ق���ح���ط���اين، 
يختلف  اجلامعي  احل��رم  يف  الكوفيهات 

+ 
ق

فا
آ

واخلدمة  اجل���ودة  يف  بع�ش  ع��ن  بع�صها 
وامل���ك���ان. وق���ال »اف��ت��ت��ح اأخ����ريا ع���دد من 
باجليدة  التي ميكن و�صفها  الكوفيهات 
توافر  ع��دم  م��ن  ت��ع��اين  ت���زال  ولكنها ال 

اأم���اك���ن ا����ص���رتاح���ات ت��ل��ي��ق ب��ه��ا، ك��م��ا اأن 
هناك كوفيهات وفرت طاوالت للجلو�ش 
رواد  ويعتمد  للمظات،  تفتقر  ولكنها 
تلك البوفيهات على ظل ال�صجر بطرق 
ع�صوائية يجب تنظيمها«، م�صريا اإلى اأن 
م�صتوى  على  معروفة  كوفيهات  هناك 
امل��ن��ط��ق��ة مت اف��ت��ت��اح��ه��ا ح���دي���ث���ا، الق��ت 

ا�صتح�صان العديد من الطاب.

التوزيع
ح�صني،  في�صل  الطالب  اأو���ص��ح  كذلك 
من كلية العلوم الطبية التطبيقية، باأن 
اجل��ودة يف تلك الكوفيهات تختلف من 
اأن هناك بع�ش  اإل��ى  مكان الآخ��ر، الفتا 
يف  واح���د،  ك��ويف  فيها  يوجد  ال  الكليات 
مقابل كليات يوجد بها اأكرث من كويف، 
وتابع »يجب توزيع تلك الكوفيهات على 
الكليات لتخدمها ب�صكل كامل ولتخفف 
االأ�صعار  وا�صفا  اأي�����ص��ا«،  عليها  ال��زح��ام 
اإلى حد ما، مطالبا يف الوقت  باجليدة 
ومطاعم  كوفيهات  با�صتقطاب  نف�صه، 
عاملية تخدم الطاب بال�صكل ال�صحيح.

خدمات عادية
اأم�����ا ط���ال���ب ك��ل��ي��ة ال�����ص��ري��ع��ة واأ����ص���ول 
الدين، حامت �صعيد، فاأبدى ا�صتياءه من 
اخلدمات التي تقدمها تلك الكوفيهات 

من ناحية االأ�صعار واجلودة والنظافة.
وق������ال »مي���ك���ن و����ص���ف خ���دم���ات 
ك��وف��ي��ه��ات اجل��ام��ع��ة ب��ال��ع��ادي��ة واأق���ل، 
ومع ذلك جند اأن هناك اإقباال كبريا 
اأ���ص��ع��اره��ا و�صعف  ارت��ف��اع  رغ��م  عليها 
ج���ودت���ه���ا، ول���ك���ن ال��ط��ال��ب غ��ال��ب��ا ما 
�صعوبة  ب�صبب  اإليها  للجوء  ي�صطر 
اإي�����ج�����اد م����وق����ف ح�����ال اخل��������روج م��ن 

اجلامعة والعودة مرة اأخرى«.

عبداهلل املغربيح�صني ال راقعحامت �صعيد ماجد ع�صرييفي�صل ح�صني حممد البدر
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الكرسي المتحرك يدفع مهند للتميز
وتمثيل الجامعة داخليا وخارجيا

قصة خبرية

+ 
ق

فا
آ

أبو العالء المعري قاهر اإلعاقة البصرية
ه�(   449  - ه�   363( املعري  العاء  اأب��و 
اأحمد بن عبد اهلل  )973 -1057م( هو 
بن �صليمان الق�صاعي التنوخي املعري، 
واأدي��ب عربي  �صاعر وفيل�صوف ولغوي 
من ع�صر الدولة العبا�صية، ولد وتويف 
ال�صوري  ال�صمال  يف  النعمان  معرة  يف 
ب�رهني املحب�صني  . ُلقب  ُين�صب  واإليها 
ال��ب��ي��ت  ال��ع��م��ى وحم��ب�����ش  اأي حم��ب�����ش 
وذلك الأنه قد اعتزل النا�ش بعد عودته 

من بغداد حتى وفاته.
النعمان، يف  امل��ع��ري يف معرة  ول��د 
�صوريا حاليا، والتي ا�صتمد ا�صمه منها، 

ي��ن��ت��م��ي ل��ع��ائ��ل��ة ب��ن��ي ���ص��ل��ي��م��ان، وال��ت��ي 
ب���دوره���ا ت��ن��ت��م��ي ل��ق��ب��ي��ل��ة ت���ن���وخ، ج��ده 
االأعظم كان اأول قا�ش يف املدينة، وقد 
عرف بع�ش اأع�صاء عائلة بني �صليمان 
من  ال��راب��ع��ة  يف  ب�����ص��ره  ف��ق��د  بال�صعر، 

العمر نتيجة ملر�ش اجلدري.
ب����داأ ي��ق��راأ ال�����ص��ع��ر يف ���ص��ن مبكرة 
حوايل احلادية ع�صرة اأو الثانية ع�صرة 
من عمره يف بلدته معرة النعمان، ثم 

ذهب للدرا�صة يف حلب واأنطاكية.
وقد عا�ش اأبو العاء املعري حياته 
مكفوفا بعد اإ�صابته بداء اجلدري وهو 

يف ال���راب���ع���ة م���ن ع���م���ره، ف��ق��دت عينه 
بيا�ش  اليمنى  وغ�صي  الي�صرى الب�صر 
اأ�صعف قدرتها على الروؤية، ومل يلبث 
اأن فقد ب�صره، ومع ذلك، مل ي�صت�صلم، 
على  اأم����ره  وح���زم  م�صكلته   واج���ه  ب��ل 
حتى يبلغ  اجلهاد  موا�صا  االنت�صار، 
اأبدع فيها  الغاية، ف�صق طريقا معينة، 

�صاعرا ومفكرا وفيل�صوفا.
���ص��ع��ري��ة  جم��م��وع��ة  اأول  وك���ان���ت 
وقد  الزند«،  »�صقط  دي��وان  له،  ظهرت 

القت �صعبية كبرية.
اأم����ا ث����اين جم��م��وع��ة ���ص��ع��ري��ة له 

سعيد العمري

االأم��������ل.. االج����ت����ه����اد.. ال���ك���ف���اح وحت���دى 
ال����ظ����روف، ك��ل��ه��ا اج��ت��م��ع��ت يف  م��ت��ح��دى 
�صليم،  ح�صني  مهند  ال��ط��ال��ب  االإع���اق���ة، 
الذي يدر�ش تخ�ص�ش هند�صة  احلا�صب 
يف كلية احلا�صب، )امل�صتوى التا�صع(، ومل 
اأو  عزميته  م��ن  امل��ت��ح��رك  الكر�صي  يقلل 
يثنه عن التجول داخل اأورقة كليته، ويف 
ممراتها وبني قاعتها باحثا عن املعلومة، 

م�صت�صرفا امل�صتقبل.
يقول مهند »االإعاقة تكمن يف الفكر 
ال اجل�����ص��د، ج��م��ل��ة ���ص��م��ع��ن��اه��ا ورددن���اه���ا 
ا�ستطاع حتدي  راأينا منوذجا  كثريا كلما 
اهلل  بق�صاء  م��وؤم��ن  اأوال  ف��اأن��ا  ال��ظ��روف، 
درا�صتي  اأوا�صل  وق��دره، وه��ذا ما جعلني 
احلا�صب،  هند�صة  تخ�ص�ش  يف  اجلامعية 
واأن��ا حاليا يف اآخ��ر �صنة، واأتطلع اإل��ى  اأن 
اأكون مواطنا �صاحلا يخدم دينه ووطنه، 
بل  مرتفع،  م��ع��ديل  اأن  اهلل،  ف�صل  وم��ن 
اإنني من الطاب املتميزين، فطلب العلم 

لي�ش له نهاية«.

تمثيل خارجي
للح�صول  كليتي  مع  �صاركت  »لقد  وتابع 
على االعتماد العاملي ABET  لكلية علوم 
اإح��دى  يف  اجلامعة  مثلت  احلا�صب،  كما 
ال��دورات يف ماليزيا بجامعة UMP  ملدة 
���ص��ت��ة اأ����ص���اب���ي���ع، وح�����ص��ل��ت ع��ل��ى ال��ع��دي��د 
م���ن ال�����ص��ه��ادات ع��ل��ى امل�����ص��ت��وي��ني املحلي 
اأكون  باإخا�ش حتى  و�صاأعمل  وال��دويل، 
تفتخر  ال��ذي��ن  ج��ام��ع��ت��ي  من�صوبي  اأح���د 

بهم«.

 دور األسرة
لتحقيق  م�صاعدته  يف  اأ���ص��رت��ه  دور  وع��ن 
طموحه، ق��ال »ع��ربك��م اأق���دم  ك��ل ال�صكر 
ل���وال���دّي ع��ل��ى وق��وف��ه��م��ا ب��ج��ان��ب��ي، فقد 
�صها علي الكثري من االأمور التي اأحتاج 
نف�صي،  يف  الثقة  زرع  اأهمها:  ومن  اإليها، 
وم�صاعدتي يف اأموري الدرا�صية، بدءا من 
املرحلة االبتدائية و�صوال اإلى اجلامعية، 
وكذلك توفري �صائق ي�صاعدين يف التنقل 
الإجن��از كثري من االأم���ور املهمة �صواء يف 
اأو ق�صاء  ي��وم��ي��ا  اإل���ى اجل��ام��ع��ة  ال��ذه��اب 

حاجاتي اليومية«.

نظرة المجتمع
ال�صلبية  املجتمع  نظرة  اأن  مهند  ويوؤكد 
ت��وؤدي  اخلا�صة،  االحتياجات  ذوي  جت��اه 
اإعاقة االأف��راد الأنهم ي�صكلون  اإل��ى زي��ادة 
اأنف�صهم،  اإزاء  خا�صة  وم�صاعر  اجتاهات 
م��ا ي����وؤدي اإل����ى اإح��ب��اط��ات وا���ص��ط��راب��ات 
االإع��اق��ة؛  ازدواج يف  اإل��ى  ت���وؤدي  انفعالية 
عائقا  متثل  ال�صلبية  النا�ش  »نظرة  وزاد 
االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  مت��ك��ني  دون  ي���ح���ول 
اخلا�صة من التكيف، ومتثل نظرة النا�ش 
االحتياجات  ذوي  مع  ال�صلبي  وتعاملهم 
اخلا�صة، عائقا يحول دون متكينهم من 
االجتماعية  ب��اأدواره��م  القيام  التكيف يف 
ب�صبب اجل��ه��ل ال���ذي ي���وؤدي اإل���ى اخل��وف 
م�����ن االإع������اق������ة واع����ت����ق����اده����م اخل���اط���ئ 
ان���دم���اج ذوي االح��ت��ي��اج��ات  ب��ا���ص��ت��ح��ال��ة 

اخلا�صة يف املجتمع«.

معاناة داخل الجامعة
وحتدث مهند عن اأزمة املواقف و�صعوبة 
احل�صول على الرتاخي�ش الازمة داخل 

اجلامعة، موؤكدا اأنها اأ�صبحت معاناة.
وق��������ال »احل���������ص����ول ع���ل���ى رخ�����ص��ة 
الكثري  ي�صتلزم  اجلامعة  داخ��ل  للوقوف 
من اجلهد والتقارير الطبية، ونحن من 
نعد من  اخلا�صة  االح��ت��ي��اج��ات  اأ���ص��ح��اب 
بها  االه��ت��م��ام  ال��ت��ي يجب  املجتمع  ف��ئ��ات 
درجة  بها،  االهتمام  ويعك�ش  وبحاجاتها، 
رقي وحت�صر املجتمع، وم�صتوى متا�صكه.

االأم����اك����ن  ع���ل���ى  ال���ت���ع���دي  اأن  ك���م���ا 
ل��وح��ات  ع��ل��ى  اأو  ال��ف��ئ��ة  ل��ه��ذه  املخ�ص�صة 
يعد  ل��ه��م،  املخ�ص�صة  ل��اأم��اك��ن  االإر���ص��اد 
�صلوكا منحرفا وال يكفي  فقط تخ�صي�ش 
مواقف فقط ولوحات اإر�صادية، بل ينبغي 
حقوقنا  حلماية  ومتابعة  رق��اب��ة  ت��وف��ري 
انتهاكها كما  ملنع  رادع��ة  وفر�ش عقوبات 
املتقدمة  املجتمعات  من  كثري  يف  يحدث 
ل��ر���ص��د  ال��ت�����ص��وي��ر  اآالت  ت��ن��ت�����ص��ر  ح��ي��ث 

املخالفات، ومعاقبة املخالفني«.
واق�����رتح م��ه��ن��د ب����اأن ي��ك��ون ه��ن��اك 
م���ك���ان خم�����ص�����ش يف اجل��ام��ع��ة مل��ت��اب��ع��ة 
اخل��ا���ص��ة   االح���ت���ي���اج���ات  ذوي  ح������االت 
الطب  بكلية  ال��ط��ب��ي  ال���ك���ادر  ق��ب��ل  م��ن 
ال�صغط  ك��ق��ي��ا���ص��ات  ال��ك��ل��ي��ة،  ط���اب  اأو 
ت��ق��دمي  ال�صكر، وكذلك  م��ت��اب��ع��ة  اأو 

االإر�صادات الطبية.

و���ص��ف��ت ب���االأك���رث اإب���داع���ا ف��ه��ي »ل���زوم 
وثالث  »ال��ل��زوم��ي��ات«،  اأو  يلزمى  م��اال 
وهي  ال��غ��ف��ران«  »ر�صالة  اأعماله  اأ�صهر 
االأك��رث فاعلية وتاأثريا يف  الكتب  اأح��د 

الرتاث العربي.
ث��م ي��اأت��ي كتاب »ف��ق��رات وف��رتات« 
من  وغ���ريه���ا  وغ����اي����ات«  »ف�������ص���ول  اأو 

موؤلفاته.
وب���ف���ق���ده ال���ب�������ص���ر، مت�����ص��ك اأب����و 
العاء املعري بالب�صرية، فجعل العقل 
االإمامة  ول��ه  جلميع االأحكام  مقيا�صا 

املطلقة بقوله »ال اإمام �صوى العقل«.

العدد 213  |  16 صفر 1439  |  05 نوفمبر 2017



إعالن

بيئتنا حياتنا
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ارت���ب���ط م��ف��ه��وم ال���ذك���اء ب��ال��ع��م��ل��ي��ات 
واملعرفة  ب��ال��ذاك��رة  املتعلقة  العقلية 
واال����ص���ت���دالل  وال���ط���اق���ة  واالإدراك 
وال��������ق��������درة ال������ع������ددي������ة واالن�����ت�����ب�����اه 
واال����ص���ت���ي���ع���اب، وه���ن���اك ال���ع���دي���د من 
النظريات التي حاولت تف�صري الذكاء، 
التي بحثت يف  النظريات  اأوائ��ل  ومن 
الذكاء نظرية »�صبريمان« التي تنظر 
اإلى الذكاء ب�صورة ب�صيطة؛ اإذ اعتقد 
يف  يختلفون  النا�ش  اأن  الباحث  ه��ذا 
عقلية.  طاقة  من  ميتلكون  ما  م��دى 
ثم اأتى اآخرون بعد »�صبريمان«، اأمثال 
»ث���ري����ص���ت���ون« و»ج����ل����ف����ورد« و»ك���ات���ل« 
ف����ح����ددوا اأب���ن���ي���ة ال����ق����درات ال��ع��ق��ل��ي��ة 

بتف�صيل اأكرث.  
ثم جاء »�صترينربج« الذي اقرتح 
ن��ظ��ري��ة ت��ق��وم ع��ل��ى حت��ل��ي��ل م��ك��ون��ات 
ي�صتخدمها  التي  واالأ�صاليب  الذكاء، 
امل�صكات،  بحل  يقوم  عندما  االإن�صان 
للذكاء  اأ�صا�صية  مظاهر  اإل��ى  م�صريا 
يجب اأن تقوم عليها النظرية املكتملة 
ي�صتخدم يف  ال��ذي  العملي  ال��ذك��اء  يف 
م��واق��ف احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة ول��ي�����ش من 
ح�صر  �صهولة  ل��ع��دم  قيا�صه  ال�صهل 
تلك املواقف ، والذكاء االإبداعي الذي 
للم�صكات  حلول  اكت�صاف  يف  يتجلى 
خمتلفة  حلول  اكت�صاف  اأو  اجل��دي��دة 

غري ماألوفة. 
ال��ن��ظ��ري��ة مفهوم  وو���ص��ع��ت ه���ذه 
توؤكدها  مل  جم���االت  لتغطي  ال��ذك��اء 

نظريات الذكاء االأخرى. 
ث��م ج���اء غ���اردن���ر وا���ص��ع نظرية 
ال���ذك���اءات امل��ت��ع��ددة ال���ذي ن��ح��ا نحوا 

خم���ت���ل���ف���ا ع�����ن ب���ق���ي���ة ال���ب���اح���ث���ني يف 
حم���اول���ت���ه ت��ف�����ص��ري ط��ب��ي��ع��ة ال���ذك���اء، 
م�����ص��ت��م��دا ن��ظ��ري��ت��ه م���ن م��اح��ظ��ات��ه 
ل���اأف���راد ال���ذي���ن ي��ت��م��ت��ع��ون ب��ق��درات 
ع��ق��ل��ي��ة خ���ارق���ة يف ب��ع�����ش امل���ج���االت، 
الذكاء  اختبار  يف  يح�صلون  ال  لكنهم 
دون��ه��ا،  اأو  متو�صطة  درج���ات  على  اإال 
م��وؤل��ف  ال��ذك��اء  اأن  يعتقد  جعله  مم��ا 
م���ن ك��ث��ري م���ن ال����ق����درات امل��ن��ف�����ص��ل��ة 
م�صتقا  بعمله  منها  ك��ل  ي��ق��وم  ال��ت��ي 
ا���ص��ت��ق��اال ن�صبيا ع��ن االآخ����ر. وت��رى 
اأمن��اط��ا  ميلكون  النا�س  اأن  النظرية 
يف  وال�سعف  القوة  نقاط  من  فريدة 

القدرة العقلية.

مرتكزات النظرية 
املتعددة من  الذكاءات  نظرية  تنطلق 
ول��دي��ه��م  ي���ول���دون  االأط���ف���ال  اأن  كل 
هو  م��ا  م��ت��ع��ددة منها  ذهنية  ك��ف��اءات 
�صعيف ومنها ما هو قوي، ومن �صاأن 
ل��دى  م��ا  تنمي  اأن  ال��ف��ع��ال��ة  ال��رتب��ي��ة 
املتعلم من كفاءات �صعيفة وتعمل يف 
الوقت نف�صه على زيادة تنمية ما هو 

قوي لديه. 
وق����د ق��دم��ت ن��ظ��ري��ة ال���ذك���اءات 
املتعددة تف�صريا جديدا الإعادة النظر 
يف قيا�ش الذكاء الذي جت�صده نظرية 
اه��ت��م��ت  ك��م��ا   ،IQ ال��ع��ق��ل��ي  ال���ع���ام���ل 
تت�صكل  التي  الكيفية  فهم  مبحاولة 
ب��ه��ا االإم���ك���ان���ات ال��ذه��ن��ي��ة ل��اإن�����ص��ان 
وال���ط���رق ال��ت��ي تهتم ب��ه��ا ���ص��ريورات 

التعلم. 
اأف��������ك��������ار»غ��������اردن��������ر«  وك�������ان�������ت   
حملها  ال��ت��ي   Gardener، H،1983
ك���ت���اب���اه »اأ����ص���ك���ال ال��ع��ق��ل ال��ب�����ص��رى«، 

و»اإط������ارات ال��ع��ق��ل« ت��رف�����ش ف��ك��رة اأن 
االإن�������ص���ان مي��ت��ل��ك ذك�����اء واح�������دا، بل 
ذكاءات م�صتقلة، ي�صغل كل منها حيزا 
ول��ك��ل منها من��وذج  دم��اغ��ه،  معينا يف 
وا���ص��ح يف ال��ع��ق��ل، ون��ظ��ام خمتلف يف 

االأداء
تعددي  بت�صور  يتعلق  االأم���ر  اإن 
ل����ل����ذك����اء، ت�������ص���ور ي����اأخ����ذ ب��االع��ت��ب��ار 
وهو  الإن�سان،  ن�ساط  اأ�سكال  خمتلف 
الذهنية  باختافاتنا  يعرتف  ت�صور 
يف  امل��وج��ودة  املتناق�صة  وب��االأ���ص��ال��ي��ب 

�صلوك الذهن الب�صري.
ويف ه���ذا االإط�����ار، ي��ق��ول غ��اردن��ر 
من  للتخل�ش  ح���ان  ق��د  ال��وق��ت  اإن   :
املفهوم  ذل��ك  ل��ل��ذك��اء،  الكلي  امل��ف��ه��وم 
الذي يقي�صه املعامل العقلي، والتفرغ 
للكيفية  ط��ب��ي��ع��ي  ب�����ص��ك��ل  ل��اه��ت��م��ام 
ال��ت��ي ت��ن��م��ي ب��ه��ا ال�����ص��ع��وب ال��ك��ف��اءات 
ول��ن��اأخ��ذ  عي�صها،  لنمط  ال�����ص��روري��ة 
على �صبيل املثال اأ�صاليب عمل البحارة 

اإيل  اإن��ه��م يهتدون  ال��ب��ح��ار،  يف و���ص��ط 
ط��ري��ق��ه��م م����ن ب����ني ع�����دد ك���ب���ري م��ن 
الطرق، وذلك بف�صل النجوم وبف�صل 
وبف�صل  امل���اء  على  مراكبهم  ح��رك��ات 
بع�ش العامات امل�صتتة. اإن كلمة ذكاء 
براعة  تعني دون �صك  اإليهم  بالن�صبة 

يف املاحة. 
املهند�صني  اإل���ى  ك��ذل��ك  ولننظر 
والر�صامني  والقنا�صني  وال�صيادين 
وال���ري���ا����ص���ي���ني وامل�����درب�����ني وروؤ�����ص����اء 
كل  اإن  وغ��ريه��م.  وال�صحرة  القبائل 
االأدوار التي يقوم بها هوؤالء ينبغي اأن 

توؤخذ باالعتبار. 
التي  وال��ق��درات  الكفاءات  كل  اإن 
وعملهم  حياتهم  يف  ه���وؤالء  يظهرها 
تعد دون �صك �صكا من اأ�صكال الذكاء 
الذي ال يقت�صر على املهارات اللغوية 
متجده  مما  واملنطق،  الريا�صيات  اأو 
اخ���ت���ب���ارات امل���ع���ام���ل ال��ع��ق��ل��ي؛ وع��ل��ى 
ه��ذا االأ���ص��ا���ش، ف��اإن نظرية ال��ذك��اءات 

امل���ت���ع���ددة ت���ق���ف م���وق���ف���ا خ���ا����ص���ا م��ن 
جمدت  طاملا  التي  ال��ذك��اء،  اختبارات 
بخ�صو�ش  اأح���ك���ام  ب���اإ����ص���دار  وق���ام���ت 

الطاب وم�صتقبلهم الدرا�صي. 
اأق����ام غ���اردن���ر ن��ظ��ري��ة ال���ذك���اءات 
امل���ت���ع���ددة ع���ل���ى ع�����دة اأ����ص�������ش، مي��ك��ن 

اخت�سارها يف النقاط التالية :
من  متعددة  جمموعة  • الذكاء 
الذكاءات قابلة للنمو والتطور .

• يتوافر كل �صخ�ش على تكوين 
م��ت��ف��رد م���ن ال����ذك����اءات امل��ت��ع��ددة 

املتنوعة .
منوها  يف  ال���ذك���اءات  تختلف   •
ب��ني  اأو  ال����واح����د  ال����ف����رد  داخ������ل 

االأفراد.
• ميكن تنمية الذكاءات املتعددة 
اأت��ي��ح��ت  اإذا  م��ت��ف��اوت��ة  ب���درج���ات 

الفر�صة لذلك .
وق����ي����ا�����ش  حت������دي������د  مي�����ك�����ن   •
ال����ذك����اءات امل���ت���ع���ددة، وال���ق���درات 

+ 
ق
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كيف تتشكل 
اإلمكانات 
الذهنية لدى 
اإلنسان؟

نظريات علمية

النظم التعليمية ونظرية الذكاءات المتعددة
عموما  النامية  ال��دول  يف  التعليم  يعاين 
فاملواد  املتعلمني،  ع��امل  عن  االبتعاد  من 
االأحيان بطرق  اأغلب  التعليمية تقدم يف 
جافة ومملة، دون مراعاة بيئة املتعلمني 
اأن���ه���ا ال تعري  وح���اج���ات���ه���م، ف�����ص��ا ع���ن 
العقلية  وق��درات��ه��م  مل��دارك��ه��م  اه��ت��م��ام��ا 
اأ�صاليب  املختلفة، وما تقت�صيه من تنوع 
ينا�صب  مب��ا  فئة  ك��ل  ملخاطبة  ال��ت��دري�����ش 
ال��ذي  ال�����ص��يء  وه��و  التعلم،  يف  طريقتها 
املواد  املتعلمني يتعاملون مع  اأغلب  جعل 

الدرا�صية دون تاأثر اأو انفعال وجداين.  
هذا االأمر وّلد لدى بع�صهم النفور 
م�صاعر  ي��ك��ون��ون  وج��ع��ل��ه��م  وامل���ل���ل، 

���ص��ل��ب��ي��ة جت�����اه امل���در����ص���ني وال��ب��ي��ئ��ة 
امل��در���ص��ي��ة ب�صكل ع���ام، وب��خ��ا���ص��ة يف 
وق����ت ي��ت��اح ل��ه��م ف��ي��ه ال��ت��ع��ام��ل مع 
التعليمية  ال��و���ص��ائ��ل  م���ن  ال��ع��دي��د 
اأنتجتها  التي  وامل��ت��ط��ورة،  احلديثة 
تعمل  والتي  املعا�صرة،  التكنولوجيا 
على اإ�صباع حاجاتهم املعرفية بطرق 
ميكننا  ول��ك��ن��ه  وم�����ص��وق��ة.  تفاعلية 
التي  النظرية  ه��ذه  م��ن  اال�صتفادة 
قد جتعلنا نطور من قدرات طابنا 

اإذا قمنا  مبا يلي:
االأن�����ص��ط��ة  امل��ع��ل��م��ون  ي���ن���وع  اأن   •
ال��درا���ص��ة  ح��ج��رة  داخ����ل  التعليمية 

ل��ل��وح��دة ال��درا���ص��ي��ة ال����واح����دة مبا 
ي��ت��ن��ا���ص��ب م���ع ال�����ذك�����اءات امل��ت��ع��ددة 
ل��ل��ت��ام��ي��ذ ل��ك��ي ي��ت��م��ك��ن ك���ل تلميذ 
ال��ذي  الن�ساط  ال���س��ت��ف��ادة م��ن  م��ن 

يوافق ذكاءاته.
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  تعميم  ي��ت��م  اأن   •
ال���ت���دري�������ش ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ن��ظ��ري��ة 
ل��ف��ئ��ات  ال���ت���دري�������ش  ال������ذك������اءات يف 

خا�صة.
امل��راح��ل  مناهج  تعديل  يتم  اأن   •
تعتمد  بحيث  املختلفة  التعليمية 
ا�صتغال  ع��ل��ى  تدري�صهم  اأ���ص��ال��ي��ب 
املختلفة  ذكاءاتهم  يف  القوة  جوانب 

وراء  التي تقف  العقلية  املعرفية 
كل نوع.

أنواع الذكاء
ه��وارد غاردنر عن جمموعة  يتحدث 
من الذكاءات املتعددة التي تتاأثر مبا 
االإن�صان  م��ع  يولد  وراث���ي فطري  ه��و 
من جهة، ومبا هو مكت�صب من البيئة 
هذه  غ��اردن��ر  �صنف  وق��د  واملجتمع«. 
�صنتطرق  اأن��واع  ثمانية  اإلى  الذكاءات 

اإليها بالتف�صيل:
اللغوي. • الذكاء 

الريا�صي. املنطقي،  • الذكاء 
التفاعلي. • الذكاء 

الذاتي. • الذكاء 
اجل�صمي.  • الذكاء 
املو�صيقي. • الذكاء 

الف�صائي. الب�صري،  • الذكاء 
الطبيعي. • الذكاء 
الوجودي. • الذكاء 

امل��ت��ع��ددة؛  ال���ذك���اءات  لنظرية  وف��ق��ا 
على  تعتمد  احل��ال��ي��ة  ال��ربام��ج  الأن 
ت���ن���م���ي���ة ج�����وان�����ب ����ص���ع���ف���ه���م ف��ق��ط 
وت���ت���ج���اه���ل ج����وان����ب ال����ق����وة ال��ت��ي 
درا�صتهم  يف  منها  اال�صتفادة  ميكن 

االأكادميية.
• اأن حتتوي اأ�صاليب التدري�ش على 
اأن�����ص��ط��ة ت��ن��م��ي ال���ق���درات وامل��واه��ب 

اخلا�صة لدى التاميذ.
التاميذ  تقييم  على  االعتماد   •
ع���ل���ى ط������رق واأ�����ص����ال����ي����ب م���ت���ع���ددة 
اجلوانب  كل  تغطي  بحيث  االأب��ع��اد، 

لدى الفرد.
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ال���دم���ج م�����ص��ط��ل��ح ذائ�����ع ال�����ص��ي��ت وا���ص��ع 
االن��ت�����ص��ار يف جم���ال ال��رتب��ي��ة اخل��ا���ص��ة، 
ومي��ث��ل ف��ك��رة ج��دل��ي��ة ي��ن��ا���ص��ره��ا الكثري 
اجتاها  هناك  اأن  اإال  الكثري،  ويعار�صها 
م����وؤي����دا ل���ل���دم���ج ي�����ص��ت��ن��د اإل������ى ال���ف���وائ���د 
ب�صفة  املجتمع  على  تعود  التي  العديدة 
اخلا�صة  االحتياجات  ذوي  وعلى  ع��ام��ة، 
املعار�ش  االجت���اه  وي��اأت��ي  خا�صة.  ب�صفة 
ل��ي��داف��ع ع��ن وج��ه��ات ن��ظ��ره ب��ق��اع��دة اأن 
وجود ذوي االحتياجات اخلا�صة مبدار�ش 
الرتبية اخلا�صة بهم، ميثل اأكرث ا�صتفادة 

واأمنا لهم.
وي������در�������ش م����ق����رر ال�����دم�����ج ل�����ذوي 
العادية  ب��امل��دار���ش  اخلا�صة  االحتياجات 
والطاب  امل�صارات  جلميع   )201 )خا�ش 
بامل�صتوى الثالث بق�صم الرتبية اخلا�صة 
متطلب  وه��و  باجلامعة،  الرتبية  بكلية 
تو�صيف  ويحتوي  الق�صم،  متطلبات  من 
امل���ق���رر ع��ل��ى م��ف��ه��وم ال���دم���ج وف��ل�����ص��ف��ت��ه 
وم�صكاته،  وا�صرتاتيجياته،  واأ�صاليبه، 

واالأ�ص�ش التي يقوم عليها.
 ك����م����ا ي���ت�������ص���م���ن ب�����رام�����ج ت���ق���دمي 
خ���دم���ات ال��رتب��ي��ة اخل��ا���ص��ة يف امل���دار����ش 
الدمج  م��دار���ش  تطوير  اأ�صباب  ال��ع��ادي��ة، 
وخ�������ص���ائ�������ص���ه���ا، م���ت���ط���ل���ب���ات ال����دم����ج يف 
ال���ف�������ص���ول ال����ع����ادي����ة، اإع��������داد امل��ع��ل��م��ني، 
الطاب  تهيئة  الدرا�صية،  املناهج  اإع��داد 
ال����ع����ادي����ني، ت���ه���ي���ئ���ة  االأ�������ص������رة، ت��ع��دي��ل 
االجت���اه���ات االج��ت��م��اع��ي��ة، اأن�����واع ال��دم��ج 
االأك������ادمي������ي واالج����ت����م����اع����ي امل��ج��ت��م��ع��ي 
املدر�صي،  واالجتماعي  والكلي  واجلزئي 
غ��رف��ة امل�������ص���ادر واحل��ق��ي��ب��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
امل�صتخدمة  التعليمية  اال�صرتاتيجيات 
امل�صاعدة يف  ال��ع��ادي  ال��درا���ص��ي  ال�صف  يف 
عملية الدمج، وجت��ارب ال��دول يف ق�صايا 

وم�صكات الدمج، وواقع ق�صية الدمج يف 
اململكة وبع�ش الدول العربية.

الطاب  و�صع  باأنه  الدمج  ويعرف 
من ذوي االحتياجات اخلا�صة ال�صاحلني 
للدمج مع اأقرانهم من الطاب العاديني 
من  لا�صتفادة  ال��ع��ام  التعليم  مب��دار���ش 
ج��م��ي��ع اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة داخ�����ل ه��ذه 
املدار�ش، بجانب تقدمي خدمات الرتبية 
اخل���ا����ص���ة ط��ب��ق��ا الح���ت���ي���اج���ات ال��ط��اب 
م��ن ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة، وذل��ك 
االجتماعي  والتكافوؤ  امل�صاواة  حق  بهدف 
والنف�صية  االأكادميية  اجلوانب  وحت�صني 

واالجتماعية.

»التربية الخاصة«.. مقرر يعتني بذوي االحتياجات

الدمج.. إيجابيات تتفوق على السلبيات
للدمج �صلبيات كما له اإيجابيات؛ ولذلك 
ي��ج��ب اأن ي��ت��ن��ب��ه اأول���ي���اء اأم�����ور ال��ط��اب 
لتلك ال�صلبيات لتفاديها، ومن ثم تعزيز 

االإيجابيات.

إيجابيات الدمج   
جديدة.  اأكادميية  مهارات  • تعلم 

اجتماعية  م���ه���ارات  واك��ت�����ص��اب  تعلم   •
جديدة. 

اخلا�صة  االحتياجات  ذوي  ثقة  • تعزيز 
باأنف�صهم عن طريق دجمهم بالعاديني. 

اخل��ا���ص��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ���ص��ع��ور   •
واأنهم  املجتمع  يتجزاأ من  باأنهم جزء ال 

غري مف�صولني عنه. 
املتوافرة  االإمكانيات  من  اال�صتفادة   •

لدى ذوي االحتياجات اخلا�صة.
نحو  واالأه��ايل  املجتمع  نظرة  • تعديل 

ذوي االحتياجات اخلا�صة. 
• اخلا�صة بقدرتهم على العطاء �صاأنهم 

�صاأن  العاديني. 
• يرفع قدرة ذوي االحتياجات اخلا�صة 
على جمابهة االإحباطات التي تواجههم. 
• يوؤدي وجود ذوي االحتياجات اخلا�صة 
اإل��ى  وال��ع��ادي��ني يف ف�صل درا���ص��ي واح���د 

زيادة التفاعل واالت�صال.
• قد يظهر الدمج للمتخ�ص�صني وغري 

ال��ت�����ص��اب��ه بني  اأوج������ه  اأن  امل��ت��خ�����ص�����ص��ني 
التاميذ من ذوي االحتياجات اخلا�صة 
واأق���ران���ه���م ال���ع���ادي���ني اأك�����رث م���ن اأوج����ه 

االختاف.
 

سلبيات الدمج
االأح���ي���ان  ب��ع�����ش  يف  ال���دم���ج  • ي�����ص��ب��ح 
االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  م��ن  بالطفل  م�����ص��را 
ي��ك��ون وج�����وده �صكليا  اخل��ا���ص��ة ع��ن��دم��ا 
ب��امل��در���ص��ة ال��ع��ادي��ة اإم���ا حل��دة اإع��اق��ت��ه اأو 

لعدم وجود الظروف املائمة. 
جتاه  املجتمع  يحملها  التي  ال�صلبية   •
ذوي االحتياجات اخلا�صة ت�صكل �صعوبة 
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نحو تطبيق هذه ال�صيا�صة وتنفيذها.
ذوي  و���س��ط  اإح���ب���اط  اإل���ى  ي����وؤدي  • ق��د 
االحتياجات اخلا�صة ب�صبب عدم القدرة 

على جماراة الطاب العاديني.
القلق  زي����ادة  اإل���ى  ال��دم��ج  ي����وؤدي  • ق��د 
االح����ت����ي����اج����ات  ذوي  ل�������دى  واخل�����ج�����ل 

اخلا�صة.
خلل  االأح���ي���ان  بع�ش  يف  ي��ح��دث  ق��د   •
ل��ل��م��دار���ش  االإداري  ال��ن��ظ��ام  يف  ف�صل  اأو 
نتائج  اإلى  بال�صرورة  ي��وؤدي  العادية مما 
ال��ت��ام��ي��ذ داخ��ل  ت�����ص��ر بجميع  وخ��ي��م��ة 
املدر�صة، بل اإن اآثاره �صوف متتد لت�صمل 

املجتمع بوجه عام.

مقررات دراسية

المقرر: التربية الخاصة
أستاذ المقرر: د. يوسف محمد عيد

القسم: قسم التربية الخاصة
الكلية: كلية التربية

املدار�ش  يف  الدمج  عملية  ولتطبيق 
اأن ي���ك���ون ه���ن���اك ت��راب��ط   ال���ع���ام���ة الب����د 
وت���ع���اون ب���ني امل��ت��خ�����ص�����ص��ني يف ال��رتب��ي��ة 
التعليم  يف  املتخ�ص�صني  وب��ني  اخل��ا���ص��ة 
ال���ع���ام، اإ���ص��اف��ة اإل����ى ت��وف��ري االإم��ك��ان��ي��ات 

الازمة لنجاح عملية الدمج.

فوائد الدمج على طالب ذوي 
االحتياجات والعاديين واألسرة 

ذوي  ل��دى  بالنف�ش  الثقة  زي���ادة   •
االحتياجات اخلا�صة. 

• اك��ت�����ص��اب امل����ه����ارات االأك���ادمي���ي���ة 
واالجتماعية.

ال�����ص��ل��ب��ي لنظام  ال��ت��اأث��ري  ت��ف��ادي   •
العزل.

من�����و الجت������اه������ات الإي���ج���اب���ي���ة   •
الطاب  ب��اجت��اه  العاديني  للطاب 

من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
واأم�����ه�����ات ذوي  اآب��������اء  ت��خ��ل��ي�����ش   •
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة م���ن ال��ق��ل��ق 

امل�صتمر على م�صري اأبنائهم.
التعليم  ب��وزارة  الدمج  وع��ن جتربة 
رئي�ش  يقول  ال�صعودية،  العربية  باململكة 
مبجل�ش  العلمي  والبحث  التعليم  جلنة 
ال�ص�ورى الدكتور انا�صر املو�صى »حتقيقا 
التي  اململكة  يف  التعليم  �صيا�صة  الأه��داف 

-188( ومن   )57  -54( موادها  يف  ن�صت 
واملعوقني  املتفوقني  تعليم  اأن  على   )194
التعليمي  ال��ن��ظ��ام  م���ن  ي��ت��ج��زاأ  ال  ج����زء 
ب��امل��م��ل��ك��ة، وا���ص��ت��ج��اب��ة ل��ل��ت��ط��ور ال�����ص��ري��ع، 
ي�صهدهما  ال��ل��ذي��ن  ال��ك��ب��ري،  وال��ت��و���ص��ع 
جم���ال ت��رب��ي��ة وت��ع��ل��ي��م ال��ف��ئ��ات اخل��ا���ص��ة 
يف امل��م��ل��ك��ة، واإدراك������ا م��ن ال�����وزارة حلجم 
الذي  امل���ردود  ب��اأن  واإمي��ان��ا منها  امل�صكلة، 
�صينجم عن تقدمي تلك اخلدمات للفئات 
الفئات  تلك  على  يقت�صر  ل��ن  امل�صتفيدة 
ف��ح�����ص��ب، ب��ل ���َص��ُي��ح��دث  ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 
االأمانة  و�صعت  فقد  الرتبوية،   العملية 
عام  ب���ال���وزارة  اخل��ا���ص��ة  للرتبية  ال��ع��ام��ة 

على  ترتكز  تربوية  ا�صرتاتيجية   1417
االأول منها على تفعيل  10 حم��اور، ن�ش 
تربية  جم���ال  يف  ال��ع��ادي��ة  امل���دار����ش  دور 
العاديني، يف حني  االأط��ف��ال غري  وتعليم 
ن�ش املحور الثاين على تو�صيع نطاق دور 

معاهد الرتبية اخلا�صة«.
واأ�����ص����اف »حت��ق��ي��ق��ا الأه�������داف ه��ذه 
اال�صرتاتيجية، فقد تبنت االأمانة العامة 
ل��ل��رتب��ي��ة اخل��ا���ص��ة ب����ال����وزارة ع����ددا من 
مقدمتها  يف  ياأتي  الطموحة،  امل�صروعات 
دمج  اأ�صلوب  تطبيق  يف  التو�صع  م�صروع 
االأط��ف�����ال ذوي االح��ت��ي��اج�����ات ال��رتب��وي��ة 

اخلا�صة يف مدار�ش التعلي�م الع��ام«.
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مواهب طالبية

هادي الشهراني 

اأو�صح الطالب عبدالكرمي خالد اآل جلبان، 
م���ن ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم االإداري��������ة وامل���ال���ي���ة، اأن 
بهدف  عاما   14 منذ  ب��داأ  بالت�صوير  �صغفه 
االحتفاظ بال�صور، ثم تطور اإلى اأن و�صل 
ل��اح��رتاف يف وق��ت وج��ي��ز، وت��وج موهبته 
رحلة  وث��ق  عندما  ر�صمية  ب�صفة  بالعمل 
مدر�صية ملدينة اجلوف حني كان طالبا يف 

املرحلة الثانوية.

حدثنا عن موهبتك وكيف تطورت؟
ك��ان��ت ال��ب��داي��ة ه��واي��ة وح��ب��ا يف االحتفاظ 
باللحظة لكي تبقى مدى احلياة، وتطورت، 
وهلل احلمد، اإلى  مرحلة االح��رتاف، وكان 

ذلك تقريبا عام 1425.
يف املرحلة الثانوية، كان هناك مع�صكر 
ا�ستمر  اجلوف  مدينة  يف  الك�سافة  لن�ساط 
املع�صكر  يف  اأعمل  اأن  منى  وطلب  اأ�صبوعا، 
اأول  كانت  وه��ذه  الرحلة،  لتوثيق  م�صورا 
مرة، ثم توا�صلت مع امل�صورين املوجودين 
ب���داأت  ه��ن��اك  وم���ن  اأك����رب؛  ب�صكل  باملنطقة 
ان��ط��اق��ت��ي ال��ف��ع��ل��ي��ة يف ع���امل ال��ت�����ص��وي��ر، 

والزال اأمامي الكثري لكي اأتعلمه.  

متى تلتقط عد�صتك
�صالتها املن�صودة؟

ال��ر���ص��ول �صلى اهلل عليه  اأت��ب��ع ح��دي��ث  اأن���ا 
اإذا  يحب  اهلل  »اإن  ن�صه  يقول  ال��ذي  و�صلم 
عمل اأحدكم عما اأن يتقنه«، فاإن مل جتد 
الكامريا االحرتافية التي ت�صاعد  باإ�صافة 
بالت�صوير  اأق����وم  ال  ل��ل�����ص��ورة،  اجل��م��ال��ي��ات 

حتى لو كان الكادر ذا جمالية كبرية.
  

من دعمك يف م�صريتك؟
وال�����دي ب�����ص��ب��ب ق��رب��ه م��ن��ي وب�����ص��ب��ب ق��رب��ه 
ل��ق��ل��ب��ي، وه���و ي��ت��ف��ه��م ع��م��ل��ي وح��ب��ي ل��ه��ذه 
يتجاهلها  اأن  امل��م��ك��ن  م���ن  ال��ت��ي  ال��ه��واي��ة 
عليها  يتعودا  مل  اأنهم  ب�صبب  االآب���اء  اأغلب 
اأنها تاأخذ  اإلى  اإ�صافة  ال�صابقة،  يف حياتهم 
م��ن امل�صورين وق��ت��ا وج��ه��دا ك��ب��ريا الإب���راز 

لقطاتهم يف اأجمل حلة.
 

اأف�صل �صوره لك, وق�صتها؟ 
اأب��ه��ا، وك��ان  اأح���د االأي����ام كنت يف مم�صى  يف 
اأ�صا عندما تنتابني  مزاجي متعكرا، واأنا 

آل جلبان: شغفي بالتصوير
هل تستطيع بدأ في المرحلة الثانوية

العيش
بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن

املوقف علمني در�صا مهما يف عدم االكتئاب 
من اأي �سغوط تواجهني يف احلياة.

تطلعاتك امل�صتقبلية؟
اأنني  يف  ك��ب��رية  واالآم����ال  ك��ث��رية  التطلعات 
اأ���ص��ل مل��ا ب���داأت م��ن اأج��ل��ه، ول��ك��ن حاليا اأن��ا 
اأجتهد الأجعل ال�صورة تتحدث عن نف�صها، 

ه���ذه احل����ايل اأ���ص��ع��ر ب��ال��رغ��ب��ة يف اخل���روج 
احلالة  هذه  تكون  وقد  �صيء،  اأي  لت�صوير 
غربية لدى اجلميع، ولكن هذا ما يجعلني 
الق�صة،  تفا�صيل  ويف  الت�صوير.  يف  اأب���دع 
اأن���ن���ي راأي�����ت ���ص��اب��ا م���ن ذوي االح��ت��ي��اج��ات 
اخلا�صة يتجول بفرح وبابت�صامة، متحديا 
ل��ه، وه��ذا  ���س��ورة  بالتقاط  اإع��اق��ت��ه، فقمت 

واأن اأجعلها تخلق تاأثريا اإيجابيا يف املجتمع 
باإذن اهلل. 

كلمة اأخرية؟
ل�صراء  امل��ال  ميلك  ال  ملن  اأقدمها  ن�صيحة 
امل��ق��ول��ة  وه�����ي  ف�����اخ�����رة،  ت�������ص���وي���ر  اأدوات 

ال�صهرية: »عني امل�صور هي االأهم«.

تطور عدسات التصوير
يوم من  ال�صوئي يف  الت�صوير  مل يكن 
االأي������ام م��ن��ذ اخ���رتاع���ه ه���واي���ة ج��ذاب��ة 
وق����د جنح  االآن.   ه���و  ك��م��ا  ل��ل��م��اي��ني 
كرواد  التاريخ  �صطرهم  الذين  العلماء 
يف ت��ط��وي��ر ال��ت�����ص��وي��ر، واإث�����راء ال��ع��امل 
ب���ال���ك���ام���ريات خم��ت��ل��ف��ة اال����ص���ت���خ���دام، 
والكامريا يف نظر ع�صاقها هي القيثارة 
التي يعزف على اأوتارها نغمات متباينة 
من ال�صوء واللون والظل. وقد تطورت 
عد�صات الكامريات، على النحو التايل:

:»PRIME« العد�صة الأولية
بديل  ال  اأن  يعلم  متمر�ش  م�صور  ك��ل 

عن العد�صات االأولية، اأي العد�صات ذات 
ال��ط��ول ال��ب��وؤري ال��واح��د، على خاف 
الثاقبة  ال�����ص��ور  ذات  ال�����زوم،  ع��د���ص��ات 
واالأداء الب�صري املمتاز، وجتمع الكثري 
م���ن ال�����ص��وء »ل��ك��ون��ه��ا م�����ص��ن��وع��ة من 

عد�صة واحدة اإجماال.
لك  ت�����ص��م��ح   f/1.8 ف��ت��ح��ة  اإن  ث���م 
اأو عند  ال��ن��ور اخل��اف��ت  ب��ال��ت�����ص��وي��ر يف 
ف��اإن  واأخ����ريا  ف��ا���ش.  م��ن دون  الغ�صق 
»اخل��ل��ف��ي��ة   Bokeh »ب���وك���ي���ه«  ت����اأث����ري 
ال�صبابية مع فتحة العد�صة املرتفعة«، 
يعطي �صورا مطرية جدا لاأ�صخا�ش. 
اأن  ميكنك  ال  للمزيد  م�صتعدا  كنت  اإن 

 Canon EF 50mm تخطئ مع عد�صة
.f/1.4

عد�صة الزوم
عليك  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة  • ال��ع��د���ص��ة 
ال��ت��ف��ك��ري ف��ي��ه��ا ه����ي ع���د����ص���ة زوم 
ب��ع��ي��دة امل�����دى، وه��ن��ا خ��ي��ارن��ا يقع 
 L Series على عد�صة من �صل�صلة 

.Canon العالية اجلودة من

  L series ���ص��ل�����ص��ل��ة  م���ن  اإن���ه���ا   •
يعني  ه���ذا   ،Canon م��ن  امل��رتف��ة 
اأن���ه���ا ت��ت��ح��م��ل ال��ك��ث��ري م���ن اإ����ص���اءة 
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اال���ص��ت��ع��م��ال و����ص���وره���ا م��ده�����ص��ة 
وثاقبة.

f/4 ثابتة على كل مدى  فتحة   •
�صتح�صل  اأن���ك  يعني  ه��ذا  ال����زوم. 
ع��ل��ى ك���م ك����اف م���ن ال�������ص���وء عند 
ت�����ص��وي��ر امل�����ص��اه��د ال��ري��ا���ص��ي��ة اأو 
ب��ع��ي��دة، مما  م��ن م�صافة  ال��ط��ي��ور 
ي�صمح ب�صرعة ت�صوير عالية منعا 

لتاأثريات االهتزاز.

من  ه���و  م��ل��م   200-70 م����دى   •
الت�صوير،  �صيوعا يف عامل  االأك��رث 

 Canon بطراز  التفكري  وميكنك 
نظام  200mm f/4L IS-70  مع 
ت��ث��ب��ي��ت ب�����ص��ري ل��ك��ن خ��ا���ص��ي��ت��ه��ا 
املانعة لاهتزاز ت�صمح لك باإطالة 
ت��اأث��ري  ال��ت�����ص��وي��ر م���ن دون  م����دة 

�صلبي لاهتزاز.

• العد�صتان من نوع EF، اأي اأنها 
 Canon ك���ام���ريات  ع��ل��ى  �صتعمل 
 550D، »م��ث��ل   APS-C ن���وع  م��ن 
 »60D و   650D، 700D، 7D
 5D Full frame مثل  مب�صت�صعر 

.5D MKIII و MKII
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مواهب طالبية

عائشة الـشهري

املعلومات  نظم  بق�صم  الطالبة  اأك��دت 
يف ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��خ��م��ي�����ش م�����ص��ي��ط، 
لدعم  بع�صري  يونايتد  ف��ري��ق  رئي�صة 
العمل  القحطاين، اأن  املواهب، �صمية 
الكثري  للمتطوعني  التطوعي ي�صيف 
م��ن امل���ه���ارات ك������اإدارة ال���وق���ت، وزي����ادة 
ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����ش، وخ��ل��ق ف��ر���ش جيدة 
ل���ل���ت���وا����ص���ل م����ع االآخ���ري���ن، وت���ق���وي���ة 
العاقات االإن�صانية. وك�صفت يف حوار 
م����ع »اآف����اق« اأن���ه���ا ب�����داأت ال��ت��ط��وع قبل 
خم�ش �صنوات، موؤكدة �صعيها من خال 
اإلى  التطوعي،  العمل  م�صاركاتها  يف 
م�صتوى  من  وال��رف��ع  املجتمع،  خدمة 
املهارات  وتطوير  املجتمعية،  اخلدمة 

التطوعية  لدى االأجيال  القادمة.

ما اأهم مواهبك؟
ب��ف�����ص��ل اهلل  اأع����ت����رب ن��ف�����ص��ي م��ت��ع��ددة 
امل��واه��ب وامل���ه���ارات، واأ���ص��ت��ط��ي��ع اإجن���از 
اأك���������رث م�����ن م���ه���م���ة ب�������ص���ك���ل مم����ت����از، 
ك���م���ا مت���ي���زت يف جم������االت ال��ت�����ص��وي��ر 
ال�����ف�����وت�����وغ�����رايف، وال�����ف�����ن ال���رق���م���ي، 
وال�����ر������ص�����م، وت�������ص���م���ي���م االإع������ان������ات، 
وب��رام��ج احل��ا���ص��وب، اإ���ص��اف��ة اإل��ى اأنني 
م�صممة  لبع�ش قنوات املن�صدين على 
مع  العمل  اأي�صا  يل  و�صبق  »يوتيوب«، 

�صحف اإلكرتونية للتغطيات بع�صري.

هل التحقت باأي من الدورات؟
األ�����ت�����ح�����ق ب�������������دورات ك�����ث�����رية ت��خ�����ش 
اللغة  دورة يف  االآيل، وكذلك  احلا�صب 
االإجنليزية، كما ح�صلت على 20 دورة 
معتمدة يف جماالت خمتلفة، باالإ�صافة 
التي  ال����دورات  بجميع  التحاقي  اإل���ى 
الكلية،  يف  الطابي  الن�ساط  اأق��ام��ه��ا 
ال�صخ�صية  وبناء  االإدارة  والتي تخ�ش 

وتطوير الذات.

ما املنا�صب التي ت�صغلينها 
يف الوقت احلايل؟

املجتمع  لكلية  اإعامية  من�صقة  اأعمل 
ال��ط��ال��ب��ات«،  »�صطر  م�صيط  بخمي�ش 
وم��ن�����ص��ق��ة اإع���ام���ي���ة مل���رك���ز امل��وه��ب��ة 
واالإب��������������داع، واإع�����ام�����ي�����ة مب��ل��ت��ق��ي��ات 
ورئي�صة  ع�����ص��ري،  مبنطقة  امل��ح��اف��ظ��ة 
لفريق يونايتد ع�صري، ورئي�صة لفريق 

برلنت الن�صائي اأي�صا.

سمية القحطاني: العمل التطوعي يزيد الثقة بالنفس

اأهداف ت�صعني لتحقيقها
من خالل عملك رئي�صة
لفريق يونايتد ع�صري؟

بجميع  يهتم  يونايتد  ف��ري��ق  ن���ادي 
امل�������واه�������ب، وي����ع����م����ل ع����ل����ى دع���م���ه���ا 
البلد  ل��ه��ذا  وت�����ص��خ��ريه��ا  وتنميتها 
املعطاء، واأه��دف من خال رئا�صتي 
ل�������ه، اإل�������ى ت����ع����زي����ز امل������واه������ب ع��رب 
للفريق مبنطقة  الفعالة  امل�صاركات 
ع�صري وتنميتها وتطويرها، واإلى اأن 
الكوادر  الفريق االأول جلذب  ن�صبح 
وحت��ق��ي��ق اأع���ل���ى ق��ي��م��ة الأع�����ص��ائ��ن��ا، 
بلدنا  تنمية  االإ�صهام يف  اإل��ى  اإ�صافة 

بكل فخر واعتزاز.

متى بداأ م�صوار عملك
يف جانب التطوع؟

بداأ قبل خم�صة اأعوام ون�صف، فبعد اأن 
للدعوة  ال��ت��ع��اوين  املكتب  م��ع  تطوعت 
واالإر�صاد وتوعية اجلاليات باأحد رفيدة 
امللتقيات  ب��رام��ج  اإق��ام��ة  يف  للم�صاعدة 
انطلق  م��ت��ط��وع��ة،  ب�صفتي  وامل�����ص��ارك��ة 
م�������ص���واري وح���ب���ي ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي، 
واأ�صبحت من اأع�صاء الق�صم االإعامي، 
و���ص��اأ���ص��ت��م��ر ب��امل�����ص��اع��دة ل��ل��ج��ه��ات ال��ت��ي 

تدعم االأعمال  التطوعية.
وال اأن�����ص��ى  ج��دي، وال��د اأب���ي، فهو 
ق����دوت����ي يف ح����ب ال���ت���ط���وع وم�����ص��ان��دة 
الوفاء  ك��ان مدر�صة يف  االآخ��ري��ن، فقد 

االل����ت����زام  ويف  ل���ع���م���ل���ه،  واالإخ������ا�������ش 
باالأخاق احلميدة، اإذ نهلت منه كثريا 
االأك���رث،  و�صيظل، رحمه  منه  وتعلمت 
�صتبقى  ك��م��ا  ق��ل��ب��ي،  يف  ح��ا���ص��را  اهلل، 

مبادئه درو�صا اأتعلم منها با�صتمرار.

اإلى ماذا تطمحني
يف جمال التطوع؟

اأط���م���ح اإل����ى خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، وال��رف��ع 
م����ن م�������ص���ت���وى اخل����دم����ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
التطوعية  لدى  امل����ه����ارات  وت���ط���وي���ر 
باأن  اأوؤمن فعا  االأجيال  القادمة، واأنا 
اأعمايل التطوعية اأ�صهمت ب�صكل مبا�صر 
مهاراتي، وجعلتني  وتنمية  تطوير  يف 

كما اأردت يوما اأن اأكون.
 

اأبرز م�صاركاتك يف املجال 
التطوعي على م�صتوى الكلية 

وخارجها؟
دار  كزيارة  احلمد،  وهلل  الكثري،  هناك 
التاأهيل  وزي���ارة  االجتماعية،  الرعاية 
اخلا�صة،  االحتياجات  وذوي  ال�صامل 
والقيام  باملنطقة،  امل�صت�صفيات  وزي���ارة 
التطوعية،  ومنها  امل���ب���ادرات  ببع�ش 
اأ�صهمت  ال��ن��ظ��اف��ة، ك��م��ا  م��ب��ادرة ع��ام��ل 
يف ع���م���ل ت���ط���وع���ي ق����ام����ت ب�����ه ك��ل��ي��ة 
عميد  م�صاعدة  م��ن  بتوجيه  املجتمع 
 400 ب��اإف��ط��ار  ال��ن�����س��اط  ورائ����دة  الكلية 

يف  واملن�صوبات  الطالبات  �صائمة  من 
يوم عا�صوراء املا�صي، و�صاركت يف �صهر 
اإف��ط��ار  م��ب��ادرة  على  بالعمل  رم�����ص��ان، 

�صائم،  �صملت 320 �صخ�صا.

ما املهارات التي ي�صيفها
العمل التطوعي للفتاة؟

فر�صة  اأن��ه  كما  بالنف�ش،  ثقة  يزيدها 
جيدة للتوا�صل مع االآخرين، ويفيدها 
يف اإدارة الوقت وتطوير املهارات، وزيادة 
وتقوية  املجتمع،  اأف����راد  ب��ني  التكاتف 
اأهمية  واإدراك  االإن�����ص��ان��ي��ة،  ال��ع��اق��ات 

العمل اجلماعي وتقبل الراأي االآخر.

هل حتتاج الطالبة املوهوبة
اإلى دعم خا�ص من اجلامعة؟

وحتفيز  م�صتمر  دع���م  اإل���ى  ب��ل  حتتاج 
قبل كل �صيء من خال اإقامة الدورات 
واملعار�ش وور�ش العمل والربامج التي 
ت�صهم يف التطوير، فاإن كانت اجلامعة 
ال ت��وف��ر ال���دع���م ل��ط��ال��ب��ت��ه��ا امل��وه��وب��ة، 
ف��ل��ن جت���د ه����ذه امل��وه��ب��ة اأي م�����ص��اح��ة 

لانطاق واالإبداع  واال�صتمرار.
عام   ب�صكل  خالد  امللك  وجلامعة 
االأن�صطة  تفعيل  يف  وف��ع��ال  ك��ب��ري  دور 
كما  م�صتمر،  ب�صكل  الطالبات  وحتفيز 
اأن لكلية املجتمع بخمي�ش م�صيط دورا 
و�صلت  م��ا  ويف  مواهبي  دع��م  يف  كبريا 
اأن رائ��دة  ب��ال��ذك��ر  اإل��ي��ه االآن.  وج��دي��ر 
ما  عبدالفتاح  ر�سا  الدكتورة  الن�ساط 
لطالباتها  الكامل  ال��دع��م  تقدم  زال��ت 
وحت��ف��ي��زه��م وال���ع���م���ل ع��ل��ى ا���ص��ت��ث��م��ار 
اأن�������ص���ى ال������دور ال��ك��ب��ري  ع��ق��ول��ه��م. وال 
اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  الكلية  عميد  مل�صاعدة 
ح�����ص��ني اآل م�����ص��ي��ط ال��ت��ي اأب�����رزت ا���ص��م 
ال�صماء؛  عنان  اإل��ى  و�صل  حتى  الكلية 

فهي املوجه واملحفز الرئي�صي لنا.

كلمة اأخرية؟ 
تكون  اأن  ت�صتطيع  ال�صعودية  الفتاة 
اأخاقيات  م��ن  متتلكه  مب��ا  االأف�صل 
وق�������درات وم����واه����ب، وت�����ص��ت��ط��ي��ع اأن 
جمتمعها؛  يف  ق��وي��ة  ب�����ص��م��ة  ت����رتك 
ا�صتمري  يف  ل���ه���ا:  ول����ذل����ك  اأق����ول 
وازرعي  الب�صمة  توقف  دون  العطاء 
ي��ك��ون  اأن  ي���ج���ب  ك���م���ا  امل���ج���ت���م���ع  يف 
اإح�������ص���ا����ص���ك اإي���ج���اب���ي���ا م��ه��م��ا ك��ان��ت 
التحديات،  ك��ان��ت  ومهما  ال��ظ��روف، 

ومهما كان املوؤثر اخلارجي.
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آفاق مصورة

يوم في أروقة الجامعة
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أكاديميا
أقسام

إدارة األعمال 
بأبها.. أربع 

سنوات من إعداد 
كوادر مؤهلة 

لعالم المال
زهراء حبتر

االأعمال  اإدارة  ق�صم  على  امل�صرفة  ك�صفت 
باأبها،  امل��ن��زيل  واالقت�صاد  االإدارة  بكلية 
االأ�����ص����ت����اذة دال���ي���ا ���ص��ل��م��ان احل����رب����ي، اأن 
ال��ق�����ص��م ي��ق��دم ب��رن��ام��ج ال��ب��ك��ال��وري��و���ش، 
واأبدت حر�صهن يف الق�صم على االهتمام 
اإمي��ان��ا  العلمي،  البحث  ج��ان��ب  وتطوير 
منهن باأهميته كركيزة من ركائز العملية 
االأكادميية. م�صرية اإلى اأن لديهن خطة 
االهتمام  بتكثيف  اجلامعي  ال��ع��ام  ل��ه��ذا 
ور�ش  اإقامة  العلمي، من خال  بالبحث 

عمل وحلقات نقا�صية ب�صكل دوري.

خدمة المجتمع
ولفتت اإلى اأن الق�صم فاز يف العام املا�صي 
ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل�����ص��اب��ق��ة  يف  االأول  ب���امل���رك���ز 
اأن  كما  الكلية،  م�صتوى  على  للطالبات 
املجتمع،  خدمة  جانب  يف  م�صاركات  ل��ه 
بامل�صوؤولية  عليه  ال��ق��ائ��م��ني  م��ن  اإمي��ان��ا 
ه���ذا  يف  دوره  واأه���م���ي���ة  االج���ت���م���اع���ي���ة، 
اجل���ان���ب، ح��ي��ث ����ص���ارك ال��ق�����ص��م يف ع��دة 
ح���م���ات ك��ح��م��ل��ة ال��ت�����ص��ج��ري ل��اه��ت��م��ام 
ب���ال���ب���ي���ئ���ة، وح���م���ل���ة ت����دوي����ر ال���ن���ف���اي���ات، 
تثقيفية  دورات  ت��ق��دمي  اإل���ى  ب��االإ���ص��اف��ة 
خال  م��ن  املجتمع  يف  خمتلفة  ل�صرائح 
وامل�صت�صفيات  للمدار�ش  ميدانية  زي��ارات 
�صيقدم  الق�صم  اأن  واأب���ان���ت  وال�����ص��ج��ون. 
ث��م��ان��ي��ة اأن�����ص��ط��ة خم��ت��ل��ف��ة يف ال��ف�����ص��ل 
الدرا�صي احلايل من خال نادي الريادة 

لاأن�صطة الطابية.

تدريب الطالبات 
وح�������ول ح����ر�����ش ال���ق�������ص���م ع���ل���ى ت���اأه���ي���ل 

ط���ال���ب���ات���ه ل�������ص���وق ال���ع���م���ل ق���ال���ت دال���ي���ا 
احلربي »الق�صم حري�ش على تلبية �صوق 

العمل بخريحات موؤهات.
كما نحر�ش على التطوير امل�صتمر 
بني  الربط  خال  من  طالباته،  ملهارات 
العملي،  االأك���ادمي���ي واجل��ان��ب  اجل��ان��ب 
�صوق  يف  للطالبات  امل��ي��داين  ب��ال��ت��دري��ب 
ال��ع��م��ل ال����ذي ي��ع��د م��ت��ط��ل��ب��ا م��ه��م��ا من 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��خ��رج، وم���ن خ��ال��ه ف���اإن 
ل��دي��ن��ا ����ص���راك���ات وع����اق����ات ج���ي���دة مع 
اأرب�������اب ال���ع���م���ل، وي�����ص��اع��دن��ا ا���ص��ت��ط��اع 
الطالبات  واأداء  مل�صتوى  وجهات نظرهم 
م��ه��ارات  تطوير  على  لديهم  امل��ت��درب��ات 

الطالبات«.

طموحات 
واأبدت حر�صهن على االرتقاء مب�صتوى 
ال����ق���������ص����م، م�����ن خ�������ال رف�������ع م�����ص��ت��وى 
ذوات  طالبات  ب��اإع��داد  التعلم  خمرجات 
ك���ف���اءات ع��ل��م��ي��ة مم��ي��زه ل�����ص��وق ال��ع��م��ل، 
اأع�صاء هيئه التدري�ش  وتطوير مهارات 
والبحثية،  االأكادميية  كافه اجلوانب  يف 
وزيادة ورفع م�صاركات الق�صم يف اخلدمة 

االجتماعية.
 

نبذة تاريخية
االإدارة  بكلية  االأعمال  اإدارة  ق�صم  اأن�صئ 
 ،1435 ع��ام  يف  باأبها  املنزيل  واالقت�صاد 
الق�صم  االأول�����ى يف  ال��دف��ع��ة  وت��خ��رج��ت 
ال���ع���ام امل��ا���ص��ي، وب��ل��غ ع���دد اخل��ري��ج��ات 
الق�صم  ط��ال��ب��ات  ع��دد  يبلغ  بينما   ،144
اأع�صاء هيئة  حاليا 424، كما يبلغ عدد 
ا، وي�صم  الق�صم 14 ع�صو  التدري�ش يف 

الق�صم ثاثة معامل.

الرؤية
ال������ري������ادة وال������ق������درة ع���ل���ى ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة يف 
ت��خ�����ص�����ص��ات ال��ع��ل��وم االإداري�������ة يف اجل��وان��ب 

البحثية والتعليمية وخدمة املجتمع.

الرسالة
ق��ي��ادي��ة متميزة وف��ق��ا ملعايري  ك���وادر  اإع����داد 
دول���ي���ة، واإج�������راء ب���ح���وث ع��ل��م��ي��ة يف جم��ال 
مع  فاعلة  جمتمعية  �صراكة  وبناء  املعرفة، 

بيئة االأعمال املحلية.

األهداف
ذات  وق��ي��ادي��ة  اإداري����ة  ك���وادر  • اإع����داد 
يف  معريف  م�صتوى  ذات  تناف�صية  ق��درة 

عامل املال واالأعمال.
يف  وم��وؤث��رة  متميزة  بحوث  اإج���راء   •

املجال املعريف الإدارة االأعمال.
• امل�صاهمة الفاعلة يف خدمة املجتمع، 
���ص��راك��ات جمتمعية،  ب��ن��اء  م���ن خ���ال 
من  االأع��م��ال  ق��ط��اع  متطلبات  وتلبية 

املوارد الب�صرية املتخ�ص�صة.
التعامل  م��ه��ارات  اخل��ري��ج  اإك�����ص��اب   •
ملواكبة  احلديثة  التقنية  اأ�صاليب  م��ع 

متطلبات �صوق العمل.
• ال�صعي اإلى احل�صول على االعتمادات 

االأكادميية املحلية والدولية.
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أقسام

خالد العمري

اأكد رئي�ش ق�صم علوم التاأهيل الطبي بكلية 
العلوم الطبية التطبيقية، االأ�صتاذ امل�صارك 
الدكتور  ال��ط��ب��ي،  ال��ت��اأه��ي��ل  ع��ل��وم  بالق�صم 
الق�صم  اقرتاب  �صام،  حممد عبداحلميد 
خال  م��ن  املرحلة  طموحات  حتقيق  م��ن 
الوظيفي،  ال��ع��اج  تخ�ص�صي  ا���ص��ت��ح��داث 
وع����اج ال��ت��خ��اط��ب وال�����ص��م��ع، ب��ع��د اأن مت 
ل��درا���ص��ة  االأع�����ص��اء  م��ن  اإر����ص���ال مبتعثني 
يف  التخ�ص�صني،  والدكتوراه يف  املاج�صتري 
كل من اململكة املتحدة والواليات املتحدة، 

متهيدا لبدء الدرا�صة يف الربناجمني. 

متى اأن�صئ الق�صم
وماذا يقدم لطالبه؟

اأن�صئ ق�صم علوم التاأهيل الطبي باجلامعة  
له  اأ���ص��ب��ح  ي��ن��م��و ح��ت��ى  ب����داأ  ث���م  يف 2003، 
لتخريجه طابا  وذل��ك  املجتمع،  �صيت يف 
واالأب��ح��اث  ال��درا���ص��ة  ناحية  م��ن  متميزين 
وخدماته املتميزة للمجتمع، وي�صم برنامج 
ب���رام���ج معتمدة  ال��ط��ب��ي ث��اث��ة  ال��ت��اأه��ي��ل 
وهي: العاج الطبيعي، والعاج الوظيفي، 
وعاج التخاطب وال�صمع، وبرنامج العاج 
البكالوريو�ش،  درجة  الذي مينح  الطبيعي 
هيئة  وي�صم  الق�صم،  يف  حاليا  املتوافر  هو 
ع��ال��ي��ة يف جم��ايل  ك����ف����اءات  ذات  ت���دري�������ش 
الق�صم  ت��زوي��د  مت  ك��م��ا  وال��ب��ح��ث،  التعليم 

بو�صائل تعليمية وبحثية متطورة.
اأم������ا ب���رن���اجم���ا ال����ع����اج ال��وظ��ي��ف��ي، 
وع����اج ال��ت��خ��اط��ب وال�����ص��م��ع، ف��ت��م اإر���ص��ال 
املاج�صتري  لدرا�صة  الزماء  من  مبتعثني 
الوظيفي  العاج  تخ�ص�ش  يف  والدكتوراه 
يف  وال�صمع  التخاطب  ا�صطرابات  وع��اج 
كل من اململكة املتحدة والواليات املتحدة، 

متهيدا لبدء الدرا�صة يف الربناجمني.
وي���ق���دم ال��ق�����ص��م ل��ط��اب��ه اخل���دم���ات 
التخ�ص�ش  جم���ال  يف  امل��م��ي��زة  التعليمية 
الناحية  اأو  النظرية،  الناحية  م��ن  ���ص��واء 
التطبيقية يف جميع فروع العاج الطبيعي 

وو�صائله ملختلف االأمرا�ش.

كيف يواكب الق�صم تطورات
جمال الخت�صا�ص؟

ي�����واك�����ب ك�����ل م�����ا ه�����و ج����دي����د يف جم����ال 
ال��و���ص��ائ��ل  اأح����دث  ب��ا���ص��ت��خ��دام  التخ�ص�ش 

املجال  يف  احل��دي��ث��ة  واالأج���ه���زة  التعليمية 
ا�صتخدامها  كيفية  على  الطاب  وتدريب 
لهم  املو�صي  املر�صى  اأن��واع  لعاج خمتلف 
بالعاج الطبيعي، وذلك كي يحقق الق�صم 
تخريج  اإل���ى  ت��ه��دف  ور�صالته التي  روؤي��ت��ه 
تدريبا  م���درب  طبيعي  ع��اج  اخت�صا�صي 
اململكة  ل��ت��ل��ب��ي��ة ح��اج��ة جم��ت��م��ع��ات  ج��ي��دا 
ال�صحية،  ل��ل��رع��اي��ة  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
وك����ذل����ك ن���ه���دف ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف ت��ط��وي��ر 
عاج  خدمات  وتوفري  ال�صحية،  ال�صيا�صة 

طبيعي ممتازة للمجتمع املحلي.

هل هناك تعاون بني ق�صمكم
واأق�صام علوم التاأهيل الطبي

يف اجلامعات الأخرى؟
نعم، التعاون موجود بني الق�صم واالأق�صام 
ل�����ه يف خم���ت���ل���ف اجل����ام����ع����ات  امل�����ن�����اظ�����رة 
ال�����ص��ع��ودي��ة، وذل���ك م��ن خ���ال اجتماعات 
دوري��ة على م�صتوى عمداء ووك��اء كليات 
ب��اجل��ام��ع��ات  التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
ال�������ص���ع���ودي���ة، واحل���������ص����ور وامل�������ص���ارك���ة يف 
تقام  ال��ت��ي  العلمية  وال���ن���دوات  امل���وؤمت���رات 
مبختلف  الطبي  التاأهيل  علوم  اأق�صام  يف 

اجلامعات باململكة.

ما الإعاقة مبفهومها ال�صامل؟
عندما تذكر االإعاقة يذكر معها التاأهيل؛ 
اأن  وال ميكن  واح��دة،  لعملة  وجهان  فهما 
ي��ك��ون هناك  اأن  دون  اإع���اق���ة  ه��ن��اك  ت��ك��ون 
تاأهيل، وهناك تعريفات كثرية، وكل يعرف 
فاإن  علميا،  لكن  معينة،  بطريقة  االإعاقة 
ي�صتطيع  ال  معاقا  يكون  عندما  ال�صخ�ش 
احلياتية  االأن�����ص��ط��ة  م��ن  ج���زءا  ي����وؤدي  اأن 
اليومية، اإذ يكون معتمدا على االآخرين، اأو 
ال ي�صتطيع اأن يقوم ببع�ش اأن�صطته ب�صكل 

منا�صب.
وال �صك يف اأن االإعاقة ت�صمل البدنية 
اأو  االج��ت��م��اع��ي��ة  االإع����اق����ة  اأو  وال��ذه��ن��ي��ة 
ال�صحة  عك�ش  التعريف  وه���ذا  النف�صية، 
اإن  اإذ  ال��ع��امل��ي��ة؛  ال�����ص��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  ل����دى 
ال�صحة  عن  االختاف  حالة  هي  االإعاقة 
�صحي  ا���ص��ط��راب  اأو  عجز  اإ���ص��اب��ة  نتيجة 

لل�صخ�ش.

ما نوع خدمات التاأهيل الطبي
والعالج الطبيعي؟

م�صتمرة  عملية  ه��و  ع���ام،  ب�صكل  التاأهيل 
الفرد  اإي�����ص��ال  هدفها  و�صاملة،  ومنظمة 
ميكنه  وظيفي  م�صتوى  اأق�صى  اإل��ى  املعاق 
ال���و����ص���ول اإل����ي����ه م����ن ال���ن���واح���ي ال��ط��ب��ي��ة 
واالج���ت���م���اع���ي���ة وال��ن��ف�����ص��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

واملهنية واالقت�صادية.
وع��ل��ي��ه ف����اإن ل��ل��ت��اأه��ي��ل ال��ط��ب��ي دورا 
اإذ  للفرد،  الكلي  التاأهيل  عملية  يف  مهما 
حاجاته  بتقييم  املري�ش  م��ع  العمل  ي��ب��داأ 
ال�������ص���ح���ي���ة، ث����م حت���وي���ل���ه اإل�������ى االأف��������راد 
امل��خ��ت�����ص��ني ال���ص��ت��ع��ادة اأق�������ص���ى م���ا ميكن 

توفريه له من قدرات.
ففي حاالت برت االأطراف مثا، يكون 
ال��ت��اأه��ي��ل ع��ن ط��ري��ق اإم����داد ال��ف��رد امل��ع��وق 
ا�صتخدام  كيفية  ثم  ال�صناعية،  باالأطراف 
االأطراف يف �صوؤون احلياة العادية، كل ذلك 
يف �صبيل اإعادة االإن�صان اإلى اأقرب ما يكون 
واملهنية  االجتماعية  ال�صاحية  م��ن  ل��ه 

امل�صتقبلية.

د.سالم: قسم التأهيل الطبي
اقترب من تحقيق أهدافه وطموحاته

نشأة التخصصات الطبية
ف���ر����ص���ت ال���ت���خ�������ص�������ص���ات ال��ط��ب��ي��ة 
القرن  بداية  نف�صها مع  التطبيقية 
ال��ذي  ال��ه��ائ��ل  ال��ت��ط��ور  نتيجة   ،21
حل����ق مب��ع��ظ��م امل�����ج�����االت، وم��ن��ه��ا: 
املجاالت الطبية التي نالت اهتماما 
ك���ب���ريا ب����ني ال���ع���ل���م���اء وامل���ف���ك���ري���ن، 

واجلهات املعنية.
كما فر�صتها احلاجة اإلى وجود 
اأمن�����اط خم��ت��ل��ف��ة يف ط����رق ال��ع��اج 
التي طراأت  التغريات  والوقاية من 
باالإمكان  يعد  فلم  املجتمعات؛  على 
التقليدية  ال��ط��رق  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد 

من  الب��د  فكان  واملتابعة،  العاج  يف 
الكبري،  التغري  ل��ه��ذا  ح��ل��ول  وج���ود 
تخ�ص�صات  الإي��ج��اد  فكرة  فتبلورت 
الطبية  التخ�ص�صات  ع��ن  خمتلفة 

التقليدية.
وب��ال��ف��ع��ل مت اإن�����ص��اوؤه��ا ب��ه��دف 
الوفاء بحاجات املجتمع من الكوادر 
املجاالت  �صتى  يف  املوؤهلة  ال�صحية 
والتاأهيلية  وال��وق��ائ��ي��ة  ال��ع��اج��ي��ة 
م�����ص��ت��وى  ت���اأه���ي���ل���ه���ا  ل����ت����واك����ب يف 
اخل�����دم�����ات ال�������ص���ح���ي���ة امل����ت����ط����ورة، 
وترتقي اإلى م�صتوى التقدم العلمي 

امل����ج����االت  امل����ط����ل����وب يف  وال���ت���ق���ن���ي 
ال�صحية عامة. 

اأول  اف��ت��ت��اح  ومت االإع�����ان ع��ن 
بجامعة  تطبيقية  طبية  علوم  كلية 
هارفارد عام 1966، ومن وقتها بداأت 
ك��ث��ري م��ن اجل��ام��ع��ات يف ط���رح ه��ذا 

النوع اجلديد من الكليات.
وم��������ع ال�����ت�����ط�����ور ال�������ص���ن���اع���ي 
والقفزات الهائلة يف جمال التنمية، 
اإل��ى ما  التخ�ص�صات  اأع��داد  تزايدت 
يقارب 20 تخ�ص�صا يف حني اأنها مل 

تكن تتجاوز اأربعة تخ�ص�صات.

+ 
ق
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من  ج��زء  الطبي  التاأهيل  ف��اإن  ول��ذل��ك 
اأح��د  ب��ل  امل�صتمرة،  ال�صاملة  التاأهيل  عملية 
اأرك���ان���ه���ا االأ���ص��ا���ص��ي��ة، وت����ربز اأه��م��ي��ت��ه يف اأن���ه 
وات��خ��اذ  املبكر  واالك��ت�����ص��اف  الت�صخي�ش  عند 
املنا�صبة، يتم احلد من  التاأهيلية  االإج��راءات 

�صدة االإ�صابة وم�صاعفاتها. 
وت����ت����األ����ف خ����دم����ات ال���ت���اأه���ي���ل ال��ط��ب��ي 
والعاج الطبيعي من ثاثة اأق�صام هي: ق�صم 
الوظيفي،  ال��ع��اج  وق�صم  الطبيعي،  ال��ع��اج 

وق�صم عاج التخاطب وال�صمع، 
ويقدم كل ق�صم خدمات خا�صة ت�صتهدف 
ا�صتعادة الوظائف اجل�صدية للمر�صى الذين 
يعانون من اعتال ج�صدي من خال حتفيز 
العجز،  للحد من  االأف��راد  واإمكانيات  ق��درات 
ت�صعى  كما  العامة،  �صحتهم  على  واحل��ف��اظ 
الطبيعي  وال��ع��اج  الطبي  التاأهيل  خ��دم��ات 
اإلى تقدمي خدمة اإعادة تاأهيل فعالة تتطلب 
من  جمموعات  لتخريج  والتفاعل  التكامل 
ال�صحية من  ال��رع��اي��ة  امل��درب��ني يف  ال��ط��اب 

اأجل تطوير حالة املري�ش البدنية والنف�صية، 
وت��غ��ي��ري ح��ال��ة امل��ري�����ش م���ن االع���ت���م���اد على 
من  ليتمكن  الذاتي،  االعتماد  اإل��ى  االآخرين، 

االإ�صهام اإيجابيا يف املجتمع.

كيف تقيمون م�صتوى
البحث العلمي يف الق�صم؟

م�صتوى ال باأ�ش به،  وهو ي�صري ب�صكل مر�ش 
للغاية، ولكن ناأمل يف املزيد، ولدينا يف الق�صم 
جلامعة  التميز  ج��ائ��زة  على  ح�صلوا  زم���اء 
وال�صاد�صة،  اخلام�صة  دورتيها  يف  خالد  امللك 
م��ن��ه��م ع��ل��ى �صبيل امل���ث���ال، االأ���ص��ت��اذ امل�����ص��ارك 
خالد  الدكتور  �صعادة  الكلية  وعميد  بالق�صم 
ب��ن ع��و���ص��ه االأح���م���ري، ك��م��ا ي�����ص��ارك الكثري 
م���ن اأع�����ص��اء ال��ق�����ص��م ب���امل���وؤمت���رات ال��داخ��ل��ي��ة 

واخلارجية.
 

ما تطلعاتكم امل�صتقبلية
لتطوير الق�صم؟

ويتم  دائ���م���ا،  للتطوير  ال��ق�����شم  يتطلع 
حاليا البدء يف اإن�صاء برنامج املاج�صتري 
ل��ت��خ�����ص�����ص��ات  ال���ط���ب���ي���ع���ي  ال�����ع�����اج  يف 
ال��ع��ظ��ام، واالأط���ف���ال، وال��ق��ل��ب وال�����ص��در، 
واالأع�صاب. كما نتطلع لتطوير برنامج 
ال��ب��ك��ال��وري��و���ش يف ال���ع���اج ال��ط��ب��ي��ع��ي، 
الطبيعي«  »ال��ع��اج  يف  دك��ت��وراه  لي�صبح 
ال���ت���ط���ور يف  ي��ت��م��ا���ص��ى م����ع  ك����ي   DPT
ال�����ربام�����ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وامل���ه���ن���ي���ة ع��ل��ى 

م�صتوى الدول التي �صبقتنا يف ذلك.  

كلمة لطالب الق�صم؟
اأدعوهم دائما للمزيد من االطاع على 
ما هو جديد يف جمال التخ�ص�ش، واأن 
جامعتهم  ميثل  من  خري  دائما  يكونوا 
وب���ل���ده���م يف ك���ل م���ك���ان وزم������ان ل��رف��ع��ة 
�صاأنهما، الأن هذا الوطن الغايل والعزيز 
الكثري  ي�صتحق  وم�صلم  عربي  كل  على 

والكثري منا جمعيا.

بطاقة
حم����م����د  ال�����������دك�����������ت�����������ور   •

عبداحلميد �صام.
والدكتوراه  املاج�صتري  نال   •
الطبيعي  ال���ع���اج  ك��ل��ي��ة  م���ن 
التخ�ص�ش  القاهرة،  بجامعة 
ال�����دق�����ي�����ق: ت����اأه����ي����ل ال���ق���ل���ب 

وال�صدر والعناية املركزة.
• التحق بالعمل بكلية العلوم 
الطبية التطبيقية يف جامعة 

امللك خالد عام 1432.
لق�صم  رئي�صا  حاليا  يعمل   •

علوم التاأهيل الطبي.
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أساتذة

فاطمة الدوسري: الدراسة ببريطانيا لسعات نحل
تحملتـها من أجـل العسل

نادية الخثعمي

اللغات  بكلية  التدري�ش  هيئة  ع�صو  ع��دت 
االإجنليزية  اللغة  ق�صم  رئي�صة  والرتجمة، 
رف���ي���دة،  ب���اأح���د  واالآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  يف 
فاطمة حمد الدو�صري، جتربة الدرا�صة يف 
مهاراتها  تنمية  يف  كبريا  داعما  بريطانيا، 
بالتجربة  اإياها  العلمي، وا�صفة  البحث  يف 

املثرية واملفيدة علميا وثقافيا ولغويا.

عرفينا بنف�صك وتدرجك
العلمي واملهني؟

ول����دت يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ريك��ي��ة، 
حيث كان والدي الربوفي�صور حمد �صبيب 
كلية  يف  التدري�ش  هيئة  »ع�صو  الدو�صري 
العليا،  درا�صاته  يكمل  والرتجمة«،  اللغات 

ون�صاأت يف اأ�صرة حمبة للعلم والتعلم.
متزوجة واأ�صكن حاليا يف مدينة اأبها. 
والتحقت  ال��ع��ام��ة،  ال��درا���ص��ة  وت��درج��ت يف 
ب��ق�����ص��م ال���ل���غ���ة االإجن����ل����ي����زي����ة، وت��خ��رج��ت 
ف��ي��ه ب��ت��ق��دي��ر مم��ت��از م���ع م��رت��ب��ة ال�����ص��رف 
االأول����ى ع���ام 2012، وم���ن ث��م مت اخ��ت��ي��اري 
م��ع��ي��دة ب��ال��ق�����ص��م، وك��ن��ت اأرغ����ب يف درا���ص��ة 
ال��ل��غ��وي��ات ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وب��ال��ف��ع��ل اخ��رتت 
اهتماماتي  ينا�صب  الأن��ه  التخ�ص�ش؛  ه��ذا 
الق�صم،  يف  الدرا�صة  من  وبواعثي  العلمية 

وكذلك ا�صتعداداتي العلمية.
ث��م اب��ت��ع��ث��ت اإل����ى ب��ري��ط��ان��ي��ا ل��درا���ص��ة 
 ،»TEFL« املاج�صتري يف اللغويات التطبيقية
اخ��ت��ي��اري  ب��ف�����ص��ل اهلل، م��وف��ق��ة يف  وك���ن���ت 
درجة  على  وح�صلت  بريمنجهام،  جلامعة 
املاج�صتري بنجاح، واأعمل حاليا رئي�صة ق�صم 
واالآداب  العلوم  كلية  يف  االإجنليزية  اللغة 

باأحد رفيدة.

ما ال�صعوبات التي واجهتها
خالل درا�صتك العليا؟ 

اأهلي،  اأف���ارق  اأن  ب��ه،  م��ن اأ�صعب م��ا م��ررت 
اأمي واإخوتي، فقد كان ذلك من  وال �صيما 
اأ�صعب االأمور على نف�صي، اأما من الناحية 
االأكادميية، فلم يكن ثمة �صعوبات باملعنى 
بريطانيا  يف  ال��درا���ص��ة  ففر�صة  احلقيقي، 

كانت مفيدة يل لغويا وثقافيا.
ومل ي��ك��ن االأم����ر ج��د ع�����ص��ري ع��ل��ي يف 
وال  باملقررات،  طابعها  يف  الدرا�صة  متابعة 
يف  اأجريتها  التي  امليدانية  الدرا�صة  اأث��ن��اء 

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ���ال���د، ب���ل اأرى اأن���ه���ا ك��ان��ت 
جت��رب��ة م��ث��رية وم��ف��ي��دة ع��ل��م��ي��ا وث��ق��اف��ي��ا، 
ول��غ��وي��ا، ك��م��ا اأف��ادت��ن��ي ال��درا���ص��ة يف تنمية 
م���ه���ارات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، واالإف��������ادة من 
من  واح����دة  يف  العلمي  ال��ب��ح��ث  منهجيات 

ف�صليات اجلامعات الربيطانية.
ك��ان��وا من  اأ�صاتذتي  اإن  اأق���ول  واحل��ق 
العلمي  املنهج  تدري�ش  يف  االأ�صاتذة  اأف�صل 
يف تخ�ص�صي، ويف متابعة بحوثي ودرا�صتي 
فوائد  مبقارنة  تتعلق  كانت  التي  امليدانية 
وع����ي����وب ا����ص���ت���خ���دام م���در����ص���ني ن��اط��ق��ني 
يف  بها  ناطقني  غري  واآخرين  باالإجنليزية 

التدري�ش يف البيئة ال�صعودية.
ك���ان م�صريف  اأن  ال��ط��ال��ع  وم���ن مي���ن 
�صني  يف  اململكة  يف  در���ش  اأ�صتاذا  البحث  يف 
متفهما  ف��ك��ان  االأول�����ى،  الوظيفية  ح��ي��ات��ه 
اأث��ر كبري  ك��ان له  لثقافتنا ون��وازع��ه��ا، مما 

معنا  والتوا�صل  حجابنا  ظ��روف  تفهم  يف 
واحرتام عاداتنا وتقاليدنا.

هل ثمة عوائق اأخرى
واجهتك يف بريطانيا؟ 

مل تكن الدرا�صة واحلياة يف بريطانيا �صهلة 
وال  ع��م��ره��ا،  م��ن  الع�صرينيات  يف  ف��ت��اة  على 
دينها،  فتاة حمجبة وملتزمة مببادئ  �صيما 
ومعامل ثقافتها العربية ال�صعودية املحافظة، 
ذلك  وال����دي،  راف��ق��ن��ي  اأن  يل  اهلل  ي�صر  لكن 
�صهل علي احل��ي��اة يف  ال��ذي  العظيم  ال��رج��ل 
بالف�صل  اهلل  ب��ع��د  ل��ه  اأدي����ن  وال����ذي  بعثتي، 
واالم��ت��ن��ان يف ك��ل ���ص��يء، وك��ن��ت حمظوظة 
فيها  تعي�ش  التي  بريمنجهام  مبدينة  اأي�صا 
اأقليات من دول اإ�صامية متنوعة؛ فلم اأ�صعر 
مبرارة الغربة بقدر ما ت�صعر به اأخريات يف 

مناطق اأخرى اأو بلدان اأخرى.

ماذا اأ�صافت لك جتربة
الدرا�صات العليا يف اخلارج؟ 

ك��ان��ت  واإن  ال�����ص��ف��ر،  يف  جت��رب��ت��ي  اأن  اأرى 
باحلنني  عجيبا  ���ص��ع��ورا  نف�صي  يف  اأث�����ارت 
اإلى املا�صي، اإال اأنها اأثرت كثريا يف تكويني 
االعتماد  يف  م��ه��ارات��ي  زادت  فقد  النف�صي، 
على الذات يف كل حياتي، وزرعت يف نف�صي 
عن  مفاهيمي  من  وغ��ريت  بالثقة،  �صعورا 
يتحمل  اأن  عليه  الع�صل،  اأراد  فمن  احلياة، 
ل�صعات النحل، واأق�صد هنا مرارة البعد عن 

الوطن واالأهل.

ما الفرق بني درا�صة
اللغة الإجنليزية

يف املا�صي ووقتنا احلا�صر؟ 
عن  ت��زي��د  اأن  ت��ع��دو  ال  الق�صية  اأن  اأرى 
يف  ف��ال��ب��ارع  ف��ردي��ة،  ف���روق  م�صاألة  كونها 

ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ات ه���و اأ����ص���ا ���ص��خ�����ش ل��دي��ه 
االإيجابي  واالجت���اه  ال��درا���ص��ي  اال�صتعداد 
والدافعية القوية للتعلم اللغوي، وهو يف 
االأ�صا�صية،  العلم  مهارات  يعدم  ال  االأ�صل 
ل��غ��ت��ه االأم مت��ام  ي���ع���رف  ب����االأح����رى  وه����و 
الو�صائل  تغريت  فقد  ومنهجيا  املعرفة، 
والو�صائط، فاأ�صبح تعلم اللغات االأجنبية 
ولغة  التوا�صل،  مدخل  على  يعتمد  االآن 
التقليدية  الطريقة  ع��ن  ب��دال  ال��ت��ح��ادث 
تعتاد  ال��ت��ي  وامل���ف���ردات،  ال��ق��واع��د  بتعليم 
احلفظ والت�صميع، وتفتقر اإلى التوظيف 
ال��ف��ع��ل��ي يف امل����ح����ادث����ات احل��ق��ي��ق��ي��ة م��ن 
االعتماد  يت�صح  كما  باللغة،  الناطقني 
االآن اأكرث على تقنيات التعلم االإلكرتونية 

واأدواتها اأكرث من ذي قبل.

هل تواجهني �صعوبات

مع طالبات امل�صتوى الأول
ب�صفتك اأ�صتاذة لغة اإجنليزية؟ 

ي��ق��ل��ق��ن��ي وج�����ود ف��ئ��ة ل��ي�����ص��ت ب��ق��ل��ي��ل��ة من 
ولي�ش  بالق�صم  التحقن  الائي  الطالبات 
لتعلم  املنا�صب  الدرا�صي  اال�صتعداد  لديهن 
اللغة، كما لي�ش لديهن الكفايات واملهارات 
اإجراء  �صرورة  اأرى  ولذا  املنا�صبة.  اللغوية 
اخ����ت����ب����ارات حت���دي���د امل�������ص���ت���وى ل���ه���ن ق��ب��ل 
الدرا�سة، واأن يكون ذلك �سرطا من �سروط 
القبول يف التخ�ص�ش، فمن جتتاز االختبار 
فعليها  ال���رك���ب،  ع��ن  تتخلف  وم���ن  ت��ق��ب��ل، 
االلتحاق بق�صم اآخر ت�صتطيع اأن تبدع فيه.

كيف جتعلني من اللغة الجنليزية
مادة �صهلة وممتعة  للطالبة؟ 

على  ق��ائ��م��ا  تعليمي  ي��ك��ون  الأن  اأ���ص��ع��ى  اأن���ا 
حتقيق التكامل بني مهارات اللغة االأربعة، 
توكيد  وك��ذل��ك  التفكري،  مب��ه��ارة  ورب��ط��ه��ا 
ي�صجع  ال���ذي  االت�����ص��ايل  والتعليم  التعلم 
وظيفيا،  اللغة  ا���ص��ت��خ��دام  على  ال��ط��ال��ب��ات 
اأ���ص��ع��ى اإل����ى ت��وظ��ي��ف ت��ق��ن��ي��ات التعلم  ك��م��ا 
اجلامعة  من  املدعومة  �صواء  االإل��ك��رتوين 
والتعلم  واالإن��رتن��ت،  باحلا�صوب  التعلم  اأو 
من خال اجلوال، فكل هذه التقنيات من 
مي�صرات التعلم احلديثة، لكنني ال زلت يف 

اأعماقي تقليدية.
تعلم  م��ن خ��ال  اللغة  بناء  اأن  ف���اأرى 
امل���ف���ردات اجل��دي��دة وب��ن��اء امل��ع��ج��م اللغوي 
للغة  ال��وظ��ي��ف��ي  ال���ذه���ن���ي واال����ص���ت���خ���دام 
وتوظيف تعلمها للتوا�صل احلقيقي داخل 
تعلم  مي�صرات  اأف�صل  من  وخارجه  ال�صف 

اللغة االإجنليزية.

طموحات ت�صعني لتحقيقها
على ال�صعيد ال�صخ�صي؟

لدرجة  العليا  درا���ص��ت��ي  ال�صتكمال  اأط��م��ح 
الدكتوراه يف التخ�ص�ش ذاته، واأن اأبلي فيها 
املاج�صتري،  يف  عليه  كنت  مما  اأح�صن  ب��اء 

واأن اأنفع وطني مبا اأتعلمه.

ن�صيحة لطالبات
اللغة الإجنليزية؟ 

باأن يتقني اهلل يف  اأخواتي الطالبات  اأن�صح 
حلهن وترحالهن، واأن ي�صعني للعلم، عما 
املوؤمن،  �صالة  احلكمة  النا�ش:  خري  بقول 

فهو اأحق بها اأنى وجدها.
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كونها  يف  االإجنليزية  اللغة  اأهمية  تكمن 
انت�صارا،  واالأو���ص��ع  االأول���ى،  العاملية  اللغة 
كما اأنها لغة الع�صر احلديث، ولغة العلوم 
والتكنولوجيا والبحث العلمي، واالقت�صاد 
وال��ت��ج��ارة االإل��ك��رتون��ي��ة وال��ط��ريان، ولغة 
ال��ك��م��ب��ي��وت��ر وال����درا�����ص����ة يف اجل���ام���ع���ات 

واملعاهد، ولغة ال�صياحة وال�صفر. 

خصائص وسمات
من  ك��ب��ري  ع���دد  ع��ل��ى  • حت��ت��وي 
الرتاكيب واملفردات، ي�صل عددها 
اأك��رث من 600 األف   اإل��ى  االإجمايل 

كلمة.

مع  االإجنليزية  اللغة  • اختلطت 
ومن  العاملية،  اللغات  من  العديد 
اأه���م���ه���ا: ال��ع��رب��ي��ة، وال��ف��رن�����ص��ي��ة، 
وال��ات��ي��ن��ي��ة، واالأمل���ان���ي���ة، وال��ل��غ��ة 
االإغ��ري��ق��ي��ة، وغ��ريه��ا م��ن اللغات 

االأخرى.
الكلمات  معظم  نطق  يت�صابه   •
ذل��ك  ويتطلب  م��ع��ا،  االإجن��ل��ي��زي��ة 
م����ن ال�����ص��خ�����ش ال������ذي ي��ت��ع��ل��م��ه��ا 
م��زي��دا م��ن ال��وع��ي، وال��رتك��ي��ز يف 
يتمكن  حتى  الكلمات،  ه��ذه  فهم 
مع  املنا�صب  اللفظ  ا�صتخدام  من 

الكلمة ال�صحيحة.

لغة السياحة واالقتصاد والبحث العلمي
من  االإجن���ل���ي���زي���ة  ال��ل��غ��ة  • ت��ع��د 
ت�صريفا  االأوروب���ي���ة  ال��ل��غ��ات  اأق���ل 
ل��ل��م��ف��ردات وال���رتاك���ي���ب، وي�����ص��ار 
اأو  �صكل  يف  تغيري  باأنه  للت�صريف 
االإ�صهام  اأج��ل  م��ن    الكلمة  مبنى 
اأو دور  يف تقدميها ملعنى خمتلف، 

جديد يف اجلملة.
اجلملة  يف  الفاعل  ياأتي  غالبا   •
ال��ل��غ��وي��ة االإجن��ل��ي��زي��ة يف ال��ب��داي��ة 
ب���ع���ك�������ش ال����ك����ث����ري م������ن ال����ل����غ����ات 
االأخرى، وخ�صو�صا اللغة العربية 
االأ�صا�صية   اجلملة  فيها  تبداأُ  التي 

بالفعل ومن ثم الفاعل.
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أساتذة

د. خالد حكمة: القراءة 
المكثفة تطور مهارات الطالب 

وتعالج الهزال اللغوي
خالد العمري

اأكد وكيل كلية العلوم االإن�صانية للتطوير 
اأب��و  واجل�����ودة، ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن �صعيد 
حكمة اأنه يجب على طالب اللغة العربية 
اللغة  يف  االأ�صا�صية  مهاراته  من  يطور  اأن 
ب��ا���ص��ت��م��رار م���ن خ����ال ال����ق����راءة امل��ك��ث��ف��ة، 
وامل���راج���ع���ة ال���دائ���م���ة الأ���ص��ا���ص��ي��ات ال��ن��ح��و 
ال�صحيحة،  ال��ك��ت��اب��ة  واأ���ص�����ش  واالإم������اء 
ون�صح الطاب ب�صرورة معرفة حقوقهم 
االأكادميية وواجباتهم، الأن كثريا منهم ال 
يعرفون ما له من حقوق وما عليهم من 

واجبات داخل احلقل االأكادميي.

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

م��ن��ذ م���راح���ل���ي ال���درا����ص���ي���ة االأول�������ى واأن����ا 
اأجد فيها  اأكن  العربية، ومل  باللغة  مهتم 

���ص��ع��وب��ة، ووج������دت ت�����ص��ج��ي��ع��ا ك���ب���ريا من 
بعد  الف�صل  لهم  ك��ان  اإذ  ف�صاء،  اأ�صاتذة 
والكتابية  اللغوية  مهاراتي  تنمية  يف  اهلل 
التخ�ص�ش،  ه���ذا  ف��اأح��ب��ب��ت  واخل��ط��اب��ي��ة، 
اأق������راأ يف جم���االت���ه م��ن��ذ مرحلة  و����ص���رت 
التخ�ص�ش  ع��ل��ى  ال��ع��زم  ف��ع��ق��دت  م��ب��ك��رة، 
فيه، وو�صعت اأمامي هدف اإكمال درا�صاتي 

العليا فيه، وكان يل ذلك وهلل احلمد.

توليت من�صب وكيل كلية
العلوم الإن�صانية للتطوير 

واجلودة.. حدثنا عن هذه 
التجربة؟

ولكنه  �صاق،  واجل���ودة  التطوير  يف  العمل 
يك�صب �صاحبه  فيه  والعمل  وماتع،  �صائق 
حمفز  اأن��ه  كما  ومتنوعة،  وا�صعة  خ��ربات 
ل��ل��ع��م��ل امل��وؤ���ص�����ص��ي امل��ت��ك��ام��ل؛ ف��ال��ت��ط��وي��ر 
واجل�������ودة ي���دخ���ل ف��ي��ه��ا ك���ل م���ا ل���ه �صلة 

وط��اب  اأع�صاء  م��ن  اجلامعة  مبرتكزات 
ومقررات وبرامج وخدمة جمتمع وبحث 
ع��ل��م��ي، ف��ك��ل ذل����ك م�����ص��ت��ه��دف يف اأع��م��ال 

التطوير واجلودة.
وامل�������ص���وؤول���ي���ة اأ����ص���ب���ح���ت اأك������رب ب��ع��د 
املوؤ�ص�صي؛  ح�صول اجلامعة على االعتماد 
اإذ يجب املحافظة على ذلك مع العمل على 
الذي  احل�صول على االعتماد الرباجمي، 
عليها،  العمل  يجب  مهمة  خ��ط��وة  ميثل 
وك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم االإن�����ص��ان��ي��ة مت��ل��ك ب��رام��ج 
م��ا تهدف  وه���ذا  اع��ت��م��اده��ا،  نوعية ميكن 

اإليه الكلية خال الفرتة املقبلة.

ما املو�صوعات البحثية
التي تهتم بها؟

اللغويات  على  من�صب  البحثي  اهتمامي 
ق��دمي��ه��ا وح��دي��ث��ه��ا، وه����ذا امل���ج���ال وا���ص��ع 
االأك���رب  من�صب  وم��ت��ن��وع، ول��ك��ن تركيزي 

ع���ل���ى ال���ب���ح���ث يف ال����درا�����ص����ات ال��ن��ح��وي��ة 
جمموعة  واأجن���زت  وال��ت��داول��ي��ة.  الن�صية 
من االأبحاث يف تلك املجاالت منها ما هو 

من�صور، ومنها ما هو يف طريقه للن�صر.

اأمور �صرورية للطالب املتخ�ص�ص
يف اللغة العربية؟

ل��دى  ك���ب���ريا  ���ص��ع��ا  ه���ن���اك  اأن  ���ص��ك يف  ال 
يف  تخ�ص�صاتهم  اخ��ت��اف  ع��ل��ى  ال��ط��اب 
مهارات اللغة العربية، وهذا اأمر ال ميكن 
اإنكاره، ويزداد اإ�صكاال اإذا كان هذا ال�صعف 
يجب  ف��اإن��ه  ول��ذا  املتخ�ص�ش؛  الطالب  يف 
من  ي��ط��ور  اأن  العربية  اللغة  ط��ال��ب  على 
با�صتمرار من  اللغة  االأ�صا�صية يف  مهاراته 
الدائمة  واملراجعة  املكثفة،  القراءة  خال 
الأ�صا�صيات النحو واالإماء واأ�ص�ش الكتابة 
ال�صحيحة، واأوؤكد على القراءة فهي الزاد 
االأثمن للتخل�ش من الهزال اللغوي الذي 

اأ�صاب كثريا من الطاب.

ما ال�صعوبات الأكادميية
من وجهة نظرك

التي تواجه الطالب؟
حلقوقه  الطالب  معرفة  ع��دم  اأن  اأعتقد 
االأك���ادمي���ي���ة وواج���ب���ات���ه مت��ث��ل ال�����ص��ع��وب��ة 
ال���ك���ربى، ف��ك��ث��ري م���ن ال���ط���اب ال ي��ع��رف 
م��ا ل��ه م��ن ح��ق��وق وم��ا عليه م��ن واج��ب��ات 
داخل احلقل االأكادميي، وقد قامت وكالة 
دليل  باإ�صدار  للتطوير واجلودة  اجلامعة 
جميع  واأن�صح  وواجباته،  الطالب  حقوق 

الطاب باقتنائه وقراءته با�صتمرار.

كلمة اأخرية؟
الطاب هم املرتكز االأ�صا�صي يف اجلامعة، 
وك��ل م��ا ه��و ق��ائ��م ه��و م��ن اأج���ل الطالب، 
عناية  حمل  باأنه  الطالب  عزيزي  فليعلم 
يعرتف  ال  ع�صر  يف  اأننا  وليعلم  واهتمام، 

اإال بالعلم واملعرفة واالإجناز.
الطاب  اإخ��وت��ي  اأن�صح  فاإنني  ول��ذا 
ب��ت��ط��وي��ر ذوات���ه���م ب��ا���ص��ت��م��رار، م��ن خ��ال 
االط������اع وال�����ق�����راءة وح�������ص���ور ال������دورات 
اأن ي��ع��رف ال��ط��ال��ب  ال��ت��دري��ب��ي��ة. وي��ج��ب 
لنف�صه هدفا  ي�صع  اأن  الب��د  اأن��ه  اجلامعي 
امل��رح��ل��ة  ف��ه��ذه  لتحقيقه،  ي�صعى  رئ��ي�����ص��ا 
م��ه��م��ة ل��ت��ح��دي��د م����اذا ي��ري��د وم����اذا يجب 
اأن ي��ك��ون؟ ول��اأ���ص��ف ف���اإن ال��ك��ث��ري يدخل 
ماذا  يعلم  ال  وهو  فيها  ويتخرج  اجلامعة 

يريد، فقد كان ي�صري با هدف وا�صح.
 ول��ع��ل ك��ث��ريا م��ن ح����الت الإح��ب��اط 
ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���ش ل��ه��ا ب��ع�����ش ال���ط���اب ك��ان 
اأه��داف  الرئي�ش فيها، عدم وج��ود  ال�صبب 
اأه��داف  هناك  يكون  رمب��ا  ل��دي��ه،  وا�صحة 
فا  تغلفها؛  الع�صوائية  ولكن  اإن�صان  لكل 

ي�صتطيع الو�صول اإليها كما ينبغي.
 وخ���ت���ام���ا اأ����ص���ك���ر ���ص��ح��ي��ف��ة »اآف������اق« 

املتميزة اأن اأتاحت يل هذه امل�صاحة.

لغات  جميع  بدرا�صة  اللغويات  تعنى 
ال��ب�����ص��ر مب��ا ف��ي��ه��ا ال��ل��غ��ات امل��ع��ا���ص��رة، 
على  اللغويات  دار���ش  اهتمام  ويرتكز 
باأ�صولها  فيهتم  اأ�صا�صا،  نف�صها  اللغة 
ي�صتطيع  ثّم  ومن  وبنائها،  وتطورها 
�صورة  ر�صم  يعيد  اأن  اللغويات  ع��امل 
تاريخ اللغات واالأ�صر اللغوية، ويقارن 
بينها لتحديد ال�صمات امل�صرتكة وفهم 
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي ت��ظ��ه��ر م���ن خالها 
اللغات اإلى الوجود وتتنوع كما نراها 
اللغويات  درا���ص��ة  اأن  وال��واق��ع  ال��ي��وم، 
اأح��د  وتعد  علمي،  منهج  على  تعتمد 
فروع علم االإن�صان الثقايف، الأن اللغة 

اإن مل  الثقافة  اأه��م عنا�صر  اأح��د  هي 
تكن اأهمها على االإطاق.

 وي��ن��ق�����ص��م ع��ل��م ال��ل��غ��وي��ات اإل���ى 
اأ���ص��ول  وع��ل��م  الو�صفي،  اللغات  علم 
اللغات  بتحليل  يهتم  واالأول  اللغات، 
يف زم������ن حم������دد وي������در�������ش ال��ن��ظ��م 
وامل��ف��ردات،  اللغة  وق��واع��د  ال�صوتية، 
ويعتمد عامل اللغويات هنا يف درا�صته 
املكتوبة؛  غ��ري  الكامية  اللغة  على 
ف��ي�����ص��ت��م��ع اإل������ى امل���ت���ح���دث���ني وي��ع��رب 
ب��رم��وز دول��ي��ة  امل��ن��ط��وق��ة  ع��ن لغتهم 

متعارف عليها.
واأما علم اأ�صول اللغة فهو يهتم 

ويدر�ش  واملقارن  التاريخي  باجلانب 
العاقات التاريخية بني اللغات التي 
طريق  ع��ن  تاريخيا  متابعتها  ميكن 
وثائق مكتوبة، وتزداد امل�صكلة تعقيدا 
ع��ن��دم��ا ي��ت��ن��اول ع���امل ال��ل��غ��وي��ات لغة 
وثائق  اأو  اأث��ر  اأي  لها  يبق  قدمية مل 
مكتوبة عنها؛ وبناء على ذلك ينبغي 
اللغوي معزول عن علم  اأن  اأال نفهم 
فهو  متاما  العك�ش  على  بل  االإن�صان 
ي���وج���ه اه��ت��م��ام ع����امل االإن�������ص���ان اإل���ى 
يهتم  وك��م��ا  ب��ح��ت��ة،  ل��غ��وي��ة  م�صكات 
بالعاقات العديدة والقائمة بني لغة 

�صعب ما وبقية جوانب ثقافته.

اللغويات.. علم أصول اللغة وتطورها وبنائها
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شاحنة النفايات
اآخر  اأجرة اختلف مع �صائق  يف مقطع توعوي على تويرت، �صائق �صيارة 
يف ال�صارع، فنزل االأخري من �صيارته لي�صتم خ�صمه وي�صخر من �صكله، 
فلم يقدم �صوى االبت�صامة والتلويح له بيده معتذرا، لكن الراكب معه 
ال�صائق ومل يوقفه عند حده  رده على هذا  وع��دم  ب�صبب موقفه  عاتبه 
وال يجعله يتجراأ عليه ولكنه رد عليه باأنك يف احلياة اليومية �صتواجه 
العديد من االأ�صخا�ش الذين يخرجون من منزلهم �صباح كل يوم وهم 
وهم  واالإح��ب��اط��ات،  ب��االن��ف��ع��االت  حمملني  النفايات  ���ص��ي��ارات  ي�صبهون 
االنفعاالت  ليفرغوا فيه هذه احلمولة من  اإلى مكان  بذلك يحتاجون 
لذلك  اإليهم؛  ق��ادك  قد  حظك  ويكون  نفو�صهم،  يف  التي  واالإح��ب��اط��ات 
حتى  مبت�صما  بيدك  لهم  تلوح  اأن  عليك  ويجب  ذل��ك  ت��راع��ي  اأن  يجب 
ين�صرفوا عنك، ثم حذره باأن ال يرمي هذه االنفعاالت على زماء العمل 

اأو يف ال�صارع اأو على اأفراد االأ�صرة.
الأن  بكل لطف،  يواجهه  كل من  ويتعامل مع  يواجه  ب��اأن  ون�صحه 
احلياة تعتمد على 10%، مما تفعله اأنت وال� 90% املتبقية يف احلياة تعتمد 

على كيفية تعاطيك مع الظروف.
���ص��وارع��ن��ا م��ن بع�ش ال�صائقني  ي���وم يف  ن�����ص��ادف��ه ك��ل  مل��ا  وامل��ت��اأم��ل 
والت�صرفات التي يقومون بها جتاهنا اأو جتاه غرينا هي نتيجة للكثري 
من ال�سغوط التي ميرون بها وجتعلهم غري متزنني، وغري قادرين على 

ال�صيطرة على نفو�صهم؛ لذلك يجب اأن »تلتم�ش الأخيك �صبعني عذرا«.
التي  واالإحباطات  االنفعاالت  ه��ذه  لن�صر  مكانا  ال�صارع  جتعل  وال 
اأو  لنف�صك  تتمناه  ال  مل�صري  ت��ق��ودك  ال  حتى  عليها  ت�صيطر  اأن  يجب 
لغريك، فكم من �صخ�ش خ�صر حياته وم�صتقبله من اأجل عناده ومقابلة 
هذه االإحباطات واالنفعاالت ب�صكل مبا�صر. تذكر قوله �صلى اهلل عليه 

و�صلم »تب�صمك يف وجه اأخيك �صدقة«.

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة

بطاقة
العزيز  عبد  امللك  جامعة  م��ن  اللغويات  تخ�ص�ش  يف  ال��دك��ت��وراه  على  حا�صل   •

بتقدير ممتاز مع التو�صية بطباعة الر�صالة.
• اأ�صتاذ م�صاعد يف ق�صم اللغة العربية واآدابها.

• وكيل كلية العلوم االإن�صانية للتطوير واجلودة منذ 1/10/ 1438حتى االآن.
• ع�صو اجلمعية العمومية يف نادي اأبها االأدبي.

• مهتم بالدرا�صات اللغوية واالأدبية.
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جامعات سعودية

العمر يفتتح الملتقى الثاني
للمراكز العلمية الممولة سعوديا بالخارج

اأحمد  الدكتور  التعليم،  وزي��ر  رعاية  حتت 
�صعود،  امللك  جامعة  مدير  افتتح  العي�صى، 
ال���دك���ت���ور ب�����دران ال��ع��م��ر، امل��ل��ت��ق��ى ال��ث��اين 
�صعوديا  املمولة  العلمية  واملراكز  للكرا�صي 
ا�صتمر يومني يف رح��اب  ال��ذي  يف اخل���ارج، 

اجلامعة.
ال��ع��ام على  امل�صرف  ق��ال  م��ن جانبه،   
ك��ر���ص��ي امل���ل���ك ���ص��ل��م��ان ل���درا����ص���ات ت��اري��خ 
اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة وح�����ص��ارت��ه��ا ال��دك��ت��ور 
»نلتقي  املنا�صبة  ب��ه��ذه  ال�صبيعي  ع��ب��داهلل 
ومركزا  كر�صيا   22 مب�صريف  ال��ي��وم  ه��ذا  يف 
م��رك��زا  ب��زي��ادة 12  علميا خ��ارج��ي��ا، وذل���ك 
عمن ح�صروا امللتقى االأول، مما يدل على 
االإيجابية لذلك  والنتائج  الطيب  ال�صدى 
امل��ل��ت��ق��ى، وه���ذا ال��ع��دد م��ن احل��ا���ص��ري��ن، ال 
املدعومة  وامل��راك��ز  ال��ك��را���ص��ي  جميع  ميثل 
االأب��رز  اأن��ه ميثل  �صعوديا يف اخل���ارج، غ��ري 
واالأه���م م��ن بينها، ومم��ن �صمحت ظ��روف 

وارتباطات م�صرفيها باحل�صور«.
ي��ه��دف  امل��ل��ت��ق��ى  اأن  ال�����ص��ب��ي��ع��ي  وب����ني 
وحتقيق  العلمي،  التعاون  روح  تنمية  اإل��ى 
العاملية  اجل��ام��ع��ات  م��ع  م�صتدامة  ���ص��راك��ة 
وت��ب��ادل اخل��ربات  العلمية،  ع��رب م��راك��زه��ا 
وال������زي������ارات الأع���������ص����اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ش 
اللقاءات  ه��ذه  »تعد مثل  وق��ال  وال��ط��اب، 
العلمية التن�صيقية اأولوية مهمة للعاملني 
يف جماالت البحث العلمي، ت�صهم يف اإيجاد 
ح��ل��ول ل��ت��خ��ط��ي ال��ع��وائ��ق وال�����ص��ع��اب، ويف 

الرثاء العلمي واملعريف. 
الدكتور  اجلامعة  قال مدير  وب��دوره 

ياأتي يف ظل  امللتقى  ه��ذا  اإن  العمر،  ب��دران 
ح�����ص��ور ك��ب��ري مل��م��ث��ل��ي ال��ك��را���ص��ي وامل���راك���ز 
ال��ع��ل��م��ي��ة امل���م���ول���ة ����ص���ع���ودي���ا، وم����ن اأع����رق 
العاملية حتقيقا لروؤية م�صوؤويل  اجلامعات 
ه��ذا ال��ب��ل��د، وع��ل��ى راأ���ص��ه��م خ���ادم احلرمني 
ما  االأم���ني،  ع��ه��ده  ويل  و�صمو  ال�صريفني، 
اإت��اح��ة  يف  العلمية  املحا�صن  اأهمية  ي��وؤك��د 
ج�صور  م��د  وتر�صيخ  وامل��ع��رف��ة  العلم  ن�صر 
ال��ت��وا���ص��ل وال��ت��ف��اه��م ال��ع��ل��م��ي ب���ني االأم���م 
واجلامعة  الثقافات،  بني  املعريف  والتبادل 
اإل���ى حتقيق  ت��رن��و  م��ن خ��ال ه��ذا امللتقى 
ت��ع��اون واع���د ب��ني امل��وؤ���ص�����ص��ات اجلامعية يف 
احلا�صنة  العاملية  مثياتها  وب��ني  اململكة 
درا�صات  ينتج  مما  وامل��راك��ز  الكرا�صي  لهذه 
العربية  ل��ت��اري��خ اجل���زي���رة  اأ���ص��ي��ل��ة م��ه��م��ة 
قدميا وحديثا، وهذا �صيكون له اأكرب االأثر 

على البحث واملعرفة.
امل���ب���ادرة  اأن  وذك�����ر م���دي���ر اجل���ام���ع���ة 
�صلمان  امل��ل��ك  م��رك��ز  قدمها  ال��ت��ي  املتميزة 
ل��درا���ص��ات ت��اري��خ اجل��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة كانت 
مل�صها  اإيجابية  ونتائج  متميزة،  اأ�صداء  لها 
املحلي واخلارجي،  امل�صتويني  اجلميع على 
مم���ا ي��ح��ت��م ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ب���ذل اجل��ه��د يف 
االأث�����ر متجليا يف  ل��ي��ك��ون  ال���ث���اين  امل��ل��ت��ق��ى 
مع  العملي  والتبادل  والدرا�صات  البحوث 
امل��ع��اه��د واجل��ام��ع��ات العاملية  ال��ع��دي��د م��ن 
من  للعديد  ورع��اي��ت��ه��ا  تبنيها  خ���ال  م��ن 
ال��ك��را���ص��ي وامل����راك����ز ال��ع��ل��م��ي��ة يف رح��اب��ه��ا، 
واأي�����ص��ا م��ن خ���ال ال��ت��ب��ادل ال��ث��ق��ايف ال��ذي 

�صينعك�ش اأثره اإيجابا.

العزيز  عبد  امللك  جامعة  مدير  �صلم 
يف جدة، االأ�صتاذ الدكتور عبدالرحمن  
ال���ي���وب���ي، ����ص���ه���ادات االع���ت���م���اد ال����دويل 
والهند�صة  جدة،  يف  ال�صيدلة  لكليتي: 
اأن ح�صلت عليه االأول��ى  ، بعد  يف راب��غ 
م���ن امل��ج��ل�����ش ال���ك���ن���دي، وال��ث��ان��ي��ة من 

.ABET »هيئة االعتماد االأمريكي«

بقاعة  ال�صهادات،  ت�صليم  وج��رى 
جم��ل�����ش اجل���ام���ع���ة، ب��ح�����ص��ور االأم����ني 
الدكتور  العايل،  التعليم  ملجل�ش  العام 
حممد بن عبدالعزيز ال�صالح، ووكاء 
والعمادات  الكليات  وعمداء  اجلامعة، 

امل�صاندة.
 وت�����ص��ل��م ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�����ص��ي��دل��ة، 
ال����دك����ت����ور ه������اين ع�������ص���ف���ور، وع��م��ي��د 
عبداهلل  الدكتور  راب��غ،  بفرع  الهند�صة 
االعتماد  ���ص��ه��ادات  ال�����ص��ه��ري،  علي  ب��ن 
م��ن قبل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال���ذي ب��ارك 
لهم هذا االإجن��از، وقدم �صكره جلميع 
اأع�صاء هيئة التدري�ش والهيئة االإدارية 

كافة  امل�صاندة  والقطاعات  بالكليتني، 
حتقيق  يف  واإ�صهامهم  م�صاندتهم  على 

هذا االإجناز.
اجلامعة  وكيل  اأ���ص��اد  جانبه،  م��ن 
يو�صف  ب��ن  اأم���ني  ال��دك��ت��ور  للتطوير، 
للح�صول  امل��ب��ذول��ة  ب��اجل��ه��ود  ن��ع��م��ان، 
ت�صمن  التي  الدولية  االعتمادات  على 
الكليات  مبختلف  عالية  ج��ودة  تقدمي 
وال�����ع�����م�����ادات وق����ط����اع����ات اخل����دم����ات 
ب��اجل��ام��ع��ة، م�����ص��ريا اإل����ى و���ص��ول ع��دد 
اإلى  باجلامعة  االأكادميية  االعتمادات 
الكليات  ح�صلت  اأكادمييا،  اعتمادا   98
ال�صحية على 12 اعتمادا منها، يف حني 

اع��ت��م��ادا،   29 العلمية  الكليات  حققت 
وب���ل���غ ع����دد االع����ت����م����ادات االأك���ادمي���ي���ة 
اعتمادا، و�صجلت  النظرية 47  للكليات 
امل��راك��ز ث��اث��ة اع��ت��م��ادات، اإل���ى جانب 
اع���ت���م���ادي���ن ل��ل��م�����ص��ت�����ص��ف��ى اجل���ام���ع���ي، 
والعمادات  للمعاهد  اعتمادات  وخم�صة 

وقطاعات خمتلفة. 
  وقدم نعمان �صكره ملدير اجلامعة، 
اليوبي،  عبدالرحمن  الدكتور  االأ�صتاذ 
لوكالة  املتوا�صل  وتوجيهه  دعمه  على 
قطاعات  وج��م��ي��ع  للتطوير  اجل��ام��ع��ة 
اجلامعة، مما اأثمر يف حتقيق اجلامعة 

98 اعتمادا اأكادمييا.
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االعتماد الدولي للصيدلة والهندسة بجامعة المؤسس
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إعالن

Facebook: 

aafaq.kku

Instigram: 
aafaq.kkuTwitter:

@aafaqkku

أسبوعية جامعة الملك خالد

YouTube: 
aafaqkku

آفاق .. صحيفة الجميع في جامعتنا ومجتمعنا
E-Mail: aafaq@kku.edu.sa   |   Tel: 0172419922   |   Fax: 0172419933
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مبتعثون

من أصل ثالثة ماليين زائر طرقوا بابه إلكترونيا..
برنامج »وظيفتك وبعثتك« يعتمد 30 ألف متقدم ومتقدمة

مشهور العمري 

ل��اب��ت��ع��اث،  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  وك��ي��ل  اأع���ل���ن 
الثقافية،  امللحقيات  على  ال��ع��ام  امل�����ص��رف 
ث��اث��ة  اأن  ال���دك���ت���ور ج���ا����ص���ر احل���رب�������ش، 
م���اي���ني زائ������ر وزائ��������رة ت���ق���دم���وا ب��ط��ل��ب 
وبعثتك«  »وظيفتك  برنامج  يف  االبتعاث 
عرب البوابة االإلكرتونية املخ�ص�صة لل�صنة 
12، مبينا اأن 90 األفا فقط انطبقت عليهم 
ال�سروط العامة، قبل اإخ�ساعهم لعمليات 
ف���رز وت��دق��ي��ق م��ن ق��ب��ل ف��ري��ق ال��ربن��ام��ج، 
متقدم  األ��ف   60 ا�صتبعاد  مت  اأن��ه  مو�صحا 
والتاأكد  وثائقهم،  تفح�ش  بعد  ومتقدمة 
االب��ت��ع��اث  متطلبات  يف  نق�ش  وج���ود  م��ن 
اخلا�صة بهم، لتقوم بعدها وكالة االبتعاث 
ومتقدمة  متقدم  األف   30 بيانات  باعتماد 
امل�����ص��ارك��ة يف  واإر���ص��ال��ه��ا جل��ه��ات التوظيف 

برنامج »وظيفتك وبعثتك«.

تسعة آالف مرشح
وب���ني احل��رب�����ش اأن��ه��م ت��ل��ق��وا م��ن اجل��ه��ات 
ومر�صحة  مر�صح  اآالف  ت�صعة  امل�����ص��ارك��ة، 
الرت�صيح،  اإج��راءات  انطبقت عليهم  ممن 
واج����ت����ازوا امل��ق��اب��ات واالخ���ت���ب���ارات ال��ت��ي 
 12 ال�صنة  ليمثلوا  اجل��ه��ات،  تلك  طبقتها 
ال�صريفني  ب��رن��ام��ج خ���ادم احل��رم��ني  م��ن 
وبعثتك«،  »وظيفتك  اخلارجي  لابتعاث 
برنامج  اإع���ادة هيكلة  ب��دء م�صروع  م��وؤك��دا 
االب����ت����ع����اث ل���ي���واك���ب م�������ص���اري���ع ال��ت��ح��ول 
ال���وط���ن���ي، م����ن خ�����ال رب�����ط خم��رج��ات��ه 
مبتطلبات  وامل�صتقبلية  واحلالية  ال�صابقة 

وبرامج روؤية اململكة2030.

ثالثة مسارات
اإلى وجود ثاثة م�صارات  واأ�صار احلرب�ش 
مت���ك���ن �����ص����وق ال���ع���م���ل م�����ن اال����ص���ت���ف���ادة 
م���ن خ��ري��ج��ي ب���رن���ام���ج خ�����ادم احل��رم��ني 
ال�����ص��ري��ف��ني ل��اب��ت��ع��اث اخل���ارج���ي، وذل��ك 
اجلامعات  خريجي  بيانات  قاعدة  بتوفري 
ال��ع��امل��ي��ة امل��رم��وق��ة امل��ب��ت��ع��ث��ني اأم�����ام ���ص��وق 
العمل عرب من�صة اخلريجني االإلكرتونية 
التي اأطلقها وزير التعليم قبل اأ�صبوعني، 
درا�صته  اأث��ن��اء  املبتعث  ا�صتقطاب  كا�صفا 
االأك��ادمي��ي��ة يف ت��ل��ك اجل��ام��ع��ات، ومتكني 
���ص��وق ال��ع��م��ل م���ن م��ق��اب��ل��ت��ه وا���ص��ت��ق��ط��اب��ه 
الثالث  امل�����ص��ار  ج���اء  بينما  ت��خ��رج��ه،  ق��ب��ل 
ع��رب ب��رن��ام��ج »وظ��ي��ف��ت��ك وب��ع��ث��ت��ك« ال��ذي 

تغذية موارده  القطاع اخلا�ش من  ميكن 
تلبي  حم��ددة  زمنية  خطة  وف��ق  الب�صرية 
اح��ت��ي��اج��ات ال��ق��ط��اع، م��ع��رب��ا ع��ن ت��ف��اوؤل��ه 
التي  ال��ن��خ��ب��ة  ل��ه��ذه  ت��ك��ون  اأن  ال��ك��ب��ري يف 
من  وال�سروط  ال�سوابط  عليها  انطبقت 
الوزارة واجلهات امل�صاركة، م�صاركة فاعلة 

يف م�صاريع تنموية ت�صهدها اململكة.
وا���ص��ت��ع��ر���ش احل��رب�����ش اأم�����ام   ثاثة 
فعاليات  ح�صروا  ومر�صحة  مر�صح  اآالف 
ملتقى املبتعثني يف جدة، االأ�صبوع املا�صي، 
عددا من النماذج الناجحة لوزراء وروؤ�صاء 
برامج  نتاج  كانوا  ق��رار  و�صناع  تنفيذيني 
االب��ت��ع��اث م��ن��ذ وق���ت م��ب��ك��ر، م��ت��وق��ع��ا اأن 
ي��ح��ظ��ى امل��ب��ت��ع��ث��ون وامل���ب���ت���ع���ث���ات ب��ف��ر���ش 
قيادية كبرية بعد ارتباط معظم ال�سركات 
م�صاريع  بعقود  االبتعاث  دول  يف  العاملية 

عماقة تر�صم واقع وم�صتقبل اململكة.

تعثر الدراسة
ي��ق��ل��ق��ن��ا  م����ا  اأك������رث  »اإن  احل���رب�������ش  وق������ال 
يف م���و����ص���وع االب���ت���ع���اث، ح�����االت ال��ت��ع��رث 
ال��ب��ع��ث��ة، ال �صمح اهلل،  واإن���ه���اء  ال��درا���ص��ي، 
حتت اأي ظرف«، داعيا اجلميع لا�صتفادة 
الكاملة من االأنظمة واللوائح التي ميكن 

اأن حتد من هذه احلاالت.

أفضل الجامعات
ب��رن��ام��ج خ��ادم  اإدارة  اأع��ل��ن��ت  م��ن ج��ه��ت��ه��ا، 
احل����رم����ني ال�������ص���ري���ف���ني، اأن����ه����ا ���ص��ت��دف��ع 
ب���امل���ر����ص���ح���ني وامل���ر����ص���ح���ات اإل������ى اأف�����ص��ل 
امل���رم���وق���ة يف جميع  ال��ع��امل��ي��ة  اجل���ام���ع���ات 
املجاالت الدرا�صية والتخ�ص�صات النوعية 
اململكة،  يف  العمل  �صوق  اإليها  يحتاج  التي 
وفق اأطر ومعايري عاملية حتقق املتطلبات 

االأ�صا�صية للدرا�صة االأكادميية.

22 مجاال دراسيا
واأظ��ه��رت االأرق����ام ن��ح��و22 جم��اال درا�صيا 
اأبرزها: علوم  للمبتعثني الذكور واالإناث، 
وال��ع��ل��وم الطبية،  وال��ه��ن��د���ص��ة،  ال��ط��ريان، 
وال���ق���ان���ون، وال��ت��م��ري�����ش وع���ل���وم ال��ب��ي��ئ��ة، 
االأعمال،  واإدارة  االأ�صنان،  وطب  والقيادة، 

وال�صياحة وال�صيافة.
واأ�صارت االإح�صاءات اإلى اأن املر�صحني 
وامل���ر����ص���ح���ات ���ص��ي��ل��ت��ح��ق��ون ب���ال���درا����ص���ة يف 
امل��ت��ح��دة،  :ال���والي���ات  18 دول����ة، م��ن بينها 
اأ�صبانيا،  وك��ن��دا،  واأ���ص��رتال��ي��ا،  وبريطانيا، 

وال�����ص��ني، وال���ي���اب���ان، واإي��ط��ال��ي��ا، وك��وري��ا 
و�صوي�صرا،  وفرن�صا،  وماليزيا،  اجلنوبية، 
واأملانيا، وذلك من خال ح�صور املر�صحني 
املبتعثني  ملتقيات  اأيام  كامل  واملر�صحات، 
التي اأقيمت يف كل من الريا�ش، والدمام، 

وجدة.

الهدف من الملتقيات
من  ال��ه��دف  اإن  ال��ربن��ام��ج،  اإدارة  وق��ال��ت 
املر�صحني  تهيئة  امل��ل��ت��ق��ي��ات،  ه���ذه  اإق��ام��ة 
القوانني  مع  للتعامل  ابتعاثهم  ب��دء  قبل 
على  واطاعهم  وامل�صتجدات،  واالأن��ظ��م��ة 
اإج������راءات االب��ت��ع��اث وال���درا����ص���ة، وتغيري 
وال��ه��ج��رة  ال�����ص��ك��ن،  وق��وان��ني  التخ�ص�ش، 
والتاأ�صريات الدرا�صية، وذلك عرب �صل�صلة 
م���ن امل��ح��ا���ص��رات ال��ت��ي ي��ل��ق��ي��ه��ا ع���دد من 

امللحقني الثقافيني يف اأكرب دول االبتعاث 
اإلى  باالإ�صافة  كندا،  بريطانيا،  )اأمريكا، 
حم��ا���ص��رات ت��وع��وي��ة مل��واج��ه��ة االأخ���ط���ار 
وامل�������ص���ك���ات امل��ح��ت��م��ل��ة ال���ت���ي ق���د ت��واج��ه 
امل��ب��ت��ع��ث��ني، ���ص��ارك��ت ب��ه��ا ج��ه��ات م�����ص��ان��دة 
اخل��ارج��ي��ة،  وزارة  م��ث��ل:  التعليم،  ل����وزارة 
العامة  واالإدارة  املعنوي،  التوجيه  ومعهد 
مل��ك��اف��ح��ة امل�����خ�����درات، وت���ن���اول���ت ج���وان���ب 
اأمنية، وفكرية، واجتماعية، وقانونية تهم 

املبتعثني.
 وت����ن����اول ال����دك����ت����ور  ع��ب��دال��رح��م��ن 
اأب����رز  اخل���ارج���ي���ة،  وزارة  م���ن  ال�����ص��م��ري، 
يف  املبتعثون  لها  يتعر�ش  ال��ت��ي  الق�صايا 
نظام  خم��ال��ف��ات  كق�صايا  االب��ت��ع��اث،  دول 
ال��ه��ج��رة واالإق����ام����ة، وخم���ال���ف���ات اأن��ظ��م��ة 
الدرا�صة باجلامعات، واملخالفات املرورية، 

وال��ق�����ص��اي��ا امل���دن���ي���ة، ك��ع��دم ال���وف���اء ب��اأي��ة 
ق�صايا  اأو  ال��غ��ري،  جت��اه  مالية  ال��ت��زام��ات 
التعوي�ش، مبينا اأن �صفارات دول االبتعاث 

غري ملزمة بالتعوي�ش عنها.
ك���م���ا ت���ط���رق اأي�������ص���ا ل���ل���ح���دي���ث ع��ن  
ال���ق�������ص���اي���ا االج���ت���م���اع���ي���ة، ك���اخل���اف���ات 
االأط��ف��ال،  م��ع  التعامل  واإ���ص��اءة  العائلية، 
اجلنائية،  والق�صايا  والق�صر،  والعامات 
اجلن�صي  ال��ت��ح��ر���ش  ق�صايا  راأ���ص��ه��ا  وع��ل��ى 
ال�صاح،  وامل�صاجرات، وحمل  واالغت�صاب، 

واملخدرات وغريها.
واأك��������د  ال�������ص���م���ري  اأن م��ع��ظ��م ه���ذه 
امل��ب��ت��ع��ث��ني، وهلل  ب��ني  ت�صكل  امل��خ��ال��ف��ات ال 
احلمد، ن�صبا مرتفعة، واأن وزارة اخلارجية 
مل ت��ت��ل��ق م���ن ����ص���ف���ارات وم��ل��ح��ق��ي��ات دول 
اأي ح���االت لق�صايا  ال��ع��ام،  ه���ذا  االب��ت��ع��اث 

حقوق امللكية الفكرية كالربامج املن�صوخة 
على اأجهزة احلا�صب االآيل وغريها، م�صريا 
اإلى اأن هناك عددا من االإجراءات الواجب 
ع��ل��ى امل��ب��ت��ع��ث��ني وغ���ريه���م ات��ب��اع��ه��ا عند 
ومنها:  االعتقال،  اأو  للتحقيق  اال�صتدعاء 
اإباغ ال�صفارة، وطلب املحامي فورا، وعدم 
اأية  االإجابة عن  اأو  باأية معلومات،  االإدالء 

ا�صتف�صارات دون ح�صور حمام.
وع����ن ق�����ص��اي��ا االإي����ق����اف، وال��ق��ب�����ش 
ع��ل��ى ال��ط��ال��ب، ���ص��دد ال�����ص��م��ري ع��ل��ى دور 
ال�����ص��ف��ارة ب��ت��ع��ي��ني حم����ام، ت��ن��ف��ي��ذ  ل��ق��رار 
ودف���ع   106 ال���رق���م  ذي  ال�������وزراء  جم��ل�����ش 
اأخذ  بعد  املحامي  واأتعاب  املالية،  الكفالة 
التعهد على الطالب با�صتعادة املبالغ التي 
اإذا  الق�صية  انتهاء  بعد  ال��دول��ة  حتملتها 

ثبت اأنها ب�صبب خطئه وتهوره.

الدكتور جا�صر احلرب�ش
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خريجون

علي عسيري: العمل أثناء الدراسة
طور مهاراتي اللغوية 

ريم العسيري 

ك�����ص��ف خ���ري���ج ق�����ص��م ت��ق��ن��ي��ة امل���خ���ت���ربات 
التطبيقية،  الطبية  العلوم  بكلية  الطبية 
العامة  االإدارة  لفعاليات  املبا�صر  امل�صوؤول 
اللجان  ع��ل��ى  امل�����ص��رف  ال���ع���دوى،  ملكافحة 
عدوى  ملكافحة  العامة  ب���االإدارة  الفرعية 
ع�صريي،  �صلمان   علي  ال�صحية،  املن�صاآت 
اإل��ى  امل�صائية  ب��ال��ف��رتة  العمل  جت��رب��ة  اأن 
ج��ان��ب درا����ص���ت���ه يف ال���ف���رتة ال�����ص��ب��اح��ي��ة، 
اأ���ص��ه��م��ت يف ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه و���ص��اع��دت��ه 
خال  م��ن  االإجنليزية  اللغة  اكت�صاب  يف 

الختاط بزماء العمل.

كيف جاء التحاقك
بق�صم  املختربات؟

ب��ع��د اإك���م���ايل درا����ص���ة امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة 
مل  اأنني  اإال  خالد  امللك  جلامعة  تقدمت 
اأرغ����ب ف��ي��ه، ومت  ال���ذي  اأق��ب��ل  يف الق�صم 
ق��ب��ويل يف ق�صم االأح���ي���اء، ول��ك��ن ب��اإ���ص��رار 
م���ن���ي مت���ك���ن���ت م�����ن حت���ق���ي���ق م��ت��ط��ل��ب��ات 
اأ�صعر  الذي  املختربات  ق�صم  اإلى  حتويلي 

باأنه يحقق طموحي ورغباتي.

ما الأهداف التي و�صعتها
ن�صب عينيك عند دخولك 

اجلامعة؟ 
ال���ه���دف ال��رئ��ي�����ص��ي ه���و اإك����م����ال ال��ت��ع��ل��ي��م 
على  واحل�صول  املجال،  هذا  يف  اجلامعي 

اأكرب قدر من العلم واملعرفة.

مباذا كانت تت�صم احلياة
اجلامعية اآنذاك؟ 

ك��ان��ت ت��ت�����س��م ب��ال��ن�����س��اط وال���ط���م���وح غري 
بني  التعاون  روح  مييزها  وك��ان  املتناهي، 
الزماء لي�ش يف جمال الدرا�صة فقط بل 
حتى يف امل�صاعر ال�صخ�صية ب�صفتهم اإخوة 

متحابني.

�صعوبات واجهتك خالل
مرحلة الدرا�صة اجلامعية؟  

الكبري،   بالقدر  �صعوبات  هناك  يكن  مل 
رغ����م اأين ك��ن��ت اأدر��������ش  ���ص��ب��اح��ا واأع��م��ل 
�صركات  اإح��دى  يف  امل�صائية  الفرتة  خال 
االأغ����ذي����ة، ومل اأك����ن جم����ربا ع��ل��ى ذل���ك، 
ولكني اأحب حتدي الذات واالإ�صرار على 

حتقيق النجاح من خال العمل والكفاح، 
وهذا ال ياأتي اإال عندما يكون االأمر نابعا 

من  رغبات تدعمها اخلطوات ال�صليمة.

كيف طورت من نف�صك اأثناء
الدرا�صة اجلامعية؟

تطوير الذات ياأتي وفق متطلبات برنامج 
التخ�ص�ش،  بح�صب  التعليمي  امل�����ص��روع 
وق�����د ك���ن���ت ح���ري�������ص���ا ع���ل���ى ال�����ق�����راءة يف 
اأي�صا على  موا�صيع تخ�ص�صي، وحر�صت 
دورات  خ��ال  من  اللغوية  املهارة  تطوير 
امل�صائي  العمل  زم��اء  وخمالطة  خا�صة، 
احلمد،  وهلل  االإجن��ل��ي��زي��ة،  اللغة  لتفعيل 
ك��م��ا ح�صلت ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م��ن ال����دورات، 
االأ�صخا�ش  مع  التعامل  مهارة  واكت�صبت 

من خمتلف اجلن�صيات.

ع�صو هيئة تدري�ص ل تن�صاه؟
���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور  اإ���ص��م��اع��ي��ل ب��ن حممد، 
التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية  عميد 
�صابقا، واأقول له: لك ال�صكر بعد اهلل من 

اأعماقي.

مهارات اكت�صبتها
خالل الدرا�صة اجلامعية
واأفادتك يف �صوق العمل؟

التعامل مع االأ�صياء من حولنا وفق اأ�ص�ش 
االجتهادات  على  االعتماد  وع��دم  علمية، 

التي قد ت�صيء وال تنفع.

هل من اأهمية لتطوير اخلريج
نف�صه بعد التخرج؟

التعليمة  ي�صقل مهاراته  فهو  ج��دا،  مهم 
اأن ي�صتمر يف  ال��واق��ع، فا بد  اأر���ش  على 
�صيما  ال  الو�صائل،  ب�صتى  املعرفة  اكت�صاب 
اأن العلم والتطوير يف جماالته ال يتوقف  
اأب�����دا، وي��ج��ب م�����ص��اي��رت��ه��ا ب���ل وجت���اوزه���ا 

باالإبداع املوثوق.

حلظة التخرج ماذا تعني لك؟ 
ال��ت��ح�����ص��ي��ل العلمي  ت��ت��وي��ج  ه���ي حل��ظ��ات 
ن��ت��اج اج��ت��ي��از متطلبات  ب��ال�����ص��ه��ادة، وه���ي 

الدرا�صة اجلامعية بجهد واجتهاد.
بال�صعادة  تت�صم  حل��ظ��ات  فهي  ول���ذا 
وال��ف��رح امل��م��زوج ب��ن��وع م��ن احل���زن لفراق 
ين�صوا  ل��ن  رف��ق��اء درب ط��وي��ل  االأح���ب���ة.. 

التحاليل المخبرية أساس علم المختبرات
ي���ع���د ت��خ�����ص�����ش امل���خ���ت���ربات ال��ط��ب��ي��ة 
على  تعتمد  ال��ت��ي  التخ�ص�صات  اأح���د 
من  ال��وق��اي��ة  اأو  االأم���را����ش  ت�صخي�ش 
منها من خال االعتماد على التحاليل 

املخربية ب�صكل اأ�صا�صي.
وم�������ن ����ص���م���ن ذل�������ك ا����ص���ت���خ���دام 
ال���ت���ق���ن���ي���ات احل����ي����وي����ة، واالأب������ح������اث، 
واالختبار باالأجهزة مع تطبيق املعرفة 
ال���ن���ظ���ري���ة ل��ت��ح��ل��ي��ل ع���ي���ن���ات اجل�����ص��م 
امل��خ��ت��ل��ف��ة. وال��ت��ح��ل��ي��ل امل��خ��ربي ع��ب��ارة 
مل��دة ثاث  ي�صتمر  درا���ص��ة  برنامج  عن 
اخلريج  بعدها  مينح  اأرب��ع��ة  اأو  �صنوات 
درج�����ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ش يف امل��خ��ت��ربات 

ال���ط���ب���ي���ة، وي���ع���ط���ى امل���ت���خ���رج م�����ص��م��ى 
»اأخ�صائي خمترب«.

مساقات التخصص
م�صاقات اإجبارية

الدم. • علم 
الطفيليات. • علم 

الطبية. • البكترييا 
الدم. • بنك 

املناعة. • علم 

م�صاقات اختيارية
االأدوية. • علم 

ال�صموم. • علم 
املراأة. • �صحة 

االأغذية. يف  الدقيقة  • االأحياء 
امل��خ��ت��ربات  يف  ت��دري��ب��ي  ف�صل   •
وامل��راك��ز  للم�صت�صفيات  ال��ت��اب��ع��ة 

الطبية.

تخصصات فرعية
• الت�صخي�ش اجلزيئي واجلينات.

املر�صية. واخلايا  • االأن�صجة 
الطبية. الدقيقة  • االأحياء 

احليوية. • الكيمياء 
الدم. ونقل  الدم  • اأمرا�ش 

+ 
ق

فا
آ

عن  يبتعد  بع�صنا  جعلت  االأق����دار  ول��ك��ن 
بع�صن  يف املواقع فقط. وهي اأي�صا تعني 
يل ح���دث ف��خ��ر واع���ت���زاز ب���اهلل ث��م بثمرة 

عطاء وجهد حممود.

ن�صيحتك لطالب املختربات
الذين هم على اأبواب التخرج؟ 

اأقول لهم: اتركوا لكل حدث وقته اخلا�ش 
اإمت��ام درج��ة جامعية  اأنتم يف مرحلة  ب��ه. 
ت�صتتوا  وال  اأع��ي��ن��ك��م  ن�����ص��ب  ف��اج��ع��ل��وه��ا 
اأفكاركم ،  وقد تكفل اخلالق باأرزاق عباده 

فا ت�صتعجلوا اأو تقلقوا، واهلل معكم.

كلمة اأخرية؟
ب��ع��د ���ص��ك��ر اهلل، اأ���ص��ك��ر وال���دت���ي ال��غ��ال��ي��ة 
ودعائهما  دعمهما  على  احلبيب  ووال��دي 
يل، وال�صكر اأي�صا  لكل من علمني حرفا 
اأو ذك��رين مبا يحب   اأو ق��دم يل  ن�صيحة 
اأ�صكر لكم  م��ن ال��ق��ول وال��ع��م��ل. واأخ����ريا، 
ه����ذه اال���ص��ت�����ص��اف��ة يف ح���وارك���م ال��ه��ادف 
والداعم يف ال�صعي احلثيث نحو االأف�صل 

بتوفيق من اهلل.

بطاقة
• املوؤهل: بكالوريو�ش 

تقنية  اأخ�صائي  الت�صنيف:   •
خمتربات طبية .

• �صنة التخرج: 1434�
االم��ت��ي��از: م�صت�صفى  ف��رتة   •

الن�صاء والوالدة باأبها.
االأغ��ذي��ة  �صركة  ل��دى  عمل   •

والرتفيه �صت �صنوات. 
�صنة  الن�صر  ب�صركة  ع��م��ل   •

واحدة. 
ال�صحي  امل��خ��ت��رب  يف  ع��م��ل   •

الوطني �صنة واحدة. 
• يعمل حاليا م�صوؤوال مبا�صرا 
ال��ع��ام��ة  االإدارة  ل���ف���ع���ال���ي���ات 
ملكافحة العدوى وم�صرفا على 

اللجان الفرعية.
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جامعات دولية

مبادرة 
فنلندية 
لتطوير 
التعليم 
والبحث 
العلمي

وقامت  الوطني.  الناجت  اإجمايل  من 
العايل يف فنلندا  للتعليم  روؤي��ة 2030 
لكل  الكبرية  امل�صاركة  خمرجات  على 
العايل،  التعليم  يف  امل�صلحة  اأ�صحاب 
و�صملت االأ���ص��ات��ذة وال��ط��اب م��ن كل 
العلوم  جامعات  فيها  مب��ا  اجلامعات 

التطبيقية.  
ال��زاوي��ة يف روؤي��ة التعليم  وحجر 
�صيتقل�ش  اجلامعات  ع��دد  اأن  العايل 
ت�صل  فنلندا  يف  اجلامعات  ب��اأن  علما 
يف  فنيا  معهدا   23 و  جامعة   14 اإل���ى 

الوقت احلايل.
وج�������اء اإع��������ان وزي�������ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
والثقافة، �صاين غراهن الزونني، عن 
مبنا�صبة  الفلندية  التعليمية  اخلطة 
ا�صتقال الباد،  مرور 100 عام على 

المصدر: يونيفرسيتي
وورلد نيوز 

اأع����ل����ن����ت ف���ن���ل���ن���دا، م������ب������ادرة ح��م��ل��ت 
العايل  للتعليم   2030 »روؤي����ة  ع��ن��وان 
ا�صتقطاب  ه���دف  ت�صمل  واالأب���ح���اث« 
التعليم  الإك��م��ال  ال��ب��ال��غ��ني  م��ن   %50
ب��اإن��ف��اق 4% من  التزامها  م��ع  ال��ع��ايل 
اإجمايل الناجت الوطني على االأبحاث 

لتطوير التعليم العايل.
وه����ذه ال��ن�����ص��ب��ة مت��اث��ل 40% من 
اأكملوا  ممن  لل�صباب  احلالية  الن�صبة 
وت�����ص��اوي  االآن،  ال��ع��ل��م��ي��ة  درج���ت���ه���م 
ك��وري��ا  يف  ل�صباب  اإل���ى  بالن�صبة   %70
كندا  اإل���ى  بالن�صبة  و%60  اجل��ن��وب��ي��ة 
واليابان، ولكنهم ينفقون اأقل من %3 

يوجد  ال  اأن���ه  تعلم  اأن  فنلندا  وع��ل��ى 
دولة  تكون  اأن  �صوى  لها  اآخ��ر  منا�ش 
ق��ادرة؛ ولهذا، والكام للوزير،  فاإنه 
ق���وى  ف��ن��ل��ن��دا  ت�����ص��ت��ق��ط��ب  اأن  ي���ج���ب 
ال��ع��م��ل االأف�����ص��ل ت��دري��ب��ا يف ال��ع��امل؛ 
وم��زودي  العايل  التعليم  تطلب  فهي 
امل�صتمر  وال��ت��ع��ل��م  ال��ت��ع��ل��ي��م  خ���دم���ات 
وال�صبكات الدولية واجلودة والفعالية 
واملدخات القوية يف اأن�صطة االأبحاث 

والتطوير واالإبداع.
اأن  ال������روؤي������ة  ت���ق���ري���ر  واأ�������ص������اف 
وبيئة  العاملي  االقت�صاد  يف  التغريات 
ال��ع��م��ل وت��ك��ال��ي��ف ت��ط��وي��ر ال��ت��ق��ن��ي��ة 
التعليم  ي��ت��ط��ل��ب جت��دي��د  احل��دي��ث��ة  
ال���ع���ايل ال��ف��ن��ل��ن��دي، ال���ص��ي��م��ا ب��ع��د اأن 
العاملي  امل�صتوى  على  فنلندا  تراجعت 

التي كانت تربعت على عر�ش التعليم 
ال���ع���ايل يف ال��ت�����ص��ع��ي��ن��ي��ات م���ن ال��ق��رن 
فنلندا  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأك�����د  امل��ا���ص��ي. 
حتتاج لتلبية احتياجات العليم العايل 
ع���ايل اجل�����ودة ب���زي���ادة االأن���ف���اق على 
رواب��ط  وبتدعيم  واالإب�����داع  االأب��ح��اث 
امل��ع��ل��وم��ات اجل���دي���دة امل��ن��ت��ج��ة يف اأي 

مكان يف العامل.
واأكدت الروؤية اأن اجلهات املعنية 
والتقنية،  والعلوم  واملهارات  بالتعليم 
مل�����ص��ل��ح��ة  ج��م��ي��ع��ا  ت���ع���م���ل  اأن  ي���ج���ب 
املجتمع، فاجلامعات وجامعات العلوم 
تكون  اأن  ي��ج��ب  ب���ال���ذات  التطبيقية 
من  الكبري  ال��ت��ح��ول  الإن��ت��اج  �صجاعة 

اأجل رخاء التعليم العايل والباد.   
الزون��ني«  غراهن  »�صاين  واأردف 

و�صع  يف  �صاعد  كما  اإج����راءات«.  باتخاذ  باملطالبة  الب�صرية 
من  كجزء  واالإب��داع��ي��ة  االقت�صادية  للتنمية  ا�صرتاتيجية 
االإب��داع«،  »فتح  ون�صر  ال�صمالية،  اأيرلندا  يف  ال�صام  عملية 
على  واأ�صرف  املنطقة،  اأنحاء  جميع  يف  لتنفذ  خطة  وو�صع 

م�صروع اأوكاهوما لاإبداع.

كتب ودرا�صات وحما�صرات علمية
• 1977: تقرير »التعلم من خال الدراما«. 

• 1980: ا�صتك�صاف م�صرح هينمان.
• 1982: الفنون يف املدار�ش: املبادئ واملمار�صات.

• 1984: الفنون والتعليم العايل.
• 1986: الفنون يف التعليم االإ�صايف.

وال��رتب��ي��ة  ال��ف��ن��ون  امل�����ص��ت��ق��ب��ل..  م��واج��ه��ة   :1998  •
والتعليم يف هونغ كونغ. 

• 1998: م�صتقبلنا.. االإبداع والثقافة والتعليم. 
• 2001: انطاقا من عقولنا.. تعلم اأن تكون خاقة.

كل  العاطفة  على  العثور  كيفية  العن�صر..   :2009  •
�صيء التغيريات. 

• 2010: اإطاق االإبداع.
• 2017: انطاقا من عقولنا. 

جوائز 
• 2008: جائزة املحافظني للفنون يف والية بن�صلفانيا.

• 2008: جائزة غين�ش لاإبداع والريادة.
• 2008: ميدالية جورج بومبيدو. 

امللكية  -اجلمعية  فرانكلني  بنيامني  و�صام   :2008  •
للفنون. 

ال��ف��خ��ري��ة م���ن ج��ام��ع��ة  ال���دك���ت���وراه  2008: درج����ة   •
�صنرتال اإجناند.

• 2003: و�صم فار�صا ملكيا من قبل ملكة بريطانيا.

الفنون  تعليم  جم��ال  يف  دويل  وم�صت�صار  وحما�صر  موؤلف 
للحكومة واجلهات غري الربحية، وهيئات الفنون والتعليم.  
امل��دار���ش، )1989-1985(،  ال��ف��ن��ون يف م�����ص��روع  وك���ان م��دي��ر 
اأ�صتاذ تربية الفنون يف جامعة ووريك )1989-2001(، ومنح 

لقب فار�ش يف عام 2003 خلدماته يف التعليم.
ولد مبدينة ليفربول باململكة املتحدة، وتخرج بدرجة 
من  وال���درام���ا  االإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  بتخ�ص�ش  ب��ك��ال��وري��و���ش، 
جامعة ليدز، وحاز عام 1981 درجة  الدكتوراه من جامعة 
ل��ن��دن ب��اح��ث��ا اأك��ادمي��ي��ا يف ال���درام���ا وامل�����ص��رح. م��ا ب��ني 1985 
امل��دار���ش،  يف  الفنون  م�صروع  مدير  روبن�صون  ك��ان  و1989، 
وهي مبادرة لتطوير تعليم الفنون يف جميع اأنحاء اإجنلرتا 
األ��ف��ي معلم وفنان  اأك��رث م��ن  امل�صروع م��ع  ووي��ل��ز.  وتعاطى 
وم�صوؤول يف �صبكة ت�صم اأكرث من 300 مبادرة، وكان ذا تاأثري 
يف �صياغة املنهج الوطني يف اإجنلرتا. وخال هذه الفرتة، 
الوطنية  ال��وك��ال��ة  وه��ي   ،Arts Works وك��ال��ة  رئي�ش  ك��ان 
املتحدة، وعمل م�صت�صارا  اململكة  �صباب  الفنون عند  لتنمية 

الأكادميية هونغ كونغ للفنون امل�صرحية.
اأ�صتاذ تربية الفنون يف جامعة ووريك )1989- وعمل 
الفنون،  تربية  لق�صم  رئي�صا  ���ص��ن��وات  اأرب���ع  وخ���دم   ،)2001

ورئي�صا لبحوث التنمية يف كلية الرتبية.
كما �صغل منا�صب مدير الدرا�صات اجلامعية يف معهد 
ووريك للرتبية، ومدير برنامج املاج�صتري يف تربية الفنون 
وال���درا����ص���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة، وم��دي��ر وح���دة االأب���ح���اث يف جم��ال 
التعليم والثقافة والفنون. وهو االآن اأ�صتاذ فخري يف جامعة 
ووري����ك. ويف ع��ام 1989، ت��ول��ى رئ��ا���ص��ة جلنة ح��ول االإب���داع 
االإب��داع  »م�صتقبلنا:  لتقريره  وك��ان  واالقت�صاد،  والرتبية 

والثقافة والتعليم« اأثر كبري.
�صحيفة التاميز كتبت عنه: »هذا التقرير يثري بع�ش 
 ،21 القرن  يف  االأع��م��ال  معظم  تواجه  التي  املهمة  الق�صايا 
مما �صيدفع كا من الرئي�ش التنفيذي اأو مدير ق�صم املوارد 

السير كين 
روبنسون

يف ه����ذا امل�����ص��م��ار، ����ص���رح  وزي���ر 
التعليم العايل واملهارات ال�صنغافوري 
املا�صي،  يوليو  يف  كونغ"،  يي  "اأونغ 
اجلامعات  اأن  اأو�صحت  احلكومة  اأن 
املعرفة  نقل  دورا حموريا يف  �صتوؤدي 
ل���ل�������ص���رك���ات ال����ت����ج����اري����ة اجل����دي����دة 
وال��وظ��ائ��ف اجل���دي���دة يف ���ص��ن��غ��اف��ورا 
البقاء  على  اجلامعات  ت�صاعدنا  لكي 
مرتني يف ظل التغريات التي نراها«.

و���ص��اط��ره ال����راأي، م��دي��ر جامعة 
»ب���ريت���ي   NTU ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة  ن���ان���ي���اجن 
���ص��ن��غ��اف��ورا  »اإن  ق���ال  اإذ  اأن���در����ص���ون«، 
لديها مفهوم الدولة الذكية، وبحثنا 
يجب اأن يدعم الدولة الذكية، والأننا 
االأبحاث  نن�صق  دولة �صغرية احلجم 

بدقة وعناية تامة«.
يف  خ�ص�صت  �صنغافورا  اأن  واأك��د 
الثانية من 2010- اخلطة اخلم�صية 

�صنغافوري  دوالر  م��ل��ي��ار   13  ،2015
�صعف  اأم���ريك���ي(  دوالر  م��ل��ي��ار   9.5(
م���ا ك���ان���ت ق���د خ�����ص�����ص��ت��ه يف اخل��ط��ة 
وهو   2010-2005 االأول����ى  اخلم�صية 
 4.4( �صنغافوري  دوالر  مليارات  �صتة 

مليار دوالر اأمريكي(.
ل�����ص��ح��ي��ف��ة  ت�������ص���ري���ح���ات  ويف   
»يونيفر�صيتي ووردل نيوز«، قال »دي 
اأ���ص��ح��ت  بيئة  اإن ���ص��ن��غ��اف��ورة  م��ي��ري« 
الباحثني  ال�صتقطاب  للغاية  جذابة 
اأ���ص��ح��اب اجل����ودة ال��ع��ال��ي��ة ل��ل��درا���ص��ة 
وال���ع���م���ل يف ال����ب����اد، مم����ا ي��ج��ع��ل��ه��م 

ي�صربون اأغوار اأ�صياء جديدة.

خارطة جديدة للتعليم العالي
للتقنية  ن��ان��ي��ان��غ  ج��ام��ع��ة  وت���ط���ورت 
بف�صل االأموال احلكومية؛ اإذ اأ�صحت 
اآ�صيا  ق���ارة  يف  بحثية  جامعة  اأف�����ص��ل 
فقط  هند�صية  جامعة  م��ن  وانتقلت 
اأك����رب ج��ام��ع��ة ب��ح��ث��ي��ة، متفوقة  اإل����ى 
طوكيو  جامعتي  على  املجال  ه��ذا  يف 
اجلامعة  و�صقيقتها  ك���وجن   وه���وجن 
بع�ش  ح�صب  �صنغافوة  يف  ال��وط��ن��ي��ة 

الهيئات االأكادميية يف اآ�صيا.
اأع��ل��ن��ت  امل����ا�����ص����ي،  اأك����ت����وب����ر  ويف 
اجل��ام��ع��ة ع��زم��ه��ا اإن�����ص��اء ك��ل��ي��ت��ني يف 
االإن�صانية واالجتماعية  2017 للعلوم 
ال���ت���م���وي���ل احل���ك���وم���ي.  اأع�����ق�����اب  يف 
تخ�ص�صات  االآن  اجل��ام��ع��ة  وت���در����ش 

المصدر: يونيفرسيتي
وورلد نيوز

ب�صح  م��ا  �صيء  ع��ن  �صنغافورا  تبحث 
اأموال �صخمة يف اال�صتثمار يف جمال 
التعليم العايل ويف التحول لاقت�صاد 
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى امل���ع���رف���ة، م���وؤك���دة اأن��ه��ا 
تريد اأن تكون �صمن العظماء الكبار، 
النجوم  اأو  املعرفة  حيتان  م�صتقطبة 

العامرة العلمية. فلماذا؟
ت��ع��ت��ل��ي  ���ص��ن��غ��اف��ورا ����ص���دارة دول 
لدعم  اأم��وال��ه��ا  تخ�صي�ش  يف  ال��ع��امل 
املعرفة؛  يعتمد على  الذي  اقت�صادها 
اأمريكي  دوالر  مليار   14 خ�ص�صت  اإذ 
ملوازنة الباد للبحث العلمي واالإبداع 
 2016 منذ  بداأتها  للتطوير  خطة  يف 

وتنتهي يف 2020. 
االأم��وال  تلك  تخ�صي�ش  و�صاعد 
���ص��ن��غ��اف��ورا  ج���ام���ع���ات  ت��ق��ف��ز  اأن  يف 
ترتيب  لتت�صدر  حكوميا  امل��دع��وم��ة 
اجل���ام���ع���ات االإق��ل��ي��م��ي��ة يف ط��ري��ق��ه��ا 
للعاملية يف ظل اأن عدد ال�صكان فيها ال 
يزيد على خم�صة مايني ن�صمة، مما 
يجعل ن�صيب الفرد فيها من التعليم 
العامل  ن�صيبا يف  اأعلى  اجل��ودة  ع��ايل 

باأ�صره. 
ال�����و������ص�����ع يف  ت���ع���ل���ي���ق ع����ل����ى  يف 
����ص���ن���غ���اف���وروا، ق�����ال م����دي����ر ج��ام��ع��ة 
�صنغافورا ل��اإدارة »الأرن��ود دي ميري« 
واقعيا  و���ص��ع��ا  حققت  ���ص��ن��غ��اف��ورا  اإن 
ل��ل��م��دي��ن��ة  امل��وج��ه��ه ب��ح��ث��ي��ا، وم���ن ثم 
للجامعات.  اإي��ج��اب��ي��ا  اأم����را  ه���ذا  ي��ع��د 
وما تخطط له �صنغافورا بتخ�صي�ش 
التزاما  يعد  اأمريكي  دوالر  مليار   14

كبريا من قبل احلكومة.
االأموال  �صنغافورة هذه  و�صتنفق 
اأرب����ع����ة خم�����ص�����ص��ات: ال��ت�����ص��ن��ي��ع  يف 
والعلوم  ال�صحة  والهند�صة،  املتقدم 
ال��ط��ب��ح��ي��وي��ة، واالق���ت�������ص���اد ال��رق��م��ي 
واخل�����دم�����ات، واحل����ل����ول ال��ع��م��ران��ي��ة 

واال�صتدامة. 
و����ص���ت���م���ول اجل����ام����ع����ات ال��ب��ح��ث  
االأكادميي مبا فيها امل�صاريع البينية، 
للمواهب  قناة  وتطوير  التخ�ص�ش، 
ال��ع��ل��م��ي��ة، وك����ذل����ك اال���ص��ت�����ص��م��ار يف 
والهيئات  النا�صئة،  التجارية  امل�صاريع 

التجارية امل�صابهة. 

وعلم  والفل�صفة  وال��ت��اري��خ  اللغويات 
وال��ع��ل��وم  ال��ع��ام��ة  وال�صيا�صة  النف�ش 
ال�����ص��غ��رية:  كليتها  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة  

العلوم االإن�صانية واالجتماعية. 

ال�صباق نحو املواهب الدولية
ت���ت�������ص���اب���ق اجل����ام����ع����ات ل��ل��ظ��ف��ر 
ال�صابة  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل���واه���ب  ب��خ��دم��ات 
ال ���ص��ي��م��ا ت��ل��ك ال���ق���ادم���ة م���ن خ���ارج 
وعي  على  اجلامعات  الأن  �صنغافورة، 

تام باأهمية ا�صتقطاب االأف�صل.
وع��ل��ى ه��ذا علق »اأن��در���ص��ون« اأن 
للبقاء  ل��ل��غ��اي��ة  م�صممة  ���ص��ن��غ��اف��ورة 
اليابان  اأمثال  الكبار  العظماء  �صمن 
وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة وال�����ص��ني، ول��ه��ذا 

ن�صب تركيزنا �صبا على اجلودة.
للتقنية  نانياجن  جامعة  واأجلت 
الأنها  اخل��ارج��ي،  اال�صتقطاب   NTU
كانت ثابتة ف��رتة م��ا، ثم ملا فتح باب 
اال�صتثمار يف اخلربات الوافدة فتحت 
الباب على م�صراعيه لكبار الباحثني 
ال���ق���ادم���ني م���ن م��ع��ه��د ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 
ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة، وم���ع���ه���د م��ا���ص��ات�����ص��وت�����ش 
لندن،  يف  االمربالية  وكلية  للتقنية 
ف�����ص��ا ع���ن ك���ربي���ات م��ع��اه��د اأمل��ان��ي��ا 

و�صوي�صرا. 
ه��ن��ال��ك  اأن  »اأن����در�����ص����ون«  واأك������د 
���ص��ن��ف��ني م���ن ال���ن���ا����ش ا���ص��ت��ق��ط��ب��ت��ه��م 
اجلامعة: احليتان الكربى اأوالنجوم 
العامرة و�صباب الباحثني االأوروبيني 
ممن  يتناف�صون للح�صول على املنح 
االأوربية القادمة من جمل�ش االأبحاث 
االأوروبي ERC الذي تديره مفو�صية 

االحتاد االأوروبي يف بروك�صيل.
ب��ه��ا جلنة  اجل���ام���ع���ة  اأن  واأك������د   
االأب��ح��اث  اأن  ل�صمان  قوية  مراجعة 
ع���امل���ي���ة، و���ص��غ��ل��ه��ا ال�������ص���اغ���ل ت��ق��ي��ي��م 

االأبحاث.
م����ن ج���ه���ت���ه، اأك������د ن���ائ���ب م��دي��ر 
اجل���ام���ع���ة »ت������ان اإن������غ ت�������ص���ي« ال����ذي 
����ص���رياأ����ش اجل���ام���ع���ة ب�����دًء م���ن ال��ع��ام 
م��ن  ي�����اأت�����ون  اخل��������رباء  اأن  امل����ق����ب����ل، 
االأك��ادمي��ات  وم��ن  �صناعية  قطاعات 
العلمية ومن احلكومة للتاأكد من اأن 
من  خمتلفة  ج��وان��ب  جت�صد  اللجنة 
ما  ب�صكل  يوؤثر  مما  ال��ع��ايل،  التعليم 

على موازنة اجلامعة.

سنغافورة.. قفزات لألمام
في التعليم العالي

توجيه  اإع����ادة  �صاأنها  م��ن  ال��روؤي��ة  اأن 
ي��زداد  اأن  املتوقع  »م��ن  و  فنلندا،  دف��ة 
امل��ال املعريف يف الباد، و�صيكون  راأ���ش 
النا�ش،  لكل  متوافرا  العايل  التعليم 
و50% من ال�صباب ما بني 25-34 عاما 
العايل.  التعليم  �صينالون حظهم من 
وت���غ���ري خ���ارط���ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف 
املرونة  باإ�صفاء �صبغة  �صيكون  الباد 
درج��ات  وو�صع  للتعليم  والت�صخي�ش 
امل�����ص��ت��م��ر يف كل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��م��ي��ة يف 
جماالت احلياة و�صيتم رقمنة التعليم 
وفتح  ل��ه،  للرتويج  واالنفتاح  العايل 
و�صت�صحى  ل��ل��ت��اأث��ري،  ج��دي��دة  ق��ن��وات 
اجل���ام���ع���ات ال��ف��ن��ل��دي��ة االأف�������ص���ل يف 
ال���ع���امل، و���ص��ي��ت��ط��ور ال��ت��دري��ب ليلبي 

احتياجات الطاب«. 
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النرويج
ال��روي��ج��ي��ة و�صعها  اأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة 
م��ق��رتح��ا ب��ت��و���ص��ي��ع امل���رك���ز ال��روي��ج��ي 
ال��ت��ع��ل��ي��م �صمن  ال������دويل يف  ل��ل��ت��ع��اون 
اأج���ل حت�صني ج��ودة  م��وازن��ة 2018 م��ن 

التعليم وقطاع التدريب املهني.
و�����ص����رح م����دي����ر امل�����رك�����ز، ه����ريالد 
ن��ي��وب��اوت، اأن����ه ب���دء م��ن ال��ع��ام املقبل 
���ص��ت��ن�����ص��م  وك����ال����ة ال���ت���ع���ل���م ال���رق���م���ي 
برنامج  اإلى  العايل  للتعليم  الرويجي 
لي�صكا  ال��روي��ج��ي��ة  الفنية  االأب���ح���اث 

هيئة واحدة لتح�صني اجلودة.
اإن�صاوؤها  املقرر  الهيئة  و�صتتولى 
وتطوير  اإدارة  امل��ق��ب��ل،  ال��ع��ام  مطلع 
اخلا�صة  الرتتيبات  معظم  وتن�صيق 
وال��ت��دري��ب  ال��ع��ايل  التعليم  بتطوير 

امل���ه���ن���ي مب����ا ف���ي���ه ت����دوي����ل ورق��م��ن��ة 
التعليم العايل.

شرق أفريقيا
خطر  من  اأفريقيا  �صرق  منطقة  تعاين 
ف���ق���دان اأه�����داف ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة 
ب�صبب االنف�صال الوا�صع ما بني مهارات 
�صوق العمل وخريجي موؤ�ص�صات التعليم 
اأف��اد تقرير �صادر عن  العايل ح�صب ما 
اأفريقيا«  »نب�ش  بعنوان  ال��دويل  البنك 
يف م��ن��ت�����ص��ف اأك���ت���وب���ر امل��ن�����ص��رم. واأك����د 
التقرير اأن قوة العمل يف �صرق اإفريقيا 

هي االأقل مهارة يف اأفريقيا. 
ي��اأت��ي ه���ذا يف ال��وق��ت ال����ذي ت�صخ 
ف��ي��ه ك��ل م���ن: كينيا واأوغ���ن���دا وروان����دا 
وبوروندي وتنزانيا، ا�صتثمارات �صخمة 

ال��ع��ام على  امل��ه��ارات واالإن���ف���اق  يف �صقل 
التعليم، مبا ي�صل اإلى 15% من اإجمايل 
االإن����ف����اق ال���ع���ام ون��ح��و 5% م���ن اأج��م��ال 

الناجت الوطني. 
 

السويد
اأعلنت 90% من موؤ�ص�صات التعليم العايل 
يف ال�صويد، اعتقادها اجلازم باأن التعليم 
الوطني يف حاجة ال�صرتاتيجية  العايل 
ل��ل��ت��دوي��ل وف����ق ن��ت��ائ��ج ال���ص��ت��ط��اع��ات 
الراأي، اأعدها الباحث املخت�ش يف �صوؤون 
ال���ت���دوي���ل »اأغ���ن���ات���ا ب�����اذ«، وق��دم��ه��ا يف 
املوؤمتر ال�صنوي لرابطة التعليم العايل 
يف  الباد  اأن  التقرير  واأك��د  ال�صويدي. 
حاجة للتعاون االأكادميي مع دول مثل: 

ال�صني والهند والواليات املتحدة.

اليونسكو
ت��ق��ري��را  ال��ي��ون�����ص��ك��و  ن�����ص��رت   2015 يف 
التعليم  يف  ال��ت��ف��ك��ري  »اإع������ادة  ب��ع��ن��وان 
: ن��ح��و ال�����ص��ال��ح ال���ع���ام ال���ع���امل���ي«، ويف 
نوفمرب احلايل يعقد مركز اجلامعات 
ال��ع��امل��ي��ة يف ال�����ص��ني يف ج��ام��ع��ة »ج��ي��او 
ت���ون���غ» م���وؤمت���را ب��ع��ن��وان »اجل��ام��ع��ات 
ال��ع��امل��ي��ة: ن��ح��و ال�����ص��ال��ح ال��ع��ام العاملي 
اإ����ص���ه���ام���ات امل���وؤ����ص�������ص���ات  وال���ب���ح���ث يف 

الوطنية والدولية«. 
التعليم  درا�صات  جملة  واأ�صدرت   
املا�صي،   اأغ�صط�ش  يف  ت��ق��ري��را  ال��ع��ايل 
ب��ع��ن��وان  دويل  ط���ال���ب  األ�����ف   60 ���ص��م��ل 
»ت���������ص����ورات ال����ط����اب ال���دول���ي���ني ع��ن 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م ع��ن��د ال���ذه���اب ل��ل��خ��ارج 

للدرا�صة: اخلدمات املطلوبة«.

جامعة بحثية خا�صة تقع يف �صيول بكوريا 
اجلنوبية،  وهي من اأعرق ثاث جامعات 
يف الباد. اأ�ص�صها اإي يونغ اإك عام 1905، 
التعليم  اأق��دم موؤ�ص�صات  وهي واح��دة من 

العايل يف كوريا اجلنوبية. 

عدد الطالب:
37.303 طاب منهم 2.067 طالبا دوليا. 

عدد األساتذة:
5023 منهم 134 اأ�صتاذا دوليا.

الكليات
والمرافق التعليمية

ك��ل��ي��ة  ك������وري������ا  16  ت�������ص���م ج����ام����ع����ة 
و11  ع��ل��ي��ا  م���در����ص���ة   18 و  ج��ام��ع��ي��ة، 
املكتبات  ذلك  م�صاعدة، مبا يف  مرفق 
واملتحف واملكتب ال�صحفي  للعاقات 
ال��ع��ام��ة؛ وه���ي اجل��ام��ع��ة االأ���ص��ه��ر يف 
اأول  لكونها  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  ت��اري��خ 
ال��ربام��ج  ل��ت��ق��دمي  تعليمية  موؤ�ص�صة 
التخ�ص�صات،  خمتلف  يف  االأكادميية 
مثل: القانون واالقت�صاد وال�صحافة.

ك��م��ا ت�����ص��م اجل���ام���ع���ة ع����دد من 
مرافق تعليمية م�صاعدة مثل: معهد 
درا�����ص����ات ال��ل��غ��ة االأج���ن���ب���ي���ة، وم��ع��ه��د 
التعليم  وم��ع��ه��د  امل�����ص��ت��م��ر،  ال��ت��ع��ل��ي��م 
و  والتعلم،  للتعليم  وم��رك��ز  ال���دويل، 

115 معهدا لاأبحاث.

من تاريخ الجامعة
• مت تاأ�صي�صها يف 5 مايو 1905. 

• يف عام 1970 عني اأ�صتاذ العلوم 
رئي�صا  ه��ب  �صانغ  ك��م  ال�صيا�صية 

����ص���اد����ص���ا ل��ل��ج��ام��ع��ة خ��ل��ف��ا الإي 
ت�صونغ.

اإع����ادة  مت   1970 دي�����ص��م��رب  يف   •
ت��ن��ظ��ي��م اجل���ام���ع���ة وف���ق���ا خلطة 
ال��ت��ط��وي��ر ل��ك��ل ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة، 
ال��ط��ب ومكتبة  اإل����ى  ب��االإ���ص��اف��ة 
وال����ق����ان����ون  وال�����ع�����ل�����وم  االآداب 
واالق�����ت�����������ص�����اد، وك�����ذل�����ك ك��ل��ي��ة 
يوو  وم�صت�صفى  ال�صحية  العلوم 
بالكامل  ال���ذي مت دجم���ه  ���ص��وك 

باجلامعة.
• يف يونيو  1970 مت افتتاح مبنى 
كلية  ال���ص��ت��ي��ع��اب  االإع���م���ال  اإدارة 
الإدارة  العليا  وامل��در���ص��ة  التجارة 
االإعمال؛  ويف دي�صمرب من العام 
التعليم  كلية  تاأ�صي�ش  مت  نف�صه 

اأي�صا.
اختتمت   2001 ع��ام  يونيو  يف   •
اأكادمييا  برناجما  كوريا  جامعة 
كولومبيا  ج��ام��ع��ة  م��ع  م�صرتكا 
ويف  ك������ن������دا؛  يف  ال����ربي����ط����ان����ي����ة 
تاأ�ص�صت  نف�صه،  العام  من  يوليو 
وكلية  العاملية  ال��درا���ص��ات  �صعبة 

ال�صحافة واالإعام.
• يف اأكتوبر 2001 ح�صلت جامعة 
 ISO90011 كوريا على م�صادقة
التعليمية  امل���ج���االت  ج��م��ي��ع  يف 

واالإدارية. 
• يف 2005 احتفلت جامعة كوريا 

بالذكرى املئوية لتاأ�صي�صها.  

التفكيك..
وما بعد الفوضى!

االإن�صاين  لل�صلوك  انحطاطا  اأرى  عندما  كثريا  ف��وؤادي  وينقب�ش  يوؤ�صفني 
يف  العنف  انت�صر  فقد  امل�صريية،  وق�صاياه  يومياته  مع  تعامله  يف  املعا�صر 
اإلى حد رهيب جعل  اأو�صاطها  املجتمعات الراهنة و�صاد الف�صاد والرذيلة يف 

العامل يعي�ش يف ع�صر ما بعد الفو�صى! 
امل��رتدي، فقد ظهرت نقا�صات و�صجاالت �صاخنة يف  الو�صع  واأم��ام هذا 
اأ�صاب  قد  اإلى خلل  االأم��ر  ُترجع هذا  العاملية  الفكرية  الدوائر  العديد من 
على  هيمنت  ال��ت��ي  التفكيكية  النزعة  ج���راء  م��ن  الب�صري  التطور  م�صرية 
وامل�صتقبل  املعي�ش  ال��واق��ع  وج���زاأت  االإن�صاين  التفكري  يف  التنوير  اجت��اه��ات 
االأجيال  عرب  املتوارثة  القيم  ت�صل�صل  على  املبني  ان�صجامهما  واأفقدتهما 

واملرتبطة بعقد اجتماعي اأ�صا�صه الدين اأو ال�صوابط العرفية اأو القانونية.
لقد ظهر هذا الفكر التفكيكي مع نهاية القرن ال� 20 بزعامة الفيل�صوف 
احلداثة  نهاية  معلنا  برمته،  العامل  اأرج���اء  وع��م  دري���دا«،  »ج��اك  الفرن�صي 
وبداية الفو�صى التي جعلت اإرادة القوة جوهرا للحقيقة دون ربطها بالقيم 
االإن�صانية وم�صقطة يف الوقت نف�صه االأ�صئلة الغائية من التفكري، مما اأدى 
يف ال�صنوات االأخرية اإلى انهيار مفاجئ للمنظومة الكلية لكل القيم البنائية 
لتوؤجج خمتلف  وال��دالالت  املفاهيم  والعبثية يف  التفكك  و�صاد  للمجتمعات 
ال�صراعات واحلروب اخلامدة يف كل مكان، وتثري الاجتان�ش والا�صتقرار 

يف ال�صمري اجلمعي لل�صعوب وتف�صري كل �صيء باأي �صيء.
االإن�صاين  الفعل  فيها  وق��ع  التي  اخلطرية  املتاهة  ه��ذه  من  وللخروج 
املعا�صر وجعلته يعاي�ش حالة ما بعد الفو�صى التي اأفقدته توازنه التنويري، 
يجب عليه جتنب التفكيك يف تف�صري االأمور والق�صايا ويف الروؤية الطبيعية 
جتميع  على  والعمل  واملمار�صات  التعامات  كل  ويف  ولاختاف،  لاأ�صياء 
املفكك من الفكر وتوحيده لتتكامل اأجزاوؤه املبعرثة واملتناثرة، مكونة بذلك 
اأ�صمى  اإلى  االإن�صان  بهذا  ترفع  اأن  �صاأنها  من  التي  النبيلة  االإن�صانية  القيم 

درجات التطور والرقي احل�صاري.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما

Korea University جامعة كوريا
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أيها الطالب المستجد!..
احلقوق  على  �صريعة  نظرة  باإلقاء 
وال������واج������ب������ات امل������ق������ررة ل���ط���اب 
وطالبات اجلامعة، وكذلك الئحة 
جند  التظلم،  و���ص��واب��ط  ال��ت��اأدي��ب 
ال����ت����وازن وحت��ق��ي��ق ال���ع���دال���ة بني 
ما  وب��ني  الطالبة،  اأو  للطالب  م��ا 
وواج���ب���ات،  ال��ت��زام��ات  م��ن  عليهم 
وكذلك التوازن بني ما يقع منهم 
من خمالفات وما يقع عليهم من 

عقوبات.
التنبيه  اأود  ال���ذي  االأم����ر  ل��ك��ن 
اأن الئحة  ال��ع��ج��ال��ة؛  ه���ذه  اإل��ي��ه يف 
تاأديب الطاب والطالبات قد ن�صت 

على اأمر رمبا غفل عنه الكثري؛ اأال 
ب��اجل��ه��ل بالنظام  ال��ع��ذر  وه���و ع���دم 
وما يرتتب على خمالفته، اإذ ورد يف 
املادة العا�صرة من الئحة التاأديب ما 
الطالب/الطالبة  يعفى  »ال  ن�صه: 
عدم  ب��ادع��اء  التاأديبية  العقوبة  من 

العلم باللوائح واالأنظمة«.
يوؤيده ما تفعله اجلامعة  وهذا 
م���ن اأخ�����ذ اإق�������رار ع��ل��ى ال���ط���ال���ب/ة 
امل�����ص��ت��ج��د ب��ت��وق��ي��ع��ه ع��ل��ى ال��ل��وائ��ح 
واالأن�����ظ�����م�����ة امل���ت���ع���ق���ل���ة ب���احل���ق���وق 
والواجبات والتاأديب يف بداية دخوله 
للجامعة، توقيعا الكرتونيا كما هو 

القبول  ع��م��ادة  موقع  يف  ب��ه  معمول 
الطالب  ع��ل��ى  ول��ذل��ك  والت�صجيل، 
بالتوقيع  قام  ما  مراجعة  والطالبة 
واأن  باجلامعة،  التحق  حينما  عليه 
به  املتعلقة  واالأنظمة  اللوائح  يقراأ 
يف موقع اجلامعة، واأن يعلم اأنه قد 
االل��ت��زام، ويعترب  نف�صه وعليه  األ��زم 
ه�����ذا ع���ق���دا ب��ي��ن��ه وب�����ني اجل��ام��ع��ة 
»وامل�����ص��ل��م��ون ع��ل��ى ���ص��روط��ه��م« واهلل 
اآمنوا  الذين  اأيها  »ي��ا  يقول:  تعالى 

اأوفوا بالعقود«.
ال����ط����اب  ج����م����ي����ع  اهلل  وف��������ق 

والطالبات لكل خري.

االنطباع األول
واالبتسامة األخيرة

أمل  محمد أبو مديني
مقبل  اأو  م�صتجد،  ك��ط��ال��ب  ج��دي��د،  جمتمع  ع��ل��ى  مقبا  ك��ن��ت  اإن 
الوظيفية  ال�صخ�صية  املقابات  من  الكثري  و�صتعقد  التخرج،  على 
االنطباع  باأهمية  دراي��ة  ذا  تكون  اأن  فاإنه يجب عليك  واالجتماعية، 
االأول وما يرتكه من اأثر على النف�ش الب�صرية، وقد اأثبتت الدرا�صات 
اأ�صهر  وقد ال يتغري، واإن  اأنه اأثر طويل االأم��د يبقى اأكرث من �صتة 

تبدل فاإنه ال ين�صى.
وت�صري درا�صة  يف جامعة »يونيبان« الربازيلية، اإلى اأن االنطباع 
االأول ي�صع االأ�صا�ش عند تكوين العاقات. ويقول روبرت الونت  اإن 
االنطباع االأول الذي نكونه عن �صخ�ش ما، له اأهميته الكربى عند 
اخلطوة  خطوت  واإذا  االآخرين،  مع  دائمة  عاقة  اإقامة  يف  التفكري 
االأولى بطريقة خاطئة فاإن العاقة امل�صتقبلية بينك وبني االآخرين 

لن تكون مريحة متاما.
اأ�صخا�صا  تلتقي  م��ع��دودة،  ث��وان  خ��ال  يتكون  االنطباع  وه��ذا   
جددا فيقيمونك وفق مظهرك، ولغة ج�صدك، وابت�صامتك، وطريقة 

حديثك؛ ولذا يجب اأن تتلقى باهتمام الن�صائح التالية:
كما  ل�صخ�صيتك،  اأولية  ق��راءة  يعطي  فهو  مبظهرك:  اهتم   •

يجب اأن يتنا�صب مع املكان والزمان.
اأو متثيل من  وتتنباأ مب��دى �صدق  تعلم  النا�ش  نف�صك:  ُك��ن   •

هو اأمامهم.
• توا�صل لفظيا وج�صديا: تاأكد من اأن كامك وا�صح ومفهوم 
احل���دث.  بح�صب  رق��ي��ق  اج��ت��م��اع��ي  اأو  رزي����ن،  مهني  وح��دي��ث��ك 
والتوا�صل  االبت�صامة،  امل�صافحة،  خال  من  ج�صديا  وتوا�صل 

الب�صري.
• اخرت االأ�صئلة املنا�صبة: ال تطرح االأ�صئلة اجلانبية وركز على 

االأكرث اأهمية.. ا�صاأل باأ�صلوب جميل.
النطباعهم  اأخ���رية  كب�صمة  ���ص��ادق��ة  ابت�صامة  اأت���رك  واأخ����ريا، 
االأول عنك، وودعهم بطاقة اإيجابية تعزز لقاءاتكم التالية مع 

دعواتك لهم بالتوفيق والنجاح.

د. عبداإلله الشهراني
قسم الفقه، كلية الشريعة
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يتيم
قطع ان�صغايل مبعاجلة اأرقام ال�صراف االآيل 
طرق لطيف على نافذة ال�صيارة، التفُت فاإذا 
ب�����ص��ب��ي مل ي���ج���اوز ال��ع��ا���ص��رة ن��ح��ي��ل ال��ب��دن 
وب��اأدب جم:  ال�صام، رددت عليه  ملقيا علي 
اأت�صمح يل يا عم بخدمة، بادرته باالإيجاب. 
باأن  »اأت�صمح  قائا  فارغة  قنينة كبرية  رفع 

تو�صلني البقالة يف ال�صارع املقابل؟«.
اإل��ى جهة  ووارى وجهه  بجواري  ركب 
ال�صارع ف�صاألته: اأين والدك؟ حت�صرج �صوته 
م�صحة  ن�صيان  ميكن  ال  بوجه  اإيّل  والتفت 

����ص���وؤايل: لقد  اأوق��ع��ه��ا  االأمل واحل����زن ال��ت��ي 
ال�����ص��وؤال  مل��ت نف�صي على  ع��ام��ني،  م��ات منذ 
اإ�صغالك. نحن  املذموم. اعذرين يا عم على 
م��ن��ق��ط��ع��ون واجل������ريان ال ي��ق�����ص��رون، اأم���ي 
تخرج  وهي  املري�صة  اأختي  وترعى  ترعاين 
كل ع�صية لبيع ما تي�صر من خبز تخبزه اأو 
البيت كما ترى،  اأما حاجات  طعام ت�صنعه؛ 
مثل املاء، فاإين اأخرج من البيت الذي خلفه 
متبعا  مثلك  �صبيل  بعابر  الأ�صتعني  اأب��ي  لنا 
اأين يف  اأرى  اإال من  اأرك��ب  اأال  اأم��ي  تعليمات 

اأن يلقي  اأراد  اأمان منه. �صكت الطفل وكاأنه 
عن  فاأ�صكت  ف�صويل  لي�صبع   ك��ب��ريا  حما 

ال�صوؤال. 
عقب ب��رباءة، ترك والدي �صيارة وهي 
�صاأقودها  اأك��رب  وعندما  املنزل،  داخ��ل  واقفة 
و�صاأق�صي حاجات البيت واأخدم اأمي واأختي.

واح���دة  بكلمة  اأن��ب�����ش  اأن  اأ���ص��ت��ط��ع  مل 
قاومتها  ال���ك���ام.  م��ن  �صتمنعني  ف��ع��ربت��ي 
ب���اأن دخ��ل��ت ال��ب��ق��ال��ة �صحبة ال�����ص��ب��ي ال��ذي 
دفع بقنينته واأخرج رياالت معدودة فطلبت 

فهد العرابي.. أيقونة النجاح واالحترام 

وجوه

سارة القحطاني

م���ن فل�صف���ة عميقة و�ص���ع العمل باأمانة و�ص���دق، واخلوف 
م���ن اهلل فيم���ا ي�صم���ر وفيما يق���ول ويفعل، مب���داأ حلياته،  
فعان���ق ال�صموخ ور�صم م�ص���وار جناحه املهني بتفرد وتوهج، 
متوجه���ا بهم���ا نح���و التمي���ز واالإب���داع.. اإن���ه رائ���د الثقافة 
ومهند����ش ال�صحاف���ة اخلليجي���ة  الدكت���ور فه���د العراب���ي 

احلارثي.
ول���د احلارث���ي يف مدين���ة الطائ���ف، واح���دة م���ن تلك 
املناط���ق الت���ي ال تلد اإال املميزي���ن، وعا����ش طفولته مغرما 
واأم�ص���ى  واالإع���ام،  ب���االأدب  ومول���ع  والتعلي���م  بالثقاف���ة 
�صنوات���ه االأول���ى ناه���ا م���ن  حمط���ات الق���راءة، وممار�ص���ا 

ملقومات الثقافة.
وطنية �صادقة وحيادية اأ�صيلة واإن�صاف متعمق كانت 
اأدوات���ه يف �ص���رية مثالي���ة فُع���رف باأ�صلوب���ه الراق���ي واللب���ق 
يف احلدي���ث والتوا�ص���ل االجتماع���ي، اآم���ن ب���اأن ل���كل زم���ن 
�صحافت���ه ولكل �صحافة رجالها، فكان من اأوائل املطالبني 

بتجديد الدماء ال�صحفية يف االإعام ال�صعودي.
ح�ص���ل عل���ى  درج���ة البكالوريو����ش يف اللغ���ة العربي���ة 
واآدابها بتقدير ممتاز، مع مرتبة ال�صرف االأولى، من كلية 

ال�صريعة والدرا�صات االإ�صامية بجامعة اأم القرى.
والعل���وم  االآداب  يف  الدول���ة  دكت���وراه  عل���ى  وح�ص���ل 
هيئ���ة  باإجم���اع  االأول���ى،  ال�ص���رف  مرتب���ة  م���ع  االإن�صاني���ة 

التحكيم بجامعة ال�صوربون يف باري�ش.
�ص���ار برئا�ص���ة حتري���ر جمل���ة »اليمامة« اأك���رث من 12 
عام���ا ال���ى االمتي���از، حري�ص���ا منذ حلظ���ة تولي���ه رئا�صتها 
عل���ى اإحداث الفرق واإيجاد التنوع ومراجعة اأ�صباب الف�صل 
والنج���اح مع���ا، فا�صتط���اع مبهنيت���ه اأن ي�ص���ع ا�صرتاتيجي���ة 
فتف���ردت  والنا����ش  الوط���ن  االأ�صا�ص���ي  �صعاره���ا  وا�صح���ة 
اليمام���ة يف حينها بتميز وطرح خمتلف يف االإنتاج والتفرد 

بلغة  خدمت املواطن القارئ وحققت اأهدافها.
وكان العراب���ي اأح���د الذي���ن اختاره���م املل���ك فه���د بن 
عبدالعزي���ز ليكونوا جزءا مما �صمي ب���� »الفريق التاأ�صي�صي 

ملجل�ش ال�صورى« يف �صيغته اجلديدة عام 1992.
وب�صفته رئي�صا  ملجل�ش اإدارة »مركز اأ�صبار  للدرا�صات 
والبح���وث واالإعام« �صمن فريق ي�صم 70 مثقفا يربطهم 
ه���دف واح���د ه���و حمب���ة الوط���ن، حر����ش العراب���ي عل���ى 

االهتم���ام بالق�صايا الفكري���ة واالجتماعي���ة واالقت�صادية، 
وتاأكي���د اأهمي���ة البح���ث العلم���ي باعتب���اره الو�صيلة االأجنع 
العلم���ي  البح���ث  حرك���ة  وت�صجي���ع  الق���رار  دع���م  باجت���اه 

وتن�صيطها وتوطيد العاقة مع املجتمع بجميع اأطيافه.
 1997 ع���ام  يف  الهائل���ة  االإعامي���ة  كفاءت���ه  قادت���ه 
لرئا�ص���ة  الفريق العلم���ي الذي اأعد الدرا�ص���ات التاأ�صي�صية 
واال�صت�صاري���ة الإن�ص���اء �صحيف���ة »الوط���ن« ال�صعودي���ة، كما 
ق���اد فري���ق العمل الذي خا����ش مرحلة تاأ�صي����ش ال�صحيفة 
واإطاقه���ا، واأ�ص���رف عل���ى تل���ك املرحل���ة وم���ا تخلله���ا م���ن 
اإجن���ازات، وانتخب اأّول رئي�ش ملجل����ش اإدارة ال�صحيفة، كما 
كل���ف مدي���را عاما للموؤ�ص�صة، وتولى كذل���ك االإ�صراف على 

التحرير )رئي�ش التحرير(.
والن���دوات  املوؤمت���رات  م���ن  الكث���ري  العراب���ي  اأث���رى 
مب�صاركات علمية فاخرة، وبلغت موؤلفاته ت�صعة كتب اأدبية 

بينها ن�صو�ش ق�ص�صية واأخرى ثقافية و�صيا�صة.
بن���ى احلارث���ي تعامل���ه املهن���ي واالأخاقي عل���ى ثاثة 
اأيقون���ات رئي�صي���ة ه���ي: اح���رتام القل���م والعق���ل واالإن�ص���ان، 
ليك���ون اأمنوذج���ا حا�س���را م���ن الرق���ي والنزاه���ة، ل تغ���ريه 

االأحداث وال تغيبه كرثة االأ�صخا�ش اأو تباين النجاحات.

أ. د. أحمد بن محمد
بن حميد

ال��ت��اأق��ل��م ف����اأراد ال��ق��ف��ز م��ن االإن����اء فلم 
يقدر، فمات يف احلال.

اختلف العلماء الذين اأجروا هذه 
التجربة يف �صبب وفاة ال�صفدع، فمنهم 
م���ن اأرج������ع ال���وف���اة اإل�����ى غ��ل��ي��ان امل����اء، 
النار،  ح���رارة  اإل��ى  اأرجعها  م��ن  ومنهم 
ق��ال كلمة حكمة هي  اأح��ده��م  اأن  غ��ري 
املنا�صبة لنا يف هذا املقال، فقال: »�صبب 
القرار  اّتخاذ  يف  تاأخره  ال�صفدع  موت 

يف الوقت املنا�صب«.
ت�صّبث باالأ�صالة وعاي�ش املعا�صرة، 
ال ت���وؤج���ل ع��م��ل ال���ي���وم اإل����ى ال���غ���د، وال 
تعجل عمل الغد اإلى اليوم، اإاّل اإذا كان 

االأح���ي���اء جتربة  ع��ل��م��اء  بع�ش  اأج����رى 
اإن��اء  اأح�����ص��روا  اإذ  �صفدع،  على  غريبة 
م��ل��ي��ئ��ا ب���امل���اء وو����ص���ع���وا ف��ي��ه ���ص��ف��دع��ا 
نار  على  وال�صفدع  االإن���اء  و�صعوا  ث��م 

هادئة.
الحظ العلماء اأن ال�صفدع يتاأقلم 
ج�����ص��م��ه ب���ال���ت���درج م���ع ارت����ف����اع درج���ة 
احل��رارة  درج��ة  ازدادت  فكلما  احل���رار، 
ق��ل��ي��ا ت��اأق��ل��م ج�����ص��د ال�����ص��ف��دع معها، 
واأخذ املاء يزداد يف احل��رارة وال�صفدع 
التي  البيئة  م��ع  واأك����رث  اأك���رث  ي��ت��اأق��ل��م 
ل��درج��ة  امل���اء  و���ص��ل  ح��ت��ى  فيها  يعي�ش 
على  ق���ادرا  ال�صفدع  يعد  فلم  الغليان 

ومنفعة  اآن��ي��ة،  م�صلحة  فيه  التعجيل 
ال��ري��ح  ع�����ص��ف��ت  اإذا  دي��ن��ي��ة ودن���ي���وي���ة، 
�صريك.  فتابع  ه��داأت  واإذا  لها،  فانحن 
ت�����ص��ب��ه ب��ال��ب��ع��ري يف ����ص���ريه ف��ه��و ي��رى 
روؤو���ش الكثبان وال ينظر حتت قدميه 
كي ال يتباطاأ يف �صريه، ال تلتفت للوراء 
الّذئب  فاإن ذلك �صبب رئي�ش يف حلاق 

بالّظبي، وهي اأ�صرع منه مبراحل.
ال تعاي�ش ع�صرا بفكر ع�صر قبله، 
فلكل ع�صر دولة ورجال. ال تتعجل يف 
اتخاذ القرار دون درا�صة متاأنّية فتندم، 
ال�صحيح  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  يف  تتاأخر  وال 

بحجة التاأقلم فتلحق بال�صفدع.

من قتل الضفدع
أ.د: عبد العزيز بن عمر القنصل

رئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

البائع جتهيز الطعام الذي ال ي�صتغني عنه 
بيت وال�سبي ميانع، فقلت: اإمنا اأنت �سيفي 
واأ�صرت له اإلى اأ�صناف احللوى لياأخذ منها 
ما ي�صاء و�صاألته عما تريد اأخته فقال حتب 

حلوى اجلوز.
خطر يف ذهني واأنا اأو�صل ال�صبي اإلى 
منزله اأوالدي، »وليخ�ش الذين لو َتَرُكوا من  
فليتقوا  ذري��ة �صعافا خافوا عليهم   خلفهم 

اهلل وليقولوا قوال �صديدا«. 
ك��م ه��و ع��ظ��ي��م ه���ول ال��رتم��ل الم����راأة 

فقدت زوجها فوجب عليها اأن تكون اأبا واأما 
معا! وكم هو عظيم هول اليتم على االأطفال 

بفقدهم نبع العطف!
عليه  اهلل  �صلى  نبينا  عظيم  ه��و  وك��م 
و���ص��ل��م وه���و ي��ق��ول »ال�����ص��اع��ي ع��ل��ى االأرم��ل��ة 
وكالقائم  اهلل  �صبيل  يف  كاملجاهد  وامل�صكني 
»اأن��ا  وق��ول��ه  يفطر«.  ال  وكال�صائم  يفرت  ال 
بني  وق��رن  كهاتني  اجلنة  يف  اليتيم  وك��اف��ل 
اأ�صبعيه«، وكم هو عظيم تق�صرينا يف تلم�ش 

اأهل احلاجة ب�صدقاتنا.
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قراءة: زكريا حسين

اجل��ام��ع��ة  ال��ل�����ص��ان��ي��ات يف  اأ����ص���ت���اذ  دق 
ال��ت��ون�����ص��ي��ة، ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي ال��ت��ون�����ص��ي، 
ناقو�ش  امل�صدي،  ال�صام  عبد  الدكتور 
العربية  اللغة  اإن  ق���ال   اخل��ط��ر  ح��ني 
مت����ر ب����� »و�����ص����ع ح�����رج ج�������دا«، م�����ص��ريا 
اإل�����ى ح��م��ل��ة وا����ص���ع���ة ت�����ص��اح��ب حملة 
من  النيل  د  تتق�صّ الثقافية  الكونية 
اجل��ذور  ذات  االإن�صانية  الثقافات  ك��ل 
امل��ت��اأ���ص��ل��ة، ويف مقدمتها  احل�����ص��اري��ة  

الثقافة العربية، مو�صحا اأن احلمات 
ال���ع���دائ���ي���ة ت��ت��م�����ص��ك دائ����م����ا ب��ال��ع��ام��ل 
اللغوي، موؤكدا اأن امل�صهد االإعامي يف 
الوطن العربي، يوحي باأن كل القرائن 
�صتخ�صر  العربية  اللغة  اأن  على  ت��دل 

معركتها ب�صكل كارثي.
جاء ذلك يف كتاب بعنوان »العرب 
واالن����ت����ح����ار ال����ل����غ����وي«،  م����ن ت��األ��ي��ف 
احل��روب  على  ال�صوء  �صلط  امل�����ص��دي،  
ال��ل��غ��وي��ة، وع���وام���ل ان��ق��را���ش ال��ل��غ��ات، 
احلمات  تتعلل  م��ا  »ك��ث��ريا  فيه  وورد 

لغة  الف�صحى  العربية  ب���اأن  العدائية 
املعي�ش، فتحاول  مفارقة للواقع احلي 
اأن تبّث الوهم باأن لغة الواقع هي التي 
وهذا  الر�صمية،  اللغة  ت�صبح  اأن  يجب 
ثم  ت��رب��وي��ة،  لغة  اإل���ى  حتويلها  معناه 
اإلى لغة اإبداعية حتى يكتب بها الفكر؛ 
ومن هنا تت�صلل املعاول النا�صفة«، الفتا 
ذلك،  وراء  من  البعيد  الهدف  اأن  اإل��ى 
ال��ذي  امل�صري  نف�ش  العربية  تلقى  اأن 
�صادفته اللغة الاتينية باأن تنحل اإلى 
لهجات تتطور اإلى لغات قائمة الذات.

المسدي: طغيان العاميات على اإلعالم
ينذر بموت اللغة العربية

وا�صتدرك امل�صدي قائا »مثل هذه 
الدعوى ال جتد لها رواجا يف اأقطارنا 
ال�صلوك  ولكن  ر�صمي،  ب�صكل  العربية 
املو�صوعي كثريا ما ميهد لها ال�صبيل، 
طغيان  اإل���ى  انتبهنا  م��ا  اإذا  وال���ص��ي��م��ا 
املرئي  االإع���ام  اأج��ه��زة  على  العاميات 
الف�صحى  العربية  فن�صيب  وامل�صموع؛ 
اال�صت�صهال  ونزعة  يتقل�ش،  انفّك  ما 
فتئت  ما  االأدن��ى  املجهود  قانون  بحكم 
تزرع الوهم باأن العربية ال تتاءم مع 

برامج احلياة اليومية«.

اللغة واإلعالم

اأن��ه ال جمال  امل�صدي على  و���ص��دد 
بكفاءة  لانخراط  اليوم  العرب  اأم��ام 
واق���ت���دار يف امل��ن��ظ��وم��ة االإن�����ص��ان��ي��ة بكل 
اأب���ع���اده���ا اإال ب��ج��ب��ه��ة ث��ق��اف��ي��ة ع��ت��ي��دة، 
م��ب��دي��ا اأ���ص��ف��ه م���ن اأن ي���دخ���ل ال��ع��رب 
احلا�صمة  ال�صراعات  ذا  العوملة  ع�صر 
االأ�صلحة  من  ع��زال  املتكالبة،  وال��ق��وى 
املادية واملعنوية، واأهمها �صاح الثقافة 
اللغة  وتاأثريه من  قوته  ي�صتمد  الذي 
الدفاع  خ��ط  وه��ي  امل��وح��دة،  الف�صحى 

االأول عن الهوية.

ب�������دون ه��وي��ة  ث���ق���اف���ة  وق�������ال »ال 
ح�صارية، وال هوية بدون اإنتاج فكري، 
وال فكر بدون موؤ�ص�صات علمية متينة، 
وال ع��ل��م ب�����دون ح���ري���ة م��ع��رف��ي��ة، وال 
م��ع��رف��ة وال ت��وا���ص��ل وال ت��اأث��ري ب��دون 
لغة قومية ت�صرب جذورها يف التاريخ، 
وت���������ص����ارف ب�������ص���م���وخ ح����اج����ة ال��ع�����ص��ر 

و�صرورات امل�صتقبل«.

محور جوهري
جوهري  حم��ور  اللغة  اإن  امل�صدي  ق��ال 

+ 
ق

فا
آ

خصائص فريدة
ي����ق����ول  م���وق���ع »م����و�����ص����وع.ك����وم« ع��ل��ى 
العربية  اللغة  اإن  العنكبوتية  ال�صبكة 
التي ال توجد  امليزات  تتميز بكثري من 

يف غريها من الّلغات، ومنها ما ياأتي:
• الف�صاحة: وهي اأن يخلو الكام 
بالكلمات،  تنافر  م��ن  ي�صوبه  مم��ا 
و����ص���ع���ف ال����ّت����األ����ي����ف، وال���ّت���ع���ق���ي���د 

اللفظّي.
• الرتادف: وهو اأن يدل عدد من 

الكلمات على املعنى املراد نف�صه.
• االأ�صوات وداللتها على املعاين: 
ال��ك��ل��م��ة  ي��ف��ه��م م��ع��ن��ى  اأن  مب��ع��ن��ى 
ب�����ص��ك��ل ع����ام اأو دق���ي���ق م���ن خ��ال 

ال�������ص���وت ف���ق���ط، وه�����ذه م���ن اأه���م 
امليزات اخلا�صة بالّلغة العربّية.

اللغة  ت��زخ��ر  امل���ف���ردات:  ك���رثة   •
ال���ع���رب���ي���ة ب���ع���دد واف������ر ج�����دا م��ن 
اأخ��رى  امل���ف���ردات، وال حت��ت��وي لغة 
العدد  ُي�����ص��اوي  اأو  اأك���رث  ع��دد  على 

الذي حتويه لغة ال�صاد.
• علم العرو�ش: وهو العلم الذي 
ينظم اأوزان ال�صعر وبحوره، وي�صع 
ال�صعر،  لكتابة  الرئي�صية  القواعد 
مما جعل ال�صعر العربّي هو االأكرث 
التباعه  نتيجة  وف�صاحة؛  باغة 

اأوزانا حمددة، وقواعد رئي�صية.

اأك�����رب  م�����ن  احل���������ّر:  • ال����ّث����ب����ات 
العربّية  واجهتها  التي  الّتحديات 
عامل  على  وانت�صارها  ثباتها  هو 
الّزمن والتطّور، يف حني اأّن الّلغات 
االأخ��������رى م���ث���ل االإجن���ل���ي���زي���ة ق��د 
تطّورت واختلفت ب�صكل كبري عرب 

الزمن.
اأغ���ل���ب  اأن  وه�����و  • ال���ّت���خ���ف���ي���ف:   
اأ�صلها  العربية  اللغة  يف  امل��ف��ردات 
الرباعي،  االأ�صل  ياأتي  ثم  ثاثّي، 
ث����ّم اخل��م��ا���ص��ي ع��ل��ى ال��رتت��ي��ب يف 
امل��ف��ردات  اأ���ص��ول  انت�صاره يف  ك��رثة 

العربية.

دراسة توصي بدعم الهوية العربية لطالب العلوم والطب
سارة القحطاني

 
دعت درا�صة م�صحية اأجراها الباحث الدكتور عبدالرحمن بن ح�صن املح�صني، من 
االإن�صانية باجلامعة، على فئة من طاب  العلوم  واآدابها بكلية  العربية  اللغة  ق�صم 
النظر  اإعادة  اإلى  اللغة االإجنليزية والطب،  الثالث فما فوق يف تخ�ص�صي  امل�صتوى 
يف قرار تدري�ش الطب والعلوم باللغة االإجنليزية، كما اأظهرت الدرا�صة قدرة اللغة 

العربية على املعا�صرة، رغم مزاحمة اللغات االأخرى.
العربية  اللغة  اأبناء  ارتباط  م��دى  على  ال�سوء  اإلقاء  الدرا�سة  ه��ذه  وحاولت 
بلغتهم االأم، من خال بحث يدور يف املوؤ�ص�صة التعليمية بدءا، وينفتح على املوؤثرات 
ال��ذي��ن  االإجن��ل��ي��زي��ة  وال��ل��غ��ة  ال��ط��ب  ط���اب  عينة  م��ن  امل��ح��ي��ط��ة، منطلقا  املختلفة 

يواجهون اللغة االأخرى ب�صورة مبا�صرة.
وبداأت الدرا�صة باإطار نظري الإعطاء فكرة عن حركة اللغة العربية يف مواجهة 
اخلا�صة  اال�صتبانة  عليهما  بنيت  حم��وري��ن  يف  كانت  ث��م  الع�صور،  ع��رب  التحديات 

باملو�صوع.
على  مركزا  اأبنائها"،  نفو�ش  يف  العربية  اللغة  "مكانة  االأول:  املحور   وتناول 
واللغة  الطب  خ��ال تخ�ص�صي  م��ن  اأخ���رى  لغة  ت�صربوا  ال��ذي  ال��ط��اب  م��ن  عينة 
االإجنليزية ما فوق امل�صتوى الثالث، لقيا�ش مدى انتمائهم اإلى لغتهم االأم يف ظل 

تاأثري اللغة االأخرى، ومت قيا�ش ذلك من خال عدة موؤ�صرات.
 وتناول املحور الثاين دور اللغة االأخرى يف تراجع دور اللغة العربية، وحاول 
قيا�ش ذلك من خال عدة موؤ�صرات، تبداأ من حتديات املوؤ�ص�صات االأكادميية، و�صوال 

اإلى تاأثري املحيط االجتماعي والثقايف لعينة الدرا�صة. 
مهمة  نتائج  عدة  اإل��ى  وانتهت  التحليلي،  الو�صفي  املنهج  الدرا�صة  واعتمدت 
اأثبتت اأن اأبناء اللغة العربية ما زال مت�صكهم بلغتهم االأم عاليا، واأن اقتناعهم باأن 
اللغات  املختلفة رغم زحف  التحديات  ق��ادرة على مواجهة  زالت  العربية ما  لغتهم 
بع�ش  وطرحت  بالعربية،  حتيط  التي  امل�صكات  حجم  بينت  كما  عليها،  االأخ���رى 

احللول لتعزيز االنتماء اإليها.

وتتمثل اأهمية الدرا�صة يف كونها ت�صاعد املتخ�ص�صني يف اللغة العربية على قيا�ش مدى 
اإلى لغتهم االأم يف ظل املتغريات الع�صرية املحيطة، كما اأنها جتعلهم  اأبناء العربية  انتماء 
من خال قيا�ش اإح�صائي اأمام مقيا�ش املكانة، واأمام امل�صكات والتحديات التي تعوق تعزيز 
هذه املكانة، وتعزز انفتاح اأق�صام اللغة العربية على التخ�ص�صات العلمية والطبية املختلفة، 
االأم يف  اإلى لغتهم  انتماء الطاب  اللغة وت�صهم يف تنمية  للقيام بدورها يف رعاية وحفظ 
متابعة  اإلى �صرورة  الدار�صني  وتنبه  اأخ��رى،  بلغات  العلوم  بتدري�ش  املوؤ�ص�صات  ظل مت�صك 

م�صكات العربية وحتدياتها املعا�صرة، وال�صعي اإلى اإيجاد احللول.
  وعن م�صكلة الدرا�صة واأ�صئلتها قال املح�صني اإن مركز امللك عبداهلل الدويل 
عام  يف  ن�صاأته  منذ  وعربيا  حمليا  العربية  اللغة  خدمة  يف  كبرية  مبهمة  ي�صطلع 
1429ه�، والحظ وجود م�صكلة مزاحمة اللغات االأخرى للغة االأم، ما اأدى اإيل طرحه 
العربية  اللغة  زال��ت  "اأال  م��ف��اده:  �صمني  ���ص��وؤال  يف  االبتدائية  املو�صوع  ه��ذا  اأ�صئلة 

حمتفظة مبكانتها يف ظل مزاحمة من اللغات االأخرى؟".
وتو�صلت الدرا�صة اإلى عدد من النتائج، من اأهمها: اأنها بّينت الن�صبة العالية 
رغم  املعا�صرة  على  وقدرتها  االأم  للغتهم  ال��وج��داين  وانتمائهم  الطاب  الع��ت��زاز 
بلغتهم  والطب  العلوم  تدري�ش  يف  الطاب  رغبة  واأك��دت  االأخ���رى،  اللغة  مزاحمة 
باللغة  التحدث  على  القبلي  املجتمع  ب�صغط  الطاب  تاأثر  مدى  اأثبتت  كما  االأم، 

الف�صحى.
انتماء  دعم  ومناهجها يف  العربية  والتخ�ص�صات  املوؤ�ص�صات  دور  وبينت �صعف 
الكرمي وبرامج  القراآن  تاأثري حلقات حتفيظ  الف�صحى، كما ك�صفت  الطاب للغة 
االأطفال يف مراحل التعليم االأولى على الف�صحى اإيجابا، وك�صفت عن مدى التاأثري 

االإيجابي للقنوات االإخبارية التي تتحدث الف�صحى على الطاب.
واأو�صت الدرا�صة ب�صرورة التفات املوؤ�ص�صات املعنية بالعربية، وكذا اجلامعات، 
العربية  الهوية  لدعم  منها  واال�صتفادة  امليدانية  ال��درا���ص��ات  ه��ذه  مثل  نتائج  اإل��ى 
الربامج  تكثيف  خ��ال  من  والعلوم،  والطب  االأخ���رى  اللغات  تخ�ص�صات  لطاب 
العربية، واإعادة النظر يف املناهج املقدمة لهم، وحتديثها وتطويرها ب�صورة دائمة، 

تعزيزا النتمائهم للغة العربية.
باللغة  والعلوم  الطب  تدري�ش  ق��رار  يف  النظر  اإع���ادة  اإل��ى  الدرا�صة  دع��ت   كما 
االإجنليزية؛ اإذ بينت نتائج الدرا�صة االإح�صائية رغبة كبرية لدى الطاب بتدري�صها 
باللغة العربية وهو ما يدعو اإليه حتى بع�ش املتخ�ص�صني يف الطب، واإلى االعتناء 
يف  الطالب  على  توؤثر  تلفازية  برامج  من  االأط��ف��ال  يتابعه  وم��ا  الطفولة  مبراحل 
مراحله التالية، واإلى �صرورة اإعادة النظر يف امل�صرفني على حلقات حتفيظ القراآن 

الكرمي، ملا تبني من اأثرها االإيجابي يف لغة الطاب من خال اال�صتبيان.
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اللغة واإلعالم
عرب  الكربى  ال�صيا�صية  ال�صراعات  يف 
�صارل  مبقولة  م�صت�صهدا  احلقب،  كل 
ديغول »لقد �صنعت لنا اللغة الفرن�صية 

ما مل ت�صنعه اجليو�ش«.
»ال�صراع  اأن  اإل��ى  امل��وؤل��ف  وي��ذه��ب 
ال���ل���غ���وي واق������ع يف ق���ل���ب احل������دث م��ن 
�صراع  اأحيانا  فهو  الدولية؛  العاقات 
م��ب��ا���ص��ر ب��ني ال��ق��م��م ك��م��ا ه��و ج���ار بني 
الفرن�صية واالإجنليزية، واأحيانا اأخرى 
�صراع غري مبا�صر عن طريق النزاعات 
ال�صراع  يف  يقع  كما  متاما  االإقليمية، 

الع�صكري.
ال�����ص��اح��ة  اأن  ب��دي��ه��ي��ا  ب����ات  ول���ق���د 
الدولية ماأى بهذه النزاعات اللغوية 
ال���ت���ي ت���رتج���م ع����ن �����ص����راع ���ص��ي��ا���ص��ي، 
تت�صل  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة  ب��ن��زاع��ات  م����اأى  اأو 
من  فكثري  لغوية؛  ثقافية  ب�صراعات 
املفيد  اأنه من  املحللني يرون  املتابعني 
اإف��ري��ق��ي��ا  ب��ع�����ش ����ص���راع���ات  ن���ق���راأ  اأن 

الو�صطى بعد�صات الت�صادم اللغوي».

اللهجات العامية
امل��ت��اأم��ل يف ك��ت��اب »ال���ع���رب واالن��ت��ح��ار 
مفادها  حقيقة  اإل��ى  »يتو�صل  اللغوي 
اأن تف�صي اللهجات العامية اأكرث خطرا 
م���ن ت���اأث���ري ال��ل��غ��ات االأج��ن��ب��ي��ة يف لغة 

ال�صاد.
ويف ه���ذا ال�����ص��دد ي��ق��ول امل�����ص��دي 
»ال��ل��غ��ات االأج��ن��ب��ي��ة مل تعد ه��ي العدو 
حل  ال��ذي  واإمن���ا  العربية،  للغة  الأول 
النافذ،  ال�صر�ش  ال��ع��داء  ه��ذا  حمله يف 
على  يجهز  اأن  م�صتطاعه  يف  وال����ذي 
العربية فيذهب بريحها، هو اللهجات 
احليوي  املجال  تكت�صح   حني  العامية 
للف�صحى؛ اإننا ما فتئنا نف�صح االأبواب 
للعاميات كي تغزو احلقول التي حتيا 

بف�صلها العربية«.
وي���ت���ذم���ر امل�������ص���دي م����ن ان��ت�����ص��ار 
ع��ل��ى خمتلف  ال���ع���ام���ي���ات وط��غ��ي��ان��ه��ا 
احل��ق��ول ال��ف��ك��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة فيقول 
»غ���زت ال��ع��ام��ي��ات م��ن��اب��رن��ا االإع��ام��ي��ة 
غ��زت  و���ص��ك��ت��ن��ا،  وال��ب�����ص��ري��ة  ال�صمعية 
و�صكتنا،  الثقافية  حواراتنا  العاميات 
ثم  الفكرية،  جمال�صنا  العاميات  غزت 
وم��دارج  التدري�ش  ف�صول  اإل��ى  ت�صللت 
اجلامعات، وها نحن ن�صمت متربمني 

اأو منخذلني«.
وي���ت�������ص���اءل م������رة اأخ��������رى ق��ائ��ا 
الب�صرية  امل�����وارد  ع���ن  ن��ت��ح��دث  »ك��ي��ف 
اأو عن التخطيط امل�صتقبلي  وتنميتها، 
بني  انف�صاما  نعي�ش  ون��ح��ن  ال�صامل، 
و���س��روط  ال��رب��وي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة  اأدوات 
اإلى  نرقى  كيف  احل�صارية؟  النه�صة 
التوا�صل؟  حقل  يف  اال�صتثمار  اآل��ي��ات 
وك���ي���ف من�����س��ك ب��اأ���س��ا���س��ي��ات اق��ت�����س��اد 

املعرفة وجمتمعنا العربي هو  املجتمع 
الوحيد، بني �صائر جمتمعات املعمورة، 
الذي يتخرج فيه التلميذ من التعليم 
ع�صر  حترير  ع��ن  عاجز  وه��و  الثانوي 
بلغته  ال  ���ص��ل��ي��م��ا:  ���ص��ف��ح��ات حت���ري���را 

القومية وال بلغة اأجنبية؟«.
وي��ك��اد  االأوان،  اآن  »ل���ق���د  وت���اب���ع 
يفوت، اأن نكّف عن اعتبار اللغة جمرد 
وعاء للفكر، وهو ما داأب عليه املرياث 
الفكري االإن�صاين قاطبة، لي�صت اللغة 
الذهنية،  ال��ت�����ص��ورات  فيه  ن�صب  اإن���اء 
واالأحا�صي�ش  ال�صعورية،  واالن��ف��ع��االت 
ال��غ��ري��زي��ة، واال���ص��ت��ل��ه��ام��ات ال��روح��ي��ة. 
اإن ال��ف�����ص��ل ب��ني ال��ظ��رف وامل���ظ���روف، 
ب���ني ال���وع���اء وم����ا ف���ي���ه، ب���ني ال�����ص��ورة 
وامل�����ص��م��ون، ه���و  االآن ح��م��اق��ة ك��ربى 

عا�صت عليها الثقافات االإن�صانية«.

خلع األبواب المفتوحة
ق���ال امل�����ص��دي اإن حم��ارب��ة االآخ����ر للغة 
العربية اأ�صبحت اأمرا بديهيا، واإثباتها 
ك���اأن���ه ����ص���رب م���ن حت�����ص��ي��ل احل��ا���ص��ل 
اأو، ك��م��ا ي��ق��ول امل��ث��ل، ���ص��رب م��ن خلع 
اأهل  عند  اأم�صى  بل  املفتوحة،  االأب��واب 
الروية واملتابعة من املعلوم بال�صرورة، 
وه��در  للجهد  ا�صتنزاف  فيه  واجل���دل 
ل��ل��ت��ف��ك��ري، ف���احل���م���ل���ة ال���ت���ي ت��ق��وده��ا 

لغوية  اأوال،  ثقافية  املتحدة  ال��والي��ات 
تاليا، والتي تقودها فرن�صا، حتت عباءة 
االحتاد االأوروب��ي، لغوية بدءا، ثقافية 

باال�صتتباع احلتمي.
امل�����ص��دي ج��ه��ود  موؤ�ص�صة  وان��ت��ق��د 
اإل��ى  م�صريا  امل�����ص��رتك،  العربي  العمل 
امل�صاألة  جت��ع��ل  اأن  ل��ه��ا  يخطر  مل  اأن���ه 
اللغوية �صمن اأولوياتها امل�صريية منذ 

البدايات.
واأردف »قد ا�صتيقظت بعد خم�صة 
عقود ون�صف عقد من انبعاثها فاأولت 
ال��ل��غ��ة ال��ت��ف��ات��ة ع��ل��ى ا���ص��ت��ح��ي��اء ي�صي 
ب��االإع��ي��اء احل�����ص��اري، وك����اأن امل��و���ص��وع 
م���ره���م ي��ف��ي�����ش خ������ارج اإن�������اء امل�����ص��ري 
ال��ك��ب��ري، ف��ف��ي ق��م��ة ال��ري��ا���ش )2007( 
اللغة  مو�صوع  اإدراج  ع��ن  االإع���ان  مت 
التي  الق�صايا  اأم��ه��ات  �صمن  العربية 
امل�����ص��رتك، ويف  ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل  تخ�ش 
امل�����ص��ادق��ة  دم�����ص��ق )2008( مت��ت  ق��م��ة 
العربية  باللغة  النهو�ش  م�صروع  على 
للتوجه نحو جمتمع املعرفة، ويف قمة 
ال����دوح����ة)2009( مت��ت امل�����ص��ادق��ة على 
املنظمة  وتكليف  امل�صروع  تنفيذ  اآليات 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��رتب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم 

باإجنازه«.
ويرى امل�صدي اأن املنظمة العربية 
لها  لي�ش  وال��ع��ل��وم  وال��ث��ق��اف��ة  للرتبية 

اخت�صا�ش باللغة ال على وجه التعيني  
كان  ولو  االإ�صمار،  وال حتى على وجه 
لها ذاك االخت�صا�ش ل�صميت »املنظمة 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��رتب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة وال��ل��غ��ة 
وال��ع��ل��وم»، وجم��م��وع ك��ل تلك احلقول 
ه����و م����ا مي���ث���ل، يف م��ف��اه��ي��م امل��ع��رف��ة 
امل��ع��ا���ص��رة، راأ����ش امل���ال ال��رم��زي ل�صعب 
م��ن  ال�����ص��ع��وب  اأو الأم���ة م��ن االأم���م اأو 

لثقافة من الثقافات«.
وب��ل��غ��ة ج��ري��ئ��ة ���ص��ط��ر ق��ائ��ا »اإن 
اإذا  اإال  ل���وج���وده���ا  م����ربر  ال  امل��ن��ظ��م��ة 
اأنها منذ  اإجرائية، غري  كانت موؤ�ص�صة 
تنه�ش  اأن  بو�صعها  ي��ك��ن  مل  تاأ�ص�صت 
ب���اأع���ب���اء م�����ص��وؤول��ي��ت��ه��ا ال��ت��اري��خ��ي��ة يف 
بقرار  ول��و  عربي جديد  واق��ع  �صياغة 
واح���د م��ل��زم، ول��ك��ن ال��ع��رب اأج��م��ع��وا يف 
اأن تكون املنظمة »موؤ�ص�صة  �صمت على 
اإنها  اإج���راءات«.  »موؤ�ص�صة  ال  ن�صو�ش« 
ج����زء م���ن ح��ا���ص��ي��ة ت��اري��خ��ن��ا ال��ع��رب��ي 

ولي�صت فقرة من فقرات  متنه«.

تلويث اللغة
اللغة،  االإع��ام اجلديد يف  تاأثري  وعن 
اأ�صد اللوحات  اأ�صار امل�صدي اإلى اأن من 
تلويثا للغة وا�صتهانة بقيمها الثقافية 
واحل�����ص��اري��ة يف ه���ذا ال���زم���ن ال��ع��رب��ي 
م���ا ان�����ص��اق اإل���ي���ه اجل��م��ي��ع يف م��و���ص��وع 

اإدارة  وط����رائ����ق  امل��ح��م��ول��ة  ال���ه���وات���ف 
خدماتها.

وق�����ال »ل���ق���د ب���داأت���ه���ا امل��وؤ���ص�����ص��ات 
القطاع  ن��ط��اق  يف  ب��االت�����ص��االت  املعنية 
احلكومية،  ال�����وزارات  ب��اإ���ص��راف  ال��ع��ام 
وكانت جميعا يف بداية العهد بالهواتف 
القرن  االأخ��ري من  العقد  املحمولة يف 
العربية  اللغة  ت�صتعمل  م�صى،  ال��ذي 
االأجنبية  اللغة  جانب  اإل��ى  الف�صحى 
االإجن��ل��ي��زي��ة  اأو ال��ف��رن�����ص��ي��ة، ومل���ا فتح 
امل��ج��ال اأم����ام ال��ق��ط��اع اخل���ا����ش، ���ص��واء 
طريق  عن  اأو  اخل�صخ�صة  طريق  عن 
ال�����ص��رك��ات،  ب����ادرت  التناف�صي،  ال��ت��ع��دد 
اجلن�صيات،  متعددة  معظمها  يف  وه��ي 
اإل������ى ا����ص���ت���ع���م���ال ال���ل���ه���ج���ات ال��ع��ام��ي��ة 
ن�صاطها،  ف��ي��ه  ال����ذي مت���ار����ش  ب��ال��ب��ل��د 
واإر���ص��ادات��ه��ا  خدماتها  تعر�ش  وب����داأت 
ال��رتوي��ج  اأن����ه يعينها ع��ل��ى  ت��خ��ال  مب��ا 
ن�صمع  ومل  االأو�صع،  والت�صويق  االأمنت 
اأن دولة عربية واحدة  فاو�صت �صركة 
على  اال�صتثمارية  ال�صركات  تلك  م��ن 
ا�صتخدامها  �صيتم  التي  اللغة  مو�صوع 
اأث��ن��اء ت��ق��دمي اخل���دم���ات، وك����اأن االأم���ر 
ق��در حم��ت��وم م��ف��رو���ش؛ وه��ك��ذا انفتح 
الطريق ف�صيحا لرتكيز قواعد جديدة 

يف ال�صلوك اللغوي«.
ول��ف��ت امل�����ص��دي اإل���ى اأن ل��اإع��ان 

ن�صر   بالغا يف  ت��اأث��ريا  اأي�����ص��ا  ال��ت��ج��اري 
ا�صتغرابه  م��ب��دي��ا  ال��ع��ام��ي��ة،  ال��ل��ه��ج��ات 
اإقحام اللغة يف دوامة العر�ش والطلب، 
واأ�صاف »انح�صرت اللغة �صمن مقا�صات 
اجل���������دوى االق����ت���������ص����ادي����ة وامل���ع���اي���ري 
االإنتاجية، وانتهى االأمر اإلى ت�صليعها، 
التخليق  لهذا  ال��ك��ربى  احلا�صنة  اأم��ا 
امل�صتخدمة  ال��ل��غ��ة  ل��ك��ي��ن��ون��ة  اجل��دي��د 
يف االأن��اب��ي��ب ف��ه��ي و���ص��ائ��ط االإع����ام؛ 
بداأت الظاهرة �صمعية يف مرحلة البث 
االإذاع������ي اأي����ام جم���ده االن����ف����رادي، ثم 
اأدوات  على  �صلطانها  ب�صط  اإل��ى  انتهت 
ال��ب��ث امل��رئ��ي امل�����ص��م��وع، ومل ي��ع��د اأح��د 
ي�����ص��ك يف ال���ق���درة ال��ت��اأث��ريي��ة اجل��ب��ارة 
ال��ت��ي اك��ت�����ص��ب��ه��ا ال��ب��ث ال��ف�����ص��ائ��ي منذ 

ي�صرته االأقمار اال�صطناعية«.
وذه����ب امل�����ص��دي اإل����ى ال���ق���ول ب���اأن 
العربي،  ال��وط��ن  يف  االإع��ام��ي  امل�صهد 
ي��وح��ي ب���اأن ك��ل ال��ق��رائ��ن ت��دل على اأن 
اللغة العربية �صتخ�صر معركتها ب�صكل 
كارثي، م�صريا اإلى اأن »حرب الف�صحى  
جيو�ش  وجهزت  ف�صائيات،  لها  جندت 
الذين و�صلوا  من اجلهلة واحلاقدين 
اإلى درجة من التاأثري  يف القرار  حتى 
اأق�������ص���وا ال��ف�����ص��ح��ى ع���ن ال�������ص���دارة يف 
الوقت  ي�صيعوا  ومل  االإع���ام،  و�صائل 
اإلى  ب��ادروا  يف التنظري  لق�صيتهم، بل 
االأم����ر واق��ع��ا،  خ��ط��وات عملية جت��ع��ل 
ف��ح�����ص��روا ال��ل��غ��ة امل�����ص��رتك��ة يف رك��ن 
و�صوهوا  الربيق،  من  واأخلوها  �صيق، 
اأو  ي�صتعملها  م���ن  و����ص���ورة  ���ص��ورت��ه��ا 
يعلمها اأو يدافع عنها، ورفعوا بجانبها 
مظاهر   بكل  واأحاطوها  العامية،  راي��ة 
االإبهار التي ترفع من �صاأنها يف اأذهان 
العامة، وجعلوها متفوقة يف كثري من 
املنا�صبات على الف�صحى، بعد اأن كانت 
يف ال�����ص��اب��ق ال ت��دان��ي��ه��ا يف امل��ك��ان��ة عند 

اأنف�صهم«.

فصول الكتاب
»ال����ع����رب واالن���ت���ح���ار  ك���ت���اب  اأن  ي���ذك���ر 
ال��ك��ت��اب  دار  ع����ن  »ال���������ص����ادر  ال���ل���غ���وي 
ف�صا   11 ت�صمن  امل��ت��ح��دة،  اجل��دي��د 

كالتايل:
الغائبة. • احلقيقة 
التاريخي. • املاأزق 

ال��ل��غ��ة  وال�������ص���ي���ا����ص���ة،  ال���ل���غ���ة   •
والهوية.

العربية. اللغة  • حماربة 
الفرنكوفونية. وبقايا  • العربية 

• اللغة والعمل العربي امل�صرتك، 
التلوث اللغوي.

االإعام. وح�صار  اللغة  • ت�صليع 
والدميقراطية. • اللغة 

التاأويل. • اأوهام 

د. عبد 
السالم 

المسدي
ال���ل�������ص���ان���ي���ات يف  اأ������ص�����ت�����اذ   •

اجلامعة التون�صية.
ال���ل���غ���ة  ع���������ص����و جم�����ام�����ع   •
وطرابل�ش  تون�ش  يف  العربية 

ودم�صق وبغداد.
تولى وزارة التعليم العايل   •

والبحث العلمي يف تون�ش.
• تولى من�صب �صفري تون�ش 

لدى اجلامعة العربية.
لدى  ل��ب��اده  �صفريا  عمل   •

اململكة العربية ال�صعودية.
والنقد  اللغة  بعلوم  يهتم   •
االأدب����������ي وحت���ل���ي���ل اخل���ط���اب 

ال�صيا�صي.
• ل���ه ال��ع��دي��د م���ن امل��وؤل��ف��ات 
االأدب��ي  والنقد  الل�صانيات  يف 

وال�صيا�صة واالإبداع.

عوامل كثيرة وراء شيوع األخطاء في اللغة اإلعالمية 
ق��ال��ت االأ����ص���ت���اذة ال���دك���ت���ورة ف���ادي���ة امل��ل��ي��ح 
حلواين، من كلية االآداب والعلوم االإن�صانية 
االإع����ام،  اأداة  ال��ل��غ��ة  اإن  دم�����ص��ق،  بجامعة 
امل�صتهدف  اجل��م��ه��ور  م���ع  ي��ت��وا���ص��ل  وب��ه��ا 
بالر�صالة االإعامي�ة؛  لذا كان لزاما على 
و�صائل االإعام املواءمة بني اأداتها اللغوية 
وم�صتوى م�صتخدمي هذه اللغة، اإذا اأرادت 
وحت��وز  هدفها،  وحتقق  مهمتها  ت���وؤدي  اأن 
ر���ص��ا اجل��م��ه��ور، وجت��ذب��ه اإل��ي��ه��ا، وت�صجعه 
على متابعتها. وتابعت »توجه االإعام اإلى 
اأف���راده  م�صتويات  تختلف  وا���ص��ع،  جمهور 
ال��ل��غ��وي��ة، اأوق����ع  و���ص��ائ��ل االإع����ام يف م��اأزق 
امل�����ص��ت��وى ال��ل��غ��وي ال����ذي ت��ع��ت��م��ده، ف�صا 

االإع��ام��ي  العمل  ف�ي  اأن��ا���ش  م�صاركة  ع��ن 
الف�صيحة.  ال�صليمة  ال��ل��غ��ة  مي��ت��ل��ك��ون  ال 
العربي«،  االإع��ام  »لغة  بعنوان  درا�صة  ويف 
اأرج��ع��ت ال��دك��ت��ورة ف��ادي��ة ح��ل��واين انت�صار 

اأخطاء اللغة  اإلى عوامل منها ما يلي:
عن  بالعجز  العربية  اللغة  اتهام   •
م���واك���ب���ة احل�������ص���ارة، وب��خ��ا���ص��ة من 
الذين  االأجنبية  ال�باد  يف  الدار�صني 

يبثون االألفاظ والعبارات االأجنبية.
دوائر  قبل  من  العربية  • ا�صتهداف 
التجزئة  تر�صيخ  ت��ري��د  ا�صتعمارية، 

العربي�ة واإفق�اد العرب هويتهم.
العامية،  ا�صتعمال  دع��وات  انت�صار   •

وهي  ال��ع��ام��ة،  احتياجات  تلبي  الأن��ه��ا 
االزدواج  ت��ن��ه��ي  ال���ت���ي  ال����واق����ع  ل���غ���ة 
اللغوي. وكذلك دعوات كتابة العربية 
من  لل�تخل�ش  الاتينية  ب��احل��روف 
والكتابة  القراءة  وت�صهيل  احلركات، 

كما فعلت تركيا.
االإعراب،  ترك  اإلى  الدعوة  • انت�صار 

والتحول اإلى الت�صكني.
يف  االأج��ن��ب��ي��ة  ال��ل��غ��ات  • ا���ص��ت��خ��دام 
تدري�ش العلوم يف اجلامعات العربية، 
التي  باللغة  ال��ع��ل��وم  ت�دري�ش  بحج�ة 

و�صعت فيها.
اأخرى، ووجود  • االحتكاك مع لغات 
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جاليات غري عربية يف الباد العربية، 
ت��صتخدم لغاتها املغايرة للعربية.

لهجات  اإل��ى  املحادثة  لغة  ت�صعب   •
خمتلفة.

• تخّلف املوؤ�ص�صات التعليمية واإظهار 
معلمي اللغة العربية يف �ص�ورة منّف�رة 

ف�ي امل�صل�صات التلفزيونية.
م�صتقلة،  دول  اإلى  العرب  انق�صام   •
باللهجات  دولة  كل  العربية يف  وتاأّثر 

املحلية فيها.
ال�صيا�صي  العرب  �صاأن  انخفا�ش   •
وال����ث����ق����ايف، وع����ج����زه����م ع����ن اإن����ت����اج 

املعرفة.
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ثقافة

مشهور العمري

اختار معر�ش ال�صارقة الدويل للكتاب، 
حممد  االأ�صبق،  امل�صري  الثقافة  وزير 
ال��ع��ام  �صخ�صية  ل��ي��ك��ون  ع����رب،  ���ص��اب��ر 

الثقافية بالدورة 36 للمعر�ش.
اختيار  اإن  املعر�ش  وقال م�صوؤولو 
الثقافية  مل��ك��ان��ت��ه  ت��ق��دي��را  ج���اء  ع���رب 
البارزة و�صخ�صيته االأكادميية املتميزة.
للمعر�ش  الر�صمي  امل��وق��ع  ون��ق��ل 
ع���ن رئ��ي�����ش ه��ي��ئ��ة ال�����ص��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب، 
)اجل���ه���ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ع��ر���ش(، اأح��م��د 
ال��ع��ام��ري ق��ول��ه »حم��م��د ���ص��اب��ر ع��رب 
وطاملا  ملهمة،  ثقافية  �صخ�صية  ميثل 
ودعم  الثقايف  العمل  مبمار�صة  ارتبط 
وتخريج  الباحثني  وحتفيز  املثقفني 

محمد عرب شخصية العام الثقافية
بدولي الشارقة للكتاب

اأجيال من الطلبة املتعلمني، اإلى جانب 
ال�صارقة  معر�ش  يف  امل��ت��ك��رر  ح�����ص��وره 
الدويل للكتاب، وحر�صه على التفاعل 
واملعريف  الثقايف  ال�صارقة  م�صروع  مع 

والفكري«.
و������ص�����درت ل����ع����رب ال����ع����دي����د م��ن 
امل���وؤل���ف���ات م���ن ب��ي��ن��ه��ا: )ق�����ص��اي��ا لها 
العاملية  واحل����رب  )ال���ع���رب  و  ت���اري���خ(، 
االأولى(، و )الدولة يف الفكر االإبا�صي(، 
ت��اري��خ  يف  ي���وم   ..1942 ف���رباي���ر   4( و 
الدرا�صات  ع�صرات  اإلى  اإ�صافة  م�صر(، 
واالأب����ح����اث، ك��م��ا ك��رم��ت��ه ال��ع��دي��د من 
امل��وؤ���ص�����ص��ات داخ�����ل م�����ص��ر وخ���ارج���ه���ا، 
التقديرية  وح�صل على جائزة الدولة 

يف العلوم االجتماعية عام 2011.
وتقام الدورة 36 ملعر�ش ال�صارقة 

اإل��ى  ال���دويل للكتاب يف ال��ف��رتة م��ن 1 
11 من نوفمرب اجلاري مبركز اإك�صبو 
من  ن�صر  دار   1420 مب�صاركة  ال�صارقة 
60 دولة،  بينها ت�صع دول ت�صارك للمرة 

االأولى.
وم������ن ب�����ني ال���������دول امل�������ص���ارك���ة: 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، وك���ن���دا، ورو���ص��ي��ا، 
والهند، وفرن�صا، وبريطانيا، وال�صويد، 
واملغرب،  وال�صعودية،  ولبنان،  وم�صر، 

و�صوريا.
وقال العامري يف موؤمتر �صحايف 
هذا  دورة  اإن  ال�صارقة،  اإك�صبو  مبركز 
العام ت�صهد اأكرب م�صاركة لدور الن�صر 
االإم���ارات���ي���ة ب��امل��ع��ر���ش. وق����ال »اأك����رب 
م�صاركة لاإمارات يف هذه ال�صنة، اإذ اإن 
هناك  205 دور ن�صر منها يف املعر�ش«.

واأ�صاف »و�صل عدد العناوين اإلى 
اأكرث من مليون ون�صف مليون عنوان 
ه���ذه ال�����ص��ن��ة، وه��ن��اك 88 األ���ف ع��ن��وان 
هذا  الكتاب  معر�ش  يف  تطرح  جديد 
اأن منظمة االأم��م  اإل��ى  ال��ع��ام«. واأ���ص��ار 
امل��ت��ح��دة ل��ل��رتب��ي��ة وال��ع��ل��م وال��ث��ق��اف��ة 
)يون�صكو(  حتل �صيف �صرف املعر�ش.
وزاد »لقد اختارها حاكم ال�صارقة، 
ال�صيخ �صلطان القا�صمي، اأن تكون هي 
هناك  �صتجدون  كما  ال�����ص��رف،  �صيف 
اليون�صكو  مفاجاآت كثرية من منظمة 

�صتطلق خال املعر�ش«.
واأ���ص��اف »ه���ذه امل��ف��اج��اآت �صتكون 
و�صتطلق  كبرية  م�صاريع  الأنها  مميزة 
من  فانتظروا  ال�صارقة،  يف  م��رة  الأول 
امل��ن��ظ��م��ة م���اذا ���ص��ت��ق��ول ع��ن ال�����ص��ارق��ة، 

وك��ي��ف ���ص��ت��ك��ون االإم��������ارات دائ���م���ا هي 
ال��وج��ه��ة االأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��ب��ن��اء احل�����ص��ارة 

واالإن�صان«.
الدويل  ال�صارقة  معر�ش  ويطلق 
للكتاب يف دورته اجلديدة حملة بعنوان 
»اقراأ يل«، وهي حملة خم�ص�صة لذوي 
ال�صن  وك���ب���ار  االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة 
على  امل��ع��ر���ش  ورواد  اجل��م��ه��ور  حت���ث 
اأن يقراأ  القراءة »لكل من ال ي�صتطيع 

الكتاب لكنه يريد اأن ي�صمع الكتاب«.
اإط��ار ه��ذه امل��ب��ادرة، ي�صتطيع  ويف 
اأي  ب�صوته  ي�صجل  اأن  امل��ع��ر���ش  زائ���ر 
كتاب يختاره من خال اأجهزة توفرها 
بعدها  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  امل��ع��ر���ش،  اإدارة 
العامل  باأنحاء  الت�صجيات  هذه  ن�صر 

وتوفريها لاإذاعات املختلفة.

وقال املدير العام ملوؤ�ص�صة ال�صارقة 
لاإعام، الراعي االإعامي للمعر�ش، 
خ��ال��د امل���دف���ع، يف امل���وؤمت���ر ال�����ص��ح��ايف 
»حت������ول م���ع���ر����ش ال�������ص���ارق���ة ال�����دويل 
فيه  �صنوي جتتمع  ملتقى  اإل��ى  للكتب 
ق���ام���ات ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة وامل��وؤل��ف��ون 
دول  القادمون من خمتلف  واملفكرون 
املخل�صون  والقراء  والنا�صرون  العامل 

للكتاب«.
ال���ع���ام  ه�����ذا  دورة  »يف  واأ������ص�����اف 
ل��اإع��ام  ال�����ص��ارق��ة  مل��وؤ���ص�����ص��ة  �صيكون 
ح�صور كبري وفاعل، و�صتعمل بجميع 
ع��ل��ى احل�����ص��ور يف فعاليات  ط��اق��ات��ه��ا 
اإع��ام��ي��ة  تغطيات  ل��ت��ق��دمي  امل��ع��ر���ش 
وا���ص��ع��ة ل��ك��ل م���ا ي����دور يف اأروق���ت���ه يف 

ن�صاطات عديدة مميزة«.

حاكم ال�صارقة ال�صيخ �صلطان القا�صميحممد عرب
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سؤال األسبوع
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نظام إدارة التعليم عن بعد

ي��ع��رف »ب���اك ب���ورد« ب��اأن��ه ن��ظ��ام معلومات 
ومراقبة  الطلبة  ومتابعة  التعليم  الإدارة 
ك���ف���اءة ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف امل��وؤ���ص�����ص��ة 
للطلبة  كبرية  فر�صا  يتيح  اإذ  التعليمية، 
قاعة  خ��ارج  الدرا�صي  املقرر  مع  بالتوا�صل 
املحا�صرات يف اأي مكان ويف اأي وقت، وذلك 
م��ن خ��ال ه��ذا النظام االإل��ك��رتوين ال��ذي 

ل��اط��اع على  م��ت��ن��وع��ة  اأدوات  ل��ه  ي��وؤم��ن 
والتفاعل  للمقرر  العلمية  امل���ادة  حمتوى 
معها بطرق مي�صره باالإ�صافة اإلى التوا�صل 
مع اأ�صتاذ املقرر وبقية الطلبة امل�صجلني يف 

املقرر نف�صه بو�صائل اإلكرتونية متنوعة.
باأخذ  الطاب  النظام  هذه  وي�صاعد  
اإلى اجلامعة فيكون  الدرو�ش دون الذهاب 
ال��واج��ب واالم��ت��ح��ان على االإن��رتن��ت، وقد 
اجلامعة  اأو  الكلية  يف  لاختبار  يذهبون 

لاختبارات النهائية.
هيئة  ع�صو  ب��اإع��ط��اء  النظام  ويتميز 
ال��ت��دري�����ش م���ي���زة ت��ق�����ص��ي��م امل��ت��ع��ل��م��ني اإل���ى 
اإمكانية  منحه  اإل��ى  باالإ�صافة  جمموعات، 

ب��ن��اء امل��ح��ت��وى ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ب��ال�����ص��ك��ل ال���ذي 
يرغب فيه �صواء كانت �صفحات تعليمية اأو 

وحدات اأو غريها.
اإمكانية الت�صجيل  كما مينح الطاب 
خّطتهم  ح�صب  مبا�صر  ب�صكل  مقرر  اأي  يف 

الدرا�صية.
اأي�����ص��ا، ع�صو هيئة  ال��ن��ظ��ام   ومي��ك��ن 
ال��ت��دري�����ش، م��ن و���ص��ع اأ���ص��ئ��ل��ة االخ��ت��ب��ارات 
متابعة  على  وي�صاعد  املختلفة،  ب��اأن��واع��ه��ا 
بداية دخوله على  املتعلم يف كل مكان من 
ال��ن��ظ��ام وح��ت��ى خ��روج��ه يف ك��ل م��رة يدخل 
االإلكرتوين  الربيد  ميزة  يوفر  كما  فيها، 

لكل طالب ولكل ع�صو هيئة تدري�ش.

ما رأي الطالب والطالبات في خدمة »بالك بورد«
هادي الشهراني

وريم العسيري

تقدم عمادة التعلم االإلكرتوين باجلامعة، 
خدمة »باك بورد« للتعلم عن بعد، وتتيح 
املحا�صرات  ح�صور  اإمكانية  اخلدمة  ه��ذه 
عن بعد يف ف�صول افرتا�صية ذكية يتمكن 
من خالها الطالب وع�صو هيئة التدري�ش 
م����ن م�������ص���ارك���ة االأف�����ك�����ار وط������رح االأ���ص��ئ��ل��ة 
امل���وج���ود يف  امل��ي��ك��رف��ون  ب��ا���ص��ت��خ��دام تقنية 

اأجهزتهم.
كما ي�صتطيع الطالب من خاله حل 
ال�صريعة  واالخ��ت��ب��ارات  املنزلية  ال��واج��ب��ات 
اأي مكان، ويتم ر�صد درجته بعد ذلك  من 
منتديات  فيه  وي��وج��د  اإج��اب��ات��ه،  ومراجعة 
ت��ف��اع��ل��ي��ة ت��ه��دف اإل����ى م�����ص��ارك��ة امل��ع��ل��وم��ات 
اخلا�صة باملقرر بني الطاب وع�صو هيئة 

التدري�ش.
»اآف�����������اق« ال���ت���ق���ت ب����ع����دد م����ن ط���اب 
وطالبات اجلامعة ل�صوؤالهم عن هذا النظام 
التي  وامل�صاكل  لهم  حققها  التي  والفائدة 
واج��ه��ت��ه��م خ���ال ف���رتة ا���ص��ت��خ��دام��ه��م ل��ه. 

فماذا قالوا؟

االستعمال الجيد 
من  ال�صهراين،  حممد  خالد  الطالب  قال 
ب��ورد«  »ب��اك  خدمة  »بف�صل  العلوم  كلية 
مقارنة  قليلة  احل�����ص��ور  ���ص��اع��ات  اأ�صبحت 

بال�صاعات الدرا�صية الفعلية«.
واأ�������ص������اف »ال���ط���ري���ق���ة ال�����ص��ح��ي��ح��ة 
ارتفاع  يف  ت�صاعد  ب��ورد»  »ب��اك  ال�صتعمال 

املعدل الرتاكمي الدرا�صي للطاب«.

مشاكل تقنية 
م�����ن ج���ه���ت���ه، اأ������ص�����اد ال����ط����ال����ب ف��ه��د 
العلوم،  كلية  م��ن  ال�صهري،  عبدالرحمن 
ب���ال���ف���وائ���د ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا ن���ظ���ام ال��ت��ع��ل��م 
االإل����ك����رتوين ل��ل��ط��اب م���ن ح��ي��ث ت��وف��ري 

الوقت.
 واأم����ا ال��ط��ال��ب ع��ب��داهلل ب��ن��در زرب���ه، 
وج��ود  اإل��ى  اأ���ص��ار  ال�صيدلة، فقد  كلية  م��ن 
تطبيق  يف  املوجودة  التقنية  امل�صاكل  بع�ش 
»غالبا  وق��ال  الذكية،  للهواتف  ب��ورد  باك 
ما يكون هناك نوع من الثقل االإلكرتوين 
كرثة  ب�صبب  امل��ل��ف��ات،  بع�ش  حتميل  اأث��ن��اء 
امل��وج��ودي��ن على ال��ن��ظ��ام يف ذل��ك ال��وق��ت«، 
بالهواتف  للخدمة  تطبيق  باإن�صاء  مطالبا 
من  امل�صتجد  الطالب  يتمكن  حتى  الذكية 

التعامل معه.

خالد حممد ال�صهراين �صلطان علي ع�صريي فهد ال�صهري اأجمد بن ملحم

سالسة االستخدام
�صلطان علي ع�صريي،  الطالب  اأوج��ز 
من كلية العلوم، الفائدة التي يقدمها نظام 
تواجه  التي  امل�صاكل  ح��ل  يف  ب���ورد«  »ب��اك 
اإمكانية التوا�صل  اأنه يتيح  الطاب، مبينا 

الوقت  توفري  جانب  اإل��ى  املقرر،  معلم  مع 
ويب  بورد  باك  »ا�صتخدام  وقال  واجلهد، 
عن طريق حمرك البحث قوقل �صل�ش، وال 
اإجن��از ما يتطلب مني  اأي �صعوبة يف  اأج��د 

اإجنازه«.

وق��������ال اأجم��������د م���ل���ح���م، م�����ن ك��ل��ي��ة 
يتقيد  ال  اإذ  �صهل  »ال��ربن��ام��ج  ال�صيدلة، 
ال��ط��ال��ب ف��ي��ه ب��وق��ت اأو زم���ن، وب��اإم��ك��ان��ه 
اأي وق���ت دون  امل��ن��ه��ج يف  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 
وفر  كما  اجلامعة،  اأو  للمكتبات  ال��ذه��اب 

وهذا  الوقت،  و  اجلهد  من  كثريا  النظام 
مهم يف ع�صرنا احلايل«.

واملحا�صرات  املقررات  اإن��زال  واقرتح 
ف�صول  فيها احل�صور يف  يتطلب  ال  التي 
من  ب��دال  وال�صورة  بال�صوت  افرتا�صية، 

اإلى  جناح الربنامج  ال�صوت فقط، الفتا 
وب�صهادة طاب اجلامعة.

نظام ممتع
ب����دوره����ا، ق���ال���ت ال��ط��ال��ب��ة ب��ق�����ص��م ال��ل��غ��ة 
اإبراهيم عبد اهلل »يعد  االإجنليزية، �صهد 
التقدم يف  اأ�صاليب التعليم اأمر مهما جدا 
وال�صيما يف املرحلة اجلامعية،  من خال 
درا�صة بع�ش املواد عن طريق »باك بورد» 
اأو ما يعرف بالف�صول االفرتا�صية، واأرى 
التنويع  واأ���ص��ه��م يف  ج���دا  ذل���ك مم��ت��ع  اأن 
خمتلف  ب�صكل  امل����ادة  ت��ق��دمي  ط��ري��ق��ة  يف 

ومريح«.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، اع���ت���ربت ال��ط��ال��ب��ة يف 
حممد  والء  وال���رتج���م���ة،  ال��ل��غ��ات  ك��ل��ي��ة 
اأحمد عتني، اأن التعلم االإلكرتوين خدمة 
التعليم احلديث،  ب��ارزة يف عامل  تعليمية 
م��وؤك��دة اأن ب��اك ب��ورد ه��و االأك���رث فائدة 
ل��ل��ط��ال��ب اجل���ام���ع���ي، وذل�����ك الخ��ت�����ص��اره 
مكان،  اأي  يف  ح�صوره  واإمكانية  ال��وق��ت، 
اإ����ص���اف���ة اإل�����ى اإم���ك���ان���ي���ة اإت����اح����ة حم��ت��وى 

اأكادميي متميز وفعال من خاله.

أدوات متنوعة
م��رام  اجل��غ��راف��ي��ا،  بق�صم  الطالبة  اأك���دت 
اأ�صلوب  يف  التطوير  اأن  ال�صهراين،  �صعد 
ال��ت��ع��ل��ي��م ك��ا���ص��ت��خ��دام ب����اك ب����ورد الأخ���ذ 
مميز  اجلامعية  امل��رح��ل��ة  يف  امل��ح��ا���ص��رات 
جدا، وي�صهم يف  تلقي العلم ب�صكل مريح، 

و يوفر كثريا من اجلهد والوقت.
وقالت الطالبة، وهج زاهر ع�صريي، 
م��ن ق�صم ال��ل��غ��ة  االإجن��ل��ي��زي��ة، »ن��ح��ن يف 
ع�����ص��ر ال�����ص��رع��ة وت���ط���ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
ون��ظ��ام ب���اك ب���ورد م��ن اأف�����ص��ل ال��ربام��ج 
اجل��ام��ع��ي��ة امل��ي�����ص��رة وال�����ص��ه��ل��ة ل��ل��ط��ال��ب، 
وي�����ص��ت��ط��ي��ع م���ن خ���ال���ه احل�����ص��ول على 
املحا�صرات  قاعة  خ��ارج   الدرا�صي  املقرر 
يف اأي مكان واأي وقت، ويوؤمن هذا النظام 
حمتوى  ع��ل��ى  ل��اط��اع  م��ت��ن��وع��ة  اأدوات 
معها  وال��ت��ف��اع��ل  ل��ل��م��ق��رر  العلمية  امل����ادة 
التوا�صل  اإل��ى  باالإ�صافة   مي�صرة،  بطرق 

مع اأ�صتاذ املقرر«.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت ال��ط��ال��ب��ة ���ص��ارة 
ي��ح��ي��ى ال��ق��ح��ط��اين، م���ن ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات و 
ال��رتج��م��ة »ي��ع��د احل�����ص��ول ع��ل��ى التعليم 
ب�صكل ع��ام وم��ن خ��ال ب��اك ب��ورد ب�صكل 
خا�ش  نعمة عظيمة  للمتعلمني،  اإذ يتيح 
النظام احل�صول على العلم ب�صكل مي�صر، 

فاحلمد هلل على ذلك».
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تقنية

الخالفة االفتراضية!
»داع�ش«.. هذا اال�صم الذي بف�صل من اهلل، يواجه هذه االأيام هزائم 
ميدانية نكراء يوما بعد يوم، ناأمل اأن تنتهي باجتثاثه من جذوره يف 
اليوم  اإنه يحاول  التنظيم  العاجل. يقول اخل��رباء عن هذا  القريب 

التعلق بق�صة خوفا من الغرق.
ه����ذه ال��ق�����ص��ة اجل����دي����دة ه���ي م���ا اأ����ص���م���وه جم������ازا، ب��اخل��اف��ة 
ال�صبكة  والتحري�ش عرب  الدعايات  اإطاق  اأي مبعنى  االفرتا�صية، 
كالعادة  جديد  من  التحرك  على  النائمة  خاياه  حلث  العنكبوتية 
الإح������راق االأخ�����ص��ر وال��ي��اب�����ش، وت��ك��ف��ري ك���ل م���ا ه���و ���ص��د تفكريهم 

ومعتقداتهم.
هذا التحرك اجلديد، اأبدى اخلرباء خماوفهم منه، الأن عملية 
الع�صكري؛  العمل  من  اأ�صعب  �صتكون  ج��ذوره  من  واجتثاثه  تعقبه 
فاحلرب عرب ال�صبكة العنكبوتية حرب تدور رحاها يف كل جزء من 
الثانية يوميا، وتتغري خالها موازين القوى يف كل حلظة، ويزداد 

الدعم ويقل باملثل، ويتحول املوالون اإلى اأعداء، والعك�ش �صحيح.
يقول وزير الداخلية االيطايل ماركو مينيتي، اإن اأكرث من %80 
من اأن�صار داع�ش مت ا�صتقطابهم عرب االنرتنت، واإن التنظيم �صيعيد 

الكرة االآن لتجنيد املئات بل االآالف متى ما �صنحت له الفر�صة.
هذا الت�صريح يحتاج من جميع الدول اإلى وقفة �صادقة ملراقبة 
حمتوى االإنرتنت لديها، واتخاذ اإجراءات �صارمة �صد كل من تثبت 
اأو عرق  له �صلة ولو من بعيد بهذا التنظيم الذي ال يعرتف بدين 

اأو مذهب.
نحن اليوم اأحوج ما نكون للحر�ش واملتابعة الأي حترك غريب 
يف  �صترتجح  واع��د،  م�صتقبل  يف  واالأم���ل  احلياة  فكفة  ال�صبكة،  عرب 

النهاية ال حمالة.
اأق��رب  ال��ي��وم  ولكنها  ال�صابق،  ال��ق��وى يف  م��وازي��ن  اختلفت  رمب��ا 
للحق منها للباطل، فقد عرف مبا ال يدع جماال لل�صك من اأين ينبع 
الف�ساد، ومن اأين تتلقى املنظمات الإرهابية الدعم، واإمنا علينا طمر 

هذا امل�صتنقع واإلى االأبد.

حسن أحمد العواجي
ريتويت

فون مارت

Watch 2 Pro ساعة هواوي
ه��واوي  �صاعة  ع��ن  االإع����ان  ال�����ص��ني،  يف  الر�صمي   Huawei ه���واوي  م��وؤمت��ر  �صهد 
Watch 2 Classic مع مميزات  �صاعة  ن�صخة مطورة من  ب��رو، وهي   Watch 2
جديدة ونظام ت�صغيل اأندرويد وير. وت�صتهدف ال�صاعة اجلديدة ب�صكل رئي�صي، ال�صوق 

ال�صيني، ويبداأ �صعرها من 390 دوالرا.

ابتكارات غريبة

سلسلة جديدة
من لعبة المصارعة 

 WWE الحرة
األعاب  �صل�صلة  من  جديد  ج��زء  املا�صي،  االأ�صبوع  �صدر 
 PS4، Xbox One، االألعاب  من�صات  احل��رة،  امل�صارعة 
ك��ال��ع��ادة،  ال��ل��ع��ب��ة،  و�صملت   ،Microsoft Windows
املزيد من �صخ�صيات م�صارعي احتاد WWE مع روؤية 
�صعر  وي�صل   .2K والنا�صر   Yuke ل���  ج��دي��دة  ب�صرية 

اللعبة الر�صمي يف �صوق االألعاب اإلى 60 دوالرا.

ألعاب الفيديو
• تاريخ التاأ�صي�ش: 1987.

• املوؤ�ص�ش: رين ت�صنغ فاي.
• مقر ال�صركة: مدينة �صينزين ال�صينية.

• ال��ن�����س��اط الأ����س���ا����س���ي: الت�������س���الت و���س��ب��ك��ات 
احلا�صوب.

• عدد املوظفني: اأكرث من 180 األف موظف.
• اأهم املنتجات:

الهواتف الذكية، اأجهزة املودم، اأجهزة االت�صال عن 
.WiFi بعد

• اأهم االجنازات:
- اأكرث من 20 مركزا لاأبحاث حول العامل.

- بيع اأكرث من 100 مليون هاتف ذكي يف عام واحد.
• االإيرادات: نحو 61 مليار دوالر.

• �صايف االأرباح: نحو 5.6 مليار دوالر.

تكنو +

شركة HUAWEI الصينية

Mate 10 هاتف هواوي
املوا�صفات:

• �صا�صة LCD بقيا�ش 5.9 بو�صة
• ن�صبة �صطوع 730 �صمعة.

• دقة و�صوح 1.440x 2.560 بك�صل.
• معالج من نوع Kirin 970 ثماين النواة برتدد 2.4 جيجاهرتز.

• كامريا خلفية مزدوجة مب�صت�صعر األوان بدقة 12ميجابك�صل.
• كامريا اأمامية بدقة 8 ميجابك�صل وفتحة عد�صة.

• بطارية �صعة 4000 مللي اأمبري مع خا�صية ال�صحن ال�صريع.
• ميزة ب�صمة االأ�صابع يف اجلزء اخللفي اأ�صفل الكامريا.

• االألوان الذهبي، الفاحت، االأ�صود، الف�صي، الوردي.
• �صعر الهاتف يبداأ من 699 يورو.
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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

إعالنات مبوبة يرجى ممن يعثر على أي من المفقودات المذكورة أدناه تسليمها إلى عمادة القبول والتسجيل مع الشكر والتقدير
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علي عبداهلل الجابري

مقبول حمود القرني
علي حمود العسيري

لؤي علي ال كدم
عبدالمجيد ثابت سعد

محمد علي القحطاني
سعد علي ال زلفه

بشاير علي احمد
عفيفة احمد ال مراد
فايز ابراهيم عسيري

عبداهلل مشبب االحمري
ندى شايع ال ادريس
عبداهلل سعد عمير 
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عمران خالد محمد 
محمود علي الصغير

افنان جابر محمد
بثينه محمد البشري

حسن احمد يحيى
حاتم محمد ناصر

نوره فالح محمد 
شذ محمد ناصر

تهاني فالح سعيد
العنود سفر الشهراني

فالح عبداهلل القحطاني
رنا علي ال حسين

سعود احمد الشهراني
سعيد علي محمد الشهراني

سارة علي ابو شريفة
شينان حضرم القحطاني
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لطيفة سعد القحطاني
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حسين سلمان اسعد حريصي
رزان محمد القحطاني



الصفحة األخيرة

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة
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من قتل الضفدع؟
زميلنا الدكتور عبدالعزيز القن�صل، كتب يف هذا العدد )�ش 33( مقاال 
يحمل عنوان »من قتل ال�صفدع؟« ويحكي جتربة علمية طبقها علماء 
على �ص���فدع و�ص���عوه يف م���اء واأغلوا عليه اإلى اأن و�ص���ل امل���اء اإلى درجة 

الغليان فمات ال�صفدع.
ون�ص���اأت نظريات عديدة تف�ص���ر اأ�ص���باب موت ال�ص���فدع، وهو مييل 
اإلى تف�ص���ري اأن ال�ص���فدع كان باإمكانه اأن يقفز من االإناء لو اتخذ قرارا 
مبك���را ولكن���ه تاأخر كث���ريا، وبعد اأن اأعيت���ه حرارة النار مل ي�ص���تطع اأن 

ي�صتجمع قواه ليقفز وينقذ حياته.
وهن���ا ن�ص���تنتج اأن توقي���ت اتخ���اذ الق���رار اأي���ا كان ه���ذا الق���رار، يج���ب 
اأن يوؤخ���ذ يف الوق���ت املنا�ص���ب، واأال يف���وت االأوان وتتبدد احلي���ل.  ونظرية 

توقيت اتخاذ القرار هي اأ�صا�صية يف كثري من �صوؤوننا العامة.
  ويف االإع���ام جن���د اأن من االأ�ص����ش التي نبني عليه ات�ص���ال االأزمات، 
توقي���ت ن�ص���ر وب���ث ردة فع���ل املوؤ�ص�ص���ة، ف���اإذا تاأخ���ر اإي�ص���ال الر�ص���الة اإل���ى 
اجلمه���ور يف توقي���ت مبك���ر، ف�ص���يفتح ذل���ك ال�ص���ائعات وي�ص���عب بعده���ا 
مواجهة الن�ص���ر ال�ص���لبي عن تلك املوؤ�ص�ص���ة اأو ذلك اجلهاز. واإذا تاأخرنا يف 

الن�صر وتو�صيل ر�صالتنا، فاإننا �صاعتها قد ن�صاأل من قتل ال�صفدع؟

نافذة

العالم من حولنا

واحد من مجموعة من متسلقي
 The Wave »الجبال يعبر »الموجة

وهي عبارة عن تشكيل ساحر الجمال 
من الصخر الرملي، يتخذ شكل منحدرات 

متسلسلة تقع في أريزونا بالواليات 
المتحدة. والمنطقة التي تقع فيها 

هذه المنحدرات منطقة محمية تديرها 
هيئة إدارة األراضي.

أمواج الصخر

الطالب الجددفكرة!
»الطاب امل�ص���تجدون« لفظ ت�صتخدمه اجلامعات لو�صف 
الط���اب الذي���ن التحقوا به���ا بعد رحلة عط���اء امتدت 12 
�ص���نة، هي عمر التعليم العام، ويفاجاأ الطالب الذي اختار 
اجلامعة الإكمال درا�صته باإطاق عبارة امل�صتجد عليه وهو 
ما ي�ص���عره باأنه غريب على هذا املجتمع اجلامعي الكبري، 
ف���كل ما حوله تغ���ري: الطاب، املباين، االأ�ص���اتذة، طريقة 

الدرا�صة، واأ�صياء كثرية.
وارتب���ط ه���ذا الطال���ب بكلم���ة امل�ص���تجد، فياح���ظ 
االإعانات التي تدعوه حل�صور حفل ا�صتقبال امل�صتجدين، 
فيقف  م�ص���تغربا هذا اللفظ الغريب، بينما يعتقد طاب 

جدد اآخرون اأن هذا الو�صف �صيازمهم حتى التخرج.
ال�ص���وؤال: ملاذا ال ت�ص���تبدل كلمة الطاب امل�ص���تجدين 
بالط���اب اجل���دد؟ ه���ي اأكرث �ص���مولية لو�ص���فهم؛ اإذ اإنهم 
ج���دد عل���ى الدرا�ص���ة اجلامعية و�صيم�ص���ون مث���ل غريهم 

لياأتي بعدهم اآخرون.
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