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اتفاقية تعاون بين الجامعة 
ومستشفى القوات المسلحة

أسبوعية جامعة الملك خالد
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وقعت اجلامعة اتفاقية تعاون مع م�شت�شفى 
ال����ق����وات امل�����ش��ل��ح��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة اجل��ن��وب��ي��ة، 
التعليمية  لل�شوؤون  وكيلها  اجلامعة  ومثل 
ال��دك��ت��ور �شعد دع��ج��م، بينما  والأك��ادمي��ي��ة 
م��ث��ل م�����ش��ت�����ش��ف��ى ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة م��دي��ر 

امل�شت�شفى العميد عبداهلل الغامدي.
وت�������ش���م���ل جم�������الت ال����ت����ع����اون ل��ق��اء 

اخلرباء وامل�شاركة يف املوؤمترات والندوات 
وور����ض العمل وامل��ع��ار���ض والأن�����ش��ط��ة ذات 
الطرفني،  من  اأي  ينظمها  التي  العالقة 
وت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل�����ربات يف جم��ال 
امل�شاعدة  وال�شحية  ال�شحية  اخل��دم��ات 
والإداري����������ة، وامل�������ش���ارك���ة يف ال���ش��ت�����ش��ارات 
وب��ي��وت اخل��ربة وكذلك  البحوث  مب��راك��ز 

ال��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث امل�����ش��رك��ة واأب��ح��اث 
جمال  يف  العلمي  والتميز  البحث  كرا�شي 
ي��خ��دم املجتمع  ال��ط��ب��ي��ة، مب���ا  اخل���دم���ات 
تاأهيلية  ودورات  تعليمية  برامج  وتنظيم 
وتدريبية لرفع الكفاءة الب�شرية وامل�شاركة 
ال�شحية  والتوعية  الوقائية  ال��ربام��ج  يف 
وامل�شاركة  ل��الأم��را���ض،  املبكر  والكت�شاف 
والتخ�ش�شات  ال��ط��ب  ط��ل��ب��ة  ت��دري�����ض  يف 
ال�شحية ودعم البحوث لطالب الدرا�شات 
ال��ع��ل��ي��ا وب��ح��وث ال��ت��خ��رج، وك��ذل��ك ت��ب��ادل 
ال������ك������وادر ال���ط���ب���ي���ة وال���ف���ن���ي���ة يف جم���ال 
الطبي ح�شب احلاجة  والتدريب  املعاجلة 
يوؤثر  ل  الطرفني، مبا  لدى  والإمكانيات 
واأي�شا  الطرفني،   لدى  العمل  �شري  على 
اأي �شكل من اأ�شكال التعاون الأخرى التي 

يتفق عليها الطرفان. 
م����ن ج���ان���ب���ه، اأو�����ش����ح ع��م��ي��د م��ع��ه��د 
البحوث وال�شت�شارات الدكتور عبداللطيف 

حتت  �شتكون  التفاقية  ه��ذه  اأن  احلديثي 
مظلة التفاق بني وزارة التعليم واخلدمات 
ال��ذي  بال�شكل  امل�شلحة  ب��ال��ق��وات  الطبية 
يرفع م�شتوى التن�شيق وال�شراكة يف خدمة 

اإن�شان منطقة ع�شري.
واأ�شاف احلديثي اأن التفاقية تهدف 
بني  وال�شحية  الطبية  ال��ك��ف��اءة  رف��ع  اإل���ى 
ال��ط��رف��ني، وي��ت��م ذل���ك يف ت��دري�����ض طلبة 
ك��ل��ي��ات ال���ط���ب وال�����ش��ي��دل��ة وال��ت��م��ري�����ض 
وال���ت���خ�������ش�������ش���ات ال���ط���ب���ي���ة وت���دري���ب���ه���م 
اأع�شاء  وم�شاركة  الع�شكري،  بامل�شت�شفى 
ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������ض ب���ال���ك���ل���ي���ات ال�����ش��ح��ي��ة 
باجلامعة يف تقدمي اخلدمات ال�شت�شارية 
التي يحتاجها امل�شت�شفى الع�شكري، اإ�شافة 
امل�شركة  العلمي  البحث  اأن�شطة  دعم  اإل��ى 
وت���ب���ادل ال���دع���م ال��ف��ن��ي وال��ل��وج��ي�����ش��ت��ي يف 

الأبحاث امل�شركة.
سعيد العمري

الرس��م البيان��ي المنش��ور هن��ا تظهر 
في��ه أع��داد الس��اعات الت��ي يقضيه��ا 
األف��راد مس��تخدمي وس��ائل التواص��ل 
االجتماع��ي، في 40 دولة لش��هر يناير 
2018. وناشر هذا الجدول هو مؤسسة 
ش��ركة  وه��ي   GlobalWebIndex
بحثي��ة تأسس��ت ع��ام 2009 ومقره��ا 
ف��ي العاصمة البريطاني��ة لندن، وتعنى 
بمراقبة واحصاء اتجهات المستهلكين 
حول العال��م، ويقع في دائ��رة رصدها 

18 مليون مستهلك ومستهلكة.
ما تش��ي به األرقام الواردة في 
الرس��م البياني أن بلدان ش��رق آس��يا 
تأتي ف��ي رأس قائمة المس��تخدمين 
لوس��ائل التواص��ل االجتماع��ي )أكثر 
من 9 س��اعات يومي��ا( بينم��ا ينخفض 
الزمن إلى ما بين 4 و 5 س��اعات لبلدان 

كاليابان وألمانيا وفرنسا.
عربيا تظهر األرق��ام التالية: مصر 
7.49 س��اعة، الس��عودية 6.45 ساعة، 
حق��ا  أنه��ا  س��اعة!!   2.53 المغ��رب 

ظواهر تستحق الدراسة!!
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»ظالم« فيلم توعوي بالجامعة..

لمعالجة األفكار الهدامة 
 

���ش��م��ن اأن�������ش���ط���ة وح������دة ال��ت��وع��ي��ة 
الوحدة  اأطلقت  باجلامعة  الفكرية 
ف��ي��ل��م��ا ت���وع���وي���ا، ب���ع���ن���وان »ظ����الم« 
يف خ���ط���وة م��ن��ه��ا مل��ع��اجل��ة الأف���ك���ار 
والتحذير من اجلماعات  املنحرفة 
الو�شطية  قيم  وتر�شيخ  املتطرفة 
والع��ت��دال والت���زان وال���ولء لهذه 
البالد وحكامها من خالل الدراما 
�شياغة  يف  ���ش��اه��م  وق���د  ال�شبابية، 
ال��ف��ي��ل��م ومت��ث��ي��ل��ه ع���دد م���ن ط��الب 

كليات اجلامعة.
يحيى  الدكتور  الأ�شتاذ  باجلامعة  الفكرية  التوعية  وحدة  على  امل�شرف  واأو�شح 
عبداهلل البكري باأن الوحدة ت�شعى يف ظل توجيهات مدير اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور 
ف��ال��ح ب��ن رج���اء ال�شلمي ل��غ��ر���ض ق��ي��م الع���ت���دال وال�����ولء، ون��ب��ذ ال��ت��ط��رف والإره����اب 
والأف��الم  والأب��ح��اث  كامل�شابقات  املتعددة  واأن�شطتها  براجمها  خ��الل  من  والتكفري، 

والفال�شات التوعوية وامل�شرح الهادف. رابط الفلم على موقع يوتيوب:
/https://www.youtube.com 

watch?v=PFRvpURVMSs&feature=youtu.be

قضايا
طالب يشددون على توفير

أجهزة سحب نقدي
تتواءم مع بطاقاتهم 
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أمير عسير يرعى ورشة التوعية األمنية المعلوماتية 
للقطاعات الحكومية

يحيى التيهاني

رع���ى ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
في�شل بن خالد بن عبدالعزيز، اأمري 
منطقة ع�شري الأربعاء املا�شي مب�شرح 
الأمنية  التوعية  عمل  ور�شة  الإم��ارة 

الداخلية  وزارة  املعلوماتية لقطاعات 
والتي  الأخ���رى،  واجل��ه��ات احلكومية 
ي��ن��ظ��م��ه��ا م��رك��ز امل��ع��ل��وم��ات ال��وط��ن��ي 

برئا�شة اأمن الدولة. 
 وبدئ احلفل املعد بهذه املنا�شبة 
بتالوة اآيات من الذكر احلكيم. بعدها 

املعلومات  ف��رع مركز  ع��ام  ق��دم مدير 
ال���وط���ن���ي مب��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري ال��ن��ق��ي��ب 
ال�شهراين،  غ��امن  اآل  يحي  ب��ن  �شعود 
ع��ر���ش��اً م��رئ��ي��اً  ع���ن اخل���دم���ات ال��ت��ي 
يقدمها فرع مركز املعلومات الوطني 
ب��امل��ن��ط��ق��ة ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ، 

ال��ت��ي ينظمها  والأن�����ش��ط��ة وال�����دورات 
ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ل��ق��ط��اع��ات  امل���رك���ز 

املختلفة. 
 ويف نهاية احلفل كرم �شمو اأمري 
امل�شاركة يف  القطاعات  منطقة ع�شري 
الداخلية  وزارة  الور�شة من من�شوبي 

واجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة الأخ����رى ، كما 
ت�����ش��ل��م ���ش��م��وه ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة ب��ه��ذه 

املنا�شبة. 
لعدة  تطرقت  الور�شة  اأن  يذكر 
حماور اأبرزها املخاطر وال�شالحيات 
واملفاهيم ذات  املعلومات  اأمن  واأهمية 

وكيفية  الت�شيدي  والربيد  العالقة، 
ح�����دوث�����ه، وال���ت���ع���ام���ل م����ع امل���خ���اط���ر 
امل��ح��ت��م��ل ح���دوث���ه���ا وك��ي��ف��ي��ة ت��ع��ام��ل 
امل�شغلني مع ح�شاباتهم وحمايتها من 
اأي اخراق ل قدر اهلل، والركيز على 

ال�شتخدام الأمثل للح�شابات.
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م��ن اأه���م ال��وظ��ائ��ف ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا اجل��ام��ع��ات، وظ��ي��ف��ة خدمة 
املجتمع. وجامعة امللك خالد ت�شع ن�شب عينيها هذه الوظيفة 
يف  اجلامعة  دور  يفر�شه  داخ��ل��ي  �شبب  هما:  رئي�شني،  ل�شببني 
اأهمية حتقيق هذه الوظيفة، وثانيهما احتياج املجتمع خلدمات 
اجلامعة وتقدميها لهذه اخلدمة بكل اإمكانياتها. وجامعة امللك 

خالد تعمل منذ اإن�شائها يف تعزيز دورها يف املجتمع.
�شراكات  بناء  اإل��ى  اجلامعة  �شعت  املا�شية  ال�شنوات  وخ��الل 
مع خمتلف قطاعات املجتمع الر�شمية واخلا�شة؛ من اأجل و�شع 
اإمكانيات اجلامعة يف خدمة تلك املوؤ�ش�شات والقطاعات، وبالتايل 
اإمكانية ا�شتفادة اجلامعة من تلك اجلهات يف جوانب تعليمية اأو 
بحثية ي�شتفيد منها طالبنا وطالباتنا واأع�شاء هيئة التدري�ض، 
التي  التفاقيات  ع�شرات  ولدينا  عام.  ب�شكل  اجلامعة  ومن�شوبو 

وقعتها اجلامعة مع منظومة موؤ�ش�شات يف املنطقة وخارجها.
دائمة  �شراكة  اأنف�شنا يف  ن�شع  امللك خالد  ونحن يف جامعة 
مع اأمارة منطقة ع�شري، التي حتر�ض وتويل اجلامعة كل اهتمام 
ومتابعة من لدن اأمريها �شاحب ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن 

خالد بن عبدالعزيز.
و�شموه يتابع بانتظام جهود اجلامعة وم�شاركاتها املجتمعية 
بالربامج  �شموه  يهتم  كما  املنطقة.   واأه����ايل  املنطقة  خل��دم��ة 
املحلية  املجالت  اجلامعة يف خمتلف  التي حتققها  والإجن���ازات 
والوطنية والدولية. ومن هنا ف�شراكتنا مع اأمارة منطقة ع�شري، 
�شراكة ا�شراتيجية تقدم فيها اجلامعة خدماتها وتفتح اأبوابها 
لكافة املوؤ�ش�شات احلكومية، التي ت�شرف عليها الأمارة، واإلى كافة 

موؤ�ش�شات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ض يف املنطقة حتديدا.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن وج����ود ال��ك��ث��ري م��ن ال�����ش��راك��ات، اإّل اأن 
بفتح  ال�����ش��راك��ات  ه��ذه  م��ن  م��زي��د  توقيع  يف  م�شتمرة  اجلامعة 
جم����الت ج���دي���دة، وت��ط��وي��ر ���ش��راك��ات ق��ائ��م��ة، يف ���ش��ع��ي منها؛ 
لتحقيق روؤية اجلامعة الإ�شراتيجية خلدمة جمتمعنا يف �شوء 

روؤية اململكة 2030.

خدمة المجتمع

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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يحيى التيهاني

رع���ى ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
في�شل بن خالد بن عبدالعزيز، اأمري 
منطقة ع�شري الربعاء املا�شي مبكتب 
���ش��م��وه ب����الإم����ارة ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون 
امل�شرك بني الإدارة العامة للتدريب 
التي  ع�شري،  واملهني مبنطقة  التقني 
ال��دك��ت��ور عبداهلل  ال��ع��ام  امل��دي��ر  مثلها 
للتعليم  العامة  والإدارة  م���رزوق،  اآل 

املدير  مثلها  حيث  ع�شري،  مبنطقة 
العام الأ�شتاذ جلوي بن كركمان. 

التعاون  اآف��اق  التفاقية  و�شتفتح 
وال��ت��ك��ام��ل ب���ني ال���ت���دري���ب وال��ت��ع��ل��ي��م 
والتجهيزات  الإم��ك��ان��ي��ات  وا�شتثمار 
امل���ت���وف���رة ل����دى ال���ط���رف���ني؛ خل��دم��ة 
التدريب  يخ�ض  فيما  املنطقة  اأب��ن��اء 

والتعليم.  
العامة  الإدارة  ع��ام  مدير  وق��دم 
ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي مبنطقة  ل��ل��ت��دري��ب 

طاقات  يف  لال�شتثمار   2030 اململكة 
عليهم  يعود  فيما  وتوظيفها  ال�شباب 

بالنفع. 
من جهته قدم مدير عام التعليم 
كركمان،  ب��ن  ج��ل��وي  ع�شري  مبنطقة 
منطقة  اأم��ري  ل�شمو  وتقديره  �شكره 
ع�شري على اهتمامه بتوقيع التفاقية 
ورعايته لها، والتي يطمح من خاللها 
لفتح تعاون بناء مع التدريب التقني 

واملهني باملنطقة.

م���رزوق،  اآل  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  ع�شري 
���ش��ك��ره وت���ق���دي���ره ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و 
ب��ن خ��ال��د بن  امل��ل��ك��ي الأم����ري في�شل 
اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�شري  ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
واملهني  التقني  للتدريب  دعمه  على 
ب��امل��ن��ط��ق��ة، واإ����ش���راف���ه امل��ب��ا���ش��ر على 
التعاون مع التعليم، مو�شحا باأن هذه 
بناء  يف  ق�شوى  اأهمية  لها  التفاقية 
وال��ت��دري��ب  التعليم  ب��ني  يجمع  جيل 
ال��ت��ق��ن��ي، وال�����ذي ي��ت��واك��ب م���ع روؤي����ة 

..واتفاقية التعاون المشترك
بين التدريب التقني وإدارة التعليم
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مجلس الجامعة يقر الخطة االستراتيجية المطورة
سعيد العمري

ت��راأ���ض م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���ش��ت��اذ 
ال�شلمي،  اهلل  رج���اء  ب��ن  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
الجتماع اخلام�ض ملجل�ض اجلامعة للعام 
اجل��ام��ع��ي احل����ايل 1439، ح��ي��ث ���ش��ادق 

ع��ل��ى اخل���ط���ة ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة امل���ط���ورة 
بح�شور  وذل���ك   2020-2018 للجامعة 
ملبا�شرة  )امل��وؤق��ت��ة(  للجنة  ال��ع��ام  الأم���ني 
الخت�شا�شات التي كانت م�شنده ملجل�ض 
عبدالعزيز  ب��ن  حممد  ال��ع��ايل،  التعليم 
ال�����ش��ال��ح، ووك�����الء اجل���ام���ع���ة، وع��م��داء 

�شارك  كما  امل�شاندة،  والعمادات  الكليات 
يف الجتماع، من خالل ال�شبكة، عميدات 

كليات البنات ع�شوات املجل�ض.
وافتتح ال�شلمي اجلل�شة بحمد اهلل 
بعد  ر�شول اهلل.  وال�شالم على  وال�شالة 
ذلك ا�شتعر�ض وكيل اجلامعة للدرا�شات 

العليا اأمني املجل�ض امللكف الدكتور �شعد 
امل��درج��ة  اجلل�شة  م��و���ش��وع��ات  ال��ع��م��ري 

على جدول الأعمال.
للدرا�شات  اجلامعة  وكيل  واأو���ش��ح 
ال��ع��ل��ي��ا ال���دك���ت���ور ���ش��ع��د ال���ع���م���ري، اأن���ه 
مت خ������الل الج����ت����م����اع اإق���������رار اخل��ط��ة 

-2018 للجامعة  املطورة  ال�شراتيجية 
2020، وكذلك التو�شية باإقرار ت�شحيح 
�شمن  امل��درج��ة  العلمية  الأق�شام  قائمة 
ه��ي��ك��ل ك��ل��ي��ة ال��ط��ب، وال���ش��ت��ع��ان��ة بعدد 
م���ن خ���دم���ات اأع�����ش��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
املختلفة  اجل��ام��ع��ة  بكليات  ال�شعوديني 

وجت��دي��د ع��ق��ود ع���دد م��ن اأع�����ش��اء هيئة 
ال��ت��دري�����ض امل��ت��ع��اق��دي��ن؛ ل��ب��ل��وغ��ه��م �شن 
ال�����ش��ت��ني، ف�����ش��ال ع��ن ن���دب وت��ف��رغ ع��دد 
والتو�شية  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  م��ن 
بتحوير عدد 9 وظائف معلمني، امل�شتوى 

ال�شاد�ض، اإلى وظائف حما�شر.
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عبدالعزيز رديف

ن��ي��اب��ة ع���ن م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، رع��ى 
وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة الدكتور 
املواهب«،  »ري��ادة  فعالية  ال�شهراين،  مرزن 
والإب�����داع  امل��وه��ب��ة  م��رك��ز  ينظمها  وال���ت���ي 
وريادة الأعمال باجلامعة، مب�شاركة مكتب 
العمل وبنك التنمية الجتماعية مبنطقة 
باملقر  املركزية  املدرجات  يف  وذل��ك  ع�شري، 

الرئي�شي باأبها.

واط����ل����ع ال�������ش���ه���راين ف�����ور و����ش���ول���ه 
وال��ذي  للفعالية،  امل�شاحب  املعر�ض  على 
�شم ع���دداً م��ن م��واه��ب واب��ت��ك��ارات طالب 
وط���ال���ب���ات اجل���ام���ع���ة امل���وه���وب���ني، وال��ت��ي 
ي��رع��اه��ا م��رك��ز امل��وه��ب��ة والإب������داع وري����ادة 

الأعمال.
املركز  األقى مدير  بداية احلفل،  ويف 
فيها  رحب  كلمًة  املغربي،  حممد  الدكتور 
واحل�شور وممثلي مكتب  الوكيل،  ب�شعادة 
م�شيدا  الجتماعية،  التنمية  وبنك  العمل 

ب��ج��ه��وده��م يف دع����م اجل��ام��ع��ة وط��الب��ه��ا، 
وح�شورهم واهتمامهم باملوهبة.

ي�شعى  امل��رك��ز  اأن  اإل��ى  املغربي  واأ���ش��ار 
دوما اإلى اإبراز املواهب ودعمها حتى تكون 
م��وؤك��دا  ال��واق��ع،  اأر����ض  على  حية  م�شاريع 
على اأن املركز يحر�ض دوما على ا�شتغالل 
وخارجها،  اجلامعة  م�شتوى  على  الفر�ض 
ل��دع��م امل��وه��وب��ني وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م، وت��ق��دمي 

الت�شهيالت لهم.
ب���ع���ده���ا مت ت����ق����دمي ع����ر�����ض م��رئ��ي 

»الموهبة واإلبداع« بالجامعة يقيم فعالية »ريادة المواهب«
والإب���داع  املوهبة  مبركز  خا�ض  للح�شور 
وريادة الأعمال، مت من خالله عر�ض مهام 
اأهدافه،  اإلى  اإ�شافة  املركز،  ور�شالة  وروؤية 

واأبرز اإجنازاته.
م����ن ج���ه���ت���ه، ع����رب ال����دك����ت����ور م����رزن 
ال�����ش��ه��راين ع��ن ���ش��ع��ادت��ه مب��ا ت��و���ش��ل اإل��ي��ه 
�شاكراً  باجلامعة،  والإب���داع  املوهبة  مركز 
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي��ه ع��ل��ى ج��ه��وده��م ودع��م��ه��م 
الثقافة  جلمعية  �شكره  مو�شال  للموهبة، 
تدريب  يف  امل�شاركة  على  بع�شري  والفنون 

واحت�شان مواهب اجلامعة، موؤكدا على اأن 
املواهب  اإب��راز و�شقل  اإل��ى  ت�شعى  اجلامعة 
امل�شتقبلية 2030،  اململكة  روؤية  مع  متا�شياً 
وذل����ك م���ن خ���الل ع���دة م���ب���ادرات ري��ادي��ة 
امل��وه��ب��ة  ���ش��ق��ل  يف  ت�����ش��ه��م  دوري  ب�����ش��ك��ل 
واإبرازها، لفتا اإلى اأن موهوبي وموهوبات 
الفرة  يف  عاملية  ج��وائ��ز  حققوا  اجلامعة 
كفاءة  دليل على  اإّل  لي�ض  وذل��ك  ال�شابقة، 
تلك املواهب ودعم اجلامعة لها، كما قدم 
املتوا�شل  �شكره ملدير اجلامعة على دعمه 

مل����ا ي���خ���دم م���وه���وب���ي اجل���ام���ع���ة، وج��م��ي��ع 
القائمني على املركز.

و�����ش����م����ل����ت ال����ف����ع����ال����ي����ة م���ع���ر����ش���ني 
احتويا  والطالبات،  للطالب  م�شاحبني  
على عدد من املواهب يف  الت�شوير والر�شم 
يذكر  الهدايا.  وتغليف  واملكياج  واملونتاج 
الأول��ى،  الن�شخة  تعترب  الفعالية  ه��ذه  اأن 

و�شت�شتمر ب�شكل دوري م�شتقبال.

)اآفاق م�شورة: �شفحة 20 - 21(

أخبار الجامعةأخبار الوطن

أخالقيات البحث العلمي في ورشة عمل
العليا  ال��درا���ش��ات  ع��م��ادة  وكيلي  بح�شور 
ال���دك���ت���ور م��ف��ل��ح ال��ق��ح��ط��اين وال���دك���ت���ور 
ال��ع��م��ادة ور�شتي  ال��غ��ام��دي، نظمت  اأح��م��د 
العليا  ال��درا���ش��ات  وطالبات  لطالب  عمل 
قدمهما  العلمي،  البحث  اأخ��الق��ي��ات  ع��ن 
كل من الأ�شتاذ الدكتور ظافر بن م�شبب 
الكناين اأ�شتاذ الأدب والنقد يف كلية العلوم 
الإن�شانية باجلامعة، والدكتور حممد بن 
امل�شاعد يف  الأن��ظ��م��ة  اأ���ش��ت��اذ  ال��ق��رين  علي 

كلية ال�شريعة واأ�شول الدين باجلامعة.
وق�����د ت����ن����اول ال���دك���ت���ور ال���ك���ن���اين يف 
ح��دي��ث��ه اأخ���الق���ي���ات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي من 
اأن  اإل��ى  م�شريا  ومهني،  اأك��ادمي��ي  منظور 

وم�شوؤولية  �شامية  ر�شالة  العلمي  البحث 
ع��ظ��ي��م��ة، وداع����ي����اً اإل�����ى اأه���م���ي���ة الل���ت���زام 
م����ن ق���ب���ل ال���ب���اح���ث���ني وال���ب���اح���ث���ات ب��ق��ي��م 
بحوثهم  يف  وال��و���ش��وح  والأم��ان��ة  ال�شدق 

ودرا�شاتهم. 
ال���ك���ن���اين بع�ض  ال���دك���ت���ور  وع���ر����ض 
التجارب املحلية والدولية يف هذا اجلانب، 
ال��ق��رين يف حديثه  ال��دك��ت��ور  ت��ن��اول  فيما 
اأخ��الق��ي��ات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي م��ن منظور 
لئ��ح��ي ون��ظ��ام��ي، م�����ش��ريا اإل���ى اأن��ن��ا حني 
نقول اأخالقيات البحث العلمي ل نتحدث 
ع��ن اأم���ر ي��ع��د م��ن ك��م��ال ال��ب��ح��ث العلمي 
وحما�شنه، واإمنا هو اأمر جوهري واأ�شا�شي 

يف اإج�����راء ال��ب��ح��وث ال��ع��ل��م��ي��ة، م���وؤك���دا اأن 
اأن تكون مكّونا  العلمي يجب  البحث  قيم 
اأن  ق��ب��ل  عينيه  ن�شب  وي�شعها  للباحث 
بع�ض  م�شتعر�شا  ب��ال��ن��ظ��ام،  فر�شها  يتم 

الأنظمة واللوائح ذات العالقة . 
م����ن ج���ان���ب���ه اأو�����ش����ح ع��م��ي��د ع���م���ادة 
الدرا�شات العليا الدكتور اأحمد بن يحيى 
ي��اأت��ي يف  ال��ور���ش��ة  اأن تنفيذ ه��ذه  اآل ف��ائ��ع 
الدرا�شات  ط��الب  بتدريب  الهتمام  اإط��ار 
اأن م��و���ش��وع البحث  اإل���ى  ال��ع��ل��ي��ا، م�����ش��رياً 
ال��ع��ل��م��ي ه���و اأح�����د ال��ق�����ش��اي��ا اجل��وه��ري��ة 
املعنية يف  العمادة مع اجلهات  تعمل  التي 

اجلامعة على رفع م�شتواها.
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أخبار الجامعة

للمرة الثانية، ولإتاحة الفر�شة لأكرب 
عدد من املواطنني، وحر�شا منها على 
عن  اجلامعة  تعلن  الوظائف،  توطني 
الأك��ادمي��ي��ة  ال��وظ��ائ��ف  ل�شغل  حاجتها 
ال�شعوديني  بغري  وامل�شغولة  ال�شاغرة 

للعام اجلامعي 1440-1439.

الشروط العامة
املتقدمة  اأو  امل��ت��ق��دم  ي��ك��ون  اأن   •

�شعودي اجلن�شية.
ال���دك���ت���وراه  ����ش���ه���ادة  ت���ك���ون  اأن   •
)وقرار الرقية للمتقدمني على 
درجة اأ�شتاذ م�شارك اأو اأ�شتاذ( من 
اأخرى  جامعة  اأو  �شعودية  جامعة 

معرف بها.
ال��دك��ت��وراه  تخ�ش�ض  ي��ك��ون  اأن   •
البكالوريو�ض  لتخ�ش�ض  امتدادا 

واملاج�شتري.
• اج���ت���ي���از امل��ق��اب��ل��ة ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 

والختبارات التي جتريها الأق�شام 
العلمية وتقدمي حما�شرة علمية 

للمر�شحني النهائيني.

وظائف أستاذ مساعد
�أ�ستاذ  لوظائف  �ملتقدمني  يف  ي�سرتط 

م�شاعد ما يلي:
ح�شل  ق���د  امل���ت���ق���دم  ي���ك���ون  اأن   •
ع���ل���ى ال������درج������ات ال���ع���ل���م���ي���ة م��ن 
الكامل  بالنتظام  الدرا�شة  خالل 
واأّل  ال���درا����ش���ة  ب��ل��د  والإق����ام����ة يف 
اأو  اأو امل��را���ش��ل��ة  ي��ك��ون ب��الن��ت�����ش��اب 

التعليم عن بعد ونحوها.
• اح�����ش��ار م��ا يثبت ال��ق��درة على 
اإذا  الجنليزية  باللغة  التدري�ض 
ك���ان امل��ت��ق��دم خ��ري��ج��ا م��ن جامعة 
لغة الدرا�شة بها غري الإجنليزية 

وفق الآتي:
• للمتقدمني على وظائف برامج 

اللغات والرجمة مبا ل يقل عن 
درجة )550( يف اختبار TOEFL اأو 

. IELTS 6.5( يف اختبار(
• ل��ل��م��ت��ق��دم��ني ع���ل���ى ال���ربام���ج 
اجلامعة  تقدمها  ال��ت��ي  الأخ����رى 
)التخ�ش�شات  الإجنليزية  باللغة 
الإداري��ة  العلوم  العلوم،  ال�شحية، 
مبا  احلا�شب(  الهند�شة،  واملالية، 
ل يقل عن درجة )500( يف اختبار 
اخ��ت��ب��ار  يف   )6.0( اأو   TOEFL

.IELTS

طريقة التقديم
على الراغبني يف التقدمي ممن تنطبق 
ع��ل��ي��ه��م �ل�������س���روط، ت��ع��ب��ئ��ة ����س��ت��م��ارة 
ا�شتقبال  و�شيتم  اإلكرونيا،  التقدمي 
ال��ط��ل��ب��ات اب����ت����داء م���ن ي����وم الأرب����ع����اء 
يوم  نهاية  اإل���ى   ،1439/5/28 امل��واف��ق 

الثالثاء املوافق 1439/6/4.

وظائف أكاديمية شاغرة 
بالجامعة

قسم الشريعة بتهامة
يستقبل المستجدين ويكرم المتفوقين

برعاية الدكتور حمزه بن فايع الفتحي رئي�ض ق�شم ال�شريعة بتهامة، اأقام الق�شم �شباح الثالثاء املا�شي حفال للطالب امل�شتجدين، �شمل 
تكرميا للمتفوقني اأكادمييا وامل�شاركني يف الأن�شطة الطالبية املختلفة. 

اأحمد ع�شريي من امل�شتوى الأول، ثم كلمة توجيهية رئي�ض الق�شم، ال�شيخ  باآيات من الذكر احلكيم تالها الطالب علي  بداأ احلفل 
املختلفة، تالها كلمة  الق�شم  باأن�شطة  وامل�شاركة  العلم  الطالب على اجلد والجتهاد يف طلب  الفتحي، حث فيها  فايع  الدكتور حمزه بن 
الطالب خالل  التي يحتاجها  الأم��ور  بع�ض  اأمني �شالح غماز بني فيها  الدكتور  الق�شم  امل�شتجدين لأمني  اأكادميية للطالب  وتوجيهات 
فرة درا�شته، كما قدم الطالب اإبراهيم ال�شهري ق�شيده �شعرية. ويف نهاية فقرات احلفل مت تكرمي الطالب املتفوقني اأكادمييا والطالب 
وطالب  امل�شتجدين  الطلبة  اإلى  بالإ�شافة  بالق�شم،  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  من  عدد  الحتفال  ح�شر  وقد  املختلفة.  بالأن�شطة  امل�شاركني 

امل�شتويات الأخرى.
وبالرغم من حداثة هذا الق�شم؛ اإل اأن طالبه متيزوا يف ن�شاطات عدة على م�شتوى اجلامعة، ومن �شمنها م�شابقة الأوملبياد الثقايف 
�لر�بع ل� »�أعذب تالوة«، ح�سل على �ملركز �لثالث. كما �سارك طالبه من �لن�ساط �لريا�سي يف �لدورة �لريا�سية لكرة �لقدم على م�ستوى كلية 

العلوم والآداب بتهامة ،وفاز بكل جدارة على كافة التخ�ش�شات واأنتزع لقب هداف الدوري اأحد طالبه.
 ويف مبادرة �جتماعية قادها رئي�س �لق�سم مع طالب �لن�ساط �الجتماعي، قام �لطالب  بزيارة  جمعية رفق ومعرفة كيف يكون طالب 

ال�شريعة ع�شوا فعال يف هذا املجال، كما التقوا جلنة التنمية الجتماعية لالطالع على اأعمالها. 

د. مجدي محمد الخطيب

ت�شرفت كلية العلوم والآداب مبحافظة 
ظ����ه����ران اجل����ن����وب م�����وؤخ�����را، ب����زي����ارة 
تفقدية ل�شعادة املحافظ يرافقه مدير 
العقيد  �شعادة  اجلنوب  �شرطة ظهران 

مهدي اأحمد املجردي.
الكلية  عميد  ا�شتقبالهم  يف  وك��ان 
ال���وادع���ي،  اأح��م��د  ب��ن  ال��دك��ت��ور م�شفر 
الرحمن  عبد  الدكتور  الكلية  ووك��ي��ل 

عبداهلل احلازمي وموظفي الكلية.

وق���د اأط��ل��ع ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال��وف��د 
ال�����زائ�����ر ع���ل���ى ك���اف���ة م����راف����ق ال��ك��ل��ي��ة 
ثم  والإداري���ة،  الأكادميية  وجتهيزاتها 
هيئة  باأع�شاء  املحافظ  �شعادة  التقى 
الكلية،  ال��ك��ل��ي��ة مب�����ش��رح  ال��ت��دري�����ض يف 
ح��ي��ث رح����ب ���ش��ع��ادت��ه ب��اأع�����ش��اء هيئة 
يبذلونه  مبا  واأ�شاد  بالكلية  التدري�ض 
اإجن���اح  �شبيل  يف  ملمو�شة  ج��ه��ود  م��ن 
�شعادته  ع��ربرَّ  كما  التعليمية،  العملية 
ع���ن ���ش��ك��ره وت���ق���دي���ره جل���ه���ود جميع 
عميد  راأ���ش��ه��م  وع��ل��ى  الكلية  من�شوبي 

ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ور: م�����ش��ف��ر ب���ن اأح��م��د 
الوادعي.

من جهة اأخرى عربرَّ عميد الكلية 
املحافظ  ل�شعادة  وتقديره  �شكره  ع��ن 
اهتمامه  ومدى  وجهوده،  تعاونه  على 
على  الإ���ش��راف  يف  امل�شتمرة  ومتابعته 
م���ب���اين ال����دول����ة وم���راف���ق���ه���ا ال��ع��ام��ة. 
وم��ن ج��ان��ب اآخ���ر، وّج���ه اأع�����ش��اء هيئة 
ل�����ش��ع��ادة املحافظ  ���ش��ك��ره��م  ال��ت��دري�����ض 
وال����وف����د امل����راف����ق ل����ه ع���ل���ى زي���ارت���ه���م 

الكرمية.

محافظ ظهران الجنوب
يزور كلية العلوم واآلداب

ت�صوير: عبد العزيز البارقي
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كليات البنات

الشكل والمضمون معيارا
في ورشة »تصميم خطة المقرر«

سارة القحطاني 
عقد مركز القيا�ض والتقومي باجلامعة موؤخرا، ور�شة عمل بعنوان »ت�شميم 
املقرر  خطة  و�شف  ت�شمنت  وامل�شمون«  ال�شكل  معايري  وف��ق  املقرر  خطة 
باعتبارها موؤ�شرا قويا يف جودة التدري�ض اجلامعي على م�شتوى التخطيط 
و�شياغة  املقرر،  حمتوى  بتحليل  املتعلقة  ل��الإج��راءات  والتقومي  والتنفيذ 
والتقومي  القيا�ض  واأ�شاليب  وا�شراتيجيات  التعليمية،  والنواجت  الأه��داف 

�شواء بالختبارات وغريها.
وتاأتي هذه الور�شة يف اإطار التعاون العلمي والأكادميي بني اجلامعات 
ال�شعودية، حيث قدمتها وحدة القيا�ض والتقومي بجامعة تبوك، وذلك يف 
كلية طب  وقاعة  للرجال  املركزية  بالقاعات   1439/5/5 اإل��ى   7 الفرة من 

ال�شنان للن�شاء.
وت�شمنت اأولى اجلل�شات كلمة ل�شعادة مدير مركز القيا�ض والتقومي د. 
�شعيد بن حممد اآل معي�ض، قدم خاللها ال�شكر ملعايل مدير جامعة امللك 
املختلفة،  واأن�شطته  والتقومي  القيا�ض  ملركز  الالحمدود  الدعم  على  خالد 
كلمته  خ��الل  ورح��ب  اجل���اد،  التعاون  على  تبوك  جلامعة  ال�شكر  ق��دم  كما 
وبجميع  ب�شيوين،  رفعت  واملهند�ض  ع��ودة  اأحمد  الدكتور  الأ�شتاذ  ب�شعادة 
ووك��الء  التعليمية،  ل��ل�����ش��وؤون  الكليات  وك���الء  ���ش��ع��ادة  �شم  ال���ذي  احل�����ش��ور 
وحدات  وم�شريف  الأكادميية،  الأق�شام  وروؤ�شاء  واجل��ودة،  للتطوير  الكليات 

القيا�ض والتقومي بالكليات، ومن�شقي الربامج واملقررات. 

وا�شتهلت الور�شة الأولى بعر�ض فكرة اأولية عن خطة املقرر، واحلاجة 
اإليها واأهميتها للطالب وع�شو هيئة التدري�ض، ثم املقارنة بني خطة املقرر 
وكيفية  املقرر  خطة  مكونات  عر�ض  ومت  امل��ق��رر.  وتقرير  املقرر  وتو�شيف 
وكذلك  للطالب،  املقرر  لتقدمي خطة  املنا�شبة؛  والطرق  واملوعد  اإعدادها، 

كيفية تقومي فاعلية خطة املقرر ومدى حتقيقها لالأهداف املرجوة. 
وق��د جت���اوز ع��دد احل�����ش��ور ل��ور���ض العمل 200 م��ن ال��ك��ادر الأك��ادمي��ي 
ذكور واناث، حيث حققت الور�شة اأهدافها املرجوة والعمل جار على تنفيذ 

خمرجاتها مبتابعة مركز القيا�ض والتقومي.

طالبات »مجتمع أبها«
يّطلعن على الجهود المبذولة 

لتحلية المياه
ليلى الشمراني 

نظمت كلية املجتمع باأبها زيارة ميدانية ملديرية املياه وحمطة تنقية املياه 
عمادة  مع  بالتعاون  للمياه،  العاملي  اليوم  يف  م�شاركتها  �شمن  وذلك  باأبها، 
خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر، بهدف تعريف الطالبات بجهود اململكة يف 

حتلية املياه، وتوعيتهن باأهمية املحافظة على املاء وتر�شيد ا�شتهالكه.
  وقد ت�شمن الربنامج حما�شرة عن »تاأثري الإن�شان على البيئة واملياه 
حتلية  مراحل  عن  عر�شا  فيها  قدمت  القي�شي،  اأ.حنان  قدمتها  والزراعة، 

املياه وجتارب بع�ض الدول يف ذلك، خا�شة اليابان.

لتخفي�ض  الرغوة  ا�شتخدام  يف  ظبى«  »اأب��و  جتربة  ا�شتعرا�ض  مت  كما 
ا�شتخدام  مياه الري. تلى ذلك جولة ميدانية داخل حمطة التحلية باأبها، 
تخللها �شرح للمهند�ض امل�شوؤول عن اآلية عمل املحطة والرد على ا�شتف�شارات 
الطالبات حول هذا املو�شوع. وقد �شارك يف الزيارة  اأكرث من 20 طالبة من 

طالبات الكلية وعدد  من من�شوباتها.

طالبات ثانوية بمحايل
 يزرن »العلوم التطبيقية«

فاطمة األسمري 
ا�شتقبلت كلية العلوم الطبية التطبيقية ممثلة بعمادة الكلية واأع�شاء هيئة 
ثانوي  الثالث  ال�شف  طالبات  من  ع��ددا  والطالبات،  واملوظفات  التدري�ض 
علمي  باإحدى املدار�ض باملحافظة، بح�شور امل�شرفة  على ال�شراكة املجتمعية 
اأ. جمرى ع�شريي، ومعلمة الفيزياء، واأ. �شمعة الفاهمي، وذلك  باملدر�شة، 
الأول��ى مبحايل  والثانوية  الكلية  القائمة بني  املجتمعية  ال�شراكة  اإط��ار  يف 
اإع��داده من قبل الكلية  ع�شري.  وزارت الطالبات املعر�ض امل�شغر، الذي مت 
وا�شتمعن ل�شرح مف�شل عن الكلية، روؤيتها ور�شالتها والأهداف. بالإ�شافة 
بالكلية  وال��ق��ب��ول  الت�شجيل  بطريقة  والتعريف  التمري�ض  ق�شم  ل��زي��ارة 
وح��دة  ع��ن  ن��ب��ذة  و  بالكلية،  الل��ت��ح��اق  م��ن  الطالبة  متكن  ال��ت��ي  والن�شب 

التوجيه والإر�شاد ومعامل التمري�ض.
هذه  مثل  اأن  الأح��م��ري،  �شاحلة  اأ.  الكلية  عميدة  اأك���دت  جهتها  م��ن   
الزيارات تزيد من حتفيز الطالبات يف الإقبال على تخ�ش�ض التمري�ض؛ ملا 

لهذه املهنة من اأهمية تعود بالفائدة على املجتمع. 

»توجيه وإرشاد« أحد رفيدة
تعزز مهارات المتعثرات 

نادية الخثعمي 
ح�شرت وحدة التوجيه والإر�شاد بكلية العلوم والآداب باأحد رفيدة موؤخرا، 
الدورة التدريبة املقامة يف كلية الآداب باملجمع العلمي للطالبات املتعرثات 

درا�شيا، بهدف رفع القدرات الأكادميية للطالبات املتعرثات.
وبداأت الدورة باحلديث عن التعرث الدرا�شي والتعرف على اأ�شبابه، 
ال��دورة عر�شا  كما قدمت  واملادية،  الجتماعية،  النف�شية،  الأكادميية، 
لتجارب  و���ش��ردا  ال��درا���ش��ي،  للتعرث  امل��وؤدي��ة  الأ���ش��ب��اب  ل��ط��رق معاجلة 
طالبات جتاوزن التعرث الدرا�شي، ف�شال عن جتارب طالبات متفوقات 
ويف  ال��ت��دين.  من  الأك��ادمي��ي  امل�شتوى  على  املحافظة  وكيفية  درا�شيا، 
�ل���دورة،  ت�سمنتها  �ل��ت��ي  �ملعاجلة  �لنقاط  تلخي�س  مت  �ل���دورة  نهاية 

وال�شتماع لأ�شئلة الطالبات. 

لقاء تعريفي بلوائح الدراسة  
بمجتمع خميس مشيط 

عائشة الشهري  
)�شطر  م�شيط  بخمي�ض  املجتمع  بكلية  والإر����ش���اد  التوجيه  وح���دة  ع��ق��دت 
الطالبات(، اجتماعا بهدف تو�شيح القواعد التنفيذية للدرا�شة، والختبار، 
ولقاء تعريفيا للمر�شدات مع الطالبات �شمن خطة وحدة التوجيه والإر�شاد 
م�شاعدة  �شعادة  من  بتوجيه  وذل��ك   ،1439 للعام  الثاين  الدرا�شي  للف�شل 

عميد كلية املجتمع بخمي�ض م�شيط )�شطر الطالبات( د. اأمل.

�صورة تعبريية لأحد
م�صانع تنقية املياه
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إعالن

مصدر للحياة وثروة وطنية لنا وألحفادنا.. 
فلنستخدمه بحكمة ودون إهدار

أسبوعية جامعة الملك خالد
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طالبنا

انتقدوا شح الخدمات المصرفية في أروقة الجامعة.. 

طالب يشددون على توفير أجهزة سحب نقدي 
تتواءم مع بطاقاتهم 

عبدالعزيز رديف

كبري  ب�شكل  اجل��ام��ع��ة  ط���الب  يعتمد 
ت�شرفها  التي  املالية  مكافاآتهم  على 
ل���ه���م اجل����ام����ع����ة، خ���ا����ش���ة يف ����ش���راء 
املذكرات  الدرا�شية مثل  م�شتلزماتهم 
وامل���ل���خ�������ش���ات وال���ك���ت���ب، م����ن م���راك���ز 
الت�شوير بكليات اجلامعة، اإ�شافة اإلى 
»البوفيهات«  من  يحتاجونه  ما  �شراء 

داخل احلرم اجلامعي.
وع������رب ع������دد م����ن ال����ط����الب ع��ن 
معاناتهم من عدم توفر اأو ندرة اأجهزة 
ال�شراف الآيل داخل املدينة اجلامعية 
باأكملها، اأو اأجهزة ال�شحب الآيل لدى 
البوفيهات ومراكز الت�شوير وخدمات 
الطالب، م�شريين اإلى اأن ذلك ي�شبب 
اأي  ل�شرف  احلاجة  عند  املتاعب  لهم 

مبلغ مايل اأثناء فرة دوامهم.

استياء
واأب��������دى ال���ط���ال���ب ع���ل���ي الأح����م����ري، 
ال�شرف  اأج��ه��زة  ان��ع��دام  م��ن  ا�شتياءه 
النقدي والآيل داخل احلرم اجلامعي، 
اإزال���ة  اأن���ه ي�شتغرب م��ن  اإل���ى  م�����ش��رياً 
ب��ع�����ض اأج���ه���زة ال�����ش��رف م��ن م��داخ��ل 
ال��ك��ل��ي��ات، وال���ت���ي ك��ان��ت ت��ق��دم خ��دم��ة 

جيدة لطالب اجلامعة ومن�شوبيها.
وق���ال »ن��ع��اين ك��ط��الب م��ن اأزم��ة 
دوامنا  اأثناء  اجلامعة  داخ��ل  ال�شرف 
دون  اح��ت��ي��اج��ات��ن��ا  لتغطية  ال��ر���ش��م��ي 
احل����اج����ة اإل������ى اخل�������روج م����ن امل��دي��ن��ة 
اجل���ام���ع���ي���ة، وال������ذي ي��ع��د ب��ح��د ذات���ه 
م�������ش���ك���ل���ة ي����رت����ب ع���ل���ي���ه���ا ال���ع���دي���د 
م����ن امل�������ش���اك���ل اأه���م���ه���ا ال���ت���اأخ���ر ع��ل��ى 

املحا�شرات«.

الخروج من الجامعة
واأكد الطالب مهند اأبو �شلوه على اأن 
انعدام اأجهزة ال�شراف جترب الطالب 
ع��ل��ى اخل�����روج م���ن اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��زود 
ب��امل��ال ع��ن��د احل��اج��ة اإل���ى ذل���ك، وق��ال 
�شرف  اأج��ه��زة  ت��واف��ر  اأهمية  تقل  »ل 

اأي  داخ��ل احل��رم اجلامعي عن  نقدي 
مرفق من مرافق اجلامعة اخلدمية، 
وذل�����ك ب�����ش��ب��ب ح���اج���ة ال���ط���ال���ب ال��ى 
�شرف مبلغ مايل لق�شاء ما يحتاجه 
م��ن امل��راف��ق اخل��دم��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة«، 
واقرح اأن يتم توفري اأجهزة ال�شحب 
الآيل يف البوفيهات ويف مراكز خدمة 
الطالب لتتيح للطالب ال�شتفادة من 

اخلدمات املقدمة له ب�شكل �شحيح.

جهاز واحد
وا���ش��ت��ك��ى ال��ط��ال��ب ع��ب��دال��ع��زي��ز غ��ازي 
النقدية داخ��ل  ال�����ش��راف��ات  ن���درة  م��ن 
اجلامعية  »امل��دي��ن��ة  وق����ال  اجل��ام��ع��ة، 
وكرثة  م�شاحتها  كرب  على  بالقريقر 
يتوفر  ل  ومن�شوبيها  ط��الب��ه��ا  ع���دد 
بها ���ش��وى ج��ه��از �شحب ن��ق��دي واح��د، 
مم����ا ي���ج���ع���ل الإق�����ب�����ال ع���ل���ي���ه ك��ث��ي��ف��ا 
بدوره  الإقبال  وهذا  م�شتمر.  وب�شكل 
ي�����ش��ب��ب ���ش��غ��ط��ا ك��ب��ريا ع��ل��ى اجل��ه��از؛ 
وع��دم  اجل��ه��از  ع��ط��ل  يت�شبب يف  مم��ا 

ال�شتفادة منه«.
واأ�شار  اإلى اأن ذلك ي�شبب اإ�شكالية 
ك����ب����رية ل���ل���ط���الب مم�����ا ي�����ش��ط��ره��م 
اإل����ى اخل����روج م��ن اجل��ام��ع��ة لتغطية 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م، م���ع ���ش��ع��وب��ة ت����دارك 
ب�شبب  م��ن��ه��ا  ع��ن��د اخل������روج  ال���وق���ت 
ازدحام مواقف الطالب، والتي تعترب 
غياب  يف  تت�شبب  م�شكلة  ذات��ه��ا  بحد 

الطالب اأو تاأخره عن املحا�شرات. 
ال��ط��ال��ب ع���ب���دالإل���ه م�شبب  اأم����ا 
اأجهزة  توفري  ���ش��رورة  على  اأك��د  فقد 
الكليات  م��داخ��ل  على  ن��ق��دي  ���ش��راف 

كما كان عليه احلال �شابقا.
وق���ال »ان���ع���دام اأج��ه��زة ال�����ش��راف 
للطالب  اأزم��ة  ي�شبب  اجلامعة  داخ��ل 
ب�����ش��ك��ل وا����ش���ح وت���وف���ري ج��ه��از وح��ي��د 
ل���ي���ق���دم خ����دم����ات����ه ل����ع����دد ك���ب���ري م��ن 
ال��ط��الب ل ي��ك��ف��ي، اإ���ش��اف��ة ال���ى ُبعد 
م�شريا  ال��ك��ل��ي��ات«،  جميع  ع��ن  م��ك��ان��ه 
اإل��ى اأن��ه يف اأ���ش��واأ الأح���وال يجب على 
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ال��ب��وف��ي��ه��ات وم��راك��ز 
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خ���دم���ات ال���ط���الب اإل�������زام ال�����ش��رك��ات 
امل�����ش��غ��ل��ة ب��ت��وف��ري اأج���ه���زة ���ش��ح��ب اآيل 
الفائدة من  للطالب حتقيق  ليت�شنى 

اخلدمات املقدمة له داخل كليته.

سحب آلي
ويف ن��ف�����ض ال�����ش��ي��اق اأو����ش���ح ال��ط��ال��ب 
حم��م��د ح��ف��ظ��ي ب�����اأن ه���ن���اك م��ع��ان��اة 
ك���ب���رية ل�����دى ال����ط����الب م����ن ان���ع���دام 

والآيل،  ال���ن���ق���دي  ال�������ش���رف  اأج����ه����زة 
وق����ال »ي��ج��ب ت��وف��ري اأج���ه���زة ���ش��راف 
عليه  ك��ان  كما  الكليات  داخ���ل  ن��ق��دي 
بتوفري  ذل��ك  ت��اليف  اأو  �شابقاً،  احل��ال 

اخلدمة  مراكز  يف  اآيل  �شحب  اأجهزة 
والبوفيهات واملطعم اجلامعي اأي�شا«.

خ����روج   " م���ع���دي  اآل  واأ������ش�����اف 
ال����ط����ال����ب م�����ن اجل����ام����ع����ة ب���غ���ر����ض 

عبدالعزيز حديبي علي الحمريحممد حفظي اليا�س ع�صريي مهند ابو�صلوهعبدالله م�صبب

+ 
ق

فا
آ

الصراف اآللي.. 27 يونيو 1967 بدايته
ال�شراف الآيل هو جهاز حا�شوب وات�شالت 
املوؤ�ش�شات  لعمالء  يوفر  ول�شلكية  �شلكية 
امل��ال��ي��ة ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى امل��ع��ام��الت امل��ال��ي��ة 
حاجة  ودون  مبا�شرة  ال��ع��ام��ة  الأم��اك��ن  يف 
�شوى  العميل  على  فما  موظفني؛  لوجود 
امل�شنوعة  الآيل  ال�����ش��راف  بطاقة  اإدخ����ال 
املغناطي�شي  ال�شريط  مع  البال�شتيك  من 
اأو البطاقة البال�شتيكية ذات الرقاقة، التي 
حتتوي على رقم بطاقة فريدة من نوعها، 
الهوية  كرقم  الأم��ن��ي��ة،  املعلومات  وبع�ض 
)رقم التعريف ال�شخ�شي(. ويطلق على اآلة 
 Automated ال�شراف الآيل بالإجنليزية

.ATM واخت�شارها Teller Machine

الآيل،  ال�شراف  اأج��ه��زة  با�شتخدام 
ح�شاباتهم  اإل��ى  الو�شول  للعمالء  ميكن 
النقود  �شحب  جعل  اأج���ل  م��ن  امل�شرفية 
النقدية(  ال�شلف  الئ��ت��م��ان  ب��ط��اق��ة  )اأو 
ذلك  وغ��ري  احل�شابات،  اأر���ش��دة  وفح�ض 

من خدمات.
ب���داي���ة اخ�����راع اآل����ة ال�����ش��راف الآيل 
ك��ان��ت يف ن��ي��وي��ورك، ح��ني ق��ام ل��وث��ر ج��ورج 
وتركيبها  باخراعها   1939 عام  �شيمجيان 
اأزيلت  الآلة  بانك، ولكن  �شيتي  يف م�شرف 
ال��ع��م��الء  ت��ق��ب��ل  اأ���ش��ه��ر ب�شبب ع���دم  ب��ع��د 6 

لفكرتها.
ف��ي��م��ا ب��ع��د مل ت���ط���رح ف���ك���رة الآل����ة 

اأك��رث من 25 عاما،  اإل بعد  اأخ���رى،  م��رة 
اآيل  ���ش��راف  جهاز  اأول  تركيب  مت  حيث 
�شمال  يف   Enfield ب�شاحية  اإل��ك��روين، 
لندن، وذلك بتاريخ 27 يونيو 1967 من 
ق��ب��ل »ب��ن��ك ب��ارك��ل��ي��ز«، ح��ي��ث ي��ع��د ج��ون 
���ش��ربد - ب���ارون ه��و اأول م��ن اخ���رع اآل��ة 
اإل��ك��رون��ي��ة ل�����ش��ال��ح ذل��ك  ����ش���راف اآيل 
البنك، بالرغم من اأن هنالك الكثري من 
براءات الخراع التي �شجلت ملخرعني 

اآخرين يف الوقت نف�شه.
ويزيد عدد الآت ال�شرف الآيل حول 
اآلة  اأك��رث من 3،5 مليون  اإل��ى  اليوم  العامل 

وفقا لرابطة �شناعة اآلت ال�شرف الآيل.

قضايا

من  لال�شتفادة  امل���ال  على  احل�����ش��ول 
خ����دم����ات اجل���ام���ع���ة ب���ح���د ذات������ه ي��ع��د 
معاناة كبرية من ناحية �شياع الوقت، 
اخلارجية  امل��واق��ف  اأزم���ة  اإل��ى  اإ�شافة 

و�شعوبة اخلروج منها واإيجاد موقف 
جديد مرة اأخرى.

إعادة نظر
باأن  حديبي  عبدالعزيز  الطالب  واأك��د 
م��ق��ر اجل��ام��ع��ة ال��رئ��ي�����ش��ي ب��ال��ق��ري��ق��ر 
مي���ت���از مب�����ش��اح��ة ك���ب���رية ج�����دا، وع���دد 
�شحب  جهاز  يجعل  مم��ا  كبري،  ط��الب 
امل�����ش��اح��ة ول  ن��ق��دي واح���د ل يكفي ل 
ال��ع��دد. وق���ال »ي��ج��ب اإع����ادة ال��ن��ظ��ر يف 
والآيل  النقدي  ال�شحب  اأجهزة  توزيع 
يف اجلامعة وتق�شيمها بح�شب الكليات 
واأم���اك���ن اخل���دم���ات ال��ت��ي حت��ت��اج اإل���ى 
اأن اخل���روج من  ���ش��ح��ب«، م��وؤك��دا على 
�شرح اأكادميي راقي مثل جامعة امللك 
خ��ال��د م���ن اأج����ل ال�����ش��ح��ب، اأم����ر يجب 

اإعادة النظر فيه. 

رسوم السحب
اإليا�ض ع�شريي اأن ق�شية  اأكد الطالب 
منها  ي��ع��اين  الآيل  ال�����ش��راف  اأج���ه���زة 
ج��م��ي��ع ال����ط����الب، مل���ا ل��ه��ا م���ن اأه��م��ي��ة 
يف ق�����ش��اء اح��ت��ي��اج��ات ال��ط��ال��ب داخ���ل 

اجلامعة.
وق�������ال »اجل����ام����ع����ة يف ر���ش��ال��ت��ه��ا 
ت���وؤك���د ع��ل��ى اأن���ه���ا ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ري 
اجل���ودة،  ع��ايل  لتعليم  اأك��ادمي��ي��ة  بيئة 
الطالب  فاإنه من حق  وبناء على ذلك 
تلك  مقومات  جميع  ل��دي��ة  تكتمل  اأن 
من  ال�����ش��راف��ات  تعترب  وال��ت��ي  البيئة، 
اأجهزة  �شح  اأن��ه مع  اإل��ى  اأهمها«؛ لفتا 
ال�شراف داخل احلرم اجلامعي يعاين 
الكثري من الطالب من عدم مطابقة 
اجل���ه���از امل��ت��وف��ر ال��وح��ي��د م���ع بطائق 
لهم،  اجلامعة  توفرها  التي  ال�شرف 
وقال »بطاقاتنا يف بنك وجهاز ال�شرف 
عند  ذل��ك  وعلى  اآخ���ر،  بنك  يف  املتوفر 
ر�شوم  احت�شاب  يتم  ال�شحب  عمليات 
اإ�شافية بعد كل 4 عمليات �شحب داخل 

اجلامعة ب�شبب اختالف البنوك«.

ال�شري توما�ض بالند، نائب رئي�ض بنك باركليز، يزيح ال�شتار عن اأول اآلة �شرف اآيل يف العامل
ب�شاحية اإنفيلد يف لندن، يوم 27 يونيو 1967 بح�شور خمرع اجلهاز جون �شربد - بارون
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مواهب طالبية
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الفرنسية.. تنتشر في 54 دولة
ب��ه��ا  ي��ت��ك��ل��م  الفرن�شية لغة  ال���ل���غ���ة 
���ش��خ�����ض يف جميع  م��ل��ي��ون   80 ن��ح��و 
اأ�شا�شية،  ر�شمية  كلغة  العامل  اأنحاء 
كلغة  �شخ�ض  م��ل��ي��ون   190 وح����وايل 
مليون   200 وح���وايل  ثانية،  ر�شمية 
���ش��خ�����ض اآخ����ري����ن ك��ل��غ��ة م��ك��ت�����ش��ب��ة، 
ح���وايل  يف  ب��ه��ا  وينت�شر الناطقون 
اللغة  ال���ع���امل. وه���ي  ب��ل��دا ح���ول   54
اخلم�ض  بالقارات  املوجودة  الوحيدة 

بجانب اللغة الإجنليزية.
بالفرن�شية  ينطق  م��ن  معظم 
فرن�شا،  يف  يعي�شون  اأ���ش��ل��ي��ة  ك��ل��غ��ة 
حيث ن�شاأتها. اأما البقية فيتوزعون 

ب���ني ك���ن���دا، وب��ل��ج��ي��ك��ا، و���ش��وي�����ش��را، 
واأف���ري���ق���ي���ا ال��ن��اط��ق��ة ب��ال��ف��رن�����ش��ي��ة، 

ولك�شمربغ، وموناكو.
ت��ن��ح��در ال��ل��غ��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة من 
الإمرباطورية  لغة  الالتينية  اللغة 
ال���روم���ان���ي���ة، م��ث��ل��ه��ا م��ث��ل ك��ث��ري من 
اللغات العاملية الأخرى كالربتغالية، 
والكتالنية  والإيطالية،  الإ�شبانية، 
الن�شب  هذا  يف  ي�شبهها  والرومانية. 
كاللغة  املحلية  ال��ل��غ��ات  بع�ض  اأي�����ش��ا 
وه��ي  ��ة  الأُْك�����ِش��ي��َت��اِن��َيّ اأو  الق�شطانية 
اللغة التي يتكلم بها اأهل اأوك�شيطانيا 
بجنوب فرن�شا، واللغة النابولية لغة 

�شكان نابويل باإيطاليا، وغريها. وقد 
كثريا  الفرن�شية  اللغة  ت��ط��ور  ت��اأث��ر 
باللغات ال�شلتية وهي فرع من عائلة 
ال��ل��غ��ات ال��ه��ن��دي��ة الأوروب����ي����ة، وذل��ك 
منت�شرة  كانت  ال�شلتية  اللغات  لكون 
يف م��ن��اط��ق وا���ش��ع��ة يف غ���رب وو���ش��ط 
اأو  ال�شلتية  ال�شعوب  قبل  من  اأوروب��ا 
الكلتية يف الع�شور ما قبل الرومانية 
حمدودة  فهي  الآن  اأم��ا  والرومانية، 
يف مناطق �شاحلية �شغرية يف �شمال 

غرب اأوروبا(.
ك��م��ا ت���اأث���رت ال��ل��غ��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة، 
غزاة  مع  القادمة  اجلرمانية  باللغة 

الذين دخلوا فرن�شا  الإف��رجن،  �شعب 
ب��ع��د ان��ت��ه��اء ال�����ش��ي��ط��رة ال��روم��ان��ي��ة 

عليها.
ال��ف��رن�����ش��ي��ة ل��غ��ة ر���ش��م��ي��ة يف 29 
ت�����ش��ك��ل مب��ع��ظ��م��ه��ا م���ا ي�شمى   ، ب��ل��دا 
ال��دول  جمتمع  اأي  الفرانكوفونية، 
ال��ن��اط��ق��ة ب��ال��ف��رن�����ش��ي��ة، وه���ي اأي�����ش��ا 
الأم��م  وك��الت  ر�شمية يف جميع  لغة 
املتحدة، ويف عدد كبري من املنظمات 
الأوروب��ي،  لالحتاد  وطبقا  الدولية؛ 
ال��دول  مليون مواطن من   129 ف��اإن 
ال�شبع والع�شرين الأع�شاء يف الحتاد 

الأوروبي يتكلمون الفرن�شية.

طلبة اللغات اأنهم غري مهتمني بتعلم 
اللغات الأخرى.

ما ال�صر وراء متيزك الأكادميي 
وح�صولك على معدل تراكمي؟

الأ�شباب لتمكني من حتقيق  اأهم  اأحد 
ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة يف م�������ش���واري ال��درا���ش��ي 
قبل  ال��درا���ش��ي��ة  باخلطة  معرفتي  ه��و 
اإل��ى  ب��الإ���ش��اف��ة  للجامعة.  ان�شمامي 
اه���ت���م���ام���ي ب�����الط�����الع ع���ل���ى ث��ق��اف��ات 
اأخرى، و�شغفي باللغة الإجنليزية التي 

حتمل حمتوى ثرياً جداً.

كيف تقّيمني م�صوارك الدرا�صي؟ 
م�شواري  تقييم  اأردت  اإذا  احلقيقة  يف 

عظيما  ك����ان  يل  ع��ائ��ل��ت��ي  دع����م 
�شواء  الثانوية  يف  طالبة  كنت  منذ 
اأختي  اإخوتي، فوجود  اأو  من وال��دي 
معي يف نف�ض التخ�ش�ض ذلل الكثري 
دعم  ي�شكل  وطبعا  ال�شعوبات.  م��ن 
ال���ع���ائ���ل���ة ج������زءا م��ه��م��ا يف ال��ع��م��ل��ي��ة 
اأن  ال��ط��ال��ب��ة  ي�شعر  ف��ه��و  التعليمية 
للطالبة  ويتمنى  يكرث  من  هناك 

كما تتمنى لنف�شها بل واأكرث.

هل تلقيت دعما وت�صجيعا
ماديا اأو معنويا من اجلامعة

نظري متيزك؟
الت�شجيع اجلامعي على امل�شتوى املادي 
احل�شول  ا�شتطعت  ح��ي��ث  ج���دا،  ج��ي��د 

ال�شنوات  يف  التميز  م��ك��اف��اآت  ك��ل  على 
ال�شابقة.

كيف ا�صتطعت التمكن
من اللغة الإجنليزية؟ 

اك��ت�����ش��اب��ي ل��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة ك���ان من 
الكبار  اخواتي  للجامعة.  دخ��ويل  قبل 
ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة بجانب  ي��ت��ح��دث��ن 
اهتمامي بالثقافة الغربية التي تعترب 
للتعرف  م��ف��ت��اح��اً  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة 

عليها عن قرب والتعمق فيها.

هل اكت�صاب وتعلم الإجنليزية 
�صعب كما ي�صاع بني طالب 

اجلامعة؟ 

احل���ي���اة من  م���ه���ارة يف  اأي  اك��ت�����ش��اب 
ال���ل���غ���ات يتطلب  ت��ع��ل��م  اإل�����ى  ال��ط��ه��و 
اه��ت��م��ام��اً و���ش��غ��ف��اً ب��امل��ح��ت��وى امل��ق��دم 
فامل�شكلة الكربى التي يواجهها طلبة 
اللغات اأنهم غري مهتمني يف احلقيقة 
ب�شكل  منغم�شني  وغ��ري  اللغة  بتعلم 
امل����راد تعلمها  ال��ل��غ��ة  ث��ق��اف��ة  ج��ي��د يف 
اأ�شبه  اللغة  تعلم  مهمة  يجعل  وه��ذا 
بامل�شتحيل، وحتّول جتربة تعلم اللغة 
بال�شغف  مليئة  مم��ت��ع��ة  جت��رب��ة  م��ن 
اإلى حمل ثقيل ينتهي مبجرد انتهاء 

املحا�شرة اأو الختبار.

ما الن�صيحة التي توجهينها
اإلى طالب اجلامعة لكت�صاب 

اللغة؟
ن�����ش��ي��ح��ت��ي ال��ت��ي دائ���م���ا اأوج���ه���ه���ا اإل���ى 
الإجنليزية،  اللغة  طالبات  زميالتي 
ب�شغف  اللغة  تعلم  جتربة  خو�ض  ه��ي 
احلقيقي  الطريق  فهما  اأك��رث.  ومتعة 

للتمكن من رفع امل�شتوى اللغوي.

هل تن�صحني باإدراج اللغة 
الفرن�صية �صمن مقررات اجلامعة، 

ل�صيما
يف كلية اللغات والرتجمة؟ 

نقلة  اإ���ش��اف��ت��ه��ا  الأكيد، �شيمثل  م���ن 
نوعية للجامعة مع جملة لغات اأخرى 
م��ث��ل الأمل���ان���ي���ة، ال��ي��اب��ان��ي��ة، ال��ك��وري��ة 
وغريها من اللغات، حيث تلقى اللغتان 
الأخ����ريت����ان رواج�����ا ه��ن��ا وم����ن امل��م��ك��ن 

ال�شتفادة من حمتواهما العلمي.

ما هي اقرتاحاتك التطويرية 
لتدري�س اللغات يف اجلامعة؟

ي���ج���ب ع���م���ل اإع���������ادة ه��ي��ك��ل��ة ل��ل��خ��ط��ة 
اجل���ام���ع���ي���ة امل���و����ش���وع���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ض 
اإل��ى  وال��ت��اأك��د م��ن ج��دواه��ا. بالإ�شافة 
دق��ة مثل  اأك��رث  لغوية  فتح تخ�ش�شات 
وغريها،  الإجنليزي  الأدب  اللغويات، 

وتدري�ض لغات اأخرى.

وماذا عن طموحاتك؟
اأمتنى اأن اأكون قادرة على اإ�شافة �شيء 

للعامل.

الدرا�شي، فعلّي اأق�شمه اإلى مرحلتني: 
الأول���������ى مت���ت���د ع���ل���ى ط�����ول الأرب����ع����ة 
بقية  على  والثانية  الأول���ى  م�شتويات 
امل�����ش��ت��وي��ات. ف��امل�����ش��ت��وي��ات الأول������ى مل 
ب�شيطا  املحتوى  وك��ان  ج��دا  ثرية  تكن 
حمتواه  اخت�شار  وب��الإم��ك��ان  وم��ك��ررا، 
امل�شتويات  بخالف  واح���د،  م�شتوى  يف 
الأخ��رية التي ذات املحتوى اجليد اإلى 
حد كبري؛  فاأمتنى من اإدارة اجلامعة 
اإع�������ادة ال��ن��ظ��ر يف اخل���ط���ة اجل��ام��ع��ي��ة 
واإع��������ادة ه��ي��ك��ل��ت��ه��ا ب��ح�����ش��ب احل���اج���ات 

العلمية املبتغاة.

كيف تنظرين لدور العائلة
يف م�صرية متيزك الدرا�صي؟

كريمة سالم

الثامن  بامل�شتوى  الطالبة  اع��ت��ربت 
العلوم  بكلية  الإجنليزية  اللغة  بق�شم 
اأح��م��د،  حمايل، كاملة  يف  والآداب 
التي جتيد التحدث باللغة الفرن�شية 
معرفتها  اأن  الإجنليزية،  جانب  اإل��ى 
ب���اخل���ط���ة ال����درا�����ش����ي����ة ق���ب���ل دخ�����ول 
الثقافات  على  واط��الع��ه��ا  اجل��ام��ع��ة، 
متيزها الدرا�شي،  يف  اأ�شهما  الأخ��رى 
ومتعة  ب�شغف  اللغة  تعلم  اأن  م��وؤك��دة 
هو الطريق احلقيقي اإلى التمكن من 

رفع امل�شتوى اللغوي.
وق��ال��ت خ��الل ح���وار م��ع »اآف���اق«، 
يواجهها  ال��ت��ي  ال��ك��ربى  امل�����ش��ك��ل��ة  اإن 

كاملة أحمد: الشغف والمتعة
أسهل طرق تعلم اللغات األجنبية
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دراسات

مشهور العمري 

كر�شي  ع��ن  ���ش��درت  بحثية  درا���ش��ة  ك�شفت 
الأم�������ري ن���اي���ف ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز  ل��ل��ق��ي��م 
الأخالقية بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة، 
الآثار ال�شلبية ملواقع التوا�شل الجتماعي 

لرَّم القيمي لل�شباب. على ال�شُّ
القيمي  اله��ت��زاز  اأن  ال��درا���ش��ة  وراأت 
الثاين من  بداأ بالظهور بعد طفرة اجليل 
الويب، وولدة �شبكات التوا�شل الجتماعي 
وت��وي��ر وغ��ريه��م��ا، من  ب��وك  الفي�ض  مثل 
م���واق���ع ال��ت��وا���ش��ل ال���ت���ي ت��ت�����ش��م ب��ع��ن��ا���ش��ر 
 ،Immediacy كالفورية  وج��اذب��ة،  مثرية 
وت���ع���دد   ،Interactivity وال���ت���ف���اع���ل���ي���ة 
ل��زي��ادة  اأدى  ال��و���ش��ائ��ط، وال��ت��ح��دي��ث، م���ا 
والعتماد  والتعر�ض،  ال�شتخدام  �شاعات 

عليها كم�شدر وحيد لالأخبار واملعلومات.
للتنوع  ونظرا  اأن��ه  الدرا�شة،  واأب��ان��ت 
ال���وا����ش���ع ل���ف���ئ���ات امل�����ش��ت��خ��دم��ني، وت���ع���دد 
وتبعاً  والأخ��الق��ي��ة  الثقافية  م�شتوياتهم 
ل��ق��ان��ون ال��ت��اأث��ري وال��ت��اأث��ر، ب���رزت ظ��واه��ر 
�شلبية يف �شلوك ال�شباب ال�شعودي، غريبة 
عن القيم والتقاليد، كما ظهرت جماعات 
لتبنيها،  وت��دع��وا  القيم  تلك  ع��ن  ت��داف��ع 
وه������ذا ي����وؤك����د جن�����اح ع��م��ل��ي��ة ال���ف���ريو����ض 

الأخالقي يف اخراقنا.

أهمية الدراسة 
ت��اأت��ي م��ن خ��ط��ورة الآث����ار ال��ن��اج��م��ة عن 
يف  مهمني  بعن�شرين  واملتعلقة  امل�شكلة، 
البناء الجتماعي، هما: ال�شباب، والن�شق 
الدرا�شة  واع��ت��م��دت  للمجتمع.  القيمي 
وقيا�ض  ر���ش��د  على  ي��ق��وم  علمياً  منهجاً 
ال���ع���الق���ة ب����ني م���ت���غ���ريات ث������الث، ه���ي: 
كمتغري  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل  �شبكات 
م�����ش��ت��ق��ل، وال��ن�����ش��ق ال��ق��ي��م��ي الأخ���الق���ي 
ونوعه  التعر�ض  ودواف���ع  ت��اب��ع،  كمتغري 
الثقة  وم��ع��دل  الدميوغرافية  وال��ف��روق 

كمتغريات و�شيطة.

الهدف والوسائل
للبحث  الرئي�ض  ال��ه��دف  ال��درا���ش��ة  ح���ددت 
وه��و ال��ت��ع��رف على ت��اأث��ري و���ش��ائ��ل الإع���الم 
اجل��دي��د وع��ل��ى وج���ه اخل�����ش��و���ض، �شبكات 
القيمي  الن�شق  على  الجتماعي  التوا�شل 

دراسة: شبكات »التواصل االجتماعي«
أحدثت اهتزازا في قيم وأخالق الشباب

الو�شول  بهدف  ال�شباب،  لدى  والأخالقي 
لو�شع اآلية لتعزيز القيم الأخالقية.

ول���ت���ح���ق���ي���ق ه������ذا ال�����ه�����دف، ر����ش���دت 
ال�شباب  عالقة  وتقنني  تو�شيف  الدرا�شة 
ب��و���ش��ائ��ل الإع�������الم احل���دي���ث���ة، م���ن خ��الل 
حتديد كثافة ال�شتخدام لو�شائط الإعالم 
اجلديد، ونوع امل�شاركة، ودوافع ال�شتخدام، 
باهتمامهم،  حتظى  التي  امل�شامني  ون��وع 
واأ�شباب  املقدم،  للم�شمون  التبني  ودرج��ة 
ال��الاأخ��الق��ي��ة،  ال�شلوكيات  بع�ض  ان��ت�����ش��ار 
خا�شة،  ال�شعودي  ال�شباب  من  ن�شبة  ل��دى 

ويف الدول العربية والإ�شالمية عامة.

حجم المشكلة
امل�شكلة  حجم  »لتحديد  الدرا�شة  يف  وج��اء 
اأجرتها  درا���ش��ة  نتائج  ق���راءة  املنا�شب  م��ن 
���ش��رك��ة »ج���ل���وب���ال وي����ب اإن���دي���ك�������ض «ح���ول 
ا���ش��ت��خ��دام الإن��رن��ت يف ال�����ش��ع��ودي��ة، بعمق 

وتاأن«.
ال�����ش��ع��ودي��ني  اإن  ال���درا����ش���ة  ت��ق��ول  اإذ 
حيث  م��ن  ع��امل��ي��ا  من��و  ن�شبة  اأع��ل��ى  �شجلوا 
ع�����دد م�����ش��ت��خ��دم��ي م���وق���ع ت����وي����ر. ف��ق��د 
جت���اوز ع��دده��م ث��الث��ة م��الي��ني م�شتخدم، 
 %51 ن�شبة  واأن  ال�شكان،  من   %12 نحو  اأي 
واأن  امل��وق��ع،  على  بانتظام  ي���رددون  منهم 
ال�شعوديني،  الإن��رن��ت  �شبكة  م�شتخدمي 
ي��ع��ت��م��دون ع��ل��ى �شبكات  ال�����ش��ب��اب،  خ��ا���ش��ة 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي ك������اأداة ل��الت�����ش��ال 
وال��ت��ع��ب��ري ع���ن ال��������راأي، واحل�������ش���ول على 
من  في�شبوك  م�شتخدمو  اأم����ا  امل��ع��ل��وم��ة. 
ال��� 6 ماليني،  ال�����ش��ع��ودي��ني، فقد جت����اوزوا 
وين�شرون اأكرث من مليون وخم�شمائة األف 

ر�شالة يوميا.
كما اأن �شبكة Lenkd In ت�شم مليون 
لت�شجيل  ب��الإ���ش��اف��ة  ���ش��ع��ودي،  م�����ش��ت��خ��دم 
ال�����ش��ع��ودي��ني اأك����رب ن�����ش��ب��ة م�����ش��اه��دة مل��وق��ع 

يوتيوب يف العامل.

أهمية القيم
دورا مهما  تلعب  القيم  اأن  الدرا�شة  وترى 
يف ت�شكيل �شخ�شية الفرد وحتديد اأهدافه، 
اإط��ار معياري �شحيح؛ فهي متكن من  يف 
التنبوؤ ب�شلوك حاملها يف املواقف املختلفة، 
ومت���ن���ح ح��ام��ل��ه��ا ال����ق����درة ع���ل���ى ال��ت��ك��ي��ف 
مطلوب  هو  ما  واأداء  الإيجابي،  والتوافق 

منه؛ ليحقق الر�شا عن نف�شه، من خالل 
جتاوبه مع اجلماعة يف عقائدها ومبادئها 
التحرر  يف  الإن�����ش��ان  وت�شاعد  ال�شحيحة، 
م���ن »الأن��������ا« وال����ذات����ي����ة، وجت��ع��ل��ه ي�شلك 
الإح�شا�ض  ومتنحه  اإيجابية،  اأك��رث  �شلوكا 
عن  التعبري  فر�شة  تعطيه  كما  ب��الأم��ان، 
املحيط  العامل  فهم  على  وت�شاعده  نف�شه، 
وخلقيا،  نف�شيا  اإ�شالحه  على  وتعمل  ب��ه، 
والواجب،  والإح�شان  وتوجهه نحو اخلري 
لتحقيق  واأداة  ال�شلوك،  لتغيري  اأداة  فهي 
التنمية الجتماعية التي تعترب الفرد هو 
املهزومني  ب��اأن  �شك  ول  والغاية.  الو�شيلة 
اأخ��الق��ي��ا، ع��اج��زون ع��ن امل�����ش��ارك��ة يف بناء 
الثقايف  لالنهيار  قابلية  واأك���رث  التنمية، 

والأخالقي والوجودي.

نوع الدراسة ومنهجها
ا���ش��ت��خ��دم��ت ال���درا����ش���ة ال��ت��ي ع��م��ل كر�شي 

الأم��������ري ن����اي����ف ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز ل��ل��ق��ي��م 
الأخالقية التابع جلامعة امللك عبدالعزيز 
ع��ل��ى اإخ���راج���ه���ا ب��ال�����ش��ك��ل امل��ط��ل��وب، منهج 
امل�����ش��ح امل���ي���داين ب��ط��ري��ق��ة ج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات 
بو�شائل  وعالقتهم  الأف���راد  �شلوكيات  عن 
فئة  يف  الدرا�شة  جمتمع  ويتمثل  الإع���الم، 
ال�شعودي، يف املرحلة العمرية من  ال�شباب 
18- 35  �شنة، وهي عينة ع�شوائية متعددة 
امل��راح��ل ق��وام��ه��ا 600 م��ف��ردة، م��ن مدينة 

جدة، منا�شفة بني الذكور والإناث.

نتائج وآليات التعزيز
لأع��داد  �شريعا  تناميا  ال��درا���ش��ة  لحظت 
�ل�سباب  �أو���س��اط  ب��ني  �الإن��رتن��ت  مدمني 
ال�������ش���ع���ودي، واع���ت���م���اده���م ع��ل��ى ���ش��ب��ك��ات 
اأ�شا�شيا  م�����ش��درا  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
اإلى نتيجة مفادها  للمعلومات، وخل�شت 
ال�شباب  اأ�شاب  الذي  القيمي  اأن الهتزاز 

املكثف  تعر�شهم  ع��ن  ن��اج��م  ال�����ش��ع��ودي، 
ل����الإع����الم الإل������ك������روين، وال����ش���ت���خ���دام 
الوالدية  الو�شاية  اخلاطئ، وعدم وجود 
و���ش��ع��ف امل���ن���اع���ة الأخ����الق����ي����ة، م���ا ت��رك 
و�شلوكهم  نف�شياتهم  على  �شلبية  اآث����اراً 

الجتماعي والأخالقي.

التوصيات  
• ���ش��رورة الن��ت��ب��اه خل��ط��ورة وتاأثري 
واإجراء  الإلكرونية،  الإعالم  و�شائل 
امل���زي���د م���ن الأب�����ح�����اث، خ��ا���ش��ة واأن 
ازدي����اد  ت��وؤك��د  امل�شتقبلية  ال��ت��وق��ع��ات 

العتماد عليها.
• ت�شارع القيم وعدم الوعي بها قد 
النف�شية،  ال���ش��ط��راب��ات  اإل���ى  ي���وؤدي 
م���ث���ل �ل���ق���ل���ق و�الإح�����ب�����اط و�ل���ع���ن���ف، 
واملفهوم ال�شلبي للذات. ولذا تو�شي 
الدرا�شة بتكثيف الدرا�شات النظرية 

ظاهرة  لر�شد  وامليدانية  والعملية 
اإدم�������ان الإن����رن����ت، وم���ع���رف���ة م��دى 
على  واآث��اره��ا  املجتمع،  يف  انت�شارها 
ال�����ش��ب��اب ب�����ش��ك��ل خ���ا����ض، يف اأدائ���ه���م 

العلمي وحياتهم الأ�شرية.
• دعم التوعية الأ�شرية والإعالمية 
والأخالقية  الجتماعية  باملخاطر 
ال���ن���اج���م���ة ع����ن ا����ش���ت���خ���دام ���ش��ب��ك��ات 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، وم�����ش��ارك��ة 
الأ�����ش����رة ل���الأب���ن���اء يف ب���ي���ان اأه��م��ي��ة 
ا�����ش����ت����خ����دام الإن�������رن�������ت وحت����دي����د 

اإيجابياته و�شلبياته.
• و����ش���ع ب���رام���ج اإع���الم���ي���ة ت��وع��وي��ة 
ل��ل�����ش��ب��اب ل��ر���ش��ي��د ا����ش���ت���خ���دام تلك 
ال�����ش��ب��ك��ات، واإ����ش���دار ن�����ش��رة اإع��الم��ي��ة 
اإر�������ش������ادي������ة ج���ام���ع���ي���ة ت��������وزع داخ�����ل 
ال�شباب  لدى  الوعي  لن�شر  اجلامعة؛ 
ب�����ش��رورة ال���ش��ت��ف��ادة م���ن الإن���رن���ت 

ب�شكل اإيجابي.
• تنمية الإح�شا�ض بالدين والوطن 
باأهمية  الأ���ش��رة  وتوعية  والن��ت��م��اء، 
الربية الدينية، وتربية الأبناء على 
احل��ي��اء م��ن اهلل وم��راق��ب��ت��ه، وغر�ض 
من  ال�شباب  حلماية  الديني  ال��وازع 

اأي انحراف، اأو زيغ عقائدي.
• ت��وج��ي��ه ال�����ش��ب��اب اإل�����ى ����ش���رورة 
الل��������ت��������زام وال����ت����ق����ي����د ب����ق����وان����ني 
الت�شالت يف اململكة، فيما يخت�ض 
ب���ا����ش���ت���خ���دام الإن�����رن�����ت ل��ل��دخ��ول 
ل���ل���م���واق���ع امل����ح����ظ����ورة، وال��ت��وع��ي��ة 
ب���ال���ع���واق���ب ال����ت����ي ق����د ت��ع��ر���ش��ه��م 

للم�شاءلة القانونية.
• ت�����ش��م��ي��م م����ق����رر درا������ش�����ي ع��ن 
على  ي�شاعد  الإع��الم��ي��ة،  ال��رب��ي��ة 
بكيفية  ال�����ش��ب��اب  وت��ر���ش��ي��د  ت��ع��ل��ي��م 
التعامل مع ما تبثه و�شائل الإعالم 

الإلكروين اجلديدة.
• عمل دورات تدريبية، وور�ض عمل 
الإنرنت،  ب�شبكة  للتعريف  مكثفة 
على  اجلامعيني  الطالب  وت��دري��ب 
ال����ش���ت���خ���دام امل��ف��ي��د ل���ه���ا، وك��ي��ف��ي��ة 
املنا�شب  واختيار  املعلومات  انتقاء 
ال����ب����ح����وث وال����درا�����ش����ات  م���ن���ه���ا يف 
البحوث  بخطط  وربطها  العلمية، 

ومواد التدريب امليداين.
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نظريات علمية

..Genrich Altshuller لغينريتش ألتشلر TRIZ »نظرية »تريز

قواعد منهجية منتظمة لتعزيز  التفكير اإلبداعي
عبداهلل زارب

ق���ال م��ف��ك��ر ي��اب��اين »م��ع��ظ��م دول ال��ع��امل 
اأق��دام��ه��ا  تعي�ض ع��ل��ى ث����روات ت��ق��ع حت��ت 
اأما نحن فنعي�ض  الزمن،  وتن�شب مبرور 
على ثروة فوق اأرجلنا تزداد وتعطي بقدر 

ما ناأخذ منها«.
ح��ظ��ي الإب������داع ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري من 
والقت�شاد  وال�شيا�شة  الفكر  رج��ال  قبل 
وال�����رب�����ي�����ة وغ������ريه������ا م������ن امل������ج������الت، 
اإل��ى  م��ن قبل  اأك���رث  ال��ي��وم بحاجة  فنحن 
باآفاق  متدنا  وتعلم،  تعليم  ا�شراتيجيات 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وا����ش���ع���ة وم��ت��ن��وع��ة وم��ت��ق��دم��ة 
معلوماتهم  اإث����راء  ع��ل��ى  ط��الب��ن��ا  ت�شاعد 
وت��ن��م��ي��ة م��ه��ارات��ه��م ال��ع��ق��ل��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
وت��درب��ه��م ع��ل��ى الإب�����داع واإن���ت���اج اجل��دي��د 

واملختلف.
ك���ث���ريا م����ن ج����وان����ب ه���ذا  اأن  غ����ري 
اله��ت��م��ام رك����زت ع��ل��ى اجل���ان���ب ال��ن��ظ��ري 
ل��ه��ذا امل���و����ش���وع، وم����ن ه��ن��ا ف��ق��د ظ��ه��رت 
لت�شهم يف تطوير وتنمية  النظرية؛  هذه 
الإبداع، من خالل توفري برامج تدريبية 
جديدة لتنمية التفكري الإبداعي، ا�شتنادا 
نظرية  يف  منتظمة  منهجية  ق��واع��د  اإل��ى 
»ت���ري���ز« ال��ت��ي ب����داأت ت��ت��ط��ور ه���ذه الأي����ام 

ب�شرعة كبرية.

نشأة نظرية تريز
ولدت نظرية تريز يف الحتاد ال�شوفييتي، 
����ش���اب���ق���ا، وع����رف����ت ب���ا����ش���م ن���ظ���ري���ة احل���ل 
ذات  تقنية  وه��ي  للم�شكالت،  الب��ت��ك��اري 
غنية  جمموعة  تت�شمن  معرفية  قاعدة 
م��ن ال��ط��رق حل��ل امل�����ش��ك��الت، وت��ن��ب��ع ق��وة 
ال��ن��ظ��ري��ة م���ن اع��ت��م��اده��ا ع��ل��ى ال��ت��ط��ور 
ال���ن���اج���ح ل��ل��ن��ظ��م وق���درت���ه���ا ع��ل��ى جت���اوز 
ال����ع����وائ����ق ال��ن��ف�����ش��ي��ة، وت��ع��م��ي��م ط���رائ���ق 
ا�شتخدمت يف حل عدد كبري من امل�شكالت، 
على  كبرية  بقدرة  النظرية  ه��ذه  وتتمتع 
من  العمليات  ووظ��ائ��ف  املنتجات  حتليل 
املتاحة  للم�شادر  الأمثل  ال�شتخدام  اأجل 

وحتديد اأف�شل الطرق لتطورها.
ال��ع��امل  اإل���ى  ال��ن��ظ��ري��ة  وتن�شب ه���ذه 
 Genrich األت�شلر  غيرنيت�ض  ال��رو���ش��ي 
ه��ذه  يف  ال��ع��م��ل  ب���داأ  ال���ذي   ،Altshuller
النظرية عام 1946، ومتكن من تاأليف 14 
العديد  عن  ف�شال  النظرية،  ح��ول  كتابا 

من الأوراق البحثية التي ت�شمنت كثريا 
م��ن امل��و���ش��وع��ات يف جم���ال الخ���راع���ات 

الإبداعية. 

المبادئ اإلبداعية
التي استخدمها غينريتش ألتشلر

�شوف نتطرق اإلى )15( مبدءا اإبداعيا من 
�شاحب  اإليها  تو�شل  مبدءا  اأربعني  اأ�شل 
ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة، ه���رني ال��ت�����ش��ل��ر، وق���د مت 
ا�شتيعابها  ل�شهولة  امل��ب��ادئ  ه��ذه  اخ��ت��ي��ار 
وقابليتها للتطبيق يف حل امل�شكالت غري 

التكنولوجية؛ وهذه املبادئ هي:

مبدأ التقسيم - التجزئة 
Segmentation

وي�شتخدم هذا املبداأ يف حل امل�شكالت عن 
اأو  اأج��زاء.  اإلى عدة  طريق تق�شيم النظام 
يكون  بحيث  ال�شيء  ت�شميم  طريق  ع��ن 
قاباًل للتق�شيم. اأما اإن كان النظام مق�شما 
ع��ل��ى ن��ح��و م�����ش��ب��ق ف��ي��م��ك��ن زي�����ادة درج���ة 

جتزئته اأو تق�شيمه.
 

مبدأ الفصل - االستخالص 
 Separation - Extraction

املبداأ  ه��ذا  با�شتخدام  امل�شكالت  ح��ل  يتم 
ع��ن ط��ري��ق حت��دي��د امل��ك��ون��ات ال��ت��ي تعمل 
ب�����ش��ك��ل ج��ي��د وال���ع���م���ل ع��ل��ى ا���ش��ت��ب��ق��ائ��ه��ا 
وحت���دي���د امل��ك��ون��ات ال��ت��ي ل ت��ع��م��ل ج��ي��دا 

للتخل�ض منها.

مبدأ النوعية المحلية
Local Quality

التي  امل�شكالت  اإل��ى حل  امل��ب��داأ  ي�شري ه��ذا 
يواجهها النظام عن طريق حت�شني نوعية 
خ��الل  م���ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  اأج���زائ���ه  يف  الأداء 
واخلارجية  الداخلية  النظام  بيئة  تغيري 
منتظمة،  غ��ري  ت�شبح  ب��ح��ي��ث  امل��ن��ت��ظ��م��ة 
وعن طريق توفري اأف�شل الظروف لعمل 
اأجزاء النظام املختلفة، واأخرياً عن طريق 
لتاأدية  النظام  يف  جزء  كل  من  ال�شتفادة 

وظائف مفيدة اأخرى.

مبدأ الربط - الدمج
Combining - Merging

وي��ت�����ش��م��ن ه���ذا امل���ب���داأ ال��رب��ط امل��ك��اين 
ت��وؤدي  الأنظمة التي  ب��ني  ال��زم��اين  اأو 

عمليات متوازية اأو متجاورة، اأي جميع 
مت�شابهة  وظائف  ت��وؤدي  التي  الأ�شياء 
يف  عملياتها  ت���وؤدي  بحيث  متقاربة  اأو 

اأماكن واأوقات زمنية متقاربة .

مبدأ الخدمة الذاتية
Self-Service

امل�شكالت  ح��ل  يف  امل��ب��داأ  ه��ذا  ي�شتخدم 
ال��ن��ظ��م والأ���ش��ي��اء  م��ن خ���الل ت�شميم 
ذات��ي��ا ع��ل��ى تنفيذ  ق����ادرة  ت��ك��ون  بحيث 
ع��م��ل��ي��ات ال�����ش��ي��ان��ة ال���الزم���ة والإف�����ادة 
الطاقة،  وم�����ش��ادر  امل���واد  م��ن خملفات 
اإ�شافية  مزايا  حتقيق  يف  وال�شتمرار 
ت��رف��ع م��ن ق���درة ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى حتقيق 

اأهدافه.

مبدأ العمل التمهيدي المضاد 
Preliminary Anti-action

اإذا كان من  اأن��ه  اإل��ى  املبداأ  وي�شري هذا 
اآثار مفيدة  ال�شروري القيام بعمل له 
واأخرى �شارة، فال بد من القيام بعمل 
م�شاد ل�شبط الآثار ال�شارة، واإذا تبني 
اأن النظام يحتوي توترا اأو اختالل يف 
جانب معني، فيجب توفري الإجراءات 

امل�شادة ملواجهة ذلك التوتر م�شبقا.

مبدأ القلب - العكس 
Inversion

ي�������ش���ري ه������ذا امل�����ب�����داأ اإل�������ى ا����ش���ت���خ���دام 
امل�شتخدمة  لتلك  م��غ��اي��رة  لإج�����راءات 
ن��واج��ه  اأن��ن��ا  اأي  امل�شكلة،  ح��ل  يف  ع���ادة 
اأو  العمليات  ق��ل��ب  ع��ن ط��ري��ق  امل��وق��ف 
الإجراءات امل�شتخدمة راأ�شاً على عقب.

مبدأ التحوط المسبق لالختالالت
Cushion in advance

يت�شمن هذا املبداأ تعوي�ض النخفا�ض 
ال��ن�����ش��ب��ي يف م��وث��وق��ي��ة ن���ظ���ام م���ا عن 
ط���ري���ق ات���خ���اذ الإج����������راءات ال���الزم���ة 
للت�شدي لهذه امل�شكالت قبل وقوعها.

مبدأ العمومية - الشمولية 
Universality

قادرا  النظام  جعل  املبداأ  هذا  يت�شمن 
على اأداء عدة وظائف، لتقليل احلاجة 

ل�شتخدام اأنظمة فرعية اأخرى.

مبدأ العمل الدوري
Periodic Action

الإج����راءات  ا�شتخدام  امل��ب��داأ  ه��ذا  يت�شمن 
ب��دل من  املتقطعة  اأو  )ال��دوري��ة(  الفرية 
الإج������راءات امل�����ش��ت��م��رة؛ اأم���ا اإذا ك��ان��ت ه��ذه 
الإجراءات فرية اأ�شال، فيتم تغيري مقدار 
العمل املتقطع اأو ن�شبة تكراره، اإ�شافة اإلى 
اأو النقطاع  ال�شتفادة من فرات التوقف 

عن العمل يف اأداء اأعمال اأخرى.

مبدأ العمل المسبق
Prior-Action

ي�����ش��ري ه�����ذا امل�����ب�����داأ اإل������ى ال���ق���ي���ام ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
التغيريات املطلوبة يف النظام جزئيا اأو كليا 
قبل ظهور احلاجة لذلك ، وترتيب الأ�شياء 
اأك��رث  يف  ا�شتخدامها  ميكن  بحيث  م�شبقا 

املواقف مالءمة لتجنب الهدر يف الوقت.

مبدأ تحويل الضار
إلى نافع

Convert Harm Into
Benefit

العنا�شر  ا���ش��ت��خ��دام  امل��ب��داأ  ه��ذا  يت�شمن 
اأو الآث�����ار ال�����ش��ارة ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى اآث���ار 
اإيجابية، والتخل�ض من العنا�شر ال�شارة 
ب��اإ���ش��اف��ت��ه��ا اإل����ى ع��ن��ا���ش��ر ���ش��ارة اأخ����رى ، 
وزيادة كمية ال�شرر اأو الآثار الناجمة عنه 

اإلى اأن ي�شبح غري �شار.

مبدأ الدينامية
Dynamicity

ي�شمل هذا املبداأ ت�شميم خ�شائ�ض ال�شيء 
اأو بيئته اخلارجية اأو العمليات التي يقوم 
بها ، بحيث ميكن تغيريها؛ لإيجاد اأف�شل 
ظروف للعمل، وتق�شيم ال�شيء اإلى اأجزاء 

بحيث يكون كل منها قادرا على احلركة، 
املرنة  غ��ري  العمليات  اأو  الأ���ش��ي��اء  وج��ع��ل 

قابلة للتعديل اأو احلركة.

مبدأ تغيير اللون
Changing the Color

اأو  ال�����ش��يء  ل��ون  امل��ب��داأ تغيري  ه��ذا  ي�شمل 
درج��ة  وتغيري   ، اخل��ارج��ي��ة  بيئته  تغيري 
بيئته  �شفافية  درج��ة  اأو  ال�شيء  �شفافية 

اخلارجية.

مبدأ التمدد الحراري 
Thermal Expansion

املواد  اإل��ى خا�شية متدد  املبداأ  ي�شري هذا 
باحلرارة اأو تقل�شها بالربودة ، وا�شتخدام 
م���واد متنوعة مب��ع��ام��الت مت���دد ح���راري 

خمتلفة.
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Genrich Altshuller غينريتش ألتشلر
اأول اخ��راع له يف �شن  امليكانيكية، وكان  مهند�ض رو�شي ولد عام 1926وت��ويف عام 1998، حا�شل على املاج�شتري يف الهند�شة 

الرابعة ع�شر من عمره.
وجد »الت�شلر« نف�شه يعمل يف دائرة توثيق براءات الخراع يف البحرية الرو�شية، وحوله كم هائل من الخراعات، فبداأ 
البحث عن الطرق التي ا�شتخدمها العلماء واملخرعني للو�شول اإلى هذه الخراعات، واكت�شف اأن عملية التطور لالخراع 
لي�شت عملية ع�شوائية ولكنها مرت مب�شارات وا�شحة وخطوات تطويرية حمددة، وكمثال على هذا اخراع ال�شيارة وتطورها. 
وا�شتنتج اأن الإبداع والبتكار عملية منتظمة غري ع�شوائية، اأي حتكمها قوانني؛ وملا كانت هناك قوانني حاكمة لها، فمن املمكن 

ا�شتخراج هذه القوانني والتدريب عليها لتنمية التفكري الإبداعي وحل امل�شكالت، واإنتاج اأعمال اإبداعية مميزة.
وبعد حتليل مايقرب من مليوين براءة اخراع تو�شل اإلى اأربعني مبداأ اإبداعي، ا�شتخدمت مرارا وتكرارا للو�شول 
اإلى هذه الخراعات، وبعد ذلك تبني اأن هذه املبادئ وبالرغم من اكت�شافها يف جمال الهند�شة والتقنية اإل اأنه ميكن 
��ستخد�مها يف خمتلف جو�نب �لن�ساط �الإن�ساين غري �لهند�سة و�لتقنية، كاالإد�رة، �لعالقات �الجتماعية، �الأدب و�لفنون، 

الطب، ال�شيا�شة، والربية والتعليم.

غيرنيت�س األت�صلر )يف الو�صط(

العدد 224  |  02 جمادى جمادى الثاني 1439  |  18 فبراير 2018



 
بطاقة

• د. ال�شديق يو�شف 
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• دكتوراه يف القت�شاد
• ماج�شتري يف القت�شاد
اأ�شتاذ م�شاعد بق�شم اإدارة 
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الإدارية واملالية

مقررات

»مبادئ االقتصاد«.. 
تطبيقات متشعبة

ومهارات معرفية ضرورية 
لكافة التخصصات

عبداهلل زارب

ي����ح����ت����اج ال����ط����ال����ب ال����������ذي  ي��ل��ت��ح��ق 
اإلى  اأي  تخ�ش�ض علمي  باجلامعة يف 
باأ�شا�شيات  والط����الع  الإمل����ام  ���ش��رورة 

واأبجديات علم القت�شاد.
وه�����و م����ن اأه������م واأب���������رز ال��ع��ل��وم 
الإن�����ش��ان��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة؛ ف��ه��و علم 
اإلى كرثة  حيوي وح�شا�ض جدا، نظرا 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ت���ي مي���ك���ن ت��وظ��ي��ف��ه 
ف���ي���ه���ا، ول�����ذل�����ك ي�����در������ض يف م��ع��ظ��م 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ال��ع��ل��م��ي��ة، مل���ا ل���ه من 
اأه��م��ي��ة ك��ب��رية لأن����ه ي��ت��ع��ل��ق ب��درا���ش��ة 
وكيفية  املحدودة،  القت�شادية  امل��وارد 
الفائدة  منها  وال���ش��ت��ف��ادة  توظيفها 
املثلى، ومعرفة الحتياجات الإن�شانية 
امل����ت����ع����ددة وك���ي���ف���ي���ة ت��ع��ظ��ي��م امل��ن��ف��ع��ة 

وحتقيق اأكرب اإ�شباع ممكن. 
 وتهدف درا�شة املفاهيم الأ�شا�شية 
لعلم القت�شاد اإيل اأن يعرف الطالب 
ال�����ش��م��ات وامل���ب���ادئ الأ���ش��ا���ش��ي��ة مل��ب��ادئ 
الق��ت�����ش��اد والأن���ظ���م���ة الق��ت�����ش��ادي��ة،  
وك����ي����ف����ي����ة م����ع����اجل����ت����ه����ا ل��ل��م�����ش��ك��ل��ة 
ال��ط��ال��ب  ي���ك���ون  واأن  الق���ت�������ش���ادي���ة، 
من  ماتعلمه  ي�شتخدم  اأن  على  ق��ادرا 
م��ب��ادئ الق��ت�����ش��اد يف ح��ل م��ا يجابهه 
بالإ�شافة  اقت�شادية؛  م�شكالت  م��ن 
اإل�����ى ق���درت���ه ع��ل��ي ت��ف�����ش��ري ال��ظ��واه��ر 
القت�شادية، وربطها بق�شايا املجتمع 

وت��و���ش��ي��ع م����دارك����ه يف ك��ي��ف��ي��ة ات��خ��اذ 
قرارات الإنتاج ال�شليمة، وزيادة دخله 
والربط بني اجلانب النظري والعملي 
ال�شعودي،  القت�شاد  وواق���ع  لق�شايا 
يتعلق  ف��ي��م��ا  امل�����ش��ت��ج��دات  وت��ف�����ش��ري 

بتحديات العوملة القت�شادية.
ول����ع����ل م�����ن اأه��������م امل���و����ش���وع���ات 
ال���ت���ي ت��ت��ن��اول��ه��ا درا����ش���ة م���ب���ادئ علم 
ماهية  ومعرفة  فهم  ه��ي   القت�شاد، 
ع���ل���م  الق��ت�����ش��اد وم��ن��ه��ج��ي��ة ال��ب��ح��ث 
ف���ي���ه واأق�������ش���ام���ه وع���الق���ت���ه ب��ال��ع��ل��وم 
القت�شادية  امل��وارد  واأق�شام  الأخ���رى، 
والح���ت���ي���اج���ات الإن�����ش��ان��ي��ة وم��ع��رف��ة 
عاجلتها  وكيف  القت�شادية،  امل�شكلة 
الأنظمة القت�شادية، ودرا�شة منحنى 
الختيار  حيث  م��ن  الإن��ت��اج  اإمكانيات 

وال��ت�����ش��ح��ي��ة وال����ش���ت���خ���دام الأم���ث���ل 
الطلب  لنظرية  ب��الإ���ش��اف��ة  ل��ل��م��وارد، 
م���ن ح��ي��ث ت��ع��ري��ف ال��ط��ل��ب وج��دول��ه 
والعوامل  وق��ان��ون��ه  الطلب  ومنحنى 
واأنواعها  واأ�شكالها  ومرونته  امل��وؤث��رة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة؛  وك���ذل���ك درا����ش���ة  نظرية 
ال��ع��ر���ض م��ن ح��ي��ث  ت��ع��ري��ف العر�ض 
وقانونه  ال��ع��ر���ض  ومنحنى  وج��دول��ه 
واأ�شكالها  ومرونته  املوؤثرة  والعوامل 

واأنواعها املختلفة. 
ك����م����ا ي���������ش����رح امل�����ق�����رر ل��ل��ط��ال��ب 
ال��ت��وازن ال��ب��ي��اين وال��ري��ا���ش��ي لل�شوق 
وو�شع  التوازن  وكمية  التوازن  و�شعر 
ال�����ش��وق يف  وت����وازن  وال��ع��ج��ز  الفائ�ض 

ظل ال�شوق ال�شوداء.
ك����م����ا ي����ت����ع����رف ال�����ط�����ال�����ب ع��ل��ى  
ت�����وازن ال�����ش��وق يف ظ���ل ت��غ��ري ظ���روف 
املختلفة  واحل���الت  والطلب  العر�ض 
ل���الخ���ت���اللت ال���ت���وازن���ي���ة ع��ن��د ث��اب��ت 
ال���ط���ل���ب، وت���غ���ري الآخ����ر  اأو  ال���ع���ر����ض 
اأو  نق�شانهما  اأو  اأحدهما  زي��ادة  وعند 
بن�شب  ولكن  معا؛  الث��ن��ني  زيادتهما 
امل�شتهلك   لتوازن  بالإ�شافة  متفاوتة، 
ب��ا���ش��ت��خ��دام ن��ظ��ري��ة امل��ن��ف��ع��ة احل��دي��ة 
وم���ع���رف���ة امل��ن��ف��ع��ة احل���دي���ة وال��ك��ل��ي��ة 
�مل�ستهلك  وت�����و�زن  �ل���ت���و�زن  و����س���رط 
امل�شتهلك  وت��وازن  املنفعة احلدية  من 
وخط  ال�����ش��واء،  منحنيات  با�شتخدام 
الدخل وامليزانية ومعرفة دالة الإنتاج 
يف الأجل الق�شري والطويل وتكاليف 
�الإن����ت����اج، و�أن�������و�ع �الأ�����س����و�ق و�أمن�����اط 

الربح.
يكون  املو�شوعات  ه��ذه  وبدرا�شة 
ال��ط��ال��ب ق���د ن����ال ق�����ش��ط��ا واف���ي���ا من 
املتمثلة  والإدراك��ي��ة  املعرفية  امل��ه��ارات 
ال��رئ��ي�����ش��ة لعلم  امل��ف��اه��ي��م  يف م��ع��رف��ة 
ن�شر  يف  امل�شوؤولية  وحتمل  القت�شاد 

القيم القت�شادية لأفراد املجتمع.

اسم المقرر: مبادئ االقتصاد
أستاذ المقرر: د. الصديق يوسف موسى

القسم: إدارة األعمال 
الكلية: كلية العلوم اإلدارية والمالية

مستقبل العمالت الرقمية
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للمرة  »بيتكوين«  الرقمية  العملة  ظهرت 
���ش��وق  ب��ه��دف ج��ع��ل  ع���ام 2009،  الأول������ى يف 

العمالت �شوقا ل مركزيا.
بنك  عملة  لكل  ك��ان  البيتكوين،  قبل 
م���رك���زي ي��ن��ظ��م ���ش��ع��ره��ا، م���ا ج��ع��ل ال��ب��ن��ك 
من  وم��ك��ان��ه  ال��ع��م��ل��ة،  قيمة  ع��ل��ى  م�شيطرا 
امل�����ش��ارب��ة ب��ه��ا اع��ت��م��ادا ع��ل��ى م��ك��ان��ة البنك 
يف ال��دول��ة. وب��رغ��م ذل��ك فقد م��رت �شنوات 
ع���دي���دة ومل ي��ع��د ال��ب��ي��ت��ك��وي��ن ه���و ال��الع��ب 

الوحيد يف ف�شاء العمالت الرقمية.
خمتلفة  �شيناريوهات  هنالك  اأن  كما 
حمتملة مل�شتقبل �شوق العمالت ككل، وكيف 

اأن العمالت الرقمية �شت�شبح جزءا منه.

فمن غري املعقول اأن ت�شتاأثر العمالت 
ال��رق��م��ي��ة ب��ال�����ش��وق ك��ل��ه، ف��ط��امل��ا اأن ه��ن��اك 
بلدانا وبنوكا مركزية، فاإنها �شتحافظ على 

عمالتها اخلا�شة.
كما اأنه من غري املحتمل الو�شول اإلى 
الدرجة الق�شوى الأخرى بالن�شبة للعمالت 
اإل��غ��اوؤه��ا مت��ام��ا، لأن  يتم  ال��رق��م��ي��ة، بحيث 
العديد من املوؤ�ش�شات املالية الرئي�شية بداأت 
اإدراك فوائد تقنية �شل�شلة  ب�شكل متدرج يف 

الكتل الكامنة وراء تقنية العملة الرقمية.
ال�شكل  اأن  نفر�ض  اأن  املنطقي  وم��ن 
النهائي ل�شوق العمالت والعمالت الرقمية 

�شيكون هجينا من هذه ال�شيناريوهات.

ف���ف���ي ح����ني اأن�������ه ل����ن ت�����ش��ت��ط��ي��ع ك��ل 
التي فاق عددها 1000  الرقمية،  العمالت 
على  التواجد  يف  ال�شتمرار  رقمية،  عملة 
العديد  ب��اأن  القول  الطويل، ميكننا  امل��دى 
منها �شوف يبقى، فال ميكن غ�ض الطرف 
ع��ن ه���ذه ال��ع��م��الت م��ع م��ا تتمتع ب��ه من 
فمن  ل��ذا،  �شخمة،  تراكمية  �شوقية  قيمة 
اأن ت�شبح جزءا كبريا متزايدا من  املرجح 
بع�ض  بقاء  م��ع  العاملية،  العمالت  اأ���ش��واق 
العمالت الرقمية كما هي اليوم، والبع�ض 
املوؤ�ش�شات  ق��ب��ل  م��ن  ُي�شتخدم  ق��د  الآخ����ر 
املالية، اأو حتى يتم اعتمادها كعملة ر�شمية 

من قبل حكومات معينة.
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إنفوغرافيك

بعضها في 
األطعمة والسوائل

»الغذاء 
والدواء« تحذر 
من مواد قاتلة 

في 5 خلطات 
عشبية

وال���دواء  للغذاء  العامة  الهيئة  اأك���دت 
�شبطها العديد من اخللطات الع�شبية 
بها  مركبات  خم�ض  على  حتتوي  التي 

مواد ت�شيب باأمرا�ض خطرية.
اخللطات  ه��ذه  اإن  الهيئة   وقالت 
والر�شا�ض  والزرنيخ  الأملونيوم  ت�شّم 
وال���زئ���ب���ق وال��ق�����ش��دي��ر، م��و���ش��ح��ة اأن 
الأملونيوم يف حال ا�شتتن�شاقه اأو ابتالع 
ك��م��ي��ة ك���ب���رية م���ن���ه، ف���اإن���ه ي�����وؤدي اإل���ى 
اأمرا�ض العظام والدماغ وال�شطرابات 

وفقر الدم والأنيميا.
اأنه عند التعر�ض ملدة   ولفتت اإلى 
طويلة اإلى الزرنيخ عن طريق الأكل اأو 
ال�شرب، فاإنه يوؤدي اإلى �شرطان املثانة 
واجل���ل���د واأم����را�����ض ال��ق��ل��ب وال�����ش��م��ن��ة 

والع�شبية وال�شكري.
الذي  الر�شا�ض  اأن  اإل��ى   واأ�شارت 
غ���ال���ب���ا ي���ت���واج���د ب���ال���ك���ح���ل وخ��ل��ط��ات 
العظام  اأم��را���ض  يف  يت�شبب  التجميل، 
وت���ل���ف ك���ل���ي وال�����وف�����اة، ب��ي��ن��م��ا ي�����وؤدي 
واجل��ل��د  ال��ع��ني  تهييج  اإل���ى  الق�شدير 
وت�����ش��م��م ال��ك��ب��د واجل����ه����از ال��ع�����ش��ب��ي، 
يتواجد  ال��ذي  ال��زئ��ب��ق،  يت�شبب  بينما 
مب�شتح�شرات تبي�ض الب�شرة، يف ت�شوه 
اجلنني، وت�شوه جهاز املناعة والع�شبي 

والتنف�شي.
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6.6 مليار ريال لنقل مسابقات
كرة القدم المحلية لعشر سنوات

للريا�ش���ة  العام���ة  الهيئ���ة  وقع���ت 
والحتاد ال�ش���عودي لكرة القدم و�شركة 
الريا����ض  يف   ، ال�ش���عودية  الت�ش���الت 
الأ�شبوع املا�ش���ي، عقد ح�شول ال�شركة 
على احلقوق احل�شرية لنقل امل�شابقات 
ال�ش���عودية  الق���دم  ك���رة  يف  املحلي���ة 
ومباري���ات املنتخب ال�ش���عودي، اإ�ش���افة 
اإلى الرعاية الت�ش���ويقية لرابطة دوري 

املحرف���ني والحتاد ال�ش���عودي وجلنة 
العام���ة  الهيئ���ة  وم�ش���ابقات  احل���كام 

للريا�شة. 
ومت���ت مرا�ش���م التوقي���ع بح�ش���ور 
العام���ة  الهيئ���ة  اإدارة  جمل����ض  رئي����ض 
للريا�ش���ة ترك���ي اآل ال�ش���يخ، حيث وقع 
التنفي���ذي  الرئي����ض  م���ن  كل  العق���د 
ال�ش���عودية  الت�ش���الت  ملجموع���ة 

الدكت���ور خالد البياري ورئي�ض جمل�ض 
الق���دم  لك���رة  ال�ش���عودي  الحت���اد  اإدارة 
الدكت���ور عادل ع���زت. ومت التفاق على 
مدة العقد البالغة 10 �ش���نوات مقابل 6 

مليارات و600 مليون ريال. 
النق���ل  حق���وق  العق���د  وي�ش���مل 
مث���ل  املحلي���ة  للم�ش���ابقات  احل�ش���ري 
دوري املحرفني ال�شعودي وكاأ�ض خادم 

احلرمني ال�ش���ريفني وكاأ�ض ويل العهد 
املحرف���ني،  دوري  ملح���ق  ومباري���ات 
اإل���ى جان���ب جمي���ع مباري���ات املنتخ���ب 
ال�شعودي الر�شمية التي ميلك حقوقها 
احت���اد كرة الق���دم. اأما حق���وق الرعاية 
الت�شويقية يف التفاقية، فت�شمل رعاية 
رابطة دوري املحرفني ورعاية الحتاد 
ال�ش���عودي لك���رة الق���دم ورعاي���ة جلن���ة 

احل���كام يف مباريات ال���دوري وبطولت 
الكاأ����ض ومباري���ات املنتخب. بالإ�ش���افة 
اإلى الرعاية التقنية للبطولت ورعاية 

منا�شبات الهيئة العامة للريا�شة. 
وياأت���ي العقد كاإح���دى اخلطوات 
التطويري���ة التي داأبت عل���ى تنفيذها 
بتوجي���ه  للريا�ش���ة  العام���ة  الهيئ���ة 
ومتابع���ة ودع���م م���ن رئي����ض جمل����ض 

اإدارة الهيئ���ة يف �ش���تى جم���الت قطاع 
الريا�ش���ة باململكة، ومبا يكفل تطوير 
ليلي���ق  الق���دم  ك���رة  ريا�ش���ة  منت���ج 
مب�شتوى وقيمة الكرة ال�شعودية، اإلى 
جانب حر�ض الهيئة العامة للريا�شة 
ومبادراته���ا  خطواته���ا  كاف���ة  لتك���ون 
التطويري���ة متواكبة مع اأهداف روؤية 

اململكة 2030
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فتح باب التسجيل لعضوية االتحاد

آل الشيخ يعتمد 
تشكيل مجلس 
إدارة االتحاد 
السعودي لإلعالم 
الرياضي
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رياضة

أسعد أبو قاعود

الهيئة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  اع��ت��م��د 
ال�شيخ،  اآل  ت��رك��ي  ل��ل��ري��ا���ش��ة،  ال��ع��ام��ة 
ال�����ش��ع��ودي  الحت����اد  ت�شكيل  م���وؤخ���را،  
ل����الإع����الم ال���ري���ا����ش���ي ب��رئ��ا���ش��ة وك��ي��ل 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ري��ا���ش��ة رج����اء اهلل 
اإدارة  جمل�ض  ت�شكيل  وج���اء  ال�شلمي، 
الريا�شي  لالإعالم  ال�شعودي  الحت��اد 

كالتايل:
• رجاء اهلل ال�شلمي، الرئي�ض.

امل����دي����ر  ال���������زه���������راين،  ع���������ادل   •
التنفيذي.

حترير  رئي�ض  الذيابي،  جميل   •
�شحيفة »عكاظ«.

اأكادميي وكاتب  د. تركي ع��واد،   •
�شحفي.

• ب��ت��ال ال���ق���و����ض، رئ��ي�����ض حت��ري��ر 
ورئ��ي�����ض  »ال��ري��ا���ش��ي��ة«،  �شحيفة 
»العربية«  بقناة  الريا�شي  الق�شم 

الف�شائية.
• ح�����ش��ني ال���ي���ام���ي، خم��ت�����ض يف 

الت�شويق وال�شتثمار الريا�شي.
• ف����را�����ض ال���رب���ي���ع���ي، م�����ش��ت�����ش��ار 

قانوين.
• ع��ب��د امل��ح�����ش��ن ال��ع��ت��ي��ب��ي، ممثل 

وزارة الثقافة والإعالم.
ال�����ش��اي��ق��ي، مم��ث��ل هيئة  ج���رب   •
وممثل  وامل�شموع،  املرئي  الإع��الم 

هيئة ال�شحفيني.

الالئحة األساسية
واأعلن الحتاد، عن الالئحة الأ�شا�شية 
ل���الحت���اد ب��ع��د اإق����راره����ا م���ن جمل�ض 
اإدارت�������ه، وت�����ش��م��ن��ت ال��الئ��ح��ة ال��ع��دي��د 
من املواد التي قام على اإعدادها فريق 
قانوين خمت�ض، على اأن تعقبها لوائح 

تنفيذية.
وك�����س��ف �الحت����اد �أي�����س��ا ع��ن �ل�����س��روط 
الع�شوية،  توافرها يف طالبي  الواجب 
للح�شول  الت�شجيل  باب  فتح  حيث مت 
ع���ل���ى ال���ع�������ش���وي���ة، م����ن خ�����الل ت��ع��ب��ئ��ة 
البيانات املطلوبة عرب الرابط التايل: 
https ://ssmfksa .com/auth/

.register
ويف ه�����ذا ال���������ش����اأن، ق�����رر جم��ل�����ض 
الن�شمام  يف  الراغبني  اإع��ف��اء  الإدارة 
لل�شنة  ال��ر���ش��وم  م��ن  الحت���اد  لع�شوية 
بطاقة  �شتكون  حيث   ،2018 احل��ال��ي��ة، 
ع�شوية الحتاد مبثابة رخ�شة ملزاولة 

مهنة الإعالم الريا�شي يف اململكة.
الريا�شي  اأن احتاد الإعالم  يذكر 
ق��د ك�شف ع��ن ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات، 
تدريبية  دورات  ت��ق��دمي  اأب���رزه���ا  ك���ان 
ال���ري���ا����ش���ي،  الإع����������الم  م���ت���ق���دم���ة يف 
بالتعاون مع �شبكات تلفزيونية عاملية، 
ت��دري��ب��ي متخ�ش�ض  ب��رن��ام��ج  واإق���ام���ة 
تغطية  يف  امل�������ش���ارك���ني  ل���الإع���الم���ي���ني 
اإ�شافة  رو���ش��ي��ا،  ال��ع��امل 2018 يف  ك��اأ���ض 
مل��دي��ري  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  اإق���ام���ة  اإل����ى 
اأ�شهر  يف  بالأندية،  الإعالمية  امل��راك��ز 
واأك������رب الأن����دي����ة الأوروب�����ي�����ة، وزي�����ادة 
يف  ال�����ش��ع��ودي��ني  الإع��الم��ي��ني  ع�شوية 
الريا�شية  لل�شحافة  ال��دويل  الحت��اد 

والحتادات املماثلة.

االجتماع األول
ه�����ذا وق�����د ع���ق���د الحت�������اد ال�����ش��ع��ودي 
لالإعالم الريا�شي، الأحد املا�شي، اأول 
اإدارت�ه  جمل�ض  ت�شكيل  بعد  له  اجتماع 
الهيئة  اإدارة  جمل��ض  رئي��ض  قبل  م��ن 

العامة للريا�شة تركي اآل ال�شيخ.
ويف ب��داي��ة الج��ت��م��اع ال���ذي اأق��ي��م 
ال�شلمي  رح���ب  ال��ري�����ا���ض،  بالعا�شمة 
هذا  اأن  مبينا  املجل�ض،  اأع�����ش��اء  بكافة 
الحت����اد مي��ث��ل اأه��م��ي��ة ك���ربى ومظلة 

يخدم  ما  كل  لتقدمي  منطلقا  �شتكون 
الوقت  ال��ري��ا���ش��ي، مقدما يف  الإع���الم 
جمل�ض  لرئي��ض  اجلزي�ل  �شكره  ذات���ه، 
على  ل��ل��ري��ا���ش��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة 
هذا  وتاأ�شي�ض  ب��اإط��الق  الكبري  دع��م��ه 
الحتاد واعتماد اأع�شاء جمل�ض اإدارته.

ب���ع���د ذل�����ك مت����ت م��ن��اق�����ش��ة ع���دد 
م��ن امل��و���ش��وع��ات امل��درج��ة على ج��دول 
ال��ق��رارات  وات��خ��ذت حيالها  الأع��م�����ال، 

التالية:
الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال���الئ���ح���ة  اإق�������رار   )1
ل����الحت����اد ال�������ش���ع���ودي ل����الإع����الم 
ملناق�شة  جلنة  وت�شكيل  الريا�شي، 

وتلقي املالحظات عليها.
ت�شم  ق��ان��ون��ي��ة  جل��ن��ة  ت�شكيل   )2
ف���را����ض ال��رب��ي��ع��ي، وع��ب��دامل��ح�����ش��ن 
ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  مم��ث��ل  ال��ع��ت��ي��ب��ي 
ال�شايقي ممثل  والإع�����الم، وج��رب 
امل��رئ��ي وامل�����ش��م��وع،  هيئة الإع����الم 
لإع�����������داد ال����ل����وائ����ح ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

لالحتاد.
3( اإط����الق ال��ب��واب��ة الإل��ك��رون��ي��ة 

.www.ssmfksa.com لالحتاد
ط��ل��ب��ات  ا���ش��ت��ق��ب��ال  يف  ال����ب����دء   )4
ع�شوية  ب��ط��اق��ات  على  احل�����ش��ول 

الحتاد عرب املوقع الإلكروين.
ت��ن��ف��ي��ذي��ة من  ت�����ش��ك��ي��ل جل��ن��ة   )5
اأع�شاء املجل�ض وتفوي�شها باتخاذ 

القرارات العاجلة لالحتاد.
بتال  من  مكونة  جلنة  ت�شكيل   )6
وع��ادل  ال��ع��واد،  تركي  د.  القو�ض، 
ال������زه������راين، ل��ت�����ش��م��ي��ة ال���ل���ج���ان 

العاملة بالحتاد.
�شنوي  م��ن��ت��دى  اإق���ام���ة  اإق�����رار   )7

لالإعالم الريا�شي.

أربعة برامج
الإدارة  اأخ��رى، تلقى جمل�ض  من جهة 
الهيئة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  من  دعما 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ري��ا���ش��ة لإط�������الق ع���دد من 

الربامج جاءت على النحو التايل:
1( تقدمي دورات تدريبية متقدمة 
يف الإع�����الم ال��ري��ا���ش��ي ب��ال��ت��ع��اون 
م���ع ���ش��ب��ك��ات ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ع��امل��ي��ة 
ت�شكيل  ال��ذي��اب��ي  جميل  وي��ت��ول��ى 
فريق عمل لو�شع معايري تر�شيح 

الإعالميي�ن له�ذه الدورات.
ت���دري���ب���ي  ب����رن����ام����ج  اإق������ام������ة   )2
م����ت����خ���������ش���������ض ل�����الإع�����الم�����ي�����ني 
العامل  كاأ�ض  تغطية  يف  امل�شاركني 
2018 يف رو�شيا، اعتبارا من ال�شهر 

القادم.
ملديري  تدريبية  دورات  اإقامة   )3
امل���راك���ز الإع���الم���ي���ة ب���الأن���دي���ة يف 

اأ�شهر واأكرب الأندية الأوروبية.
4( زي�����ادة ع�����ش��وي��ة الإع��الم��ي��ني 
ال�����ش��ع��ودي��ني يف الحت�����اد ال���دويل 
والحت��ادات  الريا�شية  لل�شحافة 

املماثلة.
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حوار

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أ. د. سعد العمري:
تسهم الجامعة في تطوير منطقة عسير

من خالل البحوث العلمية
العلمي يف ثالثة عنا�شر رئي�شية وهي: 
ال��ع��ن�����ش��ر ال��ب�����ش��ري امل����وؤه����ل، وامل��ع��ام��ل 
والتجهيزات املعملية احلديثة، والدعم 

املايل.
واأب��ان اأن جامعة امللك خالد تعمل 
العامة،  ال�شراتيجية  خلطتها  وفقا 

واأب����ان  ���ش��ن��وي��ة.  م��ي��زان��ي��ات  تخ�شي�ض 
امل�شتدامة  التنمية  ت��دع��م  ال��وك��ال��ة  اأن 
ذل��ك من  وت�����ش��ارك يف  مبنطقة ع�شري، 
خ����الل ال���ب���ح���وث وال����درا�����ش����ات امل��ع��ن��ي��ة 
واإق��ام��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة،  ال��ت��ط��وي��ر  بق�شايا 

الور�ض واملحا�شرات املتخ�ش�شة.

حدثنا عن دور وكالة اجلامعة 
للدرا�صات العليا والبحث العلمي؟

ي��ت��ل��خ�����ض دوره������ا يف ت���وف���ري ال��ب��ي��ئ��ة 
يف  اجلامعة  ر�شالة  لتحقيق  املثالية 
الدرا�شات  برامج  يف  والتميز  الريادة 
لتلبية  وذلك  العلمي،  والبحث  العليا 
املجتمع، وحتقيقا خلطط  احتياجات 
برنامج  املبنية على  الوطنية  التنمية 
التحول الوطني 2020،  وروؤية اململكة 

 .2030

كيف تنظر لنت�صار ثقافة
البحث العلمي يف اجلامعة؟

البحث  مفاهيم  يف  كبري  تغري  ح��دث 
ويف  ال�شعودية  اجل��ام��ع��ات  يف  العلمي 
حيث  خ��ال��د،  امل��ل��ك  جامعة  مقدمتها 
تويل  ال�شعودية  اجلامعات  اأ�شبحت 
اهتماماً كبرياً للبحث العلمي؛ لكونه 
التطوير  يف  الأ�شا�شية  العنا�شر  اأح��د 

والتنمية الوطنية.
وا�شت�شعارا من اجلامعة لأهمية 
دوره�����ا ال��وط��ن��ي يف ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر 
العلمي  البحث  دعمت  فقد  املنطقة، 
م�����ن خ�������الل ال������ربام������ج وال������������دورات 
املتخ�ش�شة يف تطوير مفاهيم البحث 
ال��ع��ل��م��ي لأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
والباحثني، مبا يتوافق مع التطلعات 
اململكة 2030،  روؤية  الوطنية، ويحقق 
ح��ت��ى اأ���ش��ب��ح��ت امل��ف��اه��ي��م وال��ث��ق��اف��ة 
ل  اجل��ام��ع��ة  من�شوبي  ل��دى  البحثية 
تتوقف عند احل�شول على متطلبات 
للم�شاهمة  ذل���ك  ت��ع��دت  ب��ل  ال��رق��ي��ة 
وامل�������ش���ارك���ة ب��اأب��ح��اث��ه��م ال��ن��وع��ي��ة يف 

التنمية الوطنية ال�شاملة.

ماهي املعايري التي تعتمدها 
اجلامعة لختيار املعيدين 

واملحا�صرين؟
ُت��������ويل اجل����ام����ع����ة اأه����م����ي����ة ق�����ش��وى 
ل���وظ���ائ���ف امل��ع��ي��دي��ن وامل��ح��ا���ش��ري��ن، 
ُت��ع��ت��رب ه���ذه ال��وظ��ائ��ف اللبنة  ح��ي��ث 
اإع��داد ع�شو هيئة  الأول��ى يف م�شروع 

ال��ت��دري�����ض ب��اجل��ام��ع��ات ال�����ش��ع��ودي��ة، 
ويخ�شع تعيني املعيدين واملحا�شرين 
هما:  اأ�شا�شيني  ملعيارين  اجلامعة  يف 
للتخ�ش�شات  الأك����ادمي����ي  الح��ت��ي��اج 
يتم  التي  باجلامعة  املطلوبة  العلمية 
مع  بالتن�شيق  دوري  ب�شكل  حتديدها 
الأق�����ش��ام ال��ع��ل��م��ي��ة، وم��ع��ي��ار ال��ك��ف��اءة 
ال���ع���ل���م���ي���ة وال���������ش����م����ات الأك����ادمي����ي����ة 
ل��ل��م��ت��ق��دم��ني، وال���ت���ي ي��ت��م حت��دي��ده��ا 
دقيقة  ومهنية  علمية  معايري  وف��ق 

من خالل اللجان واملجال�ض املعنية. 

ما اأهم احتياجات البنية 
التحتية للبحث العلمي؟

ث��الث عنا�شر  ع��ام على  ب�شكل  ترتكز 
رئ��ي�����ش��ي��ة وه�����ي: ال��ع��ن�����ش��ر ال��ب�����ش��ري 
املوؤهل، واملعامل والتجهيزات املعملية 

احلديثة، والدعم املايل.
امل��ل��ك خالد  وه��ن��ا تعمل ج��ام��ع��ة 
م���ن خ����الل خ��ط��ت��ه��ا ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
الب�شري  العن�شر  تهيئة  على  العامة 
من خالل برامج البتعاث والتدريب 
وال����ش���ت���ق���ط���اب ل���ل���ك���ف���اءات ال��ع��ل��م��ي��ة 

والبحثية املميزة.
توفري  على  اجلامعة  تعمل  كما 
العدد املنا�شب من املعامل البحثية مبا 
وال���ش��راط��ات  املقايي�ض  م��ع  يتوافق 
بالحتياجات  جتهيزها  م��ع  العاملية 
بحثية.  م��واد  اأو  اأجهزة  من  املطلوبة 
وتدعم اجلامعة البحث العلمي ماليا 
من خالل تخ�شي�ض امليزانيات املالية 
العلمي  ال�شنوية لدعم حركة البحث 

يف اجلامعة. 

ما دور وكالة اجلامعة للدرا�صات 
العليا والبحث العلمي يف دعم 

وحتفيز البحث العلمي؟
البحث  ودعم  لتحفيز  الوكالة  ت�شعى 
ال��ع��ل��م��ي م���ن خ����الل ع���م���ادة ال��ب��ح��ث 
العلمي، والتي تقدم عدداً من الربامج 
ال��ب��ح��ث��ي��ة امل���م���ول���ة؛ ل���دع���م ال��ب��ح��ث 

العلمي والباحثني يف اجلامعة.

على تهيئة العن�شر الب�شري من خالل 
برامج البتعاث والتدريب وال�شتقطاب 
املميزة،  والبحثية  العلمية  ل��ل��ك��ف��اءات 
وك���ذل���ك ت���وف���ري ال���ع���دد امل��ن��ا���ش��ب من 
اجلامعة  تدعم  فيما  البحثية،  املعامل 
ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي م���ال���ي���ا، م����ن خ���الل 

مشهور العمري

العليا  للدرا�شات  اجلامعة  وكيل  اأوج��ز 
وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي الأ����ش���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
�شعد ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ري، اأه��م 
للبحث  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  اح��ت��ي��اج��ات 

أكاديميا
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حوار

الوكالة  يف  العمل  اأي�شاً  يتم  كما 
على حتفيز البحث العلمي من خالل 
حتفيز  تت�شمن  �شاملة  ا�شراتيجية 
اأع�شاء هيئة التدري�ض، وكذلك طلبة 
ال���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا ب��اجل��ام��ع��ة، حيث 
مت م����وؤخ����راً م���واف���ق���ة م���ع���ايل م��دي��ر 
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ع���دد م��ن امل��ق��رح��ات، 
ومنها جوائز التميز البحثي ملن�شوبي 
اجلامعة، وكذلك ربط منح الدرجات 
العلمية ملرحلة املاج�شتري والدكتوراه 
العديد  ي��وج��د  كما  العلمي.  بالن�شر 
لتحفيز  امل�شتقبلية  امل��ق��رح��ات  م��ن 
البحث العلمي، و�شوف يتم اعتمادها 
ب��ع��د ان���ت���ه���اء ال���ل���ج���ان امل��خ��ت�����ش��ة من 

درا�شتها. 

ما املق�صود بالكر�صي العلمي
وما اأهميته يف دعم احلراك 

البحثي باجلامعة؟
الكر�شي العلمي هو عبارة عن برنامج 
بحثي اأو اأكادميي يف اجلامعة، يهدف 
لإث����راء امل��ع��رف��ة الإن�����ش��ان��ي��ة، وتطوير 
ال���ف���ك���ر، وخ����دم����ة ق�����ش��اي��ا ال��ت��ن��م��ي��ة 

املحلية.
ويتم متويل الكر�شي العلمي عن 
موؤقتة  اأو  دائمة  نقدية  منحة  طريق 
�شركة  اأو  موؤ�ش�شة  اأو  ف��رد  بها  يتربع 
عليه  وي�شرف  اعتبارية،  �شخ�شية  اأو 
اأحد الأ�شاتذة املخت�شني امل�شهود لهم 
جم��ال  يف  واخل����ربة  العلمي  بالتميز 

اخت�شا�ض الكر�شي.
العلمية  الكرا�شي  اأهمية  وتكمن 
يف حتقيق �شراكة فعالة بني اجلامعة، 
وبني خمتلف قطاعات املجتمع، حيث 
مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا ال����ش���ت���ف���ادة من 
للعلماء  والبحثية  العلمية  اخل��ربات 
وال���ب���اح���ث���ني امل��ت��م��ي��زي��ن يف ت��ط��وي��ر 
املعارف والعلوم يف جمال تخ�ش�شهم، 
بحوثهم  نتائج  تطبيق  على  والعمل 
ودرا�شاتهم يف حل امل�شاكل اأو التطوير 

اأو التنمية املجتمعية. 
 وان��ط��الق��ا م��ن ح��ر���ض جامعة 
امل���ل���ك خ���ال���د ع��ل��ى ت��ب��ن��ي ال��ن�����ش��اط��ات 
لل�شبل  ودع���م���اً  امل��م��ي��زة،  الأك���ادمي���ي���ة 
اأع���دت  ل��ه��ا، ف��ق��د  وال��و���ش��ائ��ل املحققة 
لئحة الكرا�شي العلمية يف اجلامعة، 
امل����واف����ق����ة ع��ل��ي��ه��ا م����ن جم��ل�����ض  ومت 

اجلامعة.
اإحدى  العلمية  الكرا�شي  ولكون 
والتي  املميزة،  الأكادميية  الن�شاطات 
ت���اأخ���ذ ب��ه��ا اجل���ام���ع���ات امل���رم���وق���ة يف 
ال���ع���امل، اأوك���ل���ت ه���ذه امل��ه��م��ة ل��ع��م��ادة 
ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ب���اجل���ام���ع���ة. ك��م��ا 
احت�شنت اجلامعة عددا من الكرا�شي 

ال��ب��ح��ث��ي��ة، وك���ان���ت ال���ب���داي���ة ك��ر���ش��ي 
بن عبدالعزيز  امللك خالد  له  املغفور 
وك��ر���ش��ي   ،1427 ع����ام  ت��اأ���ش�����ض  ال�����ذي 
الأم������ري ف��ي�����ش��ل ب���ن خ���ال���د ل��رع��اي��ة 
مت  الذي  ال�شباب،  وابتكارات  اإبداعات 
�شحيفة  وكر�شي   ،1434 عام  تاأ�شي�شه 

اجلزيرة لالإعالم ال�شعودي.
ك��م��ا ت���ق���دم ل��ل��ج��ام��ع��ة ع����دد من 
اجل����ه����ات والأف������������راد ب���ط���ل���ب رع���اي���ة 
ك���را����ش���ي ع��ل��م��ي��ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة م��ث��ل 
وكر�شي  املجتمعية،  ال�شراكة  كر�شي 
اأبحاث الطالءات والدهانات، وكر�شي 
لأب����ح����اث ����ش���اب���ك، وك���ر����ش���ي الأم�����ري 
تاريخ  لدرا�شة  عبدالعزيز  بن  �شلمان 

وح�شارة جنوبي اجلزيرة العربية. 

ما هو دور الوكالة يف رفع 
الت�صنيف العاملي للجامعة؟

اجلهات  مع  بالتكامل  الوكالة  تعمل 
الأخرى يف اجلامعة على رفع ت�شنيف 
اجل��ام��ع��ة ع���امل���ي���اً، م���ن خ����الل ال��ع��م��ل 
عاملياً  املعتمدة  املعايري  حتقيق  على 
درا�شة  مت  حيث  اجلامعات،  لت�شنيف 
الت�شنيفات  تعتمدها  ال��ت��ي  امل��ع��اي��ري 

العاملية ومنها: 
 Shanghai �شنغهاي  • ت�شنيف 

 Jiao Tong Ranking
ويبومرك�ض • ت�شنيف 

Web Metrics Ranking
اإ�ض كيو  • ت�شنيف 

QS Ranking

التاميز  �شحيفة  • ت�شنيف 
 Times HE للتعليم العايل

Ranking
 وت�شعى الوكالة جاهدة لتحقيق 
ج��م��ي��ع م���ع���اي���ري ال����وك����ال����ة، وم��ن��ه��ا: 
امل�شنف،  العلمي  الن�شر  ع���دد  زي����ادة 
وزي������ادة خ��ري��ج��ي ب���رام���ج ال��درا���ش��ات 
يف  امل�شتقبلي  بالتو�شع  وذل��ك  العليا، 
ع���دد امل��ق��ب��ول��ني، وزي����ادة ع���دد ب��رام��ج 

الدرا�شات العليا يف اجلامعة.
ك��م��ا ت�����ش��ع��ى ال��وك��ال��ة اإل����ى زي���ادة 
م��داخ��ي��ل اجل��ام��ع��ة م��ن خ��الل ن��واجت 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ح��ي��ث ي��ع��ت��رب من 
اأه����������داف اخل����ط����ة ال����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
املهمة  املعايري  من  وكذلك  للجامعة 

ال���ت���ي ت��ط��ل��ب��ه��ا م���ع���اي���ري ال��ت�����ش��ن��ي��ف 
العاملي. 

وما دورها  يف دعم التنمية 
امل�صتدامة مبنطقة ع�صري؟

ت��ع��م��ل ال���وك���ال���ة ع��ل��ى دع����م ال��ت��ن��م��ي��ة 
ع�شري من خالل  امل�شتدامة مبنطقة 
دع����م ال���ب���ح���وث وال����درا�����ش����ات امل��ع��ن��ي��ة 

بق�شايا التطوير والتنمية.
دعم  يف  اأي�����ش��ا  ال��وك��ال��ة  وت�شاهم 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة يف امل��ن��ط��ق��ة من 
خ���الل اإق���ام���ة ال���ور����ض وامل��ح��ا���ش��رات 
بالوكالة،  يرتبط  كما  املتخ�ش�شة. 
البيئية  ب��ال��درا���ش��ات  خمت�ض  م��رك��ز 
وال�����ش��ي��اح��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري، وه��و 

م����رك����ز الأم��������ري ����ش���ل���ط���ان ل��ل��ب��ح��وث 
وال����درا�����ش����ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال�����ش��ي��اح��ي��ة 
وال��ذي يوجد به ع��دد من املخت�شني 
جميع  ب��درا���ش��ة  املعنيني  وال��ب��اح��ث��ني 
الق�شايا البيئية وال�شياحية مبنطقة 
والتو�شيات  املقرحات  وو�شع  ع�شري 

لتطويرها. 
وت����ع����م����ل ال�����وك�����ال�����ة ع����ل����ى دع����م 
امل��ع��رف��ة مب��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري م���ن خ��الل 
م��ن برامج  ع��دد  وا���ش��ت��ح��داث  تطوير 
ال���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا ب��اجل��ام��ع��ة، حيث 
و���ش��ل ع��دد ب��رام��ج ال��درا���ش��ات العليا 
برناجما   )35( اإل��ى  باجلامعة  حالياً 
ت�شم  والتي  والدكتوراه  للماج�شتري 

حوايل )1650( طالباً وطالبة.

بطاقة
• اأ. د. �شعد بن عبدالرحمن العمري.

• ب���ك���ال���وري���و����ض ع���ل���وم يف ت��خ�����ش�����ض ع��ل��م 
الأحياء، جامعة امللك �شعود، فرع اأبها، 1998.
• م��اج�����ش��ت��ري يف ع��ل��م ال��ب��ي��ئ��ة امل��ي��ك��روب��ي��ة 
بريطانيا،   اأب���ردي���ن،  ج��ام��ع��ة  التطبيقية، 

.2004
دكتوراه يف تقنية علم الأحياء الدقيقة   •
وع���ل���م ���ش��م��وم ال��ب��ي��ئ��ة، ج��ام��ع��ة اأب����ردي����ن، 

بريطانيا، 2007.

النشر واالكتشافات العلمية
• ن�شر اأكرث من 50 بحثا علميا يف جمال 
البيئة  �شموم  وعلم  الدقيقة  الأح��ي��اء  علم 

+ 
ق

فا
آ

الباحث،  با�شم  مرموقة  عاملية  جمالت  يف 
وا�شم جامعة امللك خالد.

علمية  كتب   )3( تاأليف  يف  امل�شاركة     •
يف جمال علم الأحياء الدقيقة وعلم �شموم 

البيئة.
• ت�شجيل 15 اكت�شافا علميا جينيا جديدا 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  من  م��رة  لأول 
من�شورة يف جمالت علمية عاملية، وم�شجله 
يف ال��ب��ن��ك ال������دويل الأم���ري���ك���ي ل��ل��ج��ي��ن��ات 
NCBI با�شم الباحث وجامعة امللك خالد.

• اك��ت�����ش��اف اأرب����ع م��رك��ب��ات طبية ج��دي��دة 
امليكروبات  معاجلة  يف  ا�شتخدامها  ميكن 
للم�شادات  وامل��ق��اوم��ة  ل��الإن�����ش��ان  املمر�شة 

احل���ي���وي���ة، مت ن�����ش��ره��ا يف جم����الت ع��امل��ي��ة 
ال��ب��اح��ث  ب��ا���ش��م   ISI م�����ش��ن��ف��ة يف  ط��ب��ي��ة، 

وجامعة امللك خالد.
• اك��ت�����ش��اف م����واد ح��ي��وي��ة ج���دي���دة ميكن 
ا�شتخدامها بفعالية يف مقاومة امليكروبات 
ن�شرها  الزراعية، مت  النباتات  التي ت�شيب 
با�شم   ISI يف  م�شنفة  ع��امل��ي��ة،  جم���الت  يف 

الباحث وجامعة امللك خالد.

الجوائز العلمية
���ش��ه��ادة وم��ك��اف��اأة ال��ت��ف��وق العلمي من   •
املنطقة  ع���ن  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  وزارة 

اجلنوبية، 1993.

• مكافاأة التفوق العلمي املقدم من جامعة 
امل��ل��ك ���ش��ع��ود، ف���رع اأب���ه���ا، ل��ل��ع��ام ال��درا���ش��ي، 

.1998
• مكافاأة التفوق العلمي ملرحلة املاج�شتري 
وامل����ق����دم م���ن امل��ل��ح��ق ال���ث���ق���ايف ال�����ش��ع��ودي 

بربيطانيا للعام اجلامعي، 2004.
• ���ش��ه��ادة وم��ك��اف��اأة اأف�����ش��ل ب��ح��ث علمي 
ل����ط����الب ال�����درا������ش�����ات ال���ع���ل���ي���ا وامل����ق����دم 
م��ن ج��ام��ع��ة اأب���ردي���ن، ب��ري��ط��ان��ي��ا، للعام 

اجلامعي، 2005.
• مكافاأة التفوق العلمي ملرحلة الدكتوراه 
وامل����ق����دم م���ن امل��ل��ح��ق ال���ث���ق���ايف ال�����ش��ع��ودي 

بربيطانيا للعام اجلامعي، 2006. 
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د. صالح الشهري: جهل الطالب باألنظمة
وتراجع اإلنجليزية أبرز المعوقات

خالد العمري

احلا�شب  كلية  ب��رن��ام��ج  من�شق  ن�شح 
ب��ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف امل��ح��ال��ة ال��دك��ت��ور 
باحلر�ض  ال��ط��الب  ال�����ش��ه��ري،  �شالح 
اأي ح���دث يعلن ع��ن��ه يف  ع��ل��ى ح�����ش��ور 
اجلامعة، وخ�شو�شا يف ال�شنة الأولى، 
ي�شهم يف  اأن  �شاأنه  ذل��ك من  اأن  مبينا 
تذليل الكثري من العقبات من خالل 
ا���ش��ت��ع��را���ض ال��ك��ث��ري م��ن الإ���ش��ك��ال��ي��ات 

التي قد تواجه بع�ض الطالب.

حدثنا عن �صريتك الذاتية؟
ح�شلت على تعليمي اجلامعي مرحلة 
يف  الباحة  جامعة  م��ن  البكالوريو�ض 
لدي  فكان  معلومات،  نظم  تخ�ش�ض 
درا�شتي اجلامعية،  اأثناء فرة  طموح 
وه����و اإك����م����ال درا����ش���ت���ي ال��ع��ل��ي��ا، وق��د 
ك��ان ه��ذا م��ن اأه���م ال��دواف��ع يل لبذل 

وبالفعل  وامل��ث��اب��رة،  اجلهد  من  املزيد 
مت���ك���ن���ت م�����ن الن�����ت�����ق�����ال ل����ل����ولي����ات 
درا�شتي  لإك��م��ال  الأمريكية؛  املتحدة 
اللغة  لتعلم  مبعهد  والتحقت  العليا، 
الإجن��ل��ي��زي��ة ب��ولي��ة اأوه���اي���و مبدينة 
جلامعة  تقدمت  بعدها  �شين�شيناتي، 
للح�شول  بن�شلفانيا؛  ب��ولي��ة  ق��ان��ون 
على قبول املاج�شتري يف تخ�ش�ض نظم 
امل��ع��ل��وم��ات، ووف��ق��ت يف ذل���ك واأك��م��ل��ت 
درا�شة املاج�شتري بامتياز وهلل احلمد، 
قبول  ع��ن  ال��ب��ح��ث  م��رح��ل��ة  يف  والآن 

اأكادميي لإكمال مرحلة الدكتوراه.

ما هي مهامك كمن�صق
لكلية احلا�صب الآيل باملحالة؟

م��ه��ام م��ن�����ش��ق��ي ال��ك��ل��ي��ات ب�����ش��ك��ل ع���ام، 
التوا�شل والتن�شيق ما بني الكلية الأم، 
العمل  ومتابعة  امل�شركة،  وال��ربام��ج 
م�شتويات  متابعة  وك��ذل��ك  الإداري، 

امل��ع��وق��ات التي  اأو  ال��ط��الب وامل�����ش��اك��ل 
قد تواجههم، وال�شعي لإيجاد احللول 

وتذليل العقبات لهم.

ما اأبرز املعوقات التي تواجه 
طالب كلية احلا�صب الآيل؟

ب���ع�������ش���ه���ا ع������ام ي����ع����اين م���ن���ه م��ع��ظ��م 
واللوائح  بالأنظمة  كاجلهل  الطالب 
وال���ق���وان���ني، وك���ذل���ك ���ش��ع��ف وت���دين 
م�شتوى اللغة الإجنليزية لدى بع�ض 

الطالب.
ال��ط��الب  ج��ه��ل  يخ�ض  فيما  اأم���ا 
الناجت،  واللوائح  والقوانني  بالأنظمة 
فلعل من اأ�شباب ذلك، انتقال الطالب 
من مرحلة اإلى مرحلة مغايرة متاماً، 
امل�شركة  الربامج  قيام  من  وبالرغم 
ف�شل  ك��ل  ب��داي��ة  تعريفي  ي���وم  بعمل 
الإر���ش��ادي��ة  الكتيبات  وت��وزي��ع  درا���ش��ي 

وحماولة م�شاعدة الطالب.

أقسام

اأن��ن��ا جن��د بع�ض  ال��ط��الب ل  اإّل 
امل�شاركة  اأو  احل�شور  على  يحر�شون 
رفع  �شاأنه  من  ما  كل  مع  التفاعل  اأو 
م�شتوى املعرفة لديهم بهذه الأنظمة، 
ب��ال��واق��ع؛  ال��ط��ال��ب  ين�شدم  وب��ال��ت��ايل 

ولكن بعد فوات الأوان. 
قد  التي  الأخ���رى  املعوقات  وم��ن 
اللغة  الأول�����ى،  ال�شنة  ط���الب  ت��واج��ه 
بالن�شبة  اآخ��ر  وه��ذا حتد  الإجنليزية، 
لكثري من الطالب الذين مل يطوروا 

لغتهم الإجنليزية.
فعند البدء بالدرا�شة قد يتفاجاأ 
للتحدث  ي�شطر  باأنه  الطالب  بع�ض 
الإجنليزية  باللغة  والكتابة  والقراءة 
يف كثري من املواد، وهذا قد يوؤدي اإلى 

تعرث بع�ض الطالب يف البدايات.
يف  ممثلة  اجلامعة  حر�شت  وق��د 
م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى تقدمي 
الإجنليزية  اللغة  يف  املكثفة  ال���دورات 

ال��ط��الب احل��ر���ض  ال��ت��ي ينبغي ع��ل��ى 
على ح�شورها وال�شتفادة منها.

كيف ميكن للطالب
جتاوز هذه املعوقات؟

م����ن خ������الل ح����ر�����ض ال����ط����ال����ب ع��ل��ى 
ح�شور اأي حدث يعلن عنه، وخ�شو�شا 
يف ال�����ش��ن��ة الأول�������ى، ف��ه��ذا م���ن ���ش��اأن��ه 
م��ن  ال���ك���ث���ري  ت���ذل���ي���ل  يف  ي�����ش��اه��م  اأن 
الكثري  ا�شتعرا�ض  العقبات، حيث يتم 
والإ�شكاليات  الطالبية  احل��الت  من 
التي قد تواجه بع�ض الطالب خالل 
م��رح��ل��ت��ه��م الأك�����ادمي�����ي�����ة،  وك���ذل���ك 
مع  التوا�شل  على  امل�شتمر  احل��ر���ض 
الأ����ش���خ���ا����ض امل�������ش���وؤول���ني ف��ق��ط مثل 
من�شقي  اأو  م�شاعده،  اأو  العام  امل�شرف 
الأق�شام، وعدم اللجوء اإلى الطالب اأو 
اأ�شخا�ض غري خمولني للح�شول على 

اأية معلومة. 

اأما فيما يتعلق باللغة الإجنليزية، 
فهناك عدة �شبل وطرق لتطوير اللغة 
الإجنليزية، على �شبيل املثال ل احل�شر، 
داخل  الإجنليزية  اللغة  دورات  ح�شور 
من  وال���ش��ت��ف��ادة  خارجها،  اأو  اجلامعة 
على  والتطبيقات  الإلكرونية  املواقع 
تعليم  يف  املتخ�ش�شة  الذكية  الهواتف 
ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة ل��غ��ري ال��ن��اط��ق��ني 
وممار�شة  التدرب  على  واحلر�ض  بها، 

التحدث  ب�شكل يومي.

كلمة اأخريه؟
اأن�شح الطالب ببذل املزيد من اجلهد 
وامل����ث����اب����رة وال����ت����ف����اين؛ لأج������ل ال��ع��ل��م، 
اأنف�شهم،  تطوير  على  امل�شتمر  وال�شعي 
املحا�شرات  بح�شور  الل��ت��زام  وك��ذل��ك 
م��ن اأول اأ���ش��ب��وع، وت��ف��ادي ال��غ��ي��اب قدر 
اأكرث  اأح��د  الإم��ك��ان، فكرثة الغياب هي 

العوامل امل�شببة للتعرث.
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»علوم الحاسوب«.. بين المشاكل الحسابية ولغة البرمجة 
ل��ع��ل��م احل���ا����ش���ب جم�����الت م��ت��ن��وع��ة كلها 
»ع��ل��وم احل��ا���ش��وب«،  ع��ن��وان  ت�شنف حت��ت 
ب��ع�����ش��ه��ا ي����وؤك����د ع���ل���ى احل���و����ش���ب���ة وب��ع�����ض 
يف  احل��ا���ش��وب،  ر���ش��وم��ات  م��ث��ل  تطبيقاتها 
ح���ني اأن ف���روع���ا اأخ�����رى ت���در����ض خ��وا���ض 
التعقيد  نظرية  مثل  احل�شابية،  امل�شاكل 

احل�شابي.
 وت���ب���ق���ى ف������روع اأخ�������رى ت���رك���ز ع��ل��ى 
ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت���ط���رح���ه���ا ت��ط��ب��ي��ق��ات 
يف  ال��ربجم��ة،  لغة  نظرية  مثل  احلو�شبة، 
حني تقوم برجمة احلا�شوب بتطبيق لغات 
حل  اأو  ج��واب  ل�شتخراج  معينة؛  برجمة 
اأخ���رى،  وجم���الت  معينة  حو�شبة  مل�شكلة 

الإن�شاين  والتفاعل  املعقدة،  الأنظمة  مثل 
احلا�شوب  علم  تعريف  وي��ت��م  احل��ا���ش��وب��ي. 
اأنه علم يخت�ض بالقدرة  ب�شكل دقيق على 
على تطبيق املعرفة الناجتة من احلا�شوب 
وال��ري��ا���ش��ي��ات ع��ل��ى جميع ف���روع امل��ع��رف��ة، 
وحتديد  م�شكلة،  اأي  حتليل  على  والقدرة 
لو�شع  احلا�شوب  با�شتخدام  لها  املتطلبات 
ع��ل��ى ت�شميم  وال����ق����درة  امل��ن��ا���ش��ب،  احل����ل 
وت��ن��ف��ي��ذ وت��ق��ي��ي��م ال���ن���ظ���ام ال���ق���ائ���م ع��ل��ى 
لتلبية  وال��ربن��ام��ج؛  والعمليات  احلا�شوب 
الح��ت��ي��اج��ات امل��ط��ل��وب��ة، وي�����ش��ه��ل ال��ق��درة 
وجمموعات  ف��رق  يف  بفعالية  العمل  على 

لتحقيق هدف م�شرك.

ويف بع�ض الدول العربية، يطلق على 
م�شطلح علم احلا�شب الآيل، علم املعلومات 
العلوم  م��ع  خلطه  بق�شد  ولي�ض  اخت�شارا 
املتعلقة  التخ�ش�شات  وخ��ا���ش��ة  الأخ�����رى، 
بالتطبيق  املهتمة  املعلومات  بتكنولوجيا 
ُيطلق  كما  علمية،  اأ���ش�����ض  على  املبني  غ��ري 

عليه يف اجلزائر ا�شم »الإعالم الآيل«.
ويبحث علم احلا�شوب يف ا�شتخدامات 
امل�شكالت  حلل  اأ�شكالها  بجميع  احلو�شبة 
من منظور علمي ريا�شي، وغالبا ما ي�شمل 
لكي  الربجميات؛  وبرجمة  ت�شميم  ذل��ك، 

ت�شتعمل كاأداة حلل هذه امل�شاكل.
بتعلم  معنيا  لي�ض  احل��ا���ش��وب  وع��ل��م 

عام،  ب�شكل  الربجميات  ا�شتخدام  طريقة 
وهناك بع�ض الوظائف التي تعتمد ب�شكل 
اأ�شا�شي على بع�ض الربجميات، كربجميات 
الت�شميم مل�شممني اجلرافيك اأو حمررات 
الن�شو�ض واجلداول ملدخلي البيانات، لكن 
علم احلا�شوب لي�ض معنيا بدرا�شة طريقة 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ه���ذه ال��ربجم��ي��ات وغ��ريه��ا 
بت�شميم  كذلك  معنيا  ولي�ض  ع��ام،  ب�شكل 

�شفحات الويب اأو جتهيزها.
بناء  بطريقة  احلا�شوب  علم  ويعنى 
وري��ا���ش��ة،  اأ���ش�����ض علمية  ال��ربجم��ي��ات على 
وك���ذل���ك درا����ش���ة اخل���وارزم���ي���ات الأن�����ش��ب 

ا�شتخداماً يف تلك الربجميات.
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هنادي الشهراني

قالت رئي�شة ق�شم الربية اخلا�شة )�شطر 
الأ�شتاذة  باأبها  الربية  بكلية  الطالبات( 
ل  الق�شم  اإن  الإل��ه اخلمي�ض:  عبد  زه��راء 
مبفرده  كق�شم  ا�شتقل  حيث  نا�شئا،  ي��زال 
م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام احل���ايل، م��وؤك��دة  حر�ض 
التطورات يف  جمال  الق�شم  على مواكبة 
اخ��ت�����ش��ا���ش��ه م����ن خ�����الل حت��ق��ي��ق روؤي���ت���ه  
دمج  اإل��ى  ت�شعى  التي  واأه��داف��ه،  ور�شالته 
ذوي الحتياجات اخلا�شة يف املجتمع، وفقاً 

لروؤية اململكة 2030. 
واأ�شارت يف حديثها  ل� »اآف��اق« اإلى اأن  
الدرا�شي  الف�شل  بداية  مع  افتتح،  الق�شم 
وي��ق��دم   ،1437/1436 ال���ع���ام  م���ن  الأول 
الربوي  البكالوريو�ض  درج��ة  للدار�شات 
يتطلب  حيث  التعلم،  �شعوبات  م�شار  يف 
الأ�شا�شية  املتطلبات  تطابق  فيه،  القبول 
والت�شجيل  ال��ق��ب��ول  ع��م��ادة  تقدمها  ال��ت��ي 
مثل ح�شول الطالبة على �شهادة الثانوية 

العامة وغريها.  

خدمة المجتمع
واأ����ش���اف���ت »ي���ح���ر����ض ال��ق�����ش��م اأي�������ش���ا على 
ت��خ��ري��ج نخبة  م��ن خ���الل  املجتمع  خ��دم��ة 
من املعلمني واملعلمات املتخ�ش�شني تربويا 
يف ت���ق���دمي اخل����دم����ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل���ذوي 

الحتياجات اخلا�شة.
الق�شم  عقد  فقد  ذلك  اإلى  بالإ�شافة 
عددا من ال�شراكات املجتمعية منذ افتتاحه 
وح��ت��ى ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة، وال���ت���ي ت��ه��دف اإل���ى 
تقدمي اخلدمات املتنوعة ملوؤ�ش�شات ومراكز 

ذوي الحتياجات اخلا�شة يف املنطقة.

وحدة اإلرشاد األكاديمي
الأك����ادمي����ي  الإر������ش�����اد  وع�����ن دور وح������دة 
متابعة  يف  يتمثل  اأن���ه  اأب��ان��ت  ال��ق�����ش��م،  يف 
والقوانني  باللوائح  وتوعيتهن  الطالبات 
اخل��ا���ش��ة ب��اجل��ام��ع��ة، وت�����ش��ج��ي��ع��ه��ن على 
العملية  يف  وف��ع��ال  اإي��ج��اب��ي  دور  ممار�شة 

التعليمية.

الجانب اإلنساني   
وتابعت »اأكرث ما جعلنا ننتمي اإلى الق�شم، 
ي��ح��ت��م علينا  ال�����ذي  اجل���ان���ب الن�������ش���اين 

الحتياجات  ذوي  م��ن  الأط��ف��ال  م�شاعدة 
اخل���ا����ش���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ذوات����ه����م ل��ي��ت��ق��ب��ل��ه��م 
امل��ج��ت��م��ع ك���اأف���راد ل��ه��م ك��م��ا ل��غ��ريه��م من 

الأطفال العاديني«.

فرص العمل  
الق�شم،  يوفرها  التي  العمل  فر�ض  وع��ن 
ق��ال��ت الأ����ش���ت���اذة زه�����راء »ه���ن���اك ال��ع��دي��د 
خلريجات  ميكن  التي  العمل  فر�ض  من 
ال��ق�����ش��م ال��ع��م��ل ب���ه���ا، ����ش���واء يف ال��ق��ط��اع 
يف  وكذلك  اخلا�ض،  القطاع  اأو  احلكومي 
املتاحة  التدريبية  اأو  التعليمية  الوظائف 

يف �شوق العمل«. 

الرؤية
حمليا  التميز  حتقيق  اإل���ى  الق�شم  ي�شعى 
جمال  يف  املتخ�ش�شني  اإع���داد  يف  واإقليميا 
ال��رب��ي��ة اخل��ا���ش��ة، وذل����ك ح�����ش��ب اجل���ودة 

والعتماد الأكادميي ووفق املعايري العاملية 
يف هذا املجال.

الرسالة 
اإع�������داد معلم  ال��ق�����ش��م يف  ر����ش���ال���ة  ت���رك���ز 
ال���رب���ي���ة اخل���ا����ش���ة و���ش��ق��ل��ه ب���امل���ع���ارف و 
املهارات والجتاهات، التي توؤهله للعمل يف 
موؤ�ش�شات الربية اخلا�شة وبرامج الدمج 
معايري  لتحقيق  ع��ال��ي��ة  ب��ك��ف��اءة  املختلفة 
اجلودة ال�شاملة مبا يلبي حاجات واأهداف 

املجتمع يف هذا املجال.

األهداف 
يف  متخ�ش�شني  م��ع��ل��م��ني  اإع������داد   •
جم�����ال ال���رب���ي���ة اخل���ا����ش���ة ل��ت��ل��ب��ي��ة 
اح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع ال�����ش��ع��ودي من 
املرحلة  يف  اخلا�شة  الربية  معلمي 

البتدائية.

رئيسة »التربية الخاصة«: نسعى لدمج 
ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع

علمية  بقاعدة  الطالب  تزويد   •
الربوية  املعرفة  ف��روع  يف  وا�شعة 
ع���ام���ة وال���رب���ي���ة اخل���ا����ش���ة ع��ل��ى 
وج������ه ال����ت����ح����دي����د؛ مت���ك���ن���ه���م م��ن 
ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع ف���ئ���ات ذوي 
الح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����ش���ة ����ش���واء يف 
م��وؤ���ش�����ش��ات ال��رب��ي��ة اخل��ا���ش��ة، اأو 

موؤ�ش�شات الدمج.
يف  اأك���ادمي���ي���اً  ال���ط���الب  • اإع������داد 
جمال الربية اخلا�شة، وذلك من 
اأجل م�شاعدتهم على الإملام بكافة 
التقييم  واأ�شاليب  الإع��اق��ات  اأن��واع 

والت�شخي�ض والتدخل املبكر. 
على  ال��ط��الب  ق����درات  تنمية   •
والأدوات  امل��ق��اي��ي�����ض  ا����ش���ت���خ���دام 
امل��ق��ن��ن��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ال�����ش��ع��ودي��ة 
ذوي  وت�����ق�����ي�����ي�����م  ل���ت�������ش���خ���ي�������ض 

الحتياجات اخلا�شة.

التربية الخاصة .. خدمات هادفة للطفل غير العادي
ت���ويل ال��رب��ي��ة اخل��ا���ش��ة اه��ت��م��ام��ا بربية 
ي�شتطيعون  ل  ال���ذي���ن  الأف�������راد  وت��ع��ل��ي��م 
)العادي(  العام  التعليم  برامج  الدرا�شة يف 
اأو  ال��و���ش��ائ��ل،  اأو  امل��ن��ه��ج،  ت��ع��دي��الت يف  دون 
العجز  ظ���روف  م���راع���اة  اأو  التعليم  ط���رق 
ل����دى ال���ف���رد. ك��م��ا ت���ع���ّرف ب��اأن��ه��ا جم��م��وع 
اإلى  تقدم  التي  الهادفة  املنظمة  اخلدمات 
الطفل غري العادي لتوفري ظروف منا�شبة 
له؛ لكي ينمو منواً �شليماً يوؤدى اإلى حتقيق 
وتنميتها  اإمكاناته  ذاته عن طريق حتقيق 

اإلى اأق�شى م�شتوى ت�شتطيع اأن ت�شله به.
وتاأهيل  وتعليم  تربية  اإل���ى  وت��ه��دف 
ال��رب��وي��ة  الح���ت���ي���اج���ات  ذوي  الأط����ف����ال 
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اخلا�شة بفئاتهم املختلفة، وتدريبهم على 
اإمكاناتهم  ح�شب  املنا�شبة  املهارات  اكت�شاب 
وق��درات��ه��م وف��ق خطط م��درو���ش��ة، وبرامج 
اأف�شل  اإل���ى  بهم  ال��و���ش��ول  بغر�ض  خا�شة 
م�������ش���ت���وى، واإع������داده������م ل��ل��ح��ي��اة ال���ع���ام���ة، 

والندماج يف املجتمع.

كيف تتحقق الأهداف؟
الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ع���ن  ال��ك�����ش��ف   •
ال����رب����وي����ة اخل����ا�����ش����ة وحت�����دي�����د اأم����اك����ن 
الربية  خدمات  توفري  لي�شهل  تواجدهم 

اخلا�شة لهم .
وا�شتعدادات  م��واه��ب  ع��ن  الك�شف   •

م��ا ميكن  ك��ل  وا�شتثمار  ك��ل طفل  وق���درات 
ا�شتثماره منها.

• حت���دي���د الح���ت���ي���اج���ات ال��رب��وي��ة 
والتاأهيلية لكل طفل.

• ا����ش���ت���خ���دام ال���و����ش���ائ���ل وامل��ع��ي��ن��ات 
امل��ن��ا���ش��ب��ة ال��ت��ي مت��ك��ن ذوي الح��ت��ي��اج��ات 
من  فئاتهم  مبختلف  اخل��ا���ش��ة  ال��رب��وي��ة 
تنمية قدراتهم واإمكاناتهم، مبا يتالءم مع 

ا�شتعداداتهم.
املتبقية  احل��وا���ض  وت��دري��ب  تنمية   •
اخلا�شة  الربوية  الحتياجات  ذوي  لدى 
ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف اك��ت�����ش��اب اخل����ربات 

املتنوعة واملعارف املختلفة .

أقسام

فئات التربية الخاصة
• الإعاقة العقلية

• الإعاقة الب�شرية
• الإعاقة ال�شمعية

• الإعاقة النفعالية
• الإعاقة احلركية امل�شتدمية

• �شعوبات التعلم
• ا�شطرابات التوا�شل

• التوحد
• الإعاقة ال�شحية

• الإعاقة احل�شية املزدوجة
• الإعاقات املتعددة

• ق�سور �النتباه وفرط �حلركة.

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن
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تهتم بربط الطالبات بالقرآن العظيم..
د هانم عوض: أبحث في

دور العلم الشرعي وتفعيل
معالجاته للمشكالت المعاصرة

واإخال�ض  اأول  باهلل  ال�شتعانة   •
النية . 

التعلم.  عن  التوقف  • عدم 
اأول  العلمية  البحوث  مطالعة   •

باأول.
العلمي. بالبحث  • الهتمام 

املوؤمترات. • ح�شور 
يف  امل�شتمرة  بالقراءة  الهتمام   •

التخ�ش�ض.

ما الأهداف التي ت�صعني اإليها
من خالل التدري�س؟

حتبيب بناتي يف كتاب اهلل واإعانتهم على 
ال�شتفادة من اآياته وتطبيق فوائده 

اأهم اجلوائز التي ح�صلت عليها؟
امل���ك���ت���ب���ة  ت����ف����ع����ي����ل  يف  ال����ت����م����ي����ز  درع 

الإلكرونية.

اأهم املنا�صب التي عملت بها؟
الربية  بكلية  ال��درا���ش��ات  ق�شم  رئي�شة 

للبنات بالنعريية.

الق�صايا التي ت�صغل بالك بو�صفك 
اأكادميية؟

رب���ط ال��ع��ل��م ال�����ش��رع��ي ب��احل��ي��اة وتفعيل 
دوره يف عالج م�شكالتها.

فاطمة عمير

ال��ق��راآن  وع��ل��وم  التف�شري  اأ���ش��ت��اذة  اأك����دت 
ه��امن  د.  الإ���ش��الم��ي��ة  ال��درا���ش��ات  بق�شم 
من  حر�شها  على  ع��و���ض،  ع��ب��ده  حممد 
خ���الل ال��ت��دري�����ض ع��ل��ى رب���ط ال��ط��ال��ب��ات 
بكتاب اهلل، واإعانتهن على ال�شتفادة من 

اآياته  وتطبيق فوائده.
واأو�����ش����ح����ت خ�����الل احل�������وار ال����ذي 
اأجرته معها »اآف��اق« اأن الرغبة يف البقاء 
دوم���ا يف رح���اب ك��ت��اب اهلل ع��ز وج���ل، هي 
اإلى درا�شة تخ�ش�ض التف�شري  ما دفعتها 

وعلوم القراآن.

ما الذي دفعك لدرا�صة تخ�ص�س 
التف�صري وعلوم القراآن؟

هو  التخ�ش�ض  هذا  درا�شة  خلف  الدافع 
الرغبة يف البقاء دوما يف رحاب كتاب اهلل 

عز وجل، واأ�شاأل اهلل القبول.

ماهي املو�صوعات
التي تهيمن على بحوثك؟

ال��ق��راآن الكرمي  البحث دوم��ا ع��ن ع��الج 
للق�شايا املعا�شرة.

كيف يتمكن الأ�صتاذ اجلامعي
من تطوير قدراته؟

ما اأهم اأبحاثك عن الو�صطية
يف القراآن الكرمي؟

حت��دث  ك��م��ا  ال��ن��ف�����ش��ي��ة  • احل����رب 
عنها القراآن الكرمي.

• املحافظة على الأمن الفكري يف 
�شوء القراآن الكرمي.

القران..  ومقا�شد  املراأة  • حقوق 
نظرة يف فكر ال�شيخ ر�شيد ر�شا.

ما اأهم اللجان التي عملت بها؟
ع�شو اللجنة العلمية »تبيان«.

اأهم املوؤمترات التي �صاركت فيها؟
ال��و���ش��ط��ي��ة  ت��ع��زي��ز  يف  اجل���ام���ع���ات  دور 

بجامعة طيبة.

ن�صيحة توجهينها لطالباتك؟
اأذكرهن بقول علي بن اأبي طالب ر�شي 
ت�شتحي  م��ا  �شغرك  يف  »تعلم  عنه  اهلل 
اإن تكون  اأن ت�شاأل عنه يف ك��ربك، فاإنك 
���ش��غ��ري ق���وم ال���ي���وم  ف�����ش��ت��ك��ون كبريهم 

غدا«.

كلمة اأخرية؟
اأ����ش���ال اهلل ل��ل��م�����ش��ل��م��ني ج��م��ي��ع��ا اخل��ري 
اأن احلمد هلل رب  والربكة واآخر دعوانا 

العاملني. 

أساتذة

+ 
ق

فا
آ

التفسير.. علم نزول اآليات وشؤونها
ن��زول  علم  ب��اأن��ه  التف�شري  علم  ي��ع��رف 
الآي��������ات و�����ش����وؤون����ه����ا، واأق��ا���ش��ي�����ش��ه��ا، 
والأ���ش��ب��اب  ال��ن��ازل��ة ف��ي��ه��ا، ث��م ترتيب 
م���ك���ّي���ه���ا و م����دن����ي����ه����ا، وحم���ك���م���ه���ا و 
م��ت�����ش��اب��ه��ه��ا، ون��ا���ش��خ��ه��ا وم��ن�����ش��وخ��ه��ا، 
وخا�شها وعامها، ومطلقها ومقيدها، 
وجم���م���ل���ه���ا وم����ف���������ش����ره����ا، وح���الل���ه���ا 
واأمرها  ووعيدها،  ووعدها  وحرامها، 

ونهيها، وعربها واأمثالها.

أقسام التفسير

أوال: من حيث إمكان تحصيله

وينق�شم اإلى اأربعة اأق�شام:
• ت��ف�����ش��ري ت���ع���رف���ه  ال����ع����رب م��ن 

كالمها.
• تف�شري ل يعذر اأحد بجهالته

• تف�شري يعلمه العلماء.
• تف�شري ل يعلمه اإل اهلل.

ثانيا: من جهة استمداده 
وج��ه��ة ا���ش��ت��م��داده ت��ك��ون م��ن الطريق 
اأو  نف�شه،  القراآن  من  كان  نقال  املعتاد 
اأو  ال�شحابة،  ك��الم  من  اأو  ال�شنة،  من 
التابعني، اأو كان راأيا و اجتهادا، اأو من 
غ��ري ه��ذا ال��ط��ري��ق ب���اأن ي��ك��ون بطريق 

ينق�شم  فالتف�شري  والفي�ض،  الإل��ه��ام 
بهذا العتبار اإلى ثالثة اأق�شام: 

وي�����ش��م��ى  ب����ال����رواي����ة،  • ت��ف�����ش��ري 
التف�شري باملاأثور.

وي�����ش��م��ى  ب����ال����دراي����ة،  • ت��ف�����ش��ري 
التف�شري بالراأي.

والإ�����ش����ارة،  ب��ال��ف��ي�����ض  • ت��ف�����ش��ري 
وي�شمى التف�شري الإ�شاري.

ثالثا: من جهة كونه شرحا
التف�شري من جهة كونه  اإل��ى  اأن ينظر 
اللغة،  يف  اللفظ  معنى  ملجرد  �شرحاً؛  
�شبيل  على  الآي���ة  اأو  اجلملة  ملعنى  ث��م 

الإجمال، و  ينق�شم اإلى ق�شمني:
• تف�شري اإجمايل.
• تف�شري حتليلي.

رابعا: من جهة تناوله
لموضوعات القرآن

ال��ت��ف�����ش��ري م����ن ج��ه��ة  اإل������ى  ي��ن��ظ��ر  اأن 
خ�������ش���و����ض ت���ن���اول���ه مل���و����ش���وع م����ا م��ن 
كالعقيدة  الكرمي،   القراآن  مو�شوعات 
والأح��ك��ام،   وهو بهذا العتبار ينق�شم 

اإلى:
• تف�شري عام.

• تف�شري مو�شوعي.

بطاقة
• د. هامن حممد عبده عو�ض.

• اأ�شتاذ التف�شري وعلوم القراآن امل�شاعد بق�شم الدرا�شات الإ�شالمية.
• حا�شلة على الدكتوراه يف التف�شري وعلوم القراآن من جامعة الأزهر.

• حا�شلة على اإجازة يف قراءة الإمام عا�شم برواية �شعبة حف�ض.
• حا�شلة على العديد من الدورات مثل: احلوار الفعال، مهارات التفكري، مهارات الت�شال، وغريها.

• قدمت العديد من الدورات مثل: دورة يف  اأحكام التجويد ملعلمات مدار�ض التحفيظ، دورة يف تنمية املهارات الإدارية، دورة يف 
التخطيط للنجاح ، دورة يف �شمات املعلمة املتميزة، دورة يف اإعداد البحث العلمي، وغريها.
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هل يخشون
حجارة منتقديهم؟

يف مقال الدكتور اجلميل عمر اأبو �شعدة يف هذا العدد، لفت نظري 
ت�����ش��اوؤل امل����وؤرخ ال��ربي��ط��اين »اأرن��ول��د توينبي« ح��ول مل���اذا النخب 
من  فعليا  نلم�شه  ما  وه��و  النقد؟،  تقبل  ل  وامل�شوؤولة  امل�شيطرة 
والريا�شية  والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  النخب  ه��ذه 

والإعالمية.
ل تقبل النقد وجتدها تدخل يف متاهات و�شراعات دائمة مع 
بع�شها البع�ض، اأو مع غريها وهو ما يجعلها يف حالة دفاع دائم 

عن كل نقد ي�شلها اإيجابياً كان اأم �شلبيا.
منتقديها،  على  ل��ل��رد  وقتها  م��ن  الأك���رب  اجل���زء  وتخ�ش�ض 
ف��ت�����ش��ف��ه��م ب��اجل��اه��ل��ني، وحم��اول��ت��ه��م ���ش��ن ح�����روب خ��ف��ي��ة على 
باعتباره  املبا�شر  النقد  حت��ت  اأن���ه  بع�شهم  فين�شى  الناجحني؛ 
هدفا بارزا وم�شهورا، فيفقد تركيزه؛ مما يوؤدي ل�شعف منتجه، 
متنا�شيا باأن النقد �شوف يقوده للنجاح مهما كان نوع هذا النقد، 
اأن يتخذ من هذا النقد طريقا  اإذا مل يتعّد حدود النقد، وعليه 
ملتزما  ك��ان  اإذا  للجميع  ح��ق  النقد  لأن  ب��ه؛  ي��ق��وم  م��ا  لتح�شني 

بحدود الأدب وعدم التطرق مل�شائل �شخ�شية. 
مل�����اذا ت��خ�����ش��ى ال��ن��خ��ب يف جم��ت��م��ع��ات��ن��ا ال���ن���ق���د؟ ف��ه��ل ب��ن��وا 
اإمرباطورياتهم التي عرفوا من خاللها من زجاج؛ فيخ�شون من 

حجارة منتقديهم.
تتاأثر  املجتمعات  م��ا يجعل  ه��و  امل���ربر  ه��ذا اخل���وف غ��ري  اإن 
كثرياً؛ لأن هذه النخب حتاول اأن تتحا�شى ما قد يعر�شها للنقد، 
ما  ب��اأن  ويعتقدون  املجتمع،  اأف���راد  عنه  ير�شى  ما  يقدمون  فال 

يقدمونه هو الكمال يف كل �شيء. 
النخب  على  يجب  ل��ذل��ك  ع��م��ل؛  اأي  لإجن���اح  اأ���ش��ا���ض  النقد 
وال�شعي  معه  للتعامل  ال�شليمة  الطرق  وتعلم  بالنقد  الهتمام 
املجتمع  الأ�شعدة يف  كافة  اأعمال على  يقدمونه من  ما  لتطوير 

وعدم خوفهم منه.
ف��ه��ذا ال��ن��ق��د ال����ذي ي��وج��ه ل��ه��م ق���د ي��ق��وده��م ل��ن��ج��اح كبري 
ي�شاعدهم يف حياتهم املهنية. وليعلموا اأن عدم  تقبلهم للنقد هو 
ما اأوج��د لدينا جيال �شعيفا يف كل ما يقدمه من عمل، واأ�شبح 

الكل م�شهوراً وهو ما يجعل هذه النخب فارغة املحتوى.  

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة خالد العمري

اأكد الأ�شتاذ يف كلية ال�شريعة الدكتور على 
الطالب  اإق��ب��ال  ن�شبة  اأن  الفيفي  يحيى 
لدرجة  ع��ال��ي��ة،  ال�شريعة  تخ�ش�ض  على 
اأن ب��ع�����ض ال��ط��الب ي��رغ��ب��ون ال��ق��ب��ول يف 
يحالفهم  ل  ول��ك��ن  ال�����ش��ري��ع��ة،  تخ�ش�ض 
احل����ظ اأح���ي���ان���ا ب�����ش��ب��ب ال��ن�����ش��ب��ة امل��ح��ددة 

للقبول يف تخ�ش�ض ال�شريعة.
واأ������ش�����ار يف ح������وار م����ع »اآف���������اق« اإل����ى 
ال��ربام��ج  ي���اأت���ون يف  ال���ذي���ن  ال���ط���الب  اأن 
امل�شركة هم طالب التخ�ش�شات العلمية 
)ال���ط���ب، وال��ه��ن��د���ش��ة، وال���ع���ل���وم(، وي��ك��ون 
مقرر الثقافة الإ�شالمية بالن�شبة لهم من 

مواد الإعداد العام.

حدثنا عن بداية حياتك العلمية؟
ب��ظ��روف �شعبة يف ���ش��غ��ري، حيث  م���ررت 
تقريبا،  �شنوات  �شت  وع��م��ري  اأم���ي  م��ات��ت 
وت�����اأخ�����رت يف دخ������ول امل����در�����ش����ة. وب�����دون 
ال����دخ����ول يف ق�����ش��ة امل���ع���ان���اة، اأق�������ول: اأن���ا 
بامل�شلك  وال��ت��ح��ق��ت  ال���درا����ش���ة  اأك���م���ل  مل 
اأول  �شهادة  على  احل�شول  بعد  الع�شكري 
متو�شط، ومل يكن ترك الدرا�شة عن رغبة 

واإمنا ب�شبب ظروف قاهرة. 
ث����م ب���ع���د ع������دة �����ش����ن����وات يف ال��ع��م��ل 
اهلل  بف�شل  ا�شتطعت  ال�����ش��اق  ال��ع�����ش��ك��ري 
ع��ل��ى  ف��ح�����ش��ل��ت  ال����درا�����ش����ة،  اأوا������ش�����ل  اأن 
ال��ع��ل��م��ي بخمي�ض  امل��ع��ه��د  م���ن  ال��ث��ان��وي��ة 
م�شيط، والبكالوريو�ض من جامعة الإمام 
نف�ض  م���ن  وامل��اج�����ش��ت��ري  دع�����وة،  تخ�ش�ض 

اجلامعة تخ�ش�ض دعوة واحت�شاب.
ور�����ش����ال����ة ال����دك����ت����وراه يف ت��خ�����ش�����ض 
ال���دع���وة اأي�����ش��ا وع��ن��وان��ه��ا »الح��ت��ي��اج��ات 
الدعوية للمهتدين اإلى مذهب اأهل ال�شنة 
واجلماعة.. درا�شة ميدانية تقوميية«، وقد 
للدرا�شات  العلمي  امللتقى  يف  بها  �شاركت 
الدعوية املقام يف جامعة الإمام عام 1438، 
وال����ذي ���ش��ارك��ت ف��ي��ه ث���الث ج��ام��ع��ات ه��ي: 
ج��ام��ع��ة الإم�������ام، واجل���ام���ع���ة الإ���ش��الم��ي��ة، 
وجامعة اأم القرى، وقد حاز البحث بف�شل 
التميز  ودرع  الأول،  املركز  على  تعالى  اهلل 

الأول، ومبلغ خم�شة اآلف ريال.  

ما الذي دفعك
اإلى تخ�ص�س ال�صريعة؟

اأن���������ا ت���خ�������ش�������ش���ي دع���������وة واح����ت���������ش����اب، 
اأ�شلفُت،  كما  الدقيق:  دعوة  والتخ�ش�ض 
اهلل  اإل���ى  ال��دع��وة  تخ�ش�ض  اأن  ���ش��ك  ول 
تعالى هو من علوم ال�شريعة الإ�شالمية، 
اأ�شبح يف الع�شر احلايل تخ�ش�شا  ولكنه 
ع��ل��م��ي��ا م�����ش��ت��ق��ال، ل���ه اأدوات�������ه وو���ش��ائ��ل��ه 
وكذلك  ومفاهيمه،  وط��رق��ه  واأ���ش��ال��ي��ب��ه، 
الح��ت�����ش��اب ال����ذي ه���و الأم�����ر ب��امل��ع��روف 
وال���ن���ه���ي ع����ن امل���ن���ك���ر وف�����ق ال�������ش���واب���ط 
اأ���ش��ب��ح  ق��د  امل��رع��ي��ة  والآداب  ال�����ش��رع��ي��ة، 

تخ�ش�شا علميا م�شتقال. 

ما هي ن�صبة اإقبال الطالب
على تخ�ص�س ال�صريعة؟  

ع��ل��ى تخ�ش�ض  ال���ط���الب  اإق����ب����ال  ن�����ش��ب��ة 
ال�شريعة عالية، لدرجة اأن بع�ض الطالب 
ال�شريعة،  تخ�ش�ض  يف  ال��ق��ب��ول  ي��رغ��ب 
ول��ك��ن ل ي��ح��ال��ف��ه احل���ظ اأح��ي��ان��ا ب�شبب 
تخ�ش�ض  يف  ل��ل��ق��ب��ول  امل���ح���ددة  ال��ن�����ش��ب��ة 
يقبلون  الذين  الطالب  ولكن  ال�شريعة، 

الغالب  يف  ه��م  ال�شريعة  تخ�ش�ض  على 
خ��ري��ج��و م����دار�����ض ال��ت��ح��ف��ي��ظ، وامل��ع��ه��د 

العلمي، والق�شم ال�شرعي بالثانوية. 
امل�شركة  ال��ربام��ج  يف  لنا  بالن�شبة   
ف���ال���ط���الب ال���ذي���ن ي���اأت���ون���ن���ا ه���م ط��الب 
ال���ت���خ�������ش�������ش���ات ال����ع����ل����م����ي����ة  )ال�����ط�����ب، 
وال���ه���ن���د����ش���ة، وال����ع����ل����وم(، وي���ك���ون م��ق��رر 
من  ل��ه��م  بالن�شبة  الإ���ش��الم��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
مواد الإعداد العام، ومع هذا فاإن الطالب 
الثقافة  م��واد  يف  ويجتهدون  يحر�شون 
الإ�شالمية، وتكون نتائجهم يف هذا املقرر 
امل��ق��ررات  م��ن  ب��غ��ريه  عالية ج��دا مقارنة 

الأخرى.  

ال�صعوبات التي يواجهها الطالب
يف التخ�ص�س؟ 

امل�شركة  الربامج  ذك��رت عندنا يف    كما 
من  يعترب  الإ�شالمية  الثقافة  تخ�ش�ض 
الطالب  يواجه  العام، ول  الإع���داد  م��واد 
فيه �شعوبات كبرية، ولكن يبقى اأن بع�ض 

وتو�شيحا  �شرحا  حتتاج  املنهج  م��ف��ردات 
وتب�شيطا للطالب، ولذلك نعمل لقاءات 
اأح��ي��ان��ا يف م�����ش��رح املجمع  ال���ط���الب  م���ع 
القاعات  يف  واأحيانا  باملحالة،  الأك��ادمي��ي 
الدرا�شية ل�شرح وتو�شيح بع�ض املفردات 

التي حتتاج لذلك. 

كيف ترى اأهمية البحث العلمي
يف اجلامعة؟ 

 اجلامعة بف�شل اهلل تعالى رائدة و�شّباقة 
يف ع���دة جم�����الت، وم���ن ت��ل��ك امل���ج���الت: 
البحث  واأه��م��ي��ة  العلمي.  البحث  جم��ال 
العلمي تربز من اأن الر�شالة الكربى لأية 
علمية  بيئة  اإي��ج��اد  ه��ي:  عريقة  جامعة 
واإعداد  وتطويره،  العلمي  بالبحث  ُتعنى 
ُت�شهم من  التي  املتمكنة  العلمية  الكوادر 
تطوير  عملية  يف  العلمي  البحث  خ��الل 
جم��الت  �شتى  يف  ب��ه  والنهو�ض  املجتمع 

العلم واملعرفة.   

كلمة توجهها لطالب
ومن�صوبي اجلامعة؟

اأول اأو�شي نف�شي وزمالئي اأع�شاء هيئة 
الأج������ر يف مهمة  ب��اح��ت�����ش��اب  ال��ت��دري�����ض 
ال��ت��ع��ل��ي��م، ف��ال��ت��ع��ل��ي��م ه���و اأ����ش���رف م��ه��ن��ة، 
ال��ق��دوة وامل��رب��ي، وه��و املوجه  واملعلم ه��و 
اأخل�ض  اإن  الأم����ني  وال��ن��ا���ش��ح  ال�����ش��ادق، 
امل��ل��ق��اة  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ح��ج��م  واأدرك  ال��ن��ي��ة، 
اأن  والأ�شتاذ اجلامعي يجب  عاتقه.  على 
يكون هو الأب احلنون لطالبه ، والنا�شح 
حب  نفو�شهم  يف  ف��ي��ب��ثُّ   ، ل��ه��م  ال�����ش��ادق 
ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة، و���ش��دق الع��ت��م��اد على 
اآمالهم  حتقيق  يف  اأنف�شهم  على  ث��م  اهلل 
اخلري  بها  يحققون  ال��ت��ي  وطموحاتهم 

لأنف�شهم ووطنهم واأمتهم. 
   اأم���ا ال��ط��الب ف��اأو���ش��ي��ه��م بتقوى 
اهلل تعالى؛ لأنها مفتاح التوفيق يف طلب 
كما   ، اهلل)  ويعلمكم  اهلل  (وات��ق��وا  العلم 
اأو�شيهم باحت�شاب الأجر يف طلب العلم، 
فاإن طلب العلم عبادة من اأجّل العبادات. 
  واأما بقية من�شوبي اجلامعة فاأقول 
ل��ه��م: كلنا ف��ري��ق واح���د يف خ��دم��ة ديننا، 
وواجبنا  اأمرنا،  ولة  وطاعة  وجمتمعنا، 
اإع����ط����اء �����ش����ورة م�����ش��رق��ة ع����ن ���ش��رح��ن��ا 
اإل  يتحقق  ل  وذل���ك  امل��ت��م��ي��ز،  التعليمي 

بالتعاون املثمر البناء. 

د. علي الفيفي: تخصص الشريعة
يحظى بإقبال كبير من طالب العلم

أساتذة

الشريعة.. ما شرعه اهلل لعباده من أحكام وقواعد ونظم
ال���������ش����ري����ع����ة الإ������ش�����الم�����ي�����ة ه������ي م��ا 
اأحكام  �شرعه اهلل لعباده امل�شلمني من 
وقواعد ونظم؛ لإقامة احلياة العادلة 
وت�����ش��ري��ف م�����ش��ال��ح ال��ن��ا���ض واأم��ن��ه��م 
يف ال���ع���ق���ائ���د وال����ع����ب����ادات والأخ�������الق 
وامل��ع��ام��الت ون��ظ��م احل��ي��اة، يف �شعبها 
املختلفة؛ لتنظيم عالقة النا�ض بربهم 
وحتقيق  ببع�ض،  بع�شهم  وعالقاتهم 
���ش��ع��ادت��ه��م يف ال��دن��ي��ا والآخ�������رة، فمن 
منها  ي��ق��رب  اأو  ال��ك��ل��ي��ات  ه���ذه  يحقق 
فهو على �شرعة اهلل ب�شرف النظر عن 

هويته ونوع انتمائه. 
فاهلل يحا�شب النا�ض على الأعمال 
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وال����ن����ي����ات. وال�������ش���ري���ع���ة الإ����ش���الم���ي���ة 
ل��ك��ل  ت��ت�����ش��ع  م���و����ش���وع���ي���ة  دلل������ة  ذات 
ج��ه��د اإي��ج��اب��ي ي��ب��ذل ل��ع��م��ارة الأر�����ض 
وي�����ش��ت��ث��م��ر م��ك��ن��ون��ات��ه��ا ل�����ش��ال��ح ح��ي��اة 
الإن�������ش���ان وك���رام���ت���ه، وت��ت�����ش��ع ل��ك��ل ما 
واأمنه  يحقق لالإن�شان �شحته وغذاءه 
وا�شتقراره، وتت�شع لكل ما يعزز تنمية 
ارت��ق��اء  اأو  نافعا،  علميا  وتقدما  اآم��ن��ة 

ح�شاريا را�شدا.
وال�شريعة الإ�شالمية مع كل جهد 
وتنظيم  املجتمعات  لبناء  يبذل  ب�شري 
وت�����ش��ري��ف م�شاحلهم  ال��ن��ا���ض  ���ش��وؤون 
وت�����ش��ج��ي��ع ط��م��وح��ات��ه��م وي��ح��ق��ق اآم���ال 

اأج���ي���ال���ه���م. ال�����ش��ري��ع��ة الإ����ش���الم���ي���ة ل 
وم��ه��ارات��ه��م  الآخ���ري���ن  ج��ه��ود  تبخ�ض 
ب����ن����اء جم��ت��م��ع��ات��ه��م،  وارت����ق����ائ����ه����م يف 
البع�ض  يظن  كما  نا�شخة  هي  ولي�شت 
احل�شارية؛  وم��ه��ارات��ه��م  لإب��داع��ات��ه��م 
ب����ل ت�����ش��ج��ع الآخ�������ر وت����ب����ارك ج���ه���وده 
وتتعاون معه يف كل عمل يحقق اخلري 
والأمن والأمان وال�شالم للمجتمعات. 
عمل  اإل��ى  تدعو  الإ�شالمية  ال�شريعة 
مبهمة  معاً  للنهو�ض  جماعي  ب�شري 
ال��ت��ك��ل��ي��ف ال���رب���اين امل�����ش��رك ل��ع��م��ارة 
الأر���ض بل لعمارة الكون واإقامة حياة 

اإن�شانية كرمية را�شدة.

باخت�شار  الإ�شالمية  فال�شريعة 
���ش��دي��د ه���ي اإق����ام����ة احل���ي���اة وحت��ق��ي��ق 
اأ�شا�ض �شرعة  م�شالح العباد، وهذا هو 
ال�شريعة  وفقهاء  الإ�شالم  وعلماء  اهلل 
و���ش��ع��وا ق��اع��دة ذه��ب��ي��ة ت��ق��ول »حيثما 

تكون امل�شلحة فثّم �شرع اهلل«.
ف���ال�������ش���ري���ع���ة م�����الزم�����ة مل�����ش��ال��ح 
ال��ن��ا���ض واأح��ك��ام��ه��ا ت���دور م��ع م�شلحة 
الإن�������ش���ان ال��ت��ي ه���ي يف اأم���ن���ه ال��ع��ق��ل��ي، 
وال����دي����ن����ي، واحل����ي����ات����ي، وال�������ش���ح���ي، 
والأخ����الق����ي، والج��ت��م��اع��ي، ك��ل ذل��ك 
من مهام ال�شريعة ومن كليات مقا�شد 

ال�شريعة.
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جامعات سعودية

وزير التعليم يطلق مبادرة توعوية
عن االستثمار في التعليم

اأحمد  الدكتور  التعليم  وزير  معايل  د�شن 
ب���ن حم��م��د ال��ع��ي�����ش��ى، ال���ث���الث���اء امل��ا���ش��ي  
للتثقيف  ت�����ش��ع��ى  ال��ت��ي  »ري������ادي«  م���ب���ادرة 
التعليم  الأع��م��ال وال���ش��ت��ث��م��ار يف  ب��ري��ادة 
�شعي  �شياق  يف  لت�شب  واجل��ام��ع��ي؛  ال��ع��ام 
ال�����وزارة ال��رام��ي��ة اإل���ى جت��وي��د خم��رج��ات  
التعليم على نحو ميكنها من مواكبة روؤية 

اململكة الوطنية الطموحة 2030.
واأب����������ان وزي�������ر ال���ت���ع���ل���ي���م يف ك��ل��م��ت��ه 
الف��ت��ت��اح��ي��ة ل��ل��م��ب��ادرة اأن���ه���ا ت���رك���ز على 
الق���ت�������ش���اد امل����زده����ر م����ن خ�����الل ت��وف��ري 
ال���ف���ر����ض ل��ل��ج��م��ي��ع ع���رب ب���ن���اء م��ن��ظ��وم��ة 
تعليمية مرتبطة باحتياجات �شوق العمل، 
واملن�شاآت  الأعمال  ل��رواد  الفر�ض  وتنمية 
ال�شغرية كرافد مهم وحيوي لالقت�شاد؛ 
متكاملة  ا�شراتيجية  منظومة  لتكوين 
ل��ت��ث��ق��ي��ف ال���ن�������ضء م���ن ط����الب وط��ال��ب��ات 
مب��ه��ارات ���ش��وق ال��ع��م��ل، وحت��ف��ي��زه��م على 
ال�����دخ�����ول يف ع�����امل ري��������ادة الأع�����م�����ال يف 

امل�شتقبل.
واأ�شاف »وتاأتي هذه املبادرة ا�شتكمال 
ال���رائ���د  ودوره������ا  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  جل���ه���ود 
يف ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة ري����ادة الأع���م���ال، واإن�����ش��اء 
عات، التي قدمت  حا�شنات الأعمال وامل�شرِّ
ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ر���ض لأب��ن��ائ��ن��ا ال��ط��الب 
ولت�شيف  م�شاريعهم،  لدعم  والطالبات 
اأهدافا اأكرث �شمولية ونطاقا اأكرث ات�شاعا، 
لت�شمل البنني والبنات يف املرحلة الثانوية 

واجلامعية على حد �شواء«.
ويف نهاية كلمته رفع العي�شى ال�شكر 
ل��ق��ائ��د م�شريتنا خ��ادم  ث��م  هلل، ع��ز وج���ل، 
ال�����ش��ري��ف��ني و���ش��م��و ويل عهده  احل��رم��ني 
يبذلونه  ما  على  اهلل،  يحفظهما  الأم��ني، 
اآراء  من جهود عظيمة وما يقدمونه من 
الوطن �شاخما منيعا  �شديدة؛ جلعل هذا 
فيه  اأق���ام  وَم���ن  اأه��ل��ه  ينعم  اآم��ن��ا م�شتقرا 
والفر�ض  العميم  والأم��ن  الوفري  باخلري 
ال���ك���ب���رية يف ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ع���م���ل وال��ع��ط��اء 
العمل يف مبادرة  والنماء، كما �شكر فريق 

»ريادي«.
م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال ����ش���اح���ب امل����ب����ادرة 
وك��ي��ل ال�������وزارة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال���دك���ت���ور ن��ي��اف 
اأح���د م��ب��ادرات  اجل��اب��ري »اإن امل��ب��ادرة تعد 
الطالب  ت�شتهدف  التي  الوطني،  التحول 
والطالبات يف املرحلة الثانوية واجلامعية، 

والإب��ت��دائ��ي��ة  املتو�شطة  للمرحلة  ون���زول 
اإلى مرحلة ريا�ض الأطفال«.

يف  الن�ضء  ن�شتهدف  »نحن  واأ���ش��اف 
ت��ر���ش��ي��خ ث��ق��اف��ة ال��وع��ي امل����ايل ب�شكل ع��ام 
وم��ن��ه��ا: ث��ق��اف��ة ري�����ادة الأع���م���ال وال��وع��ي 
امل����ايل وث��ق��اف��ة الدخ�����ار م���ع ���ش��رك��ائ��ن��ا يف 
وغري  الربحي  واخلا�ض  العام  القطاعني 
�شبق  التي  ال�شراكات  اأن  م��وؤك��داً  الربحي، 
ومت ت��وق��ي��ع��ه��ا ت����دل ع��ل��ى ذل�����ك، وم��ن��ه��ا: 
 2 لتدريب  القاب�شة  �شدكو  م��ع  ال�شراكة 
الوعي  ثقافة  على  وطالبة  طالب  مليون 
امليزانية  وثقافة  الدخ����ار،  وثقافة  امل���ايل 
يف  ال�شخ�شية  امليزانية  وخطة  ال�شخ�شية 

اجلانب املايل«.
»اإن ف��ري��ق م��ب��ادرة  وق����ال اجل���اب���ري 
»ري������ادي« ع��م��ل ع��ل��ى ال�����ش��راك��ات ط��وي��ال، 
اإعداد، وتهيئة، وجتهيزات، ومت ال�شتعانة 
�شت جامعات  م��ن خ���رباء يف  وال���ش��ت��ف��ادة 
�شعودية، واأي�شا خرباء خارجيني من اأوربا 
والوليات املتحدة، مما جعل املبادرة تبنى 

على احتياج م�شتقبلي«.
امل��ب��ادرة خالد بن �شالح  وب��نّي مدير 
انطالقتها  يف  امل��ب��ادرة  اأن  ال�����ش��الم  العبد 
ت�����ش��ت��ه��دف ال���ب���ن���ني وال����ب����ن����ات، وت�����ش��ع��ى 
لي�شتطيع  ك��م��ح��اك��اة؛  ب��راجم��ه��ا  لتنفيذ 
حماكاة  �شوئها  على  والطالبة  ال��ط��ال��ب 
اإل��ى مرحلة  الأع��م��ال؛ لكي ي�شلوا  رج��ال 
اف��را���ش��ي��ا على  م��ن��ج��زا  ل��ه��م  ي���ك���ون  اأن 
حقيقية  ومم���ار����ش���ة  الأن����رن����ت،  م���واق���ع 
بوا�شطة  �شيتم  م��ا  وه���ذا  امل��در���ش��ة.  داخ���ل 
م�����ش��روع��ات »ري�����ادي« امل��ت��ج��ر الف��را���ش��ي 

وقناة »ريادي« وحماكاة »ريادي«.
وق��ال »وه���ذا كله داع��م للطلبة؛ كي 
ري��ادي��ة  ث��ق��اف��ة  ل��ه��م  ي��ب��ن��وا  اأن  ي�شتطيعوا 
ج��ي��دة، وم��ن زاوي���ة اأخ���رى مهمة ج��دا اأن 
هذه املبادرة ت�شمل الطلبة يف التعليم العام 
واجلامعي على حد �شواء مع اختالف ما 

�شيقدم يف كل من املرحلتني«.
املرحلة  يف  اأن��ه  العبدال�شالم  واأو�شح 
الأول��ى من مبادرة »ري��ادي« مت ا�شتهداف 
عدد من الإدارات التعليمية، للو�شول اإلى 
اأك��رث  التو�شع  يتم  ث��م  الإدارات  م��ن   %50
للو�شول اإلى ن�شبة 100% يف نهاية املبادرة.
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مؤتمر دولي لتطوير اقتصاديات المعرفة
ت�شتعد جامعة امللك عبدالعزيز؛ ل�شت�شافة 
موؤمتر »التاميز« جلامعات ال�شرق الأو�شط 
يعقد  ال��ذي   ،2018 للعام  اأفريقيا  و�شمال 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  يف  م���رة  لأول 
 ،2018 م��ار���ض   21-19 م��ن  ال��ف��رة  خ���الل 
املعرفة  اقت�شاديات  »تطوير  ع��ن��وان  حت��ت 
اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  ملنطقة 
حت��ق��ي��ق اإم���ك���ان���ات���ن���ا«، مب�����ش��ارك��ة ع����دد من 
مديري وم�شوؤويل جامعات عاملية مرموقة 

وموؤ�ش�شات تعليمية ذات عالقة.
رئي�ض  اجلامعة  مدير  معايل  واأف���اد 
ال��ل��ج��ن��ة الإ����ش���راف���ي���ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��م��وؤمت��ر 
الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اأن 

اجلامعة ت�شعى لأن يكون املوؤمتر عاك�شا ملا 
يحظى به قطاع التعليم والتعليم العايل، 
القيادة  دع��م لحم��دود من  خ�شو�شا من 
اإليه  و�شلت  مبا  ُيعرف  واأي�شا  الر�شيدة، 
امللك عبدالعزيز من تطور علمي  جامعة 
الأول����ى يف  امل��راك��ز  وب��ح��ث��ي، جعلها �شمن 
جامعات  مع  مقارنة  العاملية  الت�شنيفات 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا.
وب���ني م��ع��ال��ي��ه اأن امل���وؤمت���ر ي��ه��دف اإل���ى 
العمل  وط���رق  اأ���ش��ال��ي��ب  تطوير  يف  امل�شاهمة 
ب���اجل���ام���ع���ات، وحت���دي���ث ال��ب��ي��ان��ات م���ن اأج���ل 
ال���و����ش���ول اإل�����ى روؤي������ة وا����ش���ح���ة ع���ن اأف�����ش��ل 
املوؤ�ش�شات واجلامعات يف الإقليم حاليا، واإلقاء 

ال�����ش��وء ع��ل��ى اأب���رزه���ا م��ن خ���الل ال��ت��ق��ن��ي��ات، 
وال��ت��ع��اون م��ع ه���ذه اجل��ام��ع��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات؛ 
نحو  ا�شراتيجياتها  تطوير  يف  مل�شاعدتها 
الأقاليم  عرب  عالقات  وبناء  والتقدم،  النمو 
ال�شمعة  ع��ل��ى  ث���م احل�����ش��ول  وع���امل���ي���ا، وم����ن 
اجل���دي���دة ع��امل��ي��ا، ك��خ��ط��وة يف م�����ش��وار ه��ذه 
العاملي،  امل�شتوى  على  التميز  نحو  اجلامعات 
لفتا اإلى اأن حماور املوؤمتر تناق�ض مو�شوعات 
عدة من ال�شراتيجيات التي ميكن لالإدارات 
ال��ع��ل��ي��ا يف اجل��ام��ع��ات اأن ت��وظ��ف��ه��ا م���ن اأج���ل 
بحث  لتحقيق  ال�شناعي،  امل��ال  راأ���ض  اجتذاب 
مناهج  تبني  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د  م��ت��م��ي��ز،  علمي 
م��ت��ط��ورة ق�����ادرة ع��ل��ى اج���ت���ذاب ط����الب ذوي 

ط���م���وح���ات ع���ل���م���ي���ة. وت�����وؤه�����ل اخل���ري���ج���ني؛ 
ل��ي�����ش��ب��ح��وا ق���ادري���ن ع��ل��ى م��ن��اق�����ش��ة اجل��ه��ات 
امل�شوؤولة حول التحديات الكبرية التي تواجه 
للجامعات  التعليمية، وكيف ميكن  املوؤ�ش�شات 
اأن تلعب دورا قياديا يف مو�شوع حتول الدول 
من القت�شاديات املبنية على املوارد الطبيعية 

اإلى القت�شاديات املبنية على املعرفة.
ودع������ا م���ع���ايل م���دي���ر ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 
عبدالعزيز اخلرباء واملهتمني من كافة دول 
العامل حل�شور املوؤمتر وامل�شاركة بفعالياته 
عن  امل�شاحبة  العمل  ور���ض  يف  والت�شجيل 
املخ�ش�ض  الإلكروين  املوقع  زي��ارة  طريق 

للموؤمتر.
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مبتعثون

سفارة المملكة بأستراليا تحتفي
بالطالب السعودي منقذ المسن من الغرق

اأقام القائم باأعمال �شفارة خادم احلرمني ال�شريفني لدى اأ�شراليا الوزير املفو�ض م�شعل الروقي، مبقر ال�شفارة يف كانبريا، 
حفال تكرمييا للطالب املبتعث اأحمد بن عبداهلل املحيميد؛ الذي اأنقذ مواطنا اأ�شراليا م�شنا من الغرق يف اأحد اأنهار مدينة 
ومبادرته  املبتعث،  ال�شعودي  الطالب  ب�شجاعة  احلفل  خ��الل  األقاها  كلمة  يف  بالأعمال  القائم  واأ���ش��اد  الأ�شرالية.  ملبورن 

الإن�شانية ال�شجاعة، وعّدها منوذجا م�شرفا لقيم ومبادئ املجتمع ال�شعودي يف مد يد العون للمحتاجني.
اأن ما قام به يعرب عن القيم  من جهته، عرّب الطالب املحيميد عن �شكره للقائم بالأعمال على حفل التكرمي، موؤكدا 

واملبادئ التي تربى عليه ال�شباب ال�شعودي يف مملكة الإن�شانية.
اإنقاذه، عربوا فيها  واأُلقيت خالل احلفل كلمتان لوكيل وزارة التعليم الأ�شرالية، وعائلة املواطن الأ�شرايل الذي مت 

عن ال�شكر للمبادرة البطولية التي قام بها الطالب املحيميد؛ وتقديرهم لقيم واأخالق ومبادئ املجتمع وال�شباب ال�شعودي.
ويف نهاية احلفل، �شّلم القائم بالأعمال وامللحق الثقايف باأ�شراليا الدكتور ه�شام خداوردي؛ �شهادة تقدير للطالب املبتعث.
واأع�شاء  املكاتب،  وروؤ�شاء  املطريي؛  �شامي  العقيد  الع�شكري  وامللحق  الأ�شمري؛  نا�شر  بن  �شعد  امل�شت�شار  ح�شر احلفل 

ال�شفارة وامللحقية الثقافية باأ�شراليا.

+ 
ق

فا
آ

15 مبتعثا يشاركون في المنتدى 
الشبابي السابع بنيويورك

مشهور العمري

املبتعثني  م��ن  ���ش��ارك 15 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة 
يف ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة الأم����ري����ك����ي����ة، يف 
امل��ن��ت��دى ال�����ش��ب��اب��ي ال�����ش��اب��ع ال���ذي نظمته 
مبدينة  مقرها  يف  اأخ���ريا،  املتحدة  الأم���م 
ن��ي��وي��ورك، وذل��ك �شمن ح���وارات املجل�ض 

القت�شادي والجتماعي.
املبتعثني  الطالب  م�شاركة  وت��اأت��ي 
اخلارجة،  وزارة  مظلة  حتت  العام  ه��ذا 
بالأمم  الدائم  ال�شعودي  بالوفد  ممثلة 

عبداهلل  ال�شفري  معايل  بقيادة  املتحدة، 
ال��ت��ع��ل��ي��م،  وزارة  وم�������ش���ارك���ة  امل��ع��ل��م��ي، 
ال�شعودية  الثقافية  بامللحقية  ممثلة 
ومركز  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف 

امللك �شلمان لل�شباب.
وا�شنطن،  يف  الثقايف  امللحق  واأو�شح 
اأن م�����ش��ارك��ة  ال��ع��ي�����ش��ى  ال���دك���ت���ور حم��م��د 
ال���ط���الب امل��ب��ت��ع��ث��ني يف ح������وارات امل��ن��ت��دى 
والج��ت��م��اع  لالقت�شاد  ال�����ش��اب��ع  ال�شبابي 
بالأمم املتحدة، تعد مهمة كربى يف متثيل 
اململكة يف املحافل الدولية، وعر�ض قدرات 

ال�شباب ال�شعودي اأمام وفود العامل اأجمع. 
واأبان اأن عدد الطالب املبتعثني امل�شاركني 
وم��ب��ت��ع��ث��ة،  م��ب��ت��ع��ث��ا  ب���ل���غ 11  ال����وف����د،  يف 
فيما ك��ان الأرب��ع��ة ال��ب��اق��ون م��ن الطالب   
�شلمان  امللك  مركز  وفد  �شمن  امل�شاركني 
ال�شباب  م�����ش��ارك��ة  ب����اأن  م��ف��ي��دا  ل��ل�����ش��ب��اب؛ 
كبرية  وم�شاندة  بدعم  حظيت  ال�شعودي 
الأمم  يف  للمملكة  الدائم  الوفد  قبل  من 
امل��ت��ح��دة، وع��ل��ى راأ���ش��ه��م م��ع��ايل ال�شفري 

املهند�ض عبداهلل املعلمي.
من جهتها، قالت املبتعثة امل�شاركة 

يف منتدى ال�شباب ال�شابع �شمن الوفد 
اإن  كليب:  ال��ع��ام، رمي  ه��ذا  ال�����ش��ع��ودي 
م�شاركتها تاأتي من �شميم اإميانها مبا 
املحافل  يف  ال�شبابية  الأ���ش��وات  متثله 
الدولية، واإميانا منها اأي�شا بدور املراأة 
اإبراز ال�شورة ال�شحيحة  ال�شعودية يف 
واحل�شنة عنها، وعن املجتمع ال�شعودي 
للمجتمعات الأخرى، مبينة اأن ق�شايا 
ال�����ش��ب��اب وم��ق��رح��ات��ه��م واآراءه��������م ل 
ميكن اأن تربز اأو تناق�ض اإّل من خالل 

ال�شباب اأنف�شهم.

اأو����ش���ح امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف ال�����ش��ع��ودي يف 
بريطانيا الدكتور عبدالعزيز بن علي 
تنمية  حم��ور  احتياجات  اأن  املقو�شي، 
امل�����وارد وال���ق���درات ال��ب�����ش��ري��ة يف روؤي���ة 
ج��دي��دا  واق��ع��ا  ف��ر���ش��ت   ،2030 اململكة 
ج��ودة  م�شتوى  رف��ع  ب�����ش��رورة  يق�شي 
للطالب  املقدمة  التعليمية  اخلدمات 
ال�������ش���ع���ودي���ني امل���ن���خ���رط���ني يف ب���رام���ج 

البتعاث حول العامل.
واأف��اد اأن التجاوب مع ذلك يحتم 
حيال  والتفاهم  التن�شيق  م��ن  م��زي��دا 
ال�شعودية،  البتعاث  جهات  احتياجات 
وال���ط���الب ال�����ش��ع��ودي��ني ال��دار���ش��ني يف 
اجلامعات العاملية، مبا يف ذلك توظيف 
والبحثية  التعليمية  الإمكانيات  كافة 
ل����دى م��ن��ظ��وم��ات ال��ت��ع��ل��ي��م يف ال����دول 
امل���ت���ق���دم���ة؛ خل���دم���ة اأه�������داف امل��م��ل��ك��ة 
ال�����ش��ع��ودي��ة يف حم���ور تنمية  ال��ع��رب��ي��ة 
وجه  على  الب�شرية  وال��ق��درات  امل���وارد 

التحديد.
ج����اء ذل����ك يف ت�����ش��ري��ح ل��ل��دك��ت��ور 
امل���ق���و����ش���ي يف ب��ري��ط��ان��ي��ا ب���ع���د ق�����راره  
اإي��ق��اف ال��ت��ع��ام��ل م��ع ع���دد م��ن معاهد 
اخلدمات  وم��زودي  الإجنليزية،  اللغة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ل�����ش��ن��وات ال��ت��ح�����ش��ريي��ة، 

واملرافقني  املبتعثني  الطالب  وتوجيه 
اإل���ى معاهد  ب��الن��ت��ق��ال  ال��دار���ش��ني بها 
وموؤ�ش�شات تعليمية اأف�شل، وتقدمي كل 
اخل�شو�ض،  بهذا  الالزمة  الت�شهيالت 
وذل�����ك اإل�����ى ح���ني اإع�������ادة ت��ق��ي��ي��م تلك 
للنظر  التعليمة؛  واملوؤ�ش�شات  املعاهد 
يف اإعادتها اإلى قائمة امللحقية املو�شى 
ب���ه���ا ل��ل��م��ع��اه��د، وم��������زودي اخل���دم���ات 
يف  التح�شريية  لل�شنوات  التعليمية 
اجلامعات الربيطانية بعد التاأكد من 
ج��ودة  م��وؤ���ش��رات  ملتطلبات  ا�شتكمالهم 

الأداء الالزمة.
اأن هذه  املقو�شي  الدكتور  واأو�شح 
�شل�شلة  ���ش��م��ن  واح�����دة  ت��ع��د  اخل���ط���وة 
ملنظومة  التطويرية  الإج�����راءات  م��ن 
الدرا�شي  والإ�شراف  الأكادميي  العمل 
املوؤ�ش�شات  ال�شعوديني يف  على الطالب 
اأطلقتها  التي  الربيطانية  التعليمية 
امل��ل��ح��ق��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة خ����الل الأ���ش��ه��ر 
ج��ودة  �شبط  بق�شد  املا�شية،  القليلة 
الأداء الأكادميي وتطويره مبا ي�شمن 
امل����ن����اخ ال����درا�����ش����ي الأف�������ش���ل ل��ل��ط��ل��ب��ة 
ال�شعوديني يف جميع مراحل الدرا�شة.

وب�شكل  م�شتمر  ال��ع��م��ل  اأن  واأك����د 
دوري يف تقييم كل املوؤ�ش�شات ومزودي 

اخل����دم����ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ال�شعوديون،  الطالب  بها  يدر�ض  التي 
يف ت���وج���ه و���ش��ف��ه ال���دك���ت���ور امل��ق��و���ش��ي 
من  الهامة  املرحلة  ه��ذه  يف  ب�املف�شلي 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��راح��ل 
امل��رح��ل��ة  اأن ه����ذه  ال�����ش��ع��ودي��ة، م��ب��ي��ن��ا 
املهمة يف تاريخ تنمية املوارد والقدرات 
الب�شرية ال�شعودية، تتطلب مزيداً من 
العمل اجلاد على كل الأ�شعدة لتطوير 
م�شتوياتهم  ورفع  البتعاث،  خمرجات 

الأكادميية للوفاء مبتطلباتها. 
وك������ان������ت امل���ل���ح���ق���ي���ة ق������د ن���ف���ذت 
ل��ل��راأي،  اإلكرونيا  ا�شتطالعا  م��وؤخ��را 
املبتعثني  ر���ش��اء  م���دى  لقيا�ض  وذل���ك 
يف  الدار�شني  ومرافقيهم  ال�شعوديني 
التح�شريية؛  وال�����ش��ن��ة  ال��ل��غ��ة  م��رح��ل��ة 
ح���ي���ث ت�����ش��م��ن ال����ش���ت���ط���الع ق��ي��ا���ض 
اأداء  ع��ن  املبتعثني  ل��دى  ال��ع��ام  الر�شا 
وم��الءم��ة  التعليمية،  املوؤ�ش�شات  تلك 
املرافق التعليمية واخلدماتية املقدمة 
املحاور  من  ع��دد  اإل��ى  بالإ�شافة  فيها. 
اآراء  امل��وج��ه��ة؛ ل���ش��ت��ط��الع  ال��رئ��ي�����ش��ة 
ال���ط���الب ح���ي���ال ع����دد م���ن م���وؤ����ش���رات 
الربامج  الالزمة لدرا�شة جودة  الأداء 

التعليمية املقدمة.

بهدف ضبط جودة األداء.. الملحقية السعودية ببريطانيا
توجه المبتعثيـن لمعاهد إنجليزية أفضل
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جامعات دولية

أستراليا تفتتح 
جامعتين في 
أندونيسيا

العايل. ف�شال عن  التعليم  مل��زودي خدمة 
للطالب  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ف��ر���ش��ا  �شتجد  اإن��ه��ا 
ل��ي��ن��ه��ل��وا م����ن م���ع���ني اأف�������ش���ل اجل���ام���ع���ات 
ال��ذي  البيان  ح�شب  العاملية،  الأ���ش��رال��ي��ة 

اأ�شدرته ال�شفارة.

مشاكل ثقافية محتملة
جامعات  م��ع  م�شاركة  عقد  اإمكانية  وع��ن 
اإندوني�شية قال الرئي�ض التنفيذي لرابطة 
التعليم العايل يف اأ�شراليا »فيل هونيوود:  
اإن الإعالن كان عالمة على التقدم؛ اإل اأن 
ال�شعوبات ل زالت قائمة؛ نظرا للم�شاكل 
ال������وزارة الن��دون��ي�����ش��ي��ة  احل�����ش��اري��ة؛ لأن 
���س��و�ء كانت  ك��ل��ي��ة   ك��ل  �أن تعمل  ت�����س��رتط 
غ��رب��ي��ة اأم وط��ن��ي��ة ع���ل���ى  دم����ج ال��ت��ع��ال��ي��م 
ال�شالمية يف املناهج. وهنا تكمن امل�شكلة؛ 

التعليم  ملوؤ�ش�شات  بالفعل  الفر�شة  وف��رت 
واأ�شاف  البالد.  يف  للعمل  العاملية  العايل 
رغبتها  اأب���دت  اأي�شاً  كمربيدج  جامعة  اأن 

يف ذلك.
 واأك�������د ال����وزي����ر حم���م���د ن���ا����ش���ر، اأن 
�شتتم  ال��ت��ي  امل��وا���ش��ي��ع  �شتحدد  احل��ك��وم��ة 
درا���ش��ت��ه��ا مب��وج��ب ه���ذا ال��ت��ع��اون ال���دويل، 
اأكدت  التي  »اأنتارا«  اأف��ادت وكالة  ح�شب ما 
اأن���ه���ا ���ش��ت��در���ض ت��خ�����ش�����ش��ات م��ث��ل ال��ع��ل��وم 
والهند�شة والتقنية والريا�شيات والأعمال 
والإدارة  يف مقدمة اأولوياتها على اأن يتم 

اإ�شافة املزيد لحقا.
واأع�������رب وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب 
الأ������ش�����رايل »���ش��ي��م��ون ب��ريم��ن��غ��ه��ام« عن 
ترحيبه باخلطوة التي اتخذتها احلكومة 
الإن��دون��ي�����ش��ي��ة، م���وؤك���داً اأن��ه��ا اأخ���ب���ار ���ش��ارة 

لأن ب��ع�����ض م����زودي خ��دم��ات ال��ت��ع��ل��ي��م لن 
يدجموا التعليم الإ�شالمي يف مناهجهم.

وهذه النقطة ل تهدم التفاق، اإل اأنها 
�شيا�شة تنتهجها احلكومة الندوني�شية يف 
التدري�ض حتى لو كان التدري�ض يف املرحلة 
ال��ث��ان��وي��ة اأو ال��دب��ل��وم��ات امل��ه��ن��ي��ة و���ش��وًل 
للتعليم العايل يف اجلامعات.  واجلامعات 
احلكومية ال�شرالية رمبا كانت معار�شة 
لإبرام �شراكات مع املوؤ�ش�شات اخلا�شة التي 
من  معينة  ن�سبة  �ن��ت��ق��اء  ت�����س��رتط  ل��رمب��ا 

طاقم تدري�ض مولود يف اأندوني�شيا. 

خطر يتربص بالجامعات الخاصة
 ي��ل��ق��ى الإع�������الن ع���ن دخ�����ول اجل��ام��ع��ات 
الوطنية،  اجلامعات  مع  املناف�شة  الغربية 
اأ���ش��ح��اب  م��ن  ل�شيما  غا�شبة  ف��ع��ل  ردود 

بالبع�ض  الأه���ل���ي���ة، مم���ا ح���دا  اجل��ام��ع��ات 
املحلي،  ال�شوق  �شد  م�شي�شة  باأنها  و�شفها 
اآخ����ري����ن رج���ح���وا اجل��ام��ع��ات  اأن  يف ح���ني 
الغربية؛ لأنها �شت�شهم يف حت�شني م�شتوى 

التعليم يف املرحلة الثانوية. 
من جانبه اأكد رئي�ض رابطة موؤ�ش�شات 
»بوديدجامتيكو«  اخلا�ض  العايل  التعليم 
منح  يف  ال���ع���دال���ة  ت�����راع  مل  احل��ك��وم��ة  اأن 
والآن  الأه����ل����ي����ة.  ل��ل��ج��ام��ع��ات  م�������ش���اع���دة 
ي��ج��ربون��ن��ا ع��ل��ى ال��ت��ن��اف�����ض م��ع اجل��ام��ع��ات 
ال��راأي  و�شاطره  دارن���ا«،  عقر  يف  الأجنبية 
رئ��ي�����ض ال���ربمل���ان »ب��ام��ب��ان��غ ���ش��وي�����ش��ي��وت��و« 
التعليم  الذي عار�ض اخلطوة، ودعا وزير 
»حم���م���د ن��ا���ش��ر« اإل�����ى ال���ع���دول ع���ن ه��ذه 
للجامعات  تهديد   »ه��ذا  م��وؤك��دا  اخل��ط��وة 

مبا فيها الأهلية«.

صحيفة »إيه بي سي«
بقلم: مايكل بوش

وعرفة نورعرفة

اأم��ام  الباب  فتحت  اأنها  اأندوني�شيا  اأعلنت 
مما  ال��ب��الد،  يف  للعمل  العاملية  اجل��ام��ع��ات 
فتح الباب على م�شراعيه ملزودي خدمات 
�شارعت  التي  اأ�شراليا  يف  العايل  التعليم 

بطلب افتتاح فرعني لها هناك.
البحث  ل��وزي��ر  �شحفي  م��وؤمت��ر  ففي 
اأندوني�شيا  يف  ال��ع��ايل  والتعليم  والتقنية 
يناير  �شهر  يف  جاكرتا  يف  نا�شر«  »حممد 
اأم��ام  ال��ب��اب مفتوح  اأن  اأع��ل��ن فيه  امل��ا���ش��ي، 
اجلامعات العاملية التي تدخل يف �شراكة مع 
جامعات  ع�شر  اأن  موؤكدا  وطنية،  جامعات 
من  اأندوني�شيا  اأن  موؤكداً  بطلب،  تقدمت 

»جانيت  كاليفورنيا  جامعة  ورئ��ي�����ض 
نابوليتانو«. وي�شم الئتالف جامعات 
وك��ن��دا.  واملك�شيك  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
الفجوة  املبادرة اجلديدة مللء  وج��اءت 
املت�شاعدة؛ ل�شيما بعد قرار احلكومة 
الكثري  املعونات عن  الأمريكية بقطع 
العمل  وتقليل  العليمة  وك����الت  م��ن 

باللوائح التي ت�شتهدف تغري املناخ.
الئتالف  اأن  »نابوليتانو«  وترى 
امل��ن��اخ؛   تغري  حم��ارب��ة  باأهمية  ي��ج��زم 
ت��ب��ح��ث  اأن  ي����ج����ب  م�������ش���م���ار  لأن��������ه 
اجل���ام���ع���ات ف���ي���ه، ب���ل وت���ق���ود ال��ع��م��ل 

البحثي فيه.

Climate Action موقع هيئة
بالتعاون مه برنامج البيئة

التابع لهيئة األمم المتحدة

اأمريكا  يف  الرائدة  اجلامعات  اأطلقت 
ال�����ش��م��ال��ي��ة م�����ب�����ادرة ائ����ت����الف ت��غ��ري 
امل���ن���اخ اجل���ام���ع���ي ل��ت��ق��وي��ة اأب��ح��اث��ه��م 
يلزم  م��ا  ات��خ��اذ  ولتحفيز  وم���وارده���م 
م���ن اإج�������راءات حل��م��اي��ة ال��ك��وك��ب من 
ظ��اه��رة الح��ت��ب��ا���ض احل�����راري. وج��اء 
امل��ع��روف اخت�شارا  اإع���الن الئ��ت��الف، 
الأم������ن  وزي��������رة  ي����د  ع���ل���ى   ،UC3 ب����� 
اأوباما  اإدارة باراك  القومي الأ�شبق يف 

ائتالف جامعي ضد االحتباس الحراري
البحثية يف  واأ�شهر اجلامعات واملعهد 

الوليات املتحدة.
ويف معر�ض تعليقه على الئتالف 
ق���ال الأ���ش��ت��اذ يف ج��ام��ع��ة »ف��ريج��ي��ن��ا«، 
»�شكوت ميلر«: »يف كنف ت�شريع وترية 
التعليم  ي��ت��ق��دم  احل�����راري  الح��ت��ب��ا���ض 
والتغري  وال��ب��ح��ث  التعليم  يف  ال��ع��ايل 

الت�شغيلي.
�شامال  منهجا  الئ��ت��الف  ومي��ث��ل 
يتمثل يف توحيد القادة من كل �شرائح 
امل��ج��ت��م��ع؛ م���ن اأج�����ل ا���ش��ت��ل��ه��ام ح��ل��ول 
واإيجاد تو�شيات لل�شيا�شات املعدة حلل 

م�شكلة الحتبا�ض احلراري«.

اأف�شل  »اإن��ن��ا يف و���ش��ع  واأ���ش��اف��ت 
من ذي قبل؛ لأننا معنيني بالأبحاث. 
و���ش��ن��ع��د خ���ارط���ة ط���ري���ق لإج�������راءات 
الحتبا�ض  حيال  اجلامعات  تتخذها 
احل��������راري م����ن خ�����الل ع���ق���د ن�����دوات 
جتمع ما بني رواد الأعمال واأ�شحاب 

الأ�شهم يف اجلامعات«. 
الئ��ت��الف  ���ش��ي�����ش��در   ،2018 ويف 
تقريرا عن تقليل الحتبا�ض احلراري، 
مت�شمنا اأف�شل املمار�شات وال�شيا�شات 
اإط��ار  يف  اجل��ام��ع��ات  لكل  والتو�شيات 

العمل ملزيد من التقدم.
ي�����ش��م الئ����ت����الف 13 م���ن اأك���رب 

مخاوف من
تأثر العلوم 

في الواليات 
المتحدة بسبب 

إحجام الطالب
صحيفة »كيميستري وورلد«

درا�شة  يف  الراغبني  الطالب  اأع���داد  هبطت 
العلوم والهند�شة يف الوليات املتحدة بن�شبة 
6% يف عام  2017 لأول مرة منذ 10 �شنوات. 
ففي تقرير ن�شره جمل�ض كليات اخلريجني، 
اأكد فيه اأن عدد الطالب املتوقعني يف خريف 
2017 هبط مبعدل 3% مقارنة بالعام 2016. 
واأكد اأن عدد الطالب الدوليني الراغبني يف 
بن�شبة %1  الأول انخف�ض  العام  الدرا�شة يف 

مقارنًة بالعام الذي قبله.
وت���زام���ن الإع�����الن ع���ن ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر 
م���ع ت��ق��ري��ر اآخ����ر اأع���دت���ه م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع��ل��وم 
ال��وط��ن��ي��ة الأم���ريك���ي���ة ال����ذي اأك����د اأن ع��دد 
وامل�شجلني يف  اإج��م��ال،  ال��دول��ي��ني  ال��ط��الب 
اجلامعات الأمريكية، انخف�ض بن�شبة %5.5 
اأن  التقرير  واأ�شاف   ،2016 بخريف  مقارنة 
ع���دد ال��ط��الب ال��راغ��ب��ني يف درا���ش��ة العلوم 
والهند�شة انخف�ض اأي�شا بن�شبة 6% مقارنة 

بالعام املا�شي. 
ي�������ش���اور  ال���ق���ل���ق  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  واأك��������د 
الأمريكي  الرئ�شي  �شيا�شات  من  اجلامعات 
الرئي�ض  ال�شبب  اإليه  يعزى  ال��ذي  وكلماته 
يف ع����زوف ط���الب ال��ع��ل��وم ع��ن ال��درا���ش��ة يف 
على  بظالله  يلقي  مم��ا  املتحدة؛  ال��ولي��ات 
م�����ش��ت��وى ال��ع��ل��وم م�����ش��ت��ق��ب��ال ب�����ش��ب��ب منعه 
ال��ق��ادم��ني م��ن غالبية  امل�����ش��اف��ري��ن  م��ع��ظ��م 
اأن طلبات  املركز  وح��دد  الإ�شالمية.  ال��دول 
ب�  مقارنة   %17 بن�شبة  انخف�شت  الت�شجيل 

5% يف خريف 2016 مقارنة بخريف 2017.
وباملقارنة ؛ زاد عدد الطالب القادمني 
ب��ن�����ش��ب��ة %18  الأوروب��������ي  م���ن دول الحت�����اد 
م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رة م���ا ب���ني خ��ري��ف 2016 و 
اأن ازدي��اد ط��الب  الفرقة  اإّل  خريف 2017؛ 

الأولى مل يتجاوز 1% فقط.
تاأتي  الهند�شة  اأن  البيانات  واأب����رزت 
 %29 بن�شبة  ال���ط���الب  رغ���ب���ات  م��ق��دم��ة  يف 
ب��رام��ج  يف   %26 و  امل��اج�����ش��ت��ري  ب���رام���ج  يف 
ال����دك����ت����وراه. ت��ل��ت��ه��ا ال���ع���ل���وم الج��م��اع��ي��ة 
الفيزياء  وع��ل��وم   %16 بن�شبة  وال�شلوكية 
وعلوم  والريا�شيات   %13 بن�شبة  والأر����ض 
احلا�شب بن�شبة 12% تلتها العلوم احليوية 

والزراعية بن�شبة %11.
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التفكير النقدي

اأ�شبحنا يف ظ��ل ال��ت��ح��ولت ال��ف��ك��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��راه��ن��ة  ل��ق��د 
وهيمنة القيم املادية النفعية على �شلوكياتنا الجتماعية، نفتقد 
اإلى التفكري النقدي يف التعامل مع م�شاكلنا وق�شايانا امل�شريية، 
ح��ت��ى ت��ف�����ش��ت يف اأو���ش��اط��ن��ا ظ���اه���رة اجل���م���ود يف ال��ف��ع��ل ال��ث��ق��ايف 
بذلك  وتراجعت  ننتج.  مما  اأك��رث  ن�شتهلك  و�شرنا  واحل�شاري، 
حركة التطور والنماء يف خمتلف املجالت احليوية من حياتنا. 

الأم��ام.  اإل��ى  التنمية  النقدي حمرك عجلة  التفكري  يعترب 
اأن  واحل�����ش��ارات  الثقافات  اأنرثوبولوجيا  يف  الباحثون  ويعتقد 
�شقوطها وا�شمحاللها يحدث على مر الع�شور نتيجة للجمود 
ما  وه���ذا  ب��داخ��ل��ه��ا.  النقدية  العملية  ي��ع��ري  ال���ذي  وال��ت��ق��وق��ع 
يوؤكده املوؤرخ الربيطاين »اآرنولد توينبي« عندما قال: اإن الأمم 
ل متر�ض بل تنتحر وت�شقط حينما ل تتقبل النخب امل�شيطرة 
وامل�شوؤولة النرَّقد، فتدخل يف متاهات �شراع دائم ُيكبِّلها ويعجزها 

عن ابتكار حلول مل�شاكلها واأزماتها. 
لكي نتعامل ب�شكل فعال و�شليم مع واقعنا مبختلف جتلياته 
ان��ح��راف��ات��ه،  وت�شحيح  م�����ش��ارات��ه  �شبط  ون�شتطيع  وتعقيداته 
ونتمكن من التحكم الرا�شد يف حتديد اجتاهاته نحو امل�شتقبل، 
الريا�شيات  ع���امل  م��ق��ول��ة  اأع��ي��ن��ن��ا  ن�شب  ن�شع  اأن  علينا  ي��ج��ب 
النرَّقد  اأف�شل  »اأنا  كليرب«،  »يوهان�ض  الأملاين  الفلكي  والفيزيائي 
للجماهري«،  الأعمى  التاأييد  على  ذكي  واحد  �شخ�ض  احلاد من 
ونربي اأنف�شنا و�شبابنا على تقبل النرَّقد املو�شوعي والبنرَّاء ب�شدر 
رحب من كل �شخ�ض يوجهه لنا ول نوؤطر عقولنا يف اخليارات 
الثنائية »هل اأنت مع اأو �شد« واإمنا ُنعّودها على التفكري النقدي 
حركة  لدعم  القيمي؛  الجتماعي  بالن�شق  ربطه  مع  الإيجابي 
التقدم يف جمتمعاتنا وفتح اآفاق وا�شعة توؤ�ش�ض ملنطلقات حا�شمة 
وال�شلوكية،  الفكرية  منظومتنا  داخ��ل  احل�شاري  بالفعل  تدفع 
التي  ال�شحيحة  العقلية  باملبادئ واملفاهيم  تاأطريه  وتعمل على 
بكل  والتطور  التغيري  يف  والريادة  التنمية  م�شار  يواكب  جتعله 

جناح واقتدار �شواء يف احلا�شر اأو امل�شتقبل.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa
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إفريقيا
الإف��ري��ق��ي خطة عمل ملدة  و�شع الحت���اد 
ال��دول  اإل��ى  الهجرة  لوقف  �شنوات؛  ع�شر 
املتقدمة، ل�شيما ما بني اأ�شحاب املهارات 
ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��ل ل���� 70 األ����ف م��ه��اج��ر 

�شنويا.
فح�شب م�شودة تقرير اأعده الحتاد 
الأف��ري��ق��ي ب��ع��ن��وان الإط�����ار ال��ع��ام امل��ع��دل 
ل�شيا�شة الهجرة يف اأفريقيا وخطة العمل 
ال�شمراء  ال��ق��ارة  دول  ف��اإن  2018-2027؛  
ع��ل��ي��ه��ا  اخ�����ذ م����ا ي���ل���زم م����ن اإج���������راءات؛ 
مل��ن��ع خ���روج امل��واط��ن��ني م��ن ذوي امل��ه��ارات 
وامل��ه��ن امل��ط��ل��وب��ة م��ن اأط���ب���اء وممر�شني 
ت  واأ����ش���ار  امل��ت��ق��دم��ة.  ل��ل��دول  ومهند�شني 
الإفريقية  ال��دول  اأن  اإل��ى  م�شودة اخلطة 
ان  عليها  ال�شحارى  جنوب  دول  ل�شيما 

ت���واج���ه اآث�����ار ه��ج��رة ال��ع��ق��ول م���ن خ��الل 
العودة  يف  ال�شتات  يف  مواطنيها  ت�شجيع 
امل��ه��ارات  لتنمية ب��الده��م م��ن خ��الل نقل 
واملعرفة والتقنية لزمالئهم يف املواطنة.

  
سويسرا

وفرت معاهد التقنية يف �شوي�شرا 100 األف 
وظيفة، بعوائد ت�شل خلم�ض مرات ما مت 
فرنك  م��ل��ي��ار   13 بقمية  ف��ي��ه  ال���ش��ت��ث��م��ار 
اأم��ريك��ي(  دولر  مليار   13.7( �شوي�شري 

ح�شبما اأفادت جملة »�شوي�ض انفو«. 
تي  »اإي  معهد  ف��اإن  التقرير  وح�شب 
موظف،  األ���ف   21 ي��وظ��ف  للتقنية  ات�����ض« 
فرنك  مليار   3،5 ل�  ت�شل  ميزانية  ولديه 
���ش��وي�����ش��ري؛ اإّل اأن���ه ي���در اأرب���ع���ة اأ���ش��ع��اف 

ال�شتثمارات التي ت�شخ فيه. 

المغرب
مغربي  دره���م  مليار   70 امل��غ��رب  خ�ش�شت 
اأم����ريك����ي(؛  دولر  م���ل���ي���ار   7،6 )ح�������وايل 
ل��ت��ح�����ش��ني امل�������واد ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال����ظ����روف 
اجلامعات  يف  املغاربة  للطالب  الأكادميية 
اأثناء العام الأكادميي احلايل ح�شب ما اأفاد 
به رئي�ض الوزراء �شعد الدين العثماين يف 5 
فرباير 2018 احلايل يف كلمته اأمام جمل�ض 

�لنو�ب يف �لرباط. 
واأع���ل���ن رئ��ي�����ض ال�������وزراء امل��غ��رب��ي اأن 
ات��خ��ذت بع�ض الإج�����راءات مثل   احل��ك��وم��ة 
حت�����ش��ني ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ات، 
يف  والريا�شية  ال�شحية  املن�شاآت  وحت�شني 
اجل��ام��ع��ة، وجت��دي��د امل��ع��دات وامل��ن�����ش��اآت، مع 
زيادة عدد الطالب يف الكيانات واملوؤ�ش�شات 
اجلامعية التي ت�شتهر بقبولها لعدد ب�شيط 

القبول  ن�شبة  �شيزداد  حيث  ال��ط��الب،  من 
 %30 و  احل���ايل  ال��ع��ام  يف   %20 بن�شبة  فيها 
اأ�شتاذ   700 تعيني  و�شيتم  ال��ت��ايل،  العام  يف 

جامعي يف عام 2018. 

الصين
»ت��ريي��زا  ب��ري��ط��ان��ي��ا  وزراء  رئ��ي�����ض  اأع��ل��ن��ت 
فرعاً  ليفربول  جامعة  اف��ت��ت��اح  ع��ن  م���اي« 
لها يف ال�شني، بال�شراكة مع جامعة »جيان 
يف  بريطانيا  لتو�شع  ام��ت��داد  يف  جياتونغ« 
باأن  العامل؛ علما  لها يف دول  ف��روع  افتتاح 
تلك  من  الأ�شد  بن�شيب  حتظى  اآ�شيا  ق��ارة 
اأفريقيا  ق���ارة  تليها   ،%52 بن�شبة  ال��ف��روع 
بن�شبة  الأوروب����ي  الحت���اد  ث��م   ،%15 بن�شبة 
ثم   ،%11 بن�شبة  الأو���ش��ط  ال�شرق  ثم   ،%13

اأمريكا ال�شمالية بن�شبة %5.

تعد جامعة دلفت للتقنية اأكرب واأقدم 
ج��ام��ع��ة ت��ق��ن��ي��ة ح��ك��وم��ي��ة يف ه��ول��ن��دا. 
حتت�شها،  التي  باملدينة  تيمنا  �ُشميت 
يف  اجلامعات  اأف�شل  من  واح��دة  وتعد 
العامل،  والتقنية يف  الهند�شة  جمالت 
 200 اأف�����ش��ل  �شمن  ت�شنرَّف  م��ا  وع����ادة 
ج��ام��ع��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل. وه��ي 
ال��دوام  على  الأول  الت�شنيف  �شاحبة 

كاأف�شل جامعة تقنية يف هولندا.
واإل�����ى ج��ان��ب 8 ك��ل��ي��ات وال��ع��دي��د 
اجلامعة  ت�شم  البحثية،  املعاهد  م��ن 
األ��ف طالب وطالبة، مع   19 اأك��رث من 
اأكرث من 2900 عامل، واأكرث من 2100 

موظف للدعم والإدارة.
ع����ام 1842  ت��اأ���ش�����ش��ت اجل���ام���ع���ة 
م�����ن ق���ب���ل امل����ل����ك وي����ل����ي����ام ال����ث����اين، 
م��ل��ك ه��ول��ن��دا، ب��اع��ت��ب��اره��ا اأك��ادمي��ي��ة 
م���ل���ك���ي���ة، وك�������ان ه���دف���ه���ا ال��رئ��ي�����ش��ي 
ت��دري��ب موظفي اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة يف 

م�شتعمرات هولندا يف الهند.

و����ش���رع���ان م���ا ت��و���ش��ع��ت ال��ك��ل��ي��ة 
والتعليمية،  البحثية  مناهجها  يف 
ل���ل���ف���ن���ون  ك���ل���ي���ة  اأول  واأ�����ش����ب����ح����ت 
معهد  واأول   ،1864 ع��ام  التطبيقية 
على  وح������ازت   ،1905 ع����ام  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة 
احل����ق����وق اجل���ام���ع���ي���ة ال���ك���ام���ل���ة، ث��م 
لي�شبح  ا���ش��م��ه��ا  ت��غ��ي��ري  يف  جن��ح��ت 

جامعة دلفت للتقنية عام 1986

البرامج 
ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة« 16 درج����ة  ت���ق���دم »دل����ف����ت 
)ال��ع��ل��وم،  م���واد  �شمن  للبكالوريو�ض 
والريا�شيات(  والهند�شة،  والتقنية، 
وه���ن���د����ش���ة ال����ط����ريان وال���ري���ا����ش���ي���ات  
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وه���ن���د����ش���ة ال��ت�����ش��م��ي��م 
ال���������ش����ن����اع����ي، وال�����ع�����ل�����وم اجل���زي���ئ���ي���ة 

والتقنية.

التصنيف
وفقا  ه��ول��ن��دا،  يف  جامعة  اأف�شل  تعد 

»كيو  ت�شنيفات  الأخري من  لالإ�شدار 
احتلت  كما  العاملية،  للجامعات  اإ����ض« 
ت�شنيفات  منذ  عامليا  الثامنة  املرتبة 
 54 املرتبة  الآن  وحتتل  املا�شي،  العام 
العامل،  جامعات  اأف�شل  قائمة  �شمن 
ف�شال ع��ن ك��ون��ه��ا اأف�����ش��ل ج��ام��ع��ة يف 

البالد.
�شمن   2015 ع����ام  ��ن��ف��ت  ���شُ وق����د 
لدرا�شة  ال��ع��امل  يف  جامعة   15 اأف�شل 

الهند�شة الكيميائية.
الت�شنيف  م���وؤ����ش���رات  ب���ني  وم���ن 
ال�شت امل�شتخدمة يف تقييم اجلامعات، 
مرتبة  للتقنية  دلفت  جامعة  حققت 
ع��ال��ي��ة ع��ل��ى وج���ه اخل�����ش��و���ض، فيما 
لكل  امل�شجلة  ال�����ش��ه��ادات  ب��ع��دد  يتعلق 
ع�شو من اأع�شاء هيئة التدري�ض، وقد 
العامل  املرتبة 36 على م�شتوى  حازت 

يف تلك الت�شنيفات.
وه������ذا ال���رت���ي���ب اجل���ي���د ���ش��ب��ب��ه 
ت�شنيفات  يف  للجامعة  ال��ق��وي  الأداء 

جامعة دلفت للتقنية
Delft University of Technology

»ك��ي��و اإ������ض« ل��ل��ج��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة من 
حيث املو�شوع لعام 2017، حيث احتلت 
مكانها �شمن املراكز الع�شرة الأولى يف 
الهند�شة املعمارية، والهند�شة املدنية.

تكلفة  الدراسة
الحت�����اد  دول  خ�������ارج  م����ن  ل���ل���ط���الب 
الأوروب����������������������ي ل�������درا��������ش�������ة م����رح����ل����ة 
للعام  ي���ورو   10.111 ال��ب��ك��ال��وري��و���ض: 
ال���واح���د. اأم����ا م��رح��ل��ة امل��اج�����ش��ت��ري ف� 

15.166 يورو. 
 

عالقات الخريجين
مبتكرة  ف��ك��رة  اإل���ى  خل�شت  اجل��ام��ع��ة 
ل��ت��ج��م��ي��ع خ��ري��ج��ي��ه��ا م���ن ك���ل اأن���ح���اء 
ال�������ع�������امل؛ ح����ي����ث ع�����ق�����دت اح���ت���ف���ال 
ت��واج��ده��م يف  اأم��اك��ن  لهم يف  م�شغرا 
نيويورك،  ال��ع��امل:  يف  مناطق  خم�ض 
ول��ن��دن،  مك�شيكو،  ن��ي��و  واإ���ش��ط��ن��ب��ول، 

وكيتو عا�شمة الأكوادور.
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فضاءات
الرأي الجامعيالرأي الجامعي

ال�شبع  »ال��ع��ادات  ك��ويف  �شتفني  ك��ت��اب  حقق 
لأول  فعالية«، منذ �شدوره  الأك��رث  للنا�ض 
مرة عام 1989، مبيعات جتاوزت 15 مليون 

ن�شخة، وترجم اإلى 38 لغة.
�شبعة  ا�شتعرا�ض  ه��و  الكتاب  وه��دف 
اأن  على  ت�شاعدنا  كعادات  اإن طبقت  مبادئ 

ن�شبح اأكرث فعالية يف حياتنا العملية.
واأطلق عليها كويف »عادات«؛ لعتقاده 
باأن النجاح ل ميكن حتقيقه اإل بالتخل�ض 
ع��ادات جديدة  وبناء  القدمية  العادات  من 

فعالة، ت�شمن بطبيعتها النجاح والتفوق.
كيف نتخل�ض من عاداتنا املوؤملة؟!

ننطلق  ون��ح��ن  ال��ع��زي��زة  مملكتنا  يف 
للم�شتقبل بكل ثبات وعزمية وبكل اإرادة من 
م�شتقبلية  نقلة  لتحقيق  وال�شعب،  النظام 
حت��ق��ق ل��ب��الدن��ا ال��ع��ز وال���ش��ت��ق��رار يف ظل 

وجودنا يف بقعة جغرافية م�شطربة، لزلنا 
والتي ل  ال�شارة  العادات  نعاين من بع�ض 

تنا�شب هذا الع�شر املتطور.
ع�����ادات اأ���ش��ب��ه م���ا ت��ك��ون ب��ج��اه��ل��ي��ة يف 
اأ�شالفنا،  الفكر والتطبيق؛ مل نورثها من 
لكنها ظهرت يف ظل اأزمة فكرية مررنا بها 

يف املا�شي.
لذا يجب اإن نتخل�ض من هذه العادات 
جمتمعية،  �شخ�شية،  فكرية،  كانت،  اأينما 
فال يكفي اأن منر على اجلرح دون عالجه.

وعالجه ي�شتلزم ردة فعل من املري�ض 
جتاه ما يتعر�ض له حفاظا على م�شلحته، 
وحتقيقا للهدف الذي خلقنا من اأجله وهو 

»اإعمار الأر�ض«.
»متثل  ال��ع��ل��م��ي  تعريفها  يف  وال���ع���ادة 
تقاليد  �أو  طقو�س  م��ن  �لب�سري  �لن�ساط 

ت�����ش��ت��م��د يف اأغ���ل���ب الأح����ي����ان م���ن ف��ك��ر اأو 
كثري  يف  ال��ع��ادات  وت��دخ��ل  املجتمع  عقيدة 
م��ن م��ن��اح��ي احل��ي��اة م��ث��ل ال��ف��ن وال��رف��ي��ه 

والعالقات بني النا�ض«.
م�شرق  مل�شتقبل  ن�شري  اأن  ميكن  ول 
ال�شلبية  ع��ادات��ن��ا  بع�ض  ع��ن  تخلينا  دون 
التي ل تعود علينا بالنفع، وتكون �شببا يف 

تاأخرنا عن غرينا.
ولب��د من  ع��ادات جديده نتحلى بها 
تكون �شببا يف تقدمنا، بو�شفنا �شعبا راقيا 
التي  ال�شعيدة  احلياة  مقومات  كل  ميتلك 
جتعله يف مقدمة ال�شعوب بعلمه واأخالقه 

وعاداته.
ول��ي��ع��ل��م اجل��م��ي��ع ب��اأن��ن��ا ل��ن ن��ن��ج��ح يف 
ه��ذه  هيمنة  ظ��ل  يف  مكاننا  م��ن  ال��ت��ح��رك 

العادات اجلامدة على تفكرينا.  

األخالق والوظيفة
د . عبد اإلله الشهراني 

قسم الفقه، كلية الشريعة

اإن اخالقيات الوظيفة العامة من وجهة نظر اإ�شالمية، هي عبارة عن 
جمموع���ة من املبادئ والأخالق والقواعد النابعة من القراآن الكرمي 
وال�ش���نة النبوي���ة ال�ش���ريفة، والتي ت�ش���كل معيارا لل�ش���لوك الفردي اأو 
�الجتماع���ي، مبا متليه متطلبات كل وظيفة من �س���روط �أخالقية ال 
تتعار����ض م���ع هذه القواع���د واملعايري، حيث اأن الإ�ش���الم كمنهج يبنّي 
�ش���رورة مت�ش���ك املوظف والتزامه بجملة من الأخالقيات الوظيفية، 
ويو�ش���ح م���دى ارتباطه���ا بتاأدي���ة الواجب���ات الوظيفي���ة والإج���ادة يف 

العمل والإخال�ض، وهي من الأمور التي حث عليها الإ�شالم.
حي���ث ح���ددت �س���روط �لتعيني عل���ى �لوظيفة، يف نظ���ام �خلدمة 
�ملدنية ونظام خدمة �الأفر�د �لع�س���كريني و�ل�سباط: »�أن يكون �ملعنينَّ 
ح�ش���ن ال�ش���رية والأخالق...وغري حمكوم عليه بحد �شرعي اأو �شجن 

يف جرمية خملة بال�شرف اأو الأمانة«.
وه���ذ� يعن���ي �أن من �ل�س���روط �ملهم���ة يف تويل �لوظائ���ف �لعامة، 
�س���رط �أن يك���ون ح�س���ن �ل�س���رية و�الأخ���الق وع���دم ح�س���ول �ملتق���دم 

للوظيفة على حكم يف جرمية خملة بال�شرف والآداب.
واجلرمي���ة املخل���ة بال�ش���رف يق�ش���د به���ا: اجلرائم الت���ي تتنافى 
بطبيعته���ا م���ع الأخ���الق والأديان؛ ولذلك و�ش���عها املنظ���م يف معظم 

النظم اجلنائية يف درجة اجلرائم الكربى وهي اجلنايات.
وله���ذ� ف���اإن معرف���ة مث���ل ه���ذ� �ل�س���رط �مله���م، خا�س���ة للط���الب 
املقبلني على �ش���وق العمل، ميثل نقطة مهمة يف �شبط النف�ض واتزان 
ال�شخ�ش���ية، واأّل تاأخ���ذ الطال���ب انفع���الت وقتي���ة اأو ن���زوة �ش���يطانية 
تق�ش���ي عل���ى م�ش���تقبله يف حلظ���ة غفلة و�ش���هو، خا�ش���ة اأننا يف ع�ش���ر 
يبح���ث ع���ن اجل���ودة والتميز اأك���رث من البح���ث عن ال�ش���هادات. وعلى 
الطالب اأن يتمثل احلكمة القائلة: اإن ندمت على ال�ش���كوت مرة، فقد 

ندمت على الكالم األف مرة.

أ. د أحمد بن محمد
بن حميد

كلية الشريعة وأصول الدين 

العادات السبع

مشهور العمري
قسم اإلعالم واالتصال

يف  قطنته  ال���ذي  ال��ف��ن��دق  بهو  هبطت 
م��دي��ن��ة ال��ري��ا���ض، وب��ج��ان��ب م��ن��ه رك��ن 
الكتب  م��ن  طائفة  خزانته  يف  و�شعت 
مطلقا  ف�شويل  ي�شتثار  ول  النفي�شة، 
ال��ي��د،  م��ت��ن��اول  ك��ت��اب��ا يف  راأي����ت  اإذا  اإّل 
على  ب��الط��الع  نف�شي  ت��ه��داأ  فحينها 
عنوانه وتقليب اأوراقه؛ وحينها اأخذت 
يلفت نظري وجود  واأقلب ومل  اأطالع 
الع�شرينات من عمره،  �شاب يف مطلع 
عندما هممت باجللو�ض وبيدي جملد 
اإّل عندما هّب  من كتب تلك اخلزانة 
واقفا واأخذ يذهب ويجيء اأمامي، ثم 

يجل�ض ثم يقوم.
ال��ت��ف��ّت اإل��ي��ه ف�����ش��وب ب�����ش��ره اإيّل 
ن��ظ��ر امل���ت���ع���رف ع���ل���ي؛ ف��األ��ق��ي��ت عليه 
وهو  جال�شا،  كنت  ك��وين  رغ��م  ال�شالم 
واقف؛ فرد ال�شالم. كان ال�شالم مني 

اأعرفه  يعرفني ول  كان  ف��اإن  فا�شال،  
ينظر  ا�شتمر  اأن���ه  اإّل  اإيّل.  ف�شيقبل 
اآخ��ر فقام  وتناولت جملدا  يل، فقمت 
لأنني  ا�شتغرابي؛  ف��زاد  مني  واق��رب 
ا�شت�شعرت كاأنه هو من يريد اأن اأتعرف 

عليه.
اأع���رف���ه ف���اأن���ا يف م��دي��ن��ة غري  مل 
الإف��رجن��ي  ولبا�شه  فهياأته  مدينتي، 
ال��ن��اع��م ل ي�����ش��اع��داين ع��ل��ى ت��ذك��ره، 

ولي�ض من النوع الذي اآن�ض به.
اأن لعلي  �شابق  وذه��ب عني �شعور 
ثقلت  اأ�شعر،  ل  واأن��ا  معروفا  اأ�شحيت 
غرفتي  اإل��ى  ف�شعدت  ت�شرفاته  علي 
اأن��ه  نف�شي  ال��ن��زول ممنيا  ع����اودت  ث��م 
���ش��اح��ب��ي قد  اأن  ف��راع��ن��ي  ان�������ش���رف. 
اإليه  اجتمع  وقد  الفندق،  بهو  تو�شط 
و���ش��اب��ات يف  �شباب  م��ن  ره��ط خمتلط 

ال�شور  معه  يلتقطون  العمر،  مقتبل 
ب��اأ���ش��وات ف��رح��ة، وره���ط اآخ���ر يبحث 
عنه. فتعايل ال�شيحات اأ�شبه ب�شيحتي 

لو راأيت غائبا عزيزا جمعني به لقاء.
ك��ان��ت ع���الم���ات ال���زه���و ق���د ب��دت 
ال�����ش��اب وه���و ي�شمع  يف م��الم��ح ذل���ك 
اقربت  حينما  اإّل  اأتبينه  مل  ك��الم��اً 
م��ن��ه��م »ن���ح���ن ن�����ش��ك��رك ع��ل��ى حت��دي��د 
�شناباتك  ن��ت��اب��ع  »ن��ح��ن  امل���وع���د«،  ه���ذا 
با�شتمرار« كان يجيبهم والب�شر يتهلل 
من وجهه بال�شكر والوعد مبزيد من 
ال�شناب�شات التي كان وقعها غريباً على 

اأذين اآنذاك. 
خ��رج��ت م��ن ب��اب ال��ف��ن��دق ووف��ود 
الفئة  نف�ض  م��ن  ال��ف��ن��دق  اإل���ى  داخ��ل��ة 
اأن  ح��ني،  بعد  اإّل  اأفطن  مل  العمرية. 
عرب  مقاطعه  انت�شرت  ال��ذي  �شاحبي 
بالتافه  م��الأه��ا  وق��د  الذكية  الأج��ه��زة 
الذي  احلديث  من  واللغو  الكالم  من 
و�ن��ح��ط��اط  �ل��ف��ك��ر  ت�سطيح  يف  ي�سهم 
وال�شعي  اله��ت��م��ام��ات  وت��ف��اه��ة  الهمم 
�شرب  قد  و�شيلة،  باأ�شرع  ال�شهرة  اإل��ى 
مل��ت��اب��ع��ي��ه م����وع����دا يف ه�����ذا ال���ف���ن���دق؛ 

ليحظوا بالنظر اإلى طلته البهية.
وق��د  اإيّل  ن���ظ���رات���ه  م���ن  ف��ع��رف��ت 
عن  متخلف  �أين  معجبوه  ب��ه  �أح����اط 
الركب، اإذ كان من املفر�ض وقد كان 
ينظر اإيّل، وتهياأ يل لالجتماع به قبل 
�شاكرا  ج��ذل  اإل��ي��ه  اأ���ش��ارع  اأن  معجبيه 
الظروف التي هّياأت يل ال�شكن يف هذا 

الفندق لأ�شرف بلقائه.

مشهور الغفلة
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الرأي الجامعي

د. خيرية السقاف..
رائدة العلم واإلعالم

وجوه

سارة القحطاني

م�شرف،  متتلك  واأدب���ي  ثقايف  واأمن���وذج  متوهج،  واإع��الم��ي  علمي  ن�شائي  رم��ز 
م�شرية من العطاء جتلت بالإبداع  و�شرية من الكفاح تكللت بالنجاح وال�شموخ، 
يف  �شحفية  اأول  لتكون  العلمي؛  وال��ن��ب��وغ  والإ����ش���رار  احل�شي  ال��داف��ع  نقلها 
اجلزيرة العربية تتولى من�شب مدير حترير، واأول رائدات العمل الأكادميي 
على م�شتوى اخلليج وال�شعودية؛ اإنها قدوة ال�شيدات و�شيدة املثقفات �شاحبة 

القلم اخلالق الدكتورة خريية ال�شقاف.
ال�شقاف  حممد  اإبراهيم  ابنة  وه��ي  �شعودية،  واأدي��ب��ة  اأكادميية  ال�شقاف، 
يحيى  الدكتور  وزوج��ة  ال�شابق،  الوطني  والقت�شاد  املالية  وزارة  ع��ام  مدير 
حممود بن جنيد، اأمني عام مكتبة امللك فهد ال�شابق، واأمني عام مركز امللك 

في�شل احلايل ولها من الأبناء ثالث اأولد وابنة واحدة.
والثقافة.  والأدب  والعلم  بالتدين  عرفت  عائلية  بيئة  يف  ال�شقاف  ن�شاأت 
وبداأت يف كتابة املقالت يف �شن مبكرة جدا، عندما كانت بال�شف الأول متو�شط، 
العمل  وت��درج��ت يف  وامل��ج��الت،  ال�شحف  امل��ق��الت يف  ع��ددا من  ون�شرت حينها 
ملن�شب مدير حترير يف �شحيفة  ت�شل  �شيدة  اأول  اأ�شبحت  اأن  اإل��ى  ال�شحفي، 
»الريا�ض« مطلع الثمانينات من القرن املا�شي. بعدها تولت من�شب الإ�شراف 

على �شفحة املراأة، وُخ�ش�شت لها زاوية يومية.
  ال�����ش��ق��اف، م��ن ال���رائ���دات يف ال��ع��م��ل الأك���ادمي���ي ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اخلليج 
�شعود  امللك  بجامعة  البنات  لكليات  وكيلة  عينت  وق��د  حت��دي��دا.  وال�شعودية 
عينت  كما  ال�شعودية،  اجلامعات  م�شتوى  على  ن�شائية  وكيلة  ك��اأول  بالريا�ض، 
عميدة ملركز الدرا�شات اجلامعية للبنات )1990- 1997( يف جامعة امللك �شعود.
  ان���ف���ردت  ال�����ش��ق��اف يف جم���ال ال��ق�����ش��ة ال��ق�����ش��رية. و����ش���درت جمموعتها 
الق�ش�شية »اأن تبحر نحو الأبعاد« يف العام 1982، ت�شمنت 18 ق�شة، وتناولت 
جوانب حياتية واجتماعية خمتلفة، كان للمراأة ن�شيب وحيز وا�شع منها، كما 
ال�شعودي.  الإب��داع  بالإجنليزية، جميعها تهتم برجمة  لها ثالث كتب  �شدر 

وكان من اأبرز موؤلفاتها كتاب »عندما تهب الرياح  يع�شف املطر«.
وبعد �شنني من الإبداع توجت بو�شام امللك عبدالعزيز من الدرجة الأولى 
لريادتها  تقديرا  »اجلنادرية«  افتتاح  حفل  يف  لل�شعوديات  ومثال  ب��ارزة  كقامة 
وجهودها يف خدمة الوطن، يف تكرمي هو يف حقيقته، تكرمي وتقدير لكل امراأة 

�شعودية ب�شكل عام ولكل مثقفة و�شحافية ب�شكل خا�ض.
امل��ج��ال  ت��ل��م��ي��ذات��ه��ا يف  وامل��ن��ا���ش��ل��ة،  امل��ت��م��ي��زة  ال�����ش��ق��اف  ت���اأث���رت ب�شخ�شية 
الأكادميي، والثقايف والإعالمي؛ فقد كانت م�شدر فخر واعتزاز. جتيد خلق 
اجلمال  ر�شم  يف  والإيجابية  التفاوؤل  �شكب  وتتقن  وامل�شتقبل،  ال��ذات  يف  الثقة 

والإبداع بحروف م�شتنرية.
النقاء  اإّل  ي�شبهه  ل  خمتلف،  ن��وع  م��ن  وت��ف��رد  فخر  من���وذج  ال�����ش��ق��اف، 
على  �شاهداً  ظل  بعمل  �شنعتها  وماتعة  معطاءة  طويلة  ورحلة  والبيا�ض. 

تفوقها علما واأداًء.

اأرفع راأ�شي من على و�شادة اختفت 
ن�شف مالحمي فيها، واأزيل حلافاً 
واأع��ادين  ال�شتاء  ق�شوة  حماين من 
ُغ��ِم��َرْت  حليب  ك��وب  مثل  ر�شيعة، 
ورائ��ي  تاركة  ب�شكويت،  قطعة  فيه 
اأن حفظني  ب��ع��د  اح��ت��واين  ���ش��ري��را 

اهلل واأحياين من جديد.
ها اأنا ا�شتيقظ بعد يوم م�شى، 
ن�شيت فيه ما جرى، ا�شتعد للذهاب 
بغد  واأم���ل  ط��م��وح  وُك��ل��ي  للجامعة 
�شر  ما  �شديقاتي  ت�شاألني  م�شرق. 

ابت�شامتك؟ 
اب��ت�����ش��ام��ة! اأت���ذك���ر اأن��ن��ي ب���داأت 

ي���وم���ي ب��ل��ق��اء رب����ي وم��ق��اب��ل��ة اأم���ي 
مع  وال�شحك  الإفطار  مائدة  على 
اخ��وت��ي ث��م وداع اأب���ي يل ع��ن��د ب��اب 

اجلامعة.
وب����ال����رغ����م م����ن �����ش����دة ج��م��ال 
اأنني  اإل  الأم��ور التي حدثت معي؛ 
اأق�����ول ل��ه��م: ارت�����ش��ف��ت ك���وب ق��ه��وة 

فقط.
داخلك جميال، كلما  كلما كان 
اأج���م���ل، فجمالك  اأ���ش��ب��ح خ��ارج��ك 
احلقيقي يبداأ من الداخل، ب�شفاء 
على  ي��ن��ع��ك�����ش��ان  روح،  ون���ق���اء  ق��ل��ب 

مالحمك.

هكذا هي البت�شامة تنعك�ض على 
ليومنا  ع��ن��وان��ا  وت���ك���ون  �شخ�شياتنا 
الذي نعي�شه، ترافقنا مع كل خطوة؛ 
فالبت�شامة  جديدة.  اآفاقا  لنا  فتفتح 
حت��ق��ق ك���ل اأم���ان���ي���ك وت������ربزك داخ���ل 
جم���ت���م���ع���ك ال�������ش���غ���ري. الب���ت�������ش���ام���ة 
اأن نزرعها يف  ب�شحرها اجلميل يجب 
عنواناً  لنا  وجنعلها  حياتنا،  ج��وان��ب 
لنعي�ض  ونتعلمها  نعلمها  اإل��ي��ه،  نعود 
مع  اأدب  فالبت�شامة  غ��رين��ا،  ويعي�ض 
الب�شر  اهلل ومع خلقه، فقد قال خري 
حممدا �شلى اهلل عليه و�شلم »تب�شمك 

يف وجه اخيك �شدقة«.

كوب قهوة
 مرام حسن عسيري 
قسم اللغة العربية



اللغة واإلعالم

ال�����دورة 17 ال��ت��ي ت��ق��ام ي��وم��ي ال��ث��ال��ث 
اأب��ري��ل امل��ق��ب��ل يف مدينة  وال���راب���ع م��ن 
جمريا، على مدى التاأثري الذي تركته 
املنطقة  مل��ل��ف��ات  امل�شاحبة  ال��ت��ح��دي��ات 
العربي،  الإع���الم  �شاحة  على  العربية 
يواجهها  التي  ال�شعوبات  ذلك  يف  مبا 
الإعالميون يف تناول الأو�شاع الراهنة 
ب���اأ����ش���ل���وب م��ه��ن��ي ي��ت�����ش��م ب��احل��ي��ادي��ة 
واملو�شوعية ومبا يعني على القراب 
م�����ن احل����ق����ائ����ق وي�������ش���ه���م يف حت��ل��ي��ل 
اأن  ميكن  ما  على  للوقوف  م�شمونها 
تطورات  من  الأو�شاع  تلك  عنه  ت�شفر 
لال�شتعداد لتوظيف فر�شها ومعاجلة 

تداعياتها. 

ك�����ش��ف ن����ادي دب���ي ل��ل�����ش��ح��اف��ة، اجل��ه��ة 
املنظمة ملنتدى الإعالم العربي، املنعقد 
حتت رعاية نائب رئي�ض الدولة، رئي�ض 
دب���ي، �شاحب  ال�����وزراء، ح��اك��م  جمل�ض 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
من  امل��ق��ب��ل��ة   17 ال�������دورة  اأن  م���ك���ت���وم، 
»حت��ولت  �شعار  حت��ت  �شتعقد  املنتدى 
ال�����ش��وء  لت�شليط  م���وؤث���رة«  اإع��الم��ي��ة 
على املتغريات التي ط��راأت اأخ��ريا على 
امل�����ش��ه��د الإع����الم����ي ال���ع���رب���ي، وم���دى 
تاأثري الإعالم يف امللفات املهمة القائمة 
دفة  العربية، ويف توجيه  ال�شاحة  على 

بع�شها �شواء �شلبا اأم اإيجابا.
�شركز  النادي،  م�شوؤويل  وح�شب 

وع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ�����ر، ي�شعى 
املنتدى يف دورة هذا العام اإلى تكوين 
����ش���ورة وا���ش��ح��ة لأه����م ال��ت��ح��ولت 
الإعالم  �شكل وم�شمون  نالت  التي 
التطور  بفعل  والعربية  وال�شحافة 

التقني الراهن. 
واأو����ش���ح���ت م���دي���رة ن����ادي دب��ي 
لل�شحافة بالإنابة، ميثاء بوحميد، 
اأن �شعار املنتدى لهذه الدورة يعرّب 
ع����ن جم���م���وع���ة ك���ب���رية وم���ت���ع���ددة 
بهدف  ال�شلة  ذات  املو�شوعات  من 
ر���ش��د وحت��ل��ي��ل الجت���اه���ات امل��وؤث��رة 
يف الإعالم العربي والعاملي، ل�شيما 
الذي  التاأثري  مبدى  منها  املتعلقة 

»تحوالت مؤثرة«.. شعار الدورة 17
لمنتدى اإلعالم العربي

مللفات  امل�شاحبة  التحديات  تركته 
املنطقة العربية على �شاحة الإعالم 

العربي.
واأكدت بوحميد اأن املنتدى من 
خالل مو�شوع دورته املقبلة يوا�شل 
ر�شالته يف تعزيز م�شاركة الإعالم يف 
يواجهها  التي  للتحديات  الت�شدي 
برزت  التي  تلك  وحتديدا  املجتمع، 
العام  خ��الل  ووا���ش��ح  حديث  ب�شكل 
2017 والتي زادت من �شعوبة الدور 
معها  التعامل  كيفية  يف  الإع��الم��ي 
ب�شكل  حتليلها  اأو  ب��ه��ا  ال��ت��ن��ب��وؤ  اأو 
يو�شح احلقائق بعيدا عن العواطف 

اأو النحياز.
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تغريدة وزير بلجيكي 
بشأن اللغة العربية

تثيرا جدال
 André »اأثارت تغريدة لوزير امليزانية واخلدمة العامة البلجيكي »اأندريه فالهو
Flahaut، اقرح فيها تعزيز تدري�ض اللغة العربية يف مدار�ض بالده، جدل وا�شعا 
خالل الأيام املا�شية. وقال موقع »يورو نيوز«، اإن الوزير البلجيكي ن�شر يف الثاين 
من فرباير اجلاري، ن�شر وزير بلجيكي تغريدة عرب موقع »توير«، يقرح فيها 
تعزيز تدري�ض اللغة العربية يف مدار�ض بالده؛ مما اأثار موجة كبرية من اجلدل 

على مواقع التوا�شل الجتماعي؛ وبخا�شة بني النخب ال�شيا�شية.
وع��ل��ى اأث���ر اجل���دل، اق���رح ال��وزي��ر »ف��اله��و« فتح نقا�ض ع��ام على الإذاع���ة 
باإهمال  اتهامه  واأهمها  والن��ت��ق��ادات،  املالحظات  جميع  على  للرد  البلجيكية، 
اللغات الوطنية؛ حني اتهمته الع�شو يف اجلزء الأملاين من بلجيكا جيني بالتو�ض 

موي�ض،  مقرحة "تعزيز الأملانية بدل من العربية".
ثقافات  عندها  تلتقي  بلجيكا  مثل  بلد  »يف  ن��ي��وز«:  »ي���ورو  م��وق��ع  وي��ق��ول 
بلجيكا  اأن  �شيما  ل  احل�شا�شية؛  �شديدة  اللغات  ق�شايا  ُتَعد  اأوروب��ا،  واقت�شادات 
البالد،  ب�شمال  الفالندر  على ثالثة جمتمعات، هي: جمتمع  تتوزع  الحتادية 
بالأملانية  الناطقون  يركز  حني  يف  اجل��ن��وب،  يف  بالفرن�شية  الناطق  واملجتمع 

�شرقا«.
وتتمتع كل من هذه املجتمعات بخ�شو�شيات يف بع�ض املجالت، على غرار 
اللغات  م��ن  ك��ل  اإع��ط��اء  على   1963 ع��ام  ق��ان��ون  ين�ض  فيما  الثقافة؛  اأو  التعليم 
من   %59 بها  يتحدث  التي  الهولندية  هناك  وبذلك  اإقليما؛  الر�شمية  الثالثة 
اأقل من  ال�شكان، والفرن�شية التي يتحدث بها 40%، والأملانية التي يتحدث بها 

1%، وهو ما يف�شر اقراح موي�ض، ح�شب مراقبني.
اللغة  اأن  اأظهرت   ،2013 عام  بروك�شل،  اأعدتها جامعة  درا�شة  اأن  اإلى  ي�شار 
يف  امل�شتعملة  اللغات  من   104 �شمن  من  الرابع،  املركز  حتتل  اأ�شبحت  العربية 

العا�شمة البلجيكية بروك�شل، بعد الفرن�شية والإجنليزية والهولندية.
واأ���ش��ارت ال��درا���ش��ة اإل��ى اأن���ه، وخ��الل �شت �شنوات فقط، ارت��ف��ع ع��دد الذين 
يعلنون عن التحدث، ب�شكل رئي�شي، بالعربية من 6.6% اإلى 17.9% وفق الدرا�شة 

التي توؤكد اأن ذلك يرجع اإلى الركيبة ال�شكانية ملدينة بروك�شل.

نادي دبي للصحافة
تاأ�ش�ض  ال��ذي  لل�شحافة  دب��ي  ن��ادي  ميثل 
بتوجيهات من نائب رئي�ض الدولة، رئي�ض 
جم��ل�����ض ال���������وزراء، ح���اك���م دب�����ي، ���ش��اح��ب 
ال�شمو، ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
وال��ع��ام��ل��ني  لل�شحافيني  ح��ي��وي��ة  من�شة 
يف امل���ج���ال الإع���الم���ي ل��ل��ن��ق��ا���ض واحل����وار 
ال�شلة  ذات  الق�شايا  اأه���م  يف  وال��ت��ب��اح��ث 
امل�شتويات  خمتلف  على  اليومية  باحلياة 

ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية.
لل�شحافة  دب��ي  ن��ادي  موقع  وح�شب 
ع��ل��ى ���ش��ب��ك��ة الن���رن���ت ف���اإن���ه ي��ق��وم ب���دور 
حم���وري يف دع��م وتطوير ق��ط��اع الإع���الم 
اإطالق  على ال�شعيد الإقليمي من خالل 

الإع���الم  منتدى  م��ث��ل:  متفردة  م��ب��ادرات 
ال���ع���رب���ي، وج���ائ���زة ال�����ش��ح��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة، 

وتقرير نظرة على الإعالم العربي.
وي�شت�شيف النادي ب�شكل دوري نخبة 
من املتحدثني وكبار ال�شخ�شيات للتوا�شل 
م����ع مم���ث���ل���ي و����ش���ائ���ل الإع���������الم امل��ح��ل��ي��ة 
ال�شحافيني  اإل����ى  اإ���ش��اف��ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة، 
الزائرين. وي�شهم كونه ع�شوا موؤ�ش�شا يف 
احتاد نوادي ال�شحافة العاملية، يف تاأ�شي�ض 
والأفكار  املعلومات  لتبادل  حيوي  منتدى 

مع اأع�شاء نوادي ال�شحافة حول العامل.
دوري��ا،  لل�شحافة  دب��ي  ن��ادي  وينظم 
ن������دوات وور�������ض ع��م��ل ت��ب��ح��ث يف ال��ع��دي��د 

ال�شيا�شي  بالواقع  املتعلقة  الق�شايا  م��ن 
والجتماعي، وقطاعات الأعمال والتعليم 

وتكنلوجيا املعلومات والإعالم والثقافة.
ك����م����ا ي���ن���ظ���م ال������ن������ادي ال����ل����ق����اءات 
للتوا�شل  فر�شا  توفر  التي  ال�شحافية 
وتبادل الأفكار، كما تفتح جمالت وا�شعة 
ل��ل��ح��وار ب���ني ���ش��ن��اع الأخ����ب����ار وو���ش��ائ��ل 
الإعالم، اإ�شافة اإلى اللقاءات مع الكتاب 
ال��ت��ي ت��اأت��ي يف اإط���ار ج��ه��ود ال��ن��ادي لي�ض 
فقط لإ�شراك الكتاب يف نقا�شات مفتوحة 
وجادة مع القراء وممثلي و�شائل الإعالم 
ولكن اأي�شا لن�شر ثقافة القراءة واحرام 

الكتب والكتاب. 

من  كتابا  اللقاءات  هذه  وت�شت�شيف 
ي�شهم  والجت��اه��ات، مما  املدار�ض  خمتلف 
ب�����ش��ك��ل اإي���ج���اب���ي وب���ن���اء يف ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة 

الإبداع والبتكار.
اإحدى  املتخ�ش�شة  املنتديات  ومتثل 
اأب������رز ال��ف��ع��ال��ي��ات ع��ل��ى اأج����ن����دة ال���ن���ادي، 
وت��ت�����ش��م��ن ه����ذه امل��ن��ت��دي��ات ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
التي  التفاعلية  وال��ن��دوات  العمل  جل�شات 
تغطي خمتلف جمالت العمل الإعالمي، 
قيمة  ودرا����ش���ات  معمقة  حت��ال��ي��ل  وت��ق��دم 
املنتدى،  يتناولها  التي  املو�شوعات  ح��ول 
وي�������ش���ارك يف امل��ن��ت��دي��ات ن��خ��ب��ة م���ن اأب����رز 

اخلرباء من كل اأنحاء العامل.
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اللغة واإلعالم

مشهور العمري

يحتفل العامل هذه الأيام باليوم العاملي 
ل���الإذاع���ة، وال����ذي ي�����ش��ادف 13 ف��رباي��ر 
م��ن ك��ل ع���ام. وق���د اخ��ت��ري ه���ذا ال��ت��اري��خ 
اإذاع����ة الأم��م  اإط���الق  ليتزامن م��ع ي��وم 

املتحدة عام 1946. 
و�شلط اأ�شتاذ ق�شم الإعالم والت�شال 
ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم الإن�������ش���ان���ي���ة ب��اجل��ام��ع��ة، 
ال���ربوف���ي�������ش���ور ع���و����ض اإب���راه���ي���م ع��و���ض، 

ال�شوء على فكرة الحتفال.
وق���ال »ج����اءت ف��ك��رة الح��ت��ف��ال بهذا 
لالإذاعة  الإ�شبانية  الأكادميية  من  اليوم 
ال����ت����ي ق����دم����ت ط���ل���ب���ا ر����ش���م���ي���ا ل��ل��م��ج��ل�����ض 
للربية  املتحدة  الأم��م  ملنظمة  التنفيذي 
دورتها  يف  »اليون�شكو«  والثقافة  والعلوم 
ع��ام  �شبتمرب  يف  ان��ع��ق��دت  ال��ت��ي   187 رق���م 
لالأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  واأق��رت��ه��ا   ،2011
امل��ت��ح��دة، ف��اأ���ش��ب��ح ب��ذل��ك ه��و ي���وم الإذاع����ة 
ال��ع��امل��ي ال����ذي حت��ت��ف��ل ب���ه ج��م��ي��ع وك���الت 
الأم����م امل��ت��ح��دة، و���ش��رك��اوؤه��ا، وب��راجم��ه��ا، 
العامل.  بقاع  �شتى  املنت�شرة يف  و�شناديقها 
ط��ل��ب��ت امل��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة م���ن امل��ح��ط��ات 
املحطات  ت�شاعد  اأن  ال�شخمة  الإذاع���ي���ة 
العامل  ب��ق��اع  �شتى  يف  وال��ن��ام��ي��ة  ال�شغرية 
باخلربات والدعم املادي واملعنوي لتنه�ض 

بر�شالتها الإذاعية«.

أول تجربة لبث الصوت البشري
واأ���ش��اف »يف ه��ذه ال��ذك��رى نحيى اأول من 
حمطة  عرب  الب�شري  ال�شوت  ببث  قاموا 
م��ت��وا���ش��ع��ة يف ي���وم 31 دي�����ش��م��رب م���ن ع��ام 
1906، حيث ا�شتمع بحارة ال�شفن الرا�شية 
اليوم،  ذل��ك  الأمريكية يف  امل��وان��ئ  اأح��د  يف 
لأول ���ش��وت ب�����ش��ري ي��ت��ح��دث ع���رب رادي���و 

متوا�شع و�شغري احلجم.
ال��ب��ح��ارة ع��ل��ى م�شافة  وك����ان ه����وؤلء 
ب�����ش��ع م��ئ��ات م���ن الأم���ت���ار م���ن م��ق��ر تلك 
التي  الوليدة  التجريبية  الإذاعية  املحطة 
التاريخي  البث  ذلك  منها  واأر�شل  اأ�ش�شها 
اأوب��ري في�شندن« يف بلدة برانت  »ريجنالد 

روك بولية ما�شا�شو�شيت�ض الأمريكية.
ك���ان ذل���ك اح��ت��ف��ال بليلة عيد   وق���د 
امليالد، وقدم برناجما ق�شريا جدا احتوى 
وق�شيدة  مو�شيقيتني،  مقطوعتني  على 

�شعرية، ثم ختمها بحديث ق�شري للتهنئة، 
ثم ودع اجلمهور بقوله »دمتم على خري«. 

كانت تلك اأول اإذاعة يف تاريخ الب�شرية«. 

أول محطة إذاعية
اإذاع��ي��ة  اأول حم��ط��ة  اأي�����ش��ا  »ن��ح��ي��ي  واأردف 
ن�����ش��اأت يف  اأي�����ش��ا  ال��ع��امل وه���ي  منتظمة يف 
اأقامها  حيث  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات 
امل�هند�ض الأمريكي ال�شاب »فرانك كونراد« 
 ،1920 ع���ام  اأواخ������ر  يف   Frank Conrad
اأن��ه  بحكم  الرخي�ض  على  ح�شل  عندما 
العمل،  م��ق��وم��ات  ومي��ت��ل��ك  م��وؤه��ل  �شخ�ض 
وظ�����ل ي���ج���ري ال���ع���دي���د م����ن الخ���ت���ب���ارات 
م�شنع  داخ���ل  طويلة  ل�شنوات  الال�شلكية 
 Westinghous يتبع ل�شركة و�شتنجهاو�ض
ل������الإل������ك������رون������ي������ات  والت�����������������ش��������الت يف 
م���دي���ن���ة ب���ت�������ش���ب���ورج ب����ولي����ة ب��ن�����ش��ل��ف��ان��ي��ا 

.Pennsylvania
حجمها  يف  متوا�شعة  املحطة  وكانت 
على  واعتمدت  وبراجمها،  اإر�شالها  وق��وة 
بع�ض املو�شيقى ونتائج الألعاب الريا�شية. 
اأع���داداً  توا�شعها  رغ��م  ا�شتقطبت  ولكنها 
اأح��د  اأغ�������رى  مم��ا  امل�ش�تمعني  م��ن  ك��ب��ريًة 
اأ���ش��ح��اب امل���ح���الت ال��ت��ج��اري��ة يف ال��ولي��ة 
للبيع   Radios ا�شتقبال«  »اأج��ه��زة  بعر�ض 

مقابل ع�شرة دولرات للجهاز.
ول��ع��ب الأم��ري��ك��ي »دي��ف��ي��د ���ش��ارن��وف« 
جعل  يف  م��ه��م��ا  دورا   David Sarnoff
الربامج الإذاعية عمال جتاريا مربحا منذ 

ذلك التاريخ«. 

انتشار المحطات اإلذاعية
ووا�شل الربوف�شور عو�ض قائال »اأ�شدرت 
احل��ك��وم��ة الأم��ري��ك��ي��ة »ق���ان���ون الإذاع������ة« 
اأق���ر  ال�����ذي   ،1927 ع����ام  يف   Radio Act
البث  تنظيم  �شلطة  للحكومة  ت��ك��ون  اأن 

الإذاعي كخدمة �شعبية عامة.
وك������ان ذل�����ك ال���ق���ان���ون ه����و ال���ب���داي���ة 
احلقيقية لتنظيم العمل الإذاع��ي لي�ض يف 
العامل،  بقاع  واإمن��ا يف كل  اأمريكا وحدها؛ 
وب���ع���د ف����رة وج���ي���زة م���ن ت��ل��ك ال��ت��ج��ارب 
ال��ن��اج��ح��ة ان��ت�����ش��رت امل��ح��ط��ات الإذاع���ي���ة يف 
كثري من الدول، ف�شهدت بريطانيا بداية 

اأول برنامج اإذاعي يف عام 1922.
ب��داأ رادي��و فرن�شا بث  ويف نف�ض العام 

ب��راجم��ه م��ن حم��ط��ة اإر����ش���ال ب���ربج اإي��ف��ل 
حمطة  باإقامة  اأملانيا  حلقتها  ثم  ال�شهري، 

اإذاعية عام 1923.
اأوروبا  وبعد عام واحد كانت كل دول 
اأدخلت  الغربية وال�شرقية بال ا�شتثناء قد 

حمطات اإذاعية يف بلدانها.
العامل  يف  �شار  1925م  ع��ام  وبحلول 
ح����وايل 600 حم��ط��ة اإذاع���ي���ة، وخ����الل 10 
حيث  ال��ع��دد،  ذل��ك  ت�شاعف  فقط  �شنوات 
ال��دول  الإذاع��ي��ة يف معظم  دخلت اخلدمة 
امل��ه��ت��م��ة ب��ال��ت�����ش��ن��ي��ع ال��ت��ق��ن��ي وا����ش���ت���رياد 

الأدوات احلديثة.
وت��ن��وع��ت اأج���ه���زة ا���ش��ت��ق��ب��ال ال��رادي��و 
�ملحطات.  هذه  �لتقاط  على  �ساعدت  �لتي 
وب��ح��ل��ول الأل��ف��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة اأك����دت درا���ش��ات 
بالد  ك��ل  دخلت  ق��د  الإذاع����ة  اأن  اليون�شكو 
اأ�شبح مبقدور كل ف��رد على  ال��ع��امل، واأن��ه 
وج��ه الأر����ض اأن ميتلك ج��ه��از رادي���و بعد 
منها  ه��ائ��ل��ة  بكميات  ال�����ش��رك��ات  دف��ع��ت  اأن 
وباأ�شعار  خمتلفة  اأ�شكال  يف  الأ���ش��واق  اإل��ى 

اقتناء  م��ن  الأط��ف��ال  حتى  مكنت  متباينة 
الأجهزة التي يريدونها«.

موجات قصيرة وأخرى متوسطة
وا�شر�شل »بعد اأن كانت الإذاعات ت�شتخدم 
بداياتها  يف   SW الق�شرية  امل��وج��ات  نظام 
ب���اإدخ���ال نظام  ت��دري��ج��ي��ا  ذل���ك  تخلت ع��ن 
املوجات املتو�شطة MW وموجات الت�شكيل 
ال��رددي FM ال��ذي ابتكره يف ع��ام 1939، 
اأدي�����ش��ون اآرم�����ش��روجن، ث��م ن��ظ��ام التقنية 
هائلة  ن�شبة  وف��ر  ال��ذي   Digital الرقمية 
�لطاقة و�سهل عملية �اللتقاط، حتى  من 
نظام  املن�شرم،   2017 ع��ام  نهايات  يف  ج��اء 
ال��ذي   Radio Garden ال��رادي��و  حديقة 
التي   Google »غوغل«  تقنية  اعتمد على 
هاتفه  ع��رب  ي�شتمع  اأن  اإن�����ش��ان  ك��ل  مكنت 
اإذاع��ة يرغبها يف العامل مهما  النقال لأي 
�شعف اإر�شالها اأو �شغر حجمها من خالل 
ال����دوائ����ر اخل�������ش���راء ع��ل��ى خ���ارط���ة ال��ك��رة 

الأر�شية طوال �شاعات اليوم.

العالم العربي واإلذاعة
وع����ن الإذاع��������ة يف ال���ع���امل ال���ع���رب���ي، ق��ال 
ال���ربوف���ي�������ش���ور ع���و����ض اإب���راه���ي���م ع��و���ض، 
»�شهد عاملنا العربي تدفقا هائال للربامج 
الإذاعية عرب ال�شنوات، حيث  اأدخل العرب 
امل��ح��ط��ات الإذاع���ي���ة يف ب��الده��م م��ن��ذ وق��ت 
اجل��زائ��ر،  1925 يف  ب��ع��ام  ب���داأ  ج���دا،  مبكر 
وت��ب��ع��ه��ا يف ن��ف�����ض ال���ع���ام ب��ع�����ض ج��م��اع��ات 
ال���ه���واة يف ال��ع��ا���ش��م��ة امل�����ش��ري��ة ال��ق��اه��رة 
�شرعان  اإذاع��ي��ة �شغرية  واأن�����ش��اأوا حمطات 
لأول  املجال  لتف�شح  احلكومة  اأوقفتها  ما 

حمطة ر�شمية تتبع للدولة يف عام 1934.
وبعد فرة  ق�شرية انت�شرت الإذاعات 
يف بقية البلدان العربية، فبداأ الإر�شال يف 
 ،1935 ع��ام  تون�ض  ويف   ،1928 ع��ام  امل��غ��رب 
ع��ام 1940،  وال�شودان  ع��ام 1936،  وال��ع��راق 
 ،1948 ع���ام  والأردن   ،1941 ع���ام  و���ش��وري��ا 
وال�شعودية عام 1949، والكويت عام 1951، 
 ،1969 ع��ام  واأب���و ظبي   ،1968 ع��ام  وق��ط��ر 

وُعَماْن عام1970.

اإلذاعة في السعودية
واأ�����ش����اف »ظ��ل��ت حم��ط��ات الإذاع�������ة يف 
اململكة العربية ال�شعودية يف ازدياد عرب 
 AM ال���  نظامي  م�شتخدمة  ال�شنوات 

.FM �وال
وم����ن اأك����رث امل��ح��ط��ات الإذاع���ي���ة 
���ش��ع��ب��ي��ة ح��ال��ي��ا يف ال�����ش��ع��ودي��ة وت��ب��ث 
ال��ع��ام،  ال��ربن��ام��ج  اإذاع���ة   ،AM بنظام 
واإذاع�������ة ال���ربن���ام���ج ال���ث���اين، واإذاع�����ة 
ال���ق���راآن ال���ك���رمي، واإذاع������ة ال��ربن��ام��ج 

الأوربي، واإذاعة نداء الإ�شالم.
اأم���ا يف امل��ح��ط��ات ال��ت��ي تبث على 
 ،»MBC FM« فقد برزت ،FM نظام 

.»U FM« و ،»FM و »روتانا
وع���م���وم���ا ت��ب��ق��ى الإذاع���������ة ���ش��ي��دة 
الإع��الم  �شبكات  تطورت  مهما  املواقف 
الأخ��رى بحكم خ�شائ�ض  والف�شائيات 
الب�شر،  قطاعات  لكل  املحببة  ال��رادي��و 
ويبقى يومها العاملي معلما بارزا بحكم 

هذا التاريخ الزاهي للراديو«.

بروفيسور عوض: »اليوم العالمي لإلذاعة«
فكرة إسبانية أقرتها األمم المتحدة 

تبقى اإلذاعة سيدة 
المواقف مهما تطورت

شبكات اإلعالم 
والفضائيات األخرى بحكم 
خصائص الراديو المحببة 
لكل قطاعات البشر.. 
ويبقى يومها العالمي 
معلما بارزا بحكم هذا 
التاريخ الزاهي للراديو
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م��ث��ل م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري يف امل�����ش��ارك��ة يف 
والثقافة   ل��ل��راث  الوطني  امل��ه��رج��ان 
اأك���رث  ال����ع����ام،  »اجل����ن����ادري����ة 32« ه����ذا 
م�����ش��ارك��ني  م����ن  ����ش���خ�������ض،   500 م����ن 
يف ال���ع���رو����ض ال�����ش��ع��ب��ي��ة واحل��رف��ي��ني 
وامل����ن����ت����ج����ات ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة وال��������راث 

والتنظيم وال�شتقبال.
اإم��ارة ع�شري هذا  وتاأتي م�شاركة 
ال��ع��ام، بعد اأن وج��ه اأم��ريه��ا، الأم��ري 
ف��ي�����ش��ل ب���ن خ���ال���د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
م�شرف،  ب��ن  في�شل  برئا�شة  اللجنة، 
ع��ل��ى اأن ت��ك��ون امل�����ش��ارك��ة ه����ذا ال��ع��ام 
ن���وع���ي���ة وخم���ت���ل���ف���ة، وم���ب���ن���ي���ة ع��ل��ى 
ال�شابقة،  امل�شاركات  جتربة  خال�شة 
ل��ت��ق��وم ال��ل��ج��ن��ة م��ن��ذ وق����ت م��ب��ك��ر يف 
اخ���ت���ي���ار امل�������ش���ارك���ني وال���رك���ي���ز على 
جتويد املنتجات واحلر�ض على عر�ض 
يلبي  ومب��ا  مبتكرة،  بطريقة  امل��وروث 

تطلعات الزوار.
اللجنة  اأن  »ب��ن م�شرف«  واأو���ش��ح 
ف���رزت ب��دق��ة امل�����ش��ارك��ات ووق��ف��ت على 
مت  ح���ي���ث  امل�������ش���ارك���ة،  ت��ف��ا���ش��ي��ل  اأدق 
املنطقة،  ميثلون  �شخ�ض   500 تر�شيح 
ومعار�ض  منتجة  واأ�شر  حرفيني  بني 
تخ�ض  ومعرو�شات  ومتاحف  تراثية 

الهوية الع�شريية.
اأن »امل�������ش���ارك���ة ه��ذا  اإل�����ى  واأ�����ش����ار 
و���ش��اب��ات  ل�شباب  اأرك���ان���ا  �شمت  ال��ع��ام 
م�����ب�����دع�����ني، ورث�����������وا ح�������رف ي����دوي����ة 
و����ش���ن���اع���ات م���ن اأج�����داده�����م وق���ام���وا 
عليها  واأ�شافوا  م�شوارهم،  با�شتكمال 
ال��وه��ج حتى  لها  اأع���ادت  مل�شات مميزة 
من  ال�شتفادة  منها  عاملية،  اأ�شبحت 
الغنية  للمنطقة  الطبيعية  امل�����وارد 
القط  ال��رب،  التمر،  الع�شل،  مبنتجات 
الع�شريي، ال�شمن، املنتجات اجللدية، 
اخل�شف  مثل  ال��ي��دوي��ة،  وامل�����ش��غ��ولت 
النخيل، ومت حتويه  الذي ي�شنع من 
ف��ري��دة،  م��ن��زل��ي��ة  واأدوات  ���ش��ج��اد  اإل���ى 
ال�شعبية  ال���وج���ب���ات  اإل����ى  ب��الإ���ش��اف��ة 
مثل  ع�شري،  منطقة  بها  ت�شتهر  التي 
ال��ع��ري��ك��ة، امل�����ش��غ��وث��ه، احل��ن��ي��ذ، خبز 

الفطري، واأنواع متنوعة«.

عدد زوار القرية تجاوز 100 ألف
500 شخص ينقلون تراث عسير لزوار الجنادرية
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وت��اب��ع »اإ���ش��اف��ة اإل��ى وج��ود �شباب 
يف  املتناثرة  الأح��ج��ار  من  ي�شتفيدون 
الأودي������ة واجل���ب���ال وب��ع�����ض الأ���ش��ج��ار 
ال���ب���ح���ري���ة ال���ت���ي ق����ام����وا ب��ت��ح��وي��ل��ه��ا 
امل�شابح  يف  ت�شتخدم  فنية  حت��ف  اإل���ى 
واخل������������وامت والأق�������������الم واخل����ن����اج����ر 

والتحف املنزلية الفنية«.
واأ�شاف اأن املوروث اجلنوبي غني 
القرية،  بالكامل يف  ول ميكن عر�شه 
اجل���ه���ود  ك����ل  ب���ذل���ت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإل 
ل��ل��ت��ن��وي��ع، ح��ي��ث مت ت��ر���ش��ي��ح ���ش��اب��ات 
العاملية  اإل���ى  باملنطقة  امل����وروث  نقلن 
ف��ت��م اإع�����ادة اإح���ي���اء ال���ث���وب ال��ع�����ش��ريي 
ب���ت�������ش���ام���ي���م مم����ي����زة اأ����ش���ب���ح���ت م��ن 
النحت  اإل��ى  اإ�شافة  الفارهة،  املالب�ض 
الف�شة  وامل�����ش��وغ��ات م��ن  على احل��ج��ر 
والذهب و�شناعة اخلناجر وخالفها.

م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال رئ��ي�����ض ال��وف��د، 
هذا  امل�شارك  الوفد  اإن  ماطر،  اأ�شامة 
�شعبية، هي  ف���رق  ث���الث  »���ش��م  ال��ع��ام 
ف��رق��ة ع�����ش��ري، ورج����ال اأمل����ع، وب��ل��ق��رن، 
���ش��اع��ًرا و تنظيم  ومب�����ش��ارك��ة م��ن 15 
اأنه مت لأول مرة تعيني  �شاًبا، كما   15
م�����ش��وؤول��ة ل��ل��وف��د ال��ن�����ش��ائ��ي م��ن اأج��ل 
وحلها،  امل��الح��ظ��ات  ا�شتقبال  ���ش��رع��ة 
وال���ت���وا����ش���ل م���ع ال��ف��ت��ي��ات وال��ن�����ش��اء 
امل�������ش���ارك���ات، والل����ت����ق����اء ب��ال��ع��ائ��الت 

وا�شتقبال املالحظات وال�شكاوى«.
خ��م��ي�����ض  حم���اف���ظ���ة  اأن  واأب��������ان 
م�شيط، اأعدت وجهزت ق�شر الطني 
مب���ع���ر����ض ت����راث����ي وم���ت���ح���ف اأث�����ري 
اإ�شافة  ال����زوار،  ل�شتقبال  وجمل�ض 
اأرب���ع���ة ط���واب���ق يف ق�شر  اإل����ى ���ش��غ��ل 
احل��ج��ر م��ن ق��ب��ل حم��اف��ظ��ة بلقرن، 
�شمت اأجنحة تراثية وفوتوغرافية، 
والأكالت  الزوار  وجمل�ًشا ل�شتقبال 

ال�شعبية.
واأ����ش���ار اإل����ى ال��ت��ن��وع ال����ذي ت�شمه 
ق��ري��ة ع�����ش��ري ب��اجل��ن��ادري��ة ه���ذا ال��ع��ام، 
ح���ي���ث ي���ج���د ال��������زوار ج��م��ي��ع امل��ن��ت��ج��ات 
الثقايف  وامل���وروث  اليدوية  وامل�شغولت 
امل����ت����ن����وع، ومب���������ش����ارك����ة م�����ن ح��رف��ي��ني 
وحرفيات منهم من جتاوز ال� 70 عاما، 
باململكة،  حرفية  اأ�شغر  م��ن  وبح�شور 
والتي تبلغ من العمر ع�شرة اأعوام تعمل 
اجلره والنق�ض وتر�شم القط الع�شريي 

واللوحات الفنية وتلوينها.
افتتاحها  منذ  القرية  اأن  يذكر 
ا�شتقبلت ما يزيد عن مائة األف زائر 
ك���واح���دة م��ن اأع��ل��ى امل��ن��اط��ق زي���ارات 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اجل��ن��ادري��ة واأك��رثه��ا 
 41 بلغت  املعرو�شات، حيث  تنوًعا يف 

ركًنا متنوعا.
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تقنية

نأسف لإلزعاج 
وإضاعة دقيقة

يف 14 فرباير احلايل، وحتديدا يف متام الرابعة �شباحا منه، انقطعت خدمة 
الإنرنت يف اأحد فنادق العا�شمة اليابانية طوكيو لفرة مل ت�شل الدقيقة 
كاملة! اإّل اأن هذه الثواين، ق�شت م�شجع مدير الفندق، مما قاده لالعتذار 
بخطاب ر�شمي جلميع النزلء يف الفندق، الأمر الذي اأثار ده�شة وا�شتغراب 

اجلميع!
التوقيت،  ه���ذا  امل��رج��ح خ���الل  وم���ن  ف��ج��را،  ال��راب��ع��ة  ك��ان��ت  فال�شاعة 
واأهمية  امل�شوؤولية  ح�ض  ولكن  عميق،  �شبات  يف  يغطون  الأغلبية  يكون  اأن 
الرغبة  الفندق،  ما حرك يف مدير  هو  للنزيل،  الكامل  والح��رام  الوقت 

يف العتذار.
عند قراءتي لهذا اخلرب، توقفت م�شتدركا لدقيقة كذلك، وت�شاءلت 
بكل براءة: كم من انقطاع لالإنرنت دام لأيام واأحيانا لأ�شهر دون اأن ن�شمع 

اأو نقراأ »ناأ�شف لإزعاجكم!«.
هل ثقافة العتذار معدومة يف جمتمعاتنا العربية؟

اأ�شاأل واأنا على يقني تام باأننا مازلنا نعترب العتذار، جزءا من التنازل 
املهني عن معركة. األي�ض الأحرى بنا اأن نكون نحن ال�شباقون لالعتذار ملن 

ي�شتحق، كجزء ل يتجزاأ من ثقافتنا الإ�شالمية!
ملاذا اأثار اعتذار مدير الفندق الياباين، ا�شتغرابنا؛ بل حتى امتعا�ض 

البع�ض مّنا، ومل يرث اإعجابنا؟
لأننا باخت�شار نرى اأن العميل اأو الزبون ياأتي اأخريا ولي�ض اأول، ولو 
على  لت�شابقت  القطيع،  ب�شيا�شة  العمالء  تعامل  تنتهج  ال�شركات  تكن  مل 

اإر�شاءه، ل على �شلب ما يف جيبه!
اأن  نحتاج  املجتمعية،  نوعية يف حياتنا  نقلة  اليوم مقبلون على  نحن 
نواكبها بتغيري الكثري من ال�شلوكيات اخلاطئة حتى يف تعاملنا مع الآخر، 
وهذا التوجه اجلديد لبد اأن يدعم بالحرام والقيم والأخالق التي هي 

اأ�شا�ض ثقافتنا الإ�شالمية.
ب��ل ه��ي ف��ع��ل يوثق  ت��ن��ط��ق،  ل���الإزع���اج« لي�شت جم���رد كلمة  و »ن��اأ���ش��ف 

عالقتك مع الطرف الآخر. 

حسن أحمد العواجي
ريتويت

تطبيق لمعالجة اإلدمان على 
شبكات التواصل االجتماعي

 
من�شات  ا�شتخدامات  ل�شبط   In Moment تطبيق  ال�شركات  اإح���دى  قدمت 
�شبكات التوا�شل الجتماعي، حيث يقوم التطبيق ب�شبط الوقت الذي مي�شيه 
امل�شتخدم على �شبكات التوا�شل مع ح�شاب كل من�شة، ومن ثم اإر�شال التنبيهات 
يف حالة جتاوز الوقت املحدد مع القدرة على منع امل�شتخدم من دخول من�شات 
متجري  ع��رب  وم��ت��وف��ر  جم���اين  التطبيق  اأخ����رى.  م���رة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�شبكات 

.App Store و  Google Play

تطبيقات

• افتح تطبيق جهات الت�شال.
• اخر رمز العدادات.

ج��ه��ات  اإدارة  ���ش��م��ن  ت�����ش��دي��ر  اخ���ر   •
الت�شال.

• حدد جميع جهات الت�شال.
.VCF ت�شديراإلى ملف •

• حفظ امللف بعد تغيري ال�شم.

سؤال في التقنية

ي���ع���ت���رب ال���ب���ك�������ش���ل اأ�����ش����غ����ر م�����ا مي���ك���ن مت��ث��ي��ل��ه 
ال�����ش��ورة  م��ك��ون��ات  م��ن  خ�شائ�شه  يف  وال��ت��ح��ك��م 
عن�شر  فهو  املختلفة،  بتقنياتها  ال�شا�شات  على 
م��ن��ف��رد يف م�����ش��ف��وف��ة ال�����ش��ورة ال��ن��ق��ط��ي��ة. وق��د 
 1965 ع��ام  م��رة  لأول  بك�شل  م�شطلح  ا�شتخدم 
 Frederic �شي.بيلينج�شلي  فريدريك  بوا�شطة 
C.Billingsley لي�شف عنا�شر ال�شورة يف فيديو 
التقط ل�شطحي القمر واملريخ، وذكر حينها باأن 
م��اك فرلند  اأي  كيث  العامل  اأخ��ذ عن  امل�شطلح 

Keith E.McFarland من خمترب بالو األتو.

تكنو +

البكسل Pixel أصغر وحدة نقطية

فون مارت

كيف يتم نقل جهات االتصال من هاتف قديم 
لهاتف آخر بنظام أندرويد؟

هاتف بثالث خيارات للذاكرة 
ZTE من شركة

اأعلنت �شركة ZTE عن هاتفها اجلديد Blade V9 والذي �شيكون متاحاً للعر�ض 
يف موؤمتر MWC يف بر�شلونة نهاية ال�شهر احلايل باملوا�شفات التالية:

.1080p شا�شة قيا�ض 5.7 وبدقة و�شوح� •
• معالج من نوع Snapdragon 450 ثماين النواة من كوالكوم.

• ت�شميم �شناعي من املعدن والزجاج بالكامل.

• كامريا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجابك�شل.
• كامريا اأمامية بدقة 13 ميجابك�شل.

• ثالث خيارات للذاكرة الع�شوائية 2 جيجابايت، 3 جيجابايت، 4 جيجابايت.
• ثالث خيارات للذاكرة الداخلية 16،32،64 جيجابايت.

• الألوان املتوفرة الأ�شود والذهبي.

• ف��ت��ح جم��ل��د ال��ت��ن��زي��الت وال�����ش��غ��ط 
.VCF مطول على ملف

امل�������ش���ارك���ة وح��ف��ظ  ع���ل���ى زر  ال���ن���ق���ر   •
ال��ربي��د  اأو   Google Drive يف  امل��ل��ف 

الإلكروين.
• فتح امللف اجلديد من الهاتف، و�شيتم 

حفظ جهات الت�شال وب�شكل مبا�شر.
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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
هادي الشهراني

أمل أبو مديني، ليال الشهري

التحرير الفني
عادل العقيد، حيدر حاج نور

التصوير
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
سعيد خلوفة

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت
باسم المشرف العام

صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها

مبنى المدرجات المركزية )ب(

هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933
aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام

twitter.com/aafaqkku
facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة
تعبر عن وجهة نظر أصحابها

وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق
أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة
لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد
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الصفحة األخيرة

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

غائم مشمس
مشمسجزئيا مشمس غائم مشمسمشمس

مشمسجزئيا غائم 
جزئيا مشمس

16-2918-3219-3220-3122-3311-2710-2512-2516-2815-3111-2111-2111-2211-21       11-22

مشمسمشمسمشمس مشمس مشمس

المدينة الثالثة
 Twin Cities مدين���ة اأبها ومدينة خمي�ض م�ش���يط، تعتربان تواأمني
وكل منهما له �شخ�شيته واأدواره التكميلية، كمكونات ملفهوم العا�شمة 

احل�شرية للمنطقة.
اأبه���ا كمدين���ة ر�ش���مية حتت���وي عل���ى كاف���ة القطاع���ات التمثيلية 
لأجهزة الدولة، ومبا متتاز به من هدوء و�شكينة، تاأتي مدينة خمي�ض 

م�شيط كمحافظة لها تقاليدها و�شخبها وحركتها التجارية.
وقريبا �ش���تكون هناك مدينة ثالثة هي الفرعاء مبا حتتويه من 
مدين���ة جامعي���ة ك���ربى وحوله���ا الكثري م���ن اخلدمات التي توؤ�ش����ض 

ملفهوم املدينة الثالثة يف املنطقة.
ووجود الفرعاء بقوة ح�ش���ور جامعة امللك خالد هناك، �شيعطي 
امتدادا لكل من اأبها واخلمي�ض، �شواء كان امتدادا جغرافيا اأو �شكانيا 

اأو خدماتيا.
وه���ذا ي�ش���هم يف تو�ش���يع رقع���ة اخلدم���ات الت���ي تقدمه���ا الدول���ة 
للمجتم���ع املحلي، وي�ش���هم كذلك يف تخفيف ال�ش���غط على اخلدمات 

احلالية يف اأبها واخلمي�ض.
ومع النتقال التدريجي للجامعة اإلى الفرعاء، ابتداًء من العام 
الق���ادم ب���اإذن اهلل، �ش���يتم اإعادة ر�ش���م خارطة جدي���دة للمنطقة تتغري 
فيه���ا الطرق والجتاهات، وتتنوع فيها اخلدم���ات واملرافق، وهذا من 
�ش���اأنه اأن يرثي املكان ويعزز ال�شخ�شية  اجلديدة يف مفهوم العا�شمة 

الكربى للمنطقة.

نافذة

العالم من حولنا

ساكي
الراهب
»ساكي الراهب« هو نوع

من أنواع قرود الساكي، التي 
تعيش في القارة األميركية 
الجنوبية، وبالذات في البيرو 
وكولومبيا وبوليفيا، وسط 
الغابات المطيرة، وتقطن األشجار 
المرتفعة، التي تقفز عليها 
وبينها لمسافات طويلة بسبب 
قوة سيقانها. يتراوح طولها 
بين 30 و 50 سنتيمترا وتزن

ما يقارب 2 كيلوغرام، وتتغذى 
على فاكهة األشجار وبذورها. 
ويطلق عليها لقب »الراهب« 
بسبب ميلها لالنعزال
في مخابئها.
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