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ق��ال فيها »اإّن���ا يف وق��ت يف اأم�����س احلاجة 
اإل���ى م��زي��د م��ن وع��ي اجل��ام��ع��ات ب��دوره��ا 
�أه��م  وم��ن  �ملجتمع  بها يف خدمة  �مل��ن��اط 
العلمي  ال��ب��ح��ث  يف  اإ���س��ه��ام��ه��ا  اأدواره�������ا 

ورعايتها الدرا�سات العليا«.
الركن  اأن  اإل��ى  ال�سماعيل  واأ���س��اف 
الباحث  هو  العليا  الدرا�سات  يف  الركني 
�ل��ع��ل��م��ي و�إع���������د�ده و�ل����ر�م����ج �مل��ن��وط��ة 
�أن  فيه  وق��ت خا�ص نحتاج  ب��ه؛ كوننا يف 
�ل��ري��ادي��ة  عالقاتها  يف  �جل��ام��ع��ات  تعنى 
اال�ستثمار  م��ن  ن��اب��ع  امل��ج��ت��م��ع. وه���ذا  يف 
ظل  ويف  �ل�شابة  قيادتنا  ظ��ل  يف  �لأم��ث��ل 

فيها  تت�سافر  وم��ه��م  ك��ب��ر  ب���دور  ت��ق��وم 
املادية  االإمكانات  كافة  لت�سخر  اجلهود 
و�لب�شرية ملو�كبة م�شرية �لتقدم و�لنماء 
�ل��ر���ش��ي��دة  ت��ع��م��ل عليها ح��ك��وم��ت��ن��ا  �ل��ت��ي 
�مللك  �ل�شريفني  �حلرمني  خ��ادم  بقيادة 
وويل  اهلل  حفظه  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
ع���ه���ده �لأم������ني ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �مل��ل��ك��ي 
االأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 

وفقه اهلل.
�أن �جل��ام��ع��ة  �إل����ى  ف��اي��ع  �آل  و�أ����ش���ار 
حت���ر����س م���ن خ����ال ه����ذا امل���وؤمت���ر على 
ت�����ب�����ادل �خل����������ر�ت يف ك�����ل م�����ا ي��خ�����ص 

من  �لوطني  و�لتحول  �ل��و�ع��دة  �ل��روؤي��ة 
خالل �لتطلع �إلى �حلر�ك �لوطني �لذي 

تعي�سه اململكة العربية ال�سعودية.
ف��ي��م��ا اأو������س�����ح ع��م��ي��د ال����درا�����س����ات 
�لعلمية  �للجنة  رئي�ص  باجلامعة  �لعليا 
ل��ل��م��وؤمت��ر �ل��دك��ت��ور �أح��م��د �آل ف��ائ��ع ب��اأن 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د وك���اف���ة اجل��ام��ع��ات 
كبرية  مب�شوؤوليات  ت�شطلع  �ل�شعودية 
فيما يتعلق بالعملية التعليمية والبحثية 
م�شوؤولياتها  م��ن  �نطالقاً  و�ملجتمعية، 
�ل���ر����ش���م���ي���ة و�لأدب������ي������ة جت�����اه �لإن�������ش���ان 
و�مل���ك���ان، لف��ت��ا �إل����ى �أن ت��ل��ك �مل�����ش��وؤول��ي��ة 

أسبوعية جامعة
الملك خالد

�لأ�شتاذ  �لتعليم،  وزي��ر  معايل  عن  نيابة 
معايل  �فتتح  �لعي�شى،  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور فالح 
ب���ن رج�����اء اهلل ال�����س��ل��م��ي ي����وم االأرب����ع����اء 
امل��ا���س��ي م���وؤمت���ر »ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا يف 
اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة.. ال���واق���ع واآف����اق 
للجنة  �لعام  �لأم��ني  بح�شور  �لتطوير«، 
�لتعليم  جمل�ص  باأعمال  �لقائمة  �ملوؤقتة 
�ل�شالح،  �لدكتور حممد  �لأ�شتاذ  �لعايل 
وم�����س��ارك��ة ع���دد م��ن ع��م��داء ال��درا���س��ات 
العليا والباحثني يف اجلامعات ال�سعودية 

بفندق ق�شر �أبها.
ورح����ب ال�����س��ل��م��ي يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء 
ب�������ش���ع���ادة �لأم���������ني �ل�����ع�����ام و�حل�������ش���ور 
العليا  الدرا�سات  وامل�ساركني من عمداء 
ل�شيوف  ناقال  �ل�شعودية،  باجلامعات 
�جل���ام���ع���ة و�مل��ن��ط��ق��ة حت���ي���ات وت��ق��دي��ر 
���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي االأم����ر في�سل 
منطقة  �أم��ري  عبد�لعزيز  ب��ن  خالد  ب��ن 
�ل�شمو  ن��ائ��ب��ه ���ش��اح��ب  ع�����ش��ري، و���ش��م��و 
�مللكي �لأمري تركي بن طالل؛ لفتا �إلى 
املوؤمتر برعاية  اأن اجلامعة نظمت هذا 
م���ع���ايل وزي�����ر �ل��ت��ع��ل��ي��م ب���ال���ت���ز�م���ن مع 
العليا  ال��درا���س��ات  لعمداء   13 االجتماع 
ال�سلمي  وق��ال  ال�سعودية.  اجلامعات  يف 
مب��ك��ان��ت��ه��ا  خ���ال���د  �مل���ل���ك  ج��ام��ع��ة  »ر�أت 
اأن يكون  العلمية وروؤيتها اال�ست�سرافية 
لطرح  فر�شة  وفروعه  بعنو�نه  �ملوؤمتر 
�ل��و�ق��ع  �إل���ى  �ملنطلقة  �لعلمية  �ل����روؤى 
وامل��ت��ج��ه��ة ن��ح��و م�����س��ت��ق��ب��ل ال���درا����س���ات 
�لعليا يف جامعات �ململكة، يف �شوء نظام 
 2030 اململكة  وروؤي��ة  اجلديد  اجلامعات 

وبر�مج �لتحول �لوطني«.
اأن اجل��ام��ع��ة  واأك�����د ال�����س��ل��م��ي ع��ل��ى 
امل�ساركات  حتويه  ما  ب��اأن  تامة  ثقة  على 
العلمية واملداخات العميقة والتو�سيات 
�ملرتقبة �شت�شهم بحول �هلل يف �شنع �آفاق 
�مل�شتقبل وجتاوز عو�ئق �حلا�شر لر�مج 
�ل�شعودية،  �لعليا يف جامعاتنا  �لدر��شات 
�شاكر�ً لوزير �لتعليم رعايته لهذ� �ملوؤمتر 
ودعمه �مل�شتمر للجامعة، مو�شاًل �شكره 

للباحثني والباحثات امل�ساركني .
بدروه �ألقى كلمة �مل�شاركني �لأ�شتاذ 
بجامعة  �لعربية  �للغة  بكلية  �مل�����ش��ارك 
االإم�������ام حم��م��د ب���ن ���س��ع��ود االإ���س��ام��ي��ة 
�لدكتور �بر�هيم بن عبد�هلل �ل�شماعيل، 

�لدر��شات �لعليا، وقال »بكل �أمل �أرجو �أن 
تتمكن  بتو�سيات  واللقاء  املوؤمتر  يخرج 
اإي��ج��اب��ا ع��ل��ى واق���ع ال��درا���س��ات العليا يف 
جامعاتنا ووطننا �لعزيز، و�أن تكون نو�ة 
لنطالق �لعديد من �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت 
واللقاءات التي تخدم الدرا�سات العليا يف 

اجلامعات ال�سعودية«.
ويف ختام احلفل كرم مدير اجلامعة 
�شعادة �لأمني �لعام لّلجنة �ملكلفة باأعمال 
الدكتور  االأ�ستاذ  العايل  التعليم  جمل�س 
حم��م��د �ل�����ش��ال��ح، و�مل���ت���ح���دث �ل��رئ��ي�����ص 
الثالث  العليا  الدرا�سات  الجتماع عمداء 

�مل��ل��ك �شعود  �مل�����ش��ارك م��ن ج��ام��ع��ة  ع�شر 
�لدكتور �إبر�هيم �حلركان، ونائب �ملدير 
للتقومي  �ل��وط��ن��ي  ل��ل��م��رك��ز  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال��دك��ت��ور �سالح  واالع��ت��م��اد االأك���ادمي���ي 

الغامدي.
جل�سات   9 ي�سم  امل��وؤمت��ر  اأن  ي��ذك��ر 
علمية يقدمها عدد من املهتمني وعمداء 
اجلامعات  خمتلف  من  العليا  الدرا�سات 
�ل�����ش��ع��ودي��ة خ���الل ف���رة �إق��ام��ت��ه و�ل���ذي 

ي�شتمر ملدة يومني.

عبد العزيز رديف

نج��ح علماء وط��اب كلي��ة الكيمياء 
بجامعة موسكو في تحديث وتركيب 
دقائق نانو مادة الغرافين وتحويلها 
إلى أش��كال ش��بيهة بقناديل البحر، 
ف��ي  اس��تخدامها  يمك��ن  والت��ي 
والبطاري��ات. وتفيد مجلة  المكيفات 
العل��وم التطبيقي��ة الس��طحية، ب��أن 
الغرافي��ن ه��و م��ادة س��مكها ذرة 
واحدة سداس��ية الش��كل، تس��تخدم 
منذ فترة ف��ي األلكترون��ات النانوية 

ألنها مادة عالية التوصيل.
م��ن  تمك��ن  العلم��اء  فري��ق 
تطوي��ر م��ادة وس��طية بي��ن الغرافين 
نانوي��ة( قطرها  )حراش��ف  والغرافيت 
 7-6 م��ن  تتك��ون  نانومت��ر   20-15
طبق��ات م��ن الغرافي��ن. وتتمي��ز هذه 
الم��واد بس��طحها المتط��ور، ويمكن 
األقط��اب  صن��ع  ف��ي  اس��تخدامها 
الفائق��ة  للمكيف��ات  الكهربائي��ة 
والبطاري��ات. وعن��د معالجة س��طحها 
ب��ذرات النتروجين تس��اعد عل��ى تغيير 

خواصها الكهركيميائية واالمتصاص.

العالم +
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زار مركز األمير منصور بن مقرن الثقافي وكرم الفائزين بجائزة التميز
ودشن مشروعات جامعية بأكثر من 200 مليون ريال

نائب أمير المنطقة يرعى حفل تخريج
الدفعة الرابعة لطالب جامعة بيشة

يحيى التيهاني

د�شن �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري تركي 
ب��ن ط���الل ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ن��ائ��ب �أم��ري 
�لعلمي  �ل��وق��ف  م��وؤخ��ر�،  ع�شري  منطقة 

يف  امل�ساريع  من  وع��ددا  بي�سة  جامعة  يف 
ب��اأك��ر م��ن 200 مليون ري��ال،  اجل��ام��ع��ة 
ك��م��ا رع���ى ���ش��م��وه ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ط��الب 
�لدفعة �لر�بعة باجلامعة، وذلك يف مقر 

�ملجمع �لأكادميي للبنني يف �ملحافظة.

وف���ور و���ش��ول ���ش��م��وه م��ق��ر �حل��ف��ل، 
ب���د�أت م�شرية �ل��ط��الب �خل��ري��ج��ني من 
ج��م��ي��ع ال��ك��ل��ي��ات وف������روع اجل���ام���ع���ة مع 
����ش��ت��ع��ر����ص �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات و�ل���ر�م���ج 

االأكادميية التي توؤهلهم ل�سوق العمل.

بالقر�آن  �خلطابي  �حل��ف��ل  ب���د�أ  ث��م 
�أل��ق��ى معايل مدير جامعة  ث��م  �ل��ك��رمي، 
نقادي  ب��ن حامد  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  بي�سة 
ك��ل��م��ة ب���ه���ذه �مل���ن���ا����ش���ب���ة، رف�����ع خ��الل��ه��ا 
امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  والتقدير  ال�سكر 

عبدالعزيز  بن  خالد  بن  في�سل  االأم��ر 
فعاليات  لرعايته  ع�شري؛  منطقة  �أم��ري 
وم���ن���ا����ش���ط �جل����ام����ع����ة وت�����وف�����ري ك���اف���ة 
�لت�شهيالت؛ لأد�ء دورها �لر�ئد ومتابعة 
و��شر�تيجية  ل��روؤي��ة  �مل�شتمرة  �شموه 
�جل���ام���ع���ة، ك���م���ا رف�����ع م��ع��ال��ي��ه �ل�����ش��ك��ر 
امللكي االأمر  ال�سمو  والتقدير ل�ساحب 
ت��رك��ي ب��ن ط���الل ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز نائب 
�أم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري ل��رع��اي��ت��ه حفل 
�خل��ري��ج��ني وت��د���ش��ني �ل���وق���ف �ل��ع��ل��م��ي 

وم�ساريع اجلامعة.
واأو�سح الدكتور نقادي اأن اجلامعة 
ع���م���ل���ت ب���ك���ل ق���ط���اع���ات���ه���ا �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
امل��م��ل��ك��ة 2030،  واالإداري���������ة وف����ق روؤي������ة 
��شتطاعت  �جل��ام��ع��ة  ك��ل��ي��ات  �أن  م��ب��ي��ن��ا 
تقدمي ر�سالتها التعليمية يف حمافظات 
كما  وتثليث،  و�ل��ن��م��ا���ص  وب��ل��ق��رن  بي�شة 
����ش��ت��ح��دث��ت م����رك����ز� ل����ري����ادة �لأع����م����ال 
لحت�شان  »�إمكانات«  وبرنامج  و�لإب��د�ع 
وتاأهيلهم  �لإب��د�ع��ي��ة  �ل��ط��الب  م�شاريع 
�ملهارية  قدر�تهم  وتنمية  �لعمل  ل�شوق 
�إل����ى �أن �جل��ام��ع��ة  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة، م�����ش��ري� 
�لر�مج  لتطوير  نهج  م�شروع  �عتمدت 
و�خل���ط���ط �ل���در�����ش���ي���ة ل��ت��ك��ون م��و�ك��ب��ة 
علوم  من  ��شتجد  وم��ا  �لع�شر  ملتطلبات 
باإن�شاء  قامت  �أنها  �إل��ى  �إ�شافة  ج��دي��دة، 
ليكون  و�ل���ش��ت�����ش��ار�ت؛  للبحوث  معهد 
ب��ني �جل��ام��ع��ة و�لقطاعات  ه��م��زة و���ش��ل 
�لعلمية  بالدر��شات  و�لقيام  �خلارجية 
موؤكد�  �ملجتمع،  لق�شايا  حلول  و�إي��ج��اد 
�لكفاء�ت  �أن �جلامعة ت�شعى ل�شتقطاب 
العمل يف  �سوق  احتياجات  اأه��م  وحتديد 
�لتعليمية؛  �لتخ�ش�شات  ك��اف��ة  تطوير 
ب��الإ���ش��اف��ة �إل���ى ����ش��ت��ح��د�ث �ل��ع��دي��د من 
جلامعة  التابعة  املحافظات  يف  الكليات 

بي�سة.
ع���ق���ب ذل�����ك األ����ق����ى وك���ي���ل ج��ام��ع��ة 
�لعلمي،  �لعليا و�لبحث  بي�شة للدر��شات 
كلمة  �ل��ق��رين،  علي  بن  مهدي  �لدكتور 
على  حر�ست  اجلامعة  اأن  خالها  اأك��د 

�لعلمي؛ ف�شدرت مو�فقة  �لوقف  �إن�شاء 
�خلام�شة  جل�شته  يف  �جل��ام��ع��ة  جمل�ص 
ال��وق��ف  اإن�������س���اء  ال���ع���ام 1438 ع��ل��ى  م���ن 
�ل��ع��ل��م��ي وف���ق �أ���ش�����ص حم�����ددة. وع��ق��دت 
ب��ن��اء على ذل��ك ور����ص علمية،  �جل��ام��ع��ة 
ح�شرها �أ�شحاب �ملعايل �لوزر�ء ومديرو 
�جل���ام���ع���ات و�أ����ش���ح���اب �خل�����رة يف ه��ذ� 
�ملجال؛ لتقدمي �أبرز �خلر�ت يف تطوير 

منظومة �أعمال �لوقف يف �جلامعة.
ب���ع���د ذل�����ك ����ش���اه���د ����ش���م���وه ف��ي��ل��م��ا 
�مل�����ش��روع��ات  خ��الل��ه  ��شتعر�ص  وث��ائ��ق��ي��ا 
ع��دد من  اجلامعية الأف���رع اجل��ام��ع��ة يف 

حمافظات �ملنطقة.
ث��م �أل��ق��ى �ل��ط��ال��ب �أح��م��د ب��ن علي 
�ل���ق���رين ك��ل��م��ة �خل��ري��ج��ني، ����ش��ت��ع��ر���ص 
اجلامعة  يف  التعليمية  م�سرتهم  فيها 
وم���ا ن��ه��ل��وه يف ك��اف��ة �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات من 
�ل��ع��ل��وم و�ل���ر�م���ج و�ل��ف��ع��ال��ي��ات، م��وؤك��د� 
يجنون  �لذي  �ليوم  بهذ�  �أنهم فخورين 
�جل��ام��ع��ي.  �لتعليم  م�����ش��رية  ث��م��رة  ف��ي��ه 
بالإ�شافة �إلى �شعادتهم �لغامرة برعاية 
لهذه  ع�شري  منطقة  �أم���ري  ن��ائ��ب  �شمو 

�ملنا�شبة.
ب���ع���د ذل�����ك اأع����ل����ن ع��م��ي��د ال��ق��ب��ول 
و�ل��ت�����ش��ج��ي��ل �ل��دك��ت��ور ف���ار����ص �ل��ق��ر���ش��ي 
ن��ت��ائ��ج �ل���ط���الب ل��ل��دف��ع��ة �ل���ر�ب���ع���ة من 
طاب   2909 عددهم  �لبالغ  �خلريجني 

وطالبات من 15 كلية .
نائب  �شمو  ك���رم  �حل��ف��ل  خ��ت��ام  ويف 
�ملتفوقني  �لطالب  ع�شري  منطقة  �أم��ري 
يف ك���اف���ة �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
تذكارياً  درع��اً  �شموه  ت�شلم  ثم  �جلامعة، 
ب����ه����ذه �مل���ن���ا����ش���ب���ة، و�ل���ت���ق���ط���ت �ل�������ش���ور 

التذكارية.
�أم���ري  ن���ائ���ب  ب��ع��د ذل����ك ز�ر ���ش��م��و 
من�شور  �لأم����ري  م��رك��ز  ع�����ش��ري  منطقة 
بي�شة،  تعليم  مبركز   �لثقايف  مقرن  بن 
و�ط��ل��ع ع��ل��ى م��ر�ف��ق��ه، ك��م��ا ك���رم �شموه 
بي�شة  �لتميز بتعليم  بجائزة  �لفائزين 

لهذا العام.



أخبار الوطن

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�حلمد هلل و�ل�شالة و�ل�شالم على ر�شول �هلل؛

�شاحب �ل�شعادة �لأ�شتاذ �لدكتور حممد �ل�شالح �لأمني �لعام للجنة 
�ملوؤقتة �لقائمة باأعمال جمل�ص �لتعليم �لعايل؛

للجامعات  �لعليا  �ل��در����ش��ات  ع��م��د�ء  و�ل�����ش��ع��ادة  �لف�شيلة  �أ���ش��ح��اب 
�ل�����ش��ع��ودي��ة، ���ش��ي��وف ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك خ��ال��د م��ن �مل�����ش��ارك��ني يف م��وؤمت��ر 
�لتطوير«.  و�آف���اق  »�ل��و�ق��ع  �ل�شعودية  للجامعات  �لعليا  �ل��در����ش��ات 
�ل�����ش��الم عليكم ورح��م��ة �هلل وتعالى  و�لأخ�����و�ت �حل�����ش��ور.  �لإخ����وة 

وبركاته.
حتيات  لكم  و�أن��ق��ل  �جلامعة،  يف  جميعا  بكم  �أرح���ب  �أن  ي�شرين 
وتقدير �ساحب ال�سمو امللكي االأمر في�سل بن خالد بن عبدالعزيز 
�أمري منطقة ع�شري، و�شمو نائبه �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري تركي 

بن طال بن عبدالعزيز.
�لعليا  »�ل��در����ش��ات  بعنو�ن  �مل��وؤمت��ر  لهذ�  �جلامعة  تنظيم  ياأتي 
�لتطوير« وبرعاية كرمية من  و�آفاق  �لو�قع  �ل�شعودية..  للجامعات 
�شاحب �ملعايل وزير �لتعليم �لدكتور �أحمد �لعي�شى، و�ملتز�من �أي�شا 
مع �للقاء �لثالث ع�شر لأ�شحاب �ل�شعادة عمد�ء �لدر��شات �لعليا يف 
�جلامعات �ل�شعودية، حيث ر�أت جامعة �مللك خالد مبكانتها �لعلمية 
لطرح  فر�شة  وف��روع��ه  عنو�نه  يف  يكون  �أن  �ل�شت�شر�فية،  وروؤيتها 
�لروؤى �لعلمية �ملنطلقة من �لو�قع و�ملتجهة نحو م�شتقبل �لدر��شات 
العليا يف جامعات اململكة العربية ال�سعودية يف �سوء نظام اجلامعات 
اجلديد وروؤية اململكة 2030، وبر�مج �لتحول �لوطني، م�شت�شعرين 
�أن �جلامعات مبا متلكه من قدر�ت بحثية متميزة، وعقول منهجية 
�لو�قع  �إجن��از�ت  ياأخذ يف ح�شبانه  لكل م�شتقبل  �لأ�شا�ص  و�عية هي 

ويفتح روؤى ل�شنع �مل�شتقبل �ملاأمول باإذن �هلل تعالى.

�أيها �لإخوة و�لأخو�ت �لباحثون و�لباحثات؛

�إن���ن���ا ن��ث��ق يف �جل���ام���ع���ة، و�إن م���ا ���ش��ت��ح��وي��ه م�����ش��ارك��ات��ك��م �ل��ع��ل��م��ي��ة 
يف  �هلل  بحول  �شي�شهم  �ملرتقبة؛  وتو�شياتكم  �لعميقة  ومد�خالتكم 
�شنع �آفاق �مل�شتقبل، وجتاوز عو�ئق �حلا�شر لر�مج �لدر��شات �لعليا 
للبحث  �ل��ق��اط��رة  ه��ي  بفخر  تعتر  و�ل��ت��ي  �ل�شعودية،  جامعاتنا  يف 
�لعلمي باجلامعات، �لبحث �لعلمي �لذي يركز على �قت�شاد �ملعرفة 

ونقل �لتقنية و�إيجاد �حللول للم�شكالت �لتي تو�جه �ملجتمع.
وخ��ت��ام��ا، ����ش��م��ح��و�  يل �أن �أت���ق���دم ب��خ��ال�����ص �ل�����ش��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر 
�لكرمية  رعايته  على  �لعي�شى  �أحمد  �لدكتور  �لتعليم  وزي��ر  ملعايل 
�أتقدم بال�شكر و�لتقدير  لهذ� �ملوؤمتر ودعمه �مل�شتمر للجامعة، و�أن 
هذا  يف  العلمية  باأوراقهم  امل�ساركني  والباحثات  الباحثني  للزماء 
ل��ل��در����ش��ات �لعليا  �مل��وؤمت��ر، ول��ل��زم��الء �لأف��ا���ش��ل يف وك��ال��ة �جلامعة 
و�لبحث �لعلمي، وعمادة �لدر��شات �لعليا، وجميع �للجان �لتي عملت 

منذ فرة طويلة للرتيب و�لتهيئة لهذ� �ملوؤمتر.
وحياكم �هلل جميعا يف �أبها �لبهية، و�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل 

وتعالى وبركاته.

كلمة معالي مدير الجامعة 
في مؤتمر الدراسات العليا 

للجامعات السعودية

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
العدد 228  |  22 رجب 1439  |  08 إبريل 2018

�أ�شاد �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري تركي 
�أم��ري  ن��ائ��ب  ب��ن عبد�لعزيز،   ب��ن ط��الل 
منطقة ع�شري مببادرتي حمافظة بي�شة، 
و�ل���ت���ي �أط��ل��ق��ت��ه��ا ب��ال�����ش��ر�ك��ة م���ع وز�رة 
�لعامة  و�لهيئة  و�ل��زر�ع��ة  و�ملياه  �لبيئة 
ل��ل�����ش��ي��اح��ة و�ل������ر�ث �ل���وط���ن���ي، م��وؤك��د� 
ت��ب��ذل��ه��ا وز�رة  �ل��ت��ي  �أن �جل��ه��ود  ���ش��م��وه 
�لبيئة و�ملياه و�لزر�عة يف حمافظة بي�شة 
كبرية جد� و�أن �مل�شتقبل �شيظهر �لكثري 
من �لنتائج �ملب�شرة بال�شياحة �مل�شتد�مة 
يف حم��اف��ظ��ة ب��ي�����س��ة وال���ت���ي ت��ت��واف��ق مع 
روؤية  �لر�شيدة لتحقيق  �لقيادة  تطلعات 
للمو�طن  �شتحقق  و�لتي   ،2030 اململكة 

الكثر من الرفاهية واال�ستقرار .
و �أ����ش���اف ���ش��م��وه »�أط��م��ئ��ن��ك��م ب���اأن 
�سيدي  بها حكومة  ت��ق��وم  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
خ������ادم �حل����رم����ني �ل�������ش���ري���ف���ني، ح��ف��ظ��ه 
وحمافظة  عامة  ع�شري  منطقة  يف  �هلل، 
�شو�ء  ج��د�،  مفرحة  خا�ص  ب�شكل  بي�شة 
وخري  �أوغ��ريه��ا،  �ل�شياحية  �جلو�نب  يف 

دليل ما �شاهدناه هذ� �مل�شاء من بر�مج 
الهيئة  مع  بال�سراكة  املحافظة  اأطلقتها 
�ل��ع��ام��ة ل��ل�����ش��ي��اح��ة و�ل�����ر�ث �ل��وط��ن��ي؛  
موؤكد� �شموه �أن هذه �ملبادر�ت لن تتحقق 

�إّل بتكاتف �شباب هذ� �لوطن �لغايل .
ج����اء ذل����ك خ����ال ح��ف��ل حم��اف��ظ��ة 
احتفاء  اليوم  م�ساء  اأقامته  ال��ذي  بي�سة 
ب�������ش���م���وه ب���ع���د ������ش�����دور �لأم���������ر �مل��ل��ك��ي 
منطقة  لأم����ري  ن��ائ��ب��ا  بتعيينه  �ل��ك��رمي 
ع�����ش��ري، وت���د����ش���ني م���ب���ادرت���ي حم��اف��ظ��ة 
ب��ي�����ش��ة �ل��ب��ي��ئ��ي��ة و�ل�����ش��ي��اح��ي��ة، وذل����ك يف 
ق��اع��ة االأم���ر في�سل ب��ن خ��ال��د يف مقر 

املحافظة.
وقد بد�أ �حلفل �خلطابي �لذي �أعد 
بهذه �ملنا�شبة باآيات من  �لقر�آن �لكرمي، 
ثم األقى حمافظ بي�سة حممد بن �سعيد 
ب��ن ���ش��رة ك��ل��م��ة رح���ب خ��الل��ه��ا با�شمه 
اأه��ايل حمافظة بي�سة ب�سمو  ونيابة عن 
�شموه  �أمري منطقة ع�شري، مهنئا  نائب 
�مل�شاريع  م�شتعر�شا  �مللكية،  �لثقة  بهذه 

وت��ع��ت��زم �ل������وز�رة زر�ع����ة �أك����ر من 
�ملحلية  �لأ���ش��ج��ار  م��ن  �شجرة  �أل���ف   150
كمرحلة �أولى، وتتنوع �لأ�شجار �ملزروعة 
ب����ني �ل�������ش���در و�ل���ط���ل���ح وت���ب���ل���غ ت��ك��ل��ف��ت��ه 
االإج��م��ال��ي��ة اأك���ر م��ن 8 م��الي��ني ري���ال، 
�آخر عن  وثائقيا  �شموه فيلما  �شاهد  ثم 
اآلية ال�سراكة مع الهيئة العامة لل�سياحة 
�شد  تطوير  �ملت�شمنة  �لوطني  و�ل��ر�ث 
والفعاليات  امل��ه��رج��ان��ات  وتفعيل  بي�سة 
�ملو�شمية مبا يف ذلك �ملنتدى �لقت�شادي 
ل�������س���ف���ري ب��ي�����س��ة وت���ف���ع���ي���ل ال�����س��ي��اح��ة 
�ل����زر�ع����ي����ة وت���ط���وي���ر �لآث��������ار وت�����ش��ي��ري 
عر  �ملحافظة  �إل��ى  �ل�شياحية  �لرحالت 

امل�سارات ال�سياحية التاريخية. 
�لق�شائد  �ألقيت عدد من  �إثر ذلك 
�ل�������ش���ع���ري���ة، ث����م ت�����ش��ل��م ����ش���م���وه ت��ق��ري��ر 
حم��اف��ظ��ة ب��ي�����ش��ة �ل�����ش��ن��وي وع������دد� من 
تعك�ص  �ل���ت���ي  �ل��ف��وت��وغ��ر�ف��ي��ة  �ل�������ش���ور 
ط��ب��ي��ع��ة �مل��ح��اف��ظ��ة، وم���ا ت��ت��م��ي��ز ب���ه من 

مناطق جذب �شياحي

م�شروع  و�أب��رزه��ا  للمحافظة،  �لنوعية 
م��ك��ون ال��وج��ي��د وع����ددا م��ن امل�����س��روع��ات 

�لتنموية و�لتعليمية.
�أن حم��اف��ظ��ة  ����ش���رة  ب���ن  و�أ�����ش����اف 
بي�شة حتتفي �ليوم مببادرتني بال�شر�كة 
مع وز�رة �لبيئة و�ملياه و�لزر�عة و�لهيئة 
�ل��ع��ام��ة ل��ل�����ش��ي��اح��ة و�ل������ر�ث �ل��وط��ن��ي، 
م�����ش��ي��د� ب�����دور �جل���ه���ات �خل��دم��ي��ة وم��ا 
ت��ق��دم��ه م���ن ج���ه���ود ل��ت��ن��م��ي��ة �مل��ح��اف��ظ��ة 

وتطويرها.
ب���ع���د ذل�����ك ����ش���اه���د ����ش���م���وه ف��ي��ل��م��ا 
وثائقيا عن »منتزه يال �لوطني«، و�لذي 
يعد من �أهم �ملتنزهات �لوطنية �لو�قعة 
�لريا�ص  )طريق  �ملحافظة  �شرق  �شمال 
ح��وايل  م�ساحته  ت��ب��ل��غ  وال����ذي  ال���ري���ن( 
منطقة  يف  ويقع  مربع،  مر  مليون   18
�ملنتزه  برية و�أر�ص خ�شبة، كما يحتوي 
و�ملكونات  �لأ���ش��ج��ار  م��ن  جمموعة  على 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة وي��ت��م��ت��ع مب��وق��ع 

��شر�تيجي.

..ويشرف حفل محافظة بيشة
ويدشن مبادرتين للسياحة والزراعة

بروفايل خاص
من صحيفة »آفاق«

عن صاحب السمو الملكي 
األمير تركي بن طال

بن عبد العزيز نائب أمير 
منطقة عسير.. صفحة 30



إعالميو عسير يوصون بإنشاء مركز إعالمي
مدير الجامعة: االنتقال للمدينة الجامعية

سيكون حال الموافقة على المشاريع الضرورية للتشغيل
اأو������س�����ى االإع����ام����ي����ون وامل���ت���ح���دث���ون 
باإن�شاء  ع�شري  منطقة  يف  �لر�شميون 
مركز �إعالمي يف منطقة ع�شري، ليكون 
�ملنطقة،  يف  �لإع��الم��ي  للعمل  منظما 
اأو�����س����وا ب��اأه��م��ي��ة ت��ف��اع��ل بع�س  ك��م��ا 
متحدثيها  م���ع  احل��ك��وم��ي��ة  االإدارات 
�ل���ر����ش���م���ي���ني، ودع���������وة �لإع����الم����ي����ني 
�إل�����ى م��ن��ا���ش��ط��ه��ا �مل��ت��ن��وع��ة، و����ش���رورة 
ل��اإع��ام��ي��ني  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ع��ق��د 

و�ملتحدثني يف منطقة ع�شري.
ج���اء ذل���ك يف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء االأول 
�ل����ذي ن��ظ��م��ت��ه �جل��ام��ع��ة حت���ت ع��ن��و�ن 
»امل��ت��ح��دث��ون ال��ر���س��م��ي��ون واالإع������ام.. 
�مل��ه��م��ة �مل�����ش��رك��ة و�ل��ت��ك��ام��ل �مل��ن�����ش��ود« 

م�شاء  �لثنني �ملا�شي 16 رجب 1439.
واأك��������د م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل 
هذ�  مبثل  تقوم  �جلامعة  �أن  �ل�شلمي 
خدمة  يف  و�جبها  من  �نطالقا  �للقاء 
�مل���ج���ت���م���ع، و�إمي�����ان�����ا ب���اأه���م���ي���ة �ل��ع��م��ل 
ه���ذ�  م���ث���ل  �أن  يف  وث���ق���ة  �لإع�����الم�����ي، 
وق�شاياها  �ملنطقة  �شيخدم  �لجتماع 

املختلفة.
وح����������ول �لن������ت������ق������ال ل���ل���م���دي���ن���ة 
�لعمل  �أن  �ل�شلمي  �أو���ش��ح  �جلامعية، 

وبع�ص  �جلامعة  �إد�رة  لنتقال  يجري 
ي�شتمر  �أن  يف  ك��ب��ري  و�أم��ل��ن��ا  �ل��ك��ل��ي��ات، 
يف  املختلفة  احلكومية  االإدارات  تعاون 
�إليها،  �مل��وؤدي��ة  �لطرق  لتهيئة  �ملنطقة 
و�إي�������ش���ال �خل���دم���ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ت��ب��د�أ 
ع��م��ل��ي��ة االن���ت���ق���ال يف وق��ت��ه��ا امل���ح���دد. 
الإج����راءات  اجل��ام��ع��ة  متابعة  اأك���د  كما 
�فتتاح برنامج »�ملاج�شتري« يف �لإعالم 
، بعد �ك��ت��م��ال �لإج�����ر�ء�ت �لأك��ادمي��ي��ة 

و�لنظامية �خلا�شة به.
تعتز  اجل��ام��ع��ة  اأن  اإل�����ى  م�����س��را 
منا�شط  ثقافية  م����ن  �أجن����زت����ه  مب����ا 
تنفيذ  ن��ح��و  ت�شري  وه���ي  و�ج��ت��م��اع��ي��ة، 
�مل���ح���ددة يف خ��دم��ة طالبها  خ��ط��ط��ه��ا 
وجم���ت���م���ع���ه���ا، ول����ع����ل حت���ق���ي���ق ط���الب 
بع�ص  م��ت��م��ي��زة يف  ل��ن��ت��ائ��ج  �جل���ام���ع���ة 
واالإ���س��رار  العمل  من  يزيد  امل�سابقات 

على متابعة �لنجاح.
جمموعة  ط��رح  �لج��ت��م��اع  و�شهد 
الم�ست  التي  االإعامية  الق�سايا  من 
للطرفني  �ملختلفة  و�لآم�����ال  �ل��ه��م��وم 
م���ن خ����الل ن��ق��ا���ص �ت�����ش��م ب��ك��ث��ري من 
�ل�شفافية ، و�شط ح�شور �إعالمي كبري 
ومتحدثيها  �مل��ن��ط��ق��ة  �إع��الم��ي��ي  م���ن 

الر�سميني .
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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سعيد العمري

�خلتامي  �لأ���ش��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  �نطلقت 
و�لتوعوي  �ل�شحي  �جلامعة  لرنامج 
بلل�شمر  مب��رك��ز  �ل�����ش��اد���ص  و�لتثقيفي 
و�ل�����ذي ي��ق��وم ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه �أك����ر من 
242 م��ن ك����وادر اجل��ام��ع��ة االأك��ادمي��ي��ة 
و�لتخ�ش�شية و�لإد�ري��ة و�لفنية وذلك 

مبقر �شوق �لثنني بلل�شمر.
للتطوير  �جلامعة  وكيل  و�أو���ش��ح 
و�جل������ودة ون���ائ���ب �مل�����ش��رف �ل���ع���ام على 
�لرنامج   �لدكتور مرزن �ل�شهر�ين �أن 
تلبي  جمتمعية  بر�مج  تقدم  �جلامعة 
تنميته،  يف  وت�شهم  �ملجتمع  �حتياجات 
وحتقق له خدمات تليق به مبا يتو�فق 
مع ر�شالة و�أهد�ف �جلامعة �لتي تعزز 
�خلدمة �ملجتمعية و حتقق روؤية �ململكة 

2030 وتطلعات حكومتنا �لر�شيدة. 
�لرنامج  �أن  �ل�شهر�ين   و�أ�شاف 
ل���ه���ذ� �ل����ع����ام ي���ق���دم ب����ر�م����ج ت��وع��وي��ة 
اح��ت��ي��اج��ات  تلبي  و�سحية   وتثقيفية 
ك����اف����ة ����ش���ر�ئ���ح �مل���ج���ت���م���ع، وي���ح���ر����ص 
ولة  تطلعات  حتقيق  على   �ل��رن��ام��ج 
ي��و����ش��ل  و�أن  �هلل،  ح��ف��ظ��ه��م  �لأم��������ر، 
�ل��دور�ت  يف  بها  حظي  �لتي  �لنجاحات 
�ل�شابقة، كما بني �أن �لأ�شبوع �خلتامي 
ل���ل���رن���ام���ج ي�������ش���م���ل »ق������و�ف������ل ط��ب��ي��ة 

انطالق األسبوع الختامي لبرنامج الجامعة بمركز بللسمر

عبدالعزيز رديف

������ش����ت����ق����ب����ل����ت ع����������ي����������اد�ت ب�����رن�����ام�����ج 
اجل����ام����ع����ة  ال���������س����ح����ي وال�����ت�����وع�����وي 
و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي �ل�����ش��اد���ص �مل���ق���ام مب��رك��ز 
�نطالقته  م��ن  يومني  خ��الل  بلل�شمر 

أكثر من 700 مستفيد من برنامج الجامعة الصحي
والتوعوي والتثقيفي الـ6 ببللسمر

وم�شتفيدة  م�شتفيد   700 م��ن  اأك����ر 
من قرى بلل�شمر و�ملر�كز و�ملحافظات 
�مل��ج��اورة لها؛ حيث بلغ ع��دد �حل��الت 
اال�ست�سارية  العيادات  ا�ستقبلتها  التي 
�لتخ�ش�شية لكلية �لطب وكلية �لعلوم 
كما  ح��ال��ة،   369 �لتطبيقية  �ل��ط��ب��ي��ة 

وعالجية متخ�ش�شة، وبر�مج تثقيفية 
وتوعوية متميزة ، ت�شخر لها �جلامعة 

اإمكانياتها وكافة طواقمها«.
و���ش��ي�����ش��م��ل �ل����رن����ام����ج ع����ي����اد�ت 
ت��خ�����ش�����ش��ي��ة )ط�����ب �لأ�������ش������رة، �ل��ط��ب 
�ل��ب��اط��ن��ي، ط���ب �لأط����ف����ال، �جل��ل��دي��ة، 
و�إ����ش���اب���ات  �حل���ن���ج���رة،  و�لأذن  �لأن�����ف 
�لظهر و�ل��رق��ب��ة، و�ل��ت��غ��ذي��ة( وع��ي��اد�ت 
ل���الأ����ش���ن���ان ب���اأق�������ش���ام���ه���ا: �ل��رك��ي��ب��ات 
ك�سف  وع��ي��ادات  واجل��راح��ة  واحل�سوات 
�لتدخني  عن  لالإقالع  وعيادة  للن�شاء 
وم����ا ي�����س��اح��ب��ه��ا م���ن ق��ي��ا���س��ات طبية 
و�شيدلية  وخمتر�ت  �شماد  وخدمات 
اإلى  اإ�سافة  دواء  اأك��ر من 200  حت��وي 
وحم��ا���س��رات  تثقيفي  م��ع��ر���س  اإق���ام���ة 

للرجال و�لن�شاء وخطب جمعة.
����ش��ت��ن��ف��رت  �جل���ام���ع���ة  �أن  ي���ذك���ر 
ك��اف��ة ج��ه��وده��ا وط��و�ق��م��ه��ا؛ ل��ت��ق��دمي 
خ���دم���ات���ه���ا الأه��������ايل م����رك����ز ب��ل��ل�����س��م��ر 
وب��ل��ل��ح��م��ر وت��ن��وم��ة، ح��ي��ث ي�����ش��ارك يف 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات ع���دد م��ن �ل��ك��ل��ي��ات، ككلية 
�ل�����ش��ري��ع��ة، وك��ل��ي��ة �ل��ط��ب، وك��ل��ي��ة طب 
و�لت�شجيل،  �لقبول  وع��م��ادة  �لأ���ش��ن��ان، 
وك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم �ل��ط��ب��ي��ة �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 
�للغات  وكلية  �ملجتمع،  خدمة  وعمادة 
و�ل��رج��م��ة، و�مل��دي��ن��ة �ل��ط��ب��ي��ة، وكلية 

التمري�س بخمي�س م�سيط.

ا�ستفادت من  ال��ت��ي  احل���االت  ع��دد  بلغ 
عياد�ت كلية طب �لأ�شنان 342 حالة.

ك��م��ا ق��دم��ت ك��ل��ي��ة ط���ب �لأ���ش��ن��ان 
لزوارها من طاب املدار�س حما�سرات 
ت��وع��وي��ة ع���ن ���ش��ح��ة �ل��ف��م و�لأ����ش���ن���ان 
وم������دى �أه���م���ي���ة ذل�����ك ع���ل���ى م�����ش��ت��وى 

�ل�����ش��ح��ة �ل���ع���ام���ة؛ وت�����ش��م �ل���ع���ي���اد�ت 
يف  امل�ساركة  التخ�س�سية  اال�ست�سارية 
و�لطب  �لأ���ش��رة،  طب  عيادة  �لرنامج 
�ل���ب���اط���ن���ي، وط����ب �لأط�����ف�����ال، وع���ي���ادة 
�حل��ن��ج��رة،  و�لأذن  و�لأن����ف  �جل��ل��دي��ة، 
�إ����ش���اف���ة �إل����ى ع���ي���ادة �إ����ش���اب���ات �ل��ظ��ه��ر 

و�لرقبة، و�لتغذية. كما وفر �لرنامج 
�لركيبات  باأق�شام  لالأ�شنان  ع��ي��اد�ت 
و�حل�������ش���و�ت و�جل����ر�ح����ة، �إ���ش��اف��ة �إل���ى 
وعيادة  بالن�شاء،  خا�شة  ك�شف  عياد�ت 
ي�ساحبها  وم��ا  التدخني  عن  ل��اإق��اع 
م���ن ق��ي��ا���س��ات ط��ب��ي��ة وخ���دم���ات �سماد 

وخمتر�ت و�شيدلية حتوي �أكر من 
200 دواء.

ي�����ش��م��ل  �ل�����رن�����ام�����ج  �أن  ي�����ذك�����ر 
وتثقيفه  وت��وع��وي��ة  دينية  حم��ا���ش��ر�ت 
وبللحمر  بلل�شمر  م��رك��ز  يف  م��ت��ن��وع��ة 

وتنومة و�لقرى �لتابعة لها.
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منسوبات الطب والتمريض 
بالجامعة ينشرن الوعي 

الصحي في بللسمر
ريم العسيري

�أ�شهم عدد من �أع�شاء هيئة �لتدري�ص يف كلية �لطب للبنات 
�لوعي  ن�شر  يف  �أب��ه��ا،   يف  للبنات  �لتمري�ص  وكلية  ب��اأب��ه��ا، 
م�شاركتهن  خ��الل   من  وذل��ك  بلل�شمر،  مركز  يف  �ل�شحي 
يف  �ل�شاد�ص  و�لتثقيفي  �لتوعوي  و  �ل�شحي  �لرنامج  يف 

بلل�شمر، و�لذي ��شتمر خلم�شة �أيام. 
وقدمت كل من الكليتني عيادات ا�ستمرت  طوال اأيام 
�لرنامج من �لأحد �إلى �خلمي�ص، حيث قدمت كلية �لطب 
عيادة لطب �لأ�شرة، �شاركت فيها كل من �لدكتورة ر��شية، 
فاطمة  و�ل��دك��ت��ورة  �شم�ص،  و�ل��دك��ت��ورة  عائ�شة  و�ل��دك��ت��ورة 
�إميان، كما قدمت عيادة للتثقيف �ل�شحي عن  و�لدكتورة 
عنق  ك�شرطان  �لن�شاء  ت�شيب  �لتي  �ل�شرطانية  �لأمر��ص 
طرق  ع��ن  �لن�شاء  توعية  ومت  و�ل��رح��م،  و�ملبي�ص  �ل��رح��م 
�ل��وق��اي��ة م��ن �لأم���ر�����ص م��ث��ل م��ر���ص �ل�����ش��ك��ري وه�شا�شة 

العظام.
وق���دم���ت ك��ل��ي��ة �ل��ت��م��ري�����ص ع���ي���ادة ل��ل��ف��ح�����ص �مل��ب��ك��ر 
علي  نعمة  �لدكتورة  كل من  فيها  �شارك  �لثدي،  ل�شرطان 
�لتمري�ص  و�خ�شائية  رف����د�ن،  �شحر  و�لأ���ش��ت��اذة  ري��ا���ص، 
�بت�شام عبد  �ل�شوتية  �ملوجات  �شم�شة ع�شريي، و�خ�شائية 

اهلل.
ومت م���ن خ��الل��ه��ا �ل��ك�����ش��ف ع��ل��ى �حل������الت �مل�����ش��اب��ة 
�ل�شينية،  �لأ�شعة  طريق  ع��ن  باإ�شابتها  و�مل�شتبه  باملر�ص 
اإلى العيادات املتخ�س�سة الإكمال  ومن ثم حتويل احلاالت 

�لفحو�شات �لالزمة و �لبدء يف �لعالج.
�ل��وق��اي��ة من  �ل�شحي ح��ول  للتثقيف  ع��ي��ادة  وج���اءت 
ريا�ص،  علي  نعمة  �لدكتورة  فيها  �شاركت  �لثدي،  �شرطان 
و�لأ�شتاذة �إميان فاروق، و�لأ�شتاذة رمي �شعيد �آل حميا، مت 
الذاتي عن  الفح�س  بكيفية  ال�سيدات  تثقيف  من خالها 
�شرطان �لثدي و�أهمية ذلك �لإج��ر�ء، كما مت تقدمي مادة 
علمية توعوية بطرق �شمعية وب�شرية تتنا�شب مع خمتلف 

االأعمار من الفئات  امل�ستهدفة.
�شحر  �لأ�شتاذة   باأبها  �لتمري�ص  كلية  وك�شفت وكيلة 
�مل�شاركة  خالل  من  هدفت  �لتمري�ص  كلية  �أن  �ل�شهر�ين، 

�إلى توعية �لن�شاء يف مركز بلل�شمر ون�شر �لوعي �ل�شحي 
بكل ما يتعلق مبر�ص �شرطان �لثدي، كالأ�شباب و�لأعر��ص 
ون�شبة  �ل��ع��الج  وط���رق  �ل��وق��اي��ة  وكيفية  و�لك�شف  �مل��ب��ك��رة 

�إ�شابة �لن�شاء يف �ململكة به.
و�أ�شارت �إلى �أنه مت من خالل �ل�رنامج توفري خدمة 
االأع��را���س  ظهور  قبل  ال��ث��دي  �سرطان  ع��ن  املبكر  الك�سف 
مت  كما  �لإكلينيكي،  �لفح�ص  طريق  عن  وذل��ك  �ملتقدمة، 
باملر�س  اإ�سابتها  وامل�ستبه يف  امل�سابة  الك�سف عن احلاالت 
عن طريق �لأ�شعة �ل�شينية ومن ثم حتويلها  �إلى �لعياد�ت 

�ملتخ�ش�شة لإجر�ء �لفحو�شات �لالزمة و�لبدء بالعالج.
لكلية  �لن�شائي   �لق�شم  من�شقة  �أو�شحت  جانبها  من 
�لطب يف �لرنامج �ل�شحي �لدكتورة �إميان �لن�شار، �أن كلية 
�لطب �شعت من خالل �مل�شاركة يف �لرنامج �إلى �لو�شول 
باخلدمة �لطبية  �إلى بلل�شمر، وتقدمي �خلدمات �ل�شحية 
مب�شاركة  وذل��ك  ه��ن��اك،  �ملختلفة  �لفئات  �إل��ى  و�لتوعوية 
�لتخ�ش�شات، موؤكدة  �لطب من خمتلف  كلية  �أ�شاتذة من 
ع��ل��ى ح��ر���ص كلية �ل��ط��ب �ل��د�ئ��م ع��ل��ى ت��ق��دمي �خل��دم��ات 

�ل�شحية �إلى كل مكان يف منطقة ع�شري.
و�أ�شافت �لن�شار: �نطالقا من حر�ص  �جلامعة وكلية 
�ل�����ش��ح��ي، وخ��دم��ة �ملجتمع مت  �ل��وع��ي  �ل��ط��ب ع��ل��ى  ن�شر 
عمل حملة توعوية عن مر�ص ه�شا�شة �لعظام يف جمتمع 
��شتهدفت  بلل�شمر،  يف  للبنات  �ل��ك��رمي  �ل���ق���ر�آن  حتفيظ 
�ل��ط��ال��ب��ات و�مل��ع��ل��م��ات و�لإد�ري������ات ومت �ل��ت��ط��رق فيها �إل��ى 
�ل��وق��اي��ة م��ن��ه، وب��ل��غ ع��دد �مل�شتفيد�ت من  �أ���ش��ب��اب��ه وط���رق 

�ملحا�شرة 30 طالبة وعدد 2 معلمة واإدارية.
�إبتد�ئية   �إلى  زي��ارة  �ملا�شي عمل  كما مت يوم �لأربعاء 
بلل�شمر، حيث مت تفعيل برناجمني  ورو���ش��ة �لث��ن��ني  يف  
�شحيني: �لرنامج �لأول عن ه�شا�شه �لعظام و�لآخر عن 
�ل�شحي،   و�ل��غ��ذ�ء  �لنظافة  �أهمية  �إل��ى  بالإ�شافة  �جل��رب، 
و�أع���ر�����ص �لأن��ي��م��ي��ا و�أ���ش��ب��اب��ه��ا، و�أ���ش��ب��اب  ���ش��وء �ل��ت��غ��ذي��ة. 
كما  �مل��در���ش��ة.  �ل��رن��ام��ج من�شوبات وط��ال��ب��ات  و����ش��ت��ه��دف 
�ملا�شي يف مدر�شة ذبوب  مت  تقدمي برنامج يوم �خلمي�ص 
�لثانوية، وعمل برنامج توعوي للطالبات و�ملن�شوبات عن 

�شرطان عنق �لرحم و�شرطان �لرحم و�شرطان �ملبي�ص.

ريم العسيري

�ش���اهمت عم���ادة خدم���ة �ملجتم���ع و �لتعلي���م 
�ملل���ك خال���د يف توعي���ة،  �مل�ش���تمر بجامع���ة 
وتثقي���ف �لعديد م���ن �ل�ش���ر�ئح �لعمرية يف 
مرك���ز بلل�ش���مر، وتنومه، و بللحم���ر، وذلك 
�ش���من م�ش���اركتها يف �لرنام���ج �ل�ش���حي و 
�لتوعوي و �لتثقيفي �ل�شاد�ص �لذي تنظمه 
�جلامع���ة ببلل�ش���مر، و �أ�ش���تمر عل���ى م���دى 

خم�سة اأيام.
خ���الل  م���ن  �لعم���ادة  قدم���ت  حي���ث 
�ش���ملت  تدريبي���ة،  دور�ت  �ش���ت  �لرنام���ج 
دورة بعن���و�ن »تعدي���ل �ل�ش���لوكيات �ل�ش���لبية 
ل���دى �لأطفال« قدمه���ا �لدكتور حممد بن 
عل���ي العب���د يف مدر�س���ة م���روان ب���ن احلك���م 

�لإبتد�ئية و �ملتو�شطة بحور�ء. 
كم���ا مت تق���دمي دورة بعن���و�ن »تعدي���ل 
للدكت���ور  �لط���الب«  ل���دى  �ل�ش���لوكيات 
حمم���د بن عل���ي العب���د يف عدد م���ن املواقع 
بثانوية عب���ل، وثانوية �أبو بكر، ومتو�ش���طة 
�لفي�ش���لية بتنومة، ومركز تدريب بلل�شمر، 
�لبتد�ئي���ة  �ملرحل���ة  معلم���ي  و��ش���تهدفت 
�ل���دورة  وتناول���ت  و�لثانوي���ة،  و�ملتو�ش���طة 
�أ�ش���باب و�أعر�����ص �مل�ش���اكل �ل�ش���لوكية ل���دى 
�لأبناء، و كيفية حتويل �ل�شلوكيات �ل�شلبية 
�لب���دين  �لعق���اب  وج���دوى  �إيجابي���ة،  �إل���ى 
و�آث���اره، كما ��ش���تملت �ل���دورة عل���ى برنامج 
عمل���ي لتعدي���ل �ل�ش���لوك و�ختب���ار �لقدر�ت 

�لربوية للمربني و�لآباء.
ب���دوره ق���دم �لدكت���ور حمم���د �أحم���د 
غريب دورة بعنو�ن »��شر�تيجيات �لتعامل 
م���ع �ش���غوط �لعم���ل«، يف مدر�ش���ة �لبخاري 

بتنومة.
مو�س���ى  ط���ارق  االأ�س���تاذ  ق���دم  كم���ا 
�ملث���ايل م���ع  »�لتعام���ل  �لع���ر، دورة بعن���و�ن 
ذل���ك  و  �لجتماع���ي«،  �لتو��ش���ل  مو�ق���ع 
عل���ى مدى يوم���ني يف كل م���ن ثانوية عبل، 

وثانوي���ة �ملل���ك فهد، ومتو�ش���طة �أبو حنيفة 
بتنوم���ة، و��ش���تهدفت �لدورة ط���الب �ملرحة 
�لثانوي���ة  �ملرحل���ة  ط���الب  و  �ملتو�ش���طة 
م���ن �س���ن )12 و حت���ى 18 �ش���نة(؛ وهدف���ت 
�إل���ى �إك�ش���اب �ملتدرب���ني �ملع���ارف، و�مله���ار�ت 
�لالزمة ل�ش���تخد�م بر�مج مو�قع �لتو��شل 
و��ش���تملت  فعالي���ة،  و  بكف���اءة  �لجتماع���ي 
�ل���دورة عل���ى عدة حم���اور و منه���ا �لتعريف 
وعالق���ة  �لجتماع���ي،  �لتو��ش���ل  مبو�ق���ع 
تكنولوجي���ا �لت�ش���ال و�ملعلوم���ات بو�ش���ائل 
�لتو��ش���ل  ودور  �لجتماع���ي،  �لتو��ش���ل 
املجتم���ع  عل���ى  التاأث���ر  يف  االجتماع���ي 
التوا�س���ل  مواق���ع  و�س���لبيات  واإيجابي���ات 
�لجتماعي، و �ملمار�ش���ات لإيجابيات مو�قع 

التوا�سل االجتماعي.
دورة  يا�شر  �آل  علي  �ل��دك��ت��ور  وق���دم 
مركز  يف  �لأزم����ات«  �إد�رة  »م��ه��ارة  بعنو�ن 
اإك�����س��اب  اإل����ى  وه��دف��ت  بلل�سمر.  ت��دري��ب 
�مل���ت���درب���ني �مل���ع���ارف و�مل����ه����ار�ت �ل���الزم���ة 
كما  ف��ع��ال��ي��ة،  و  ب��ك��ف��اءة  �لأزم�����ات  لإد�رة 
�لأزم���ات  �أن���و�ع  و  �لأزم���ة  تناولت مفهوم 
وم��ف��ه��وم  �لأزم�����ة  وم���ر�ح���ل  خ�شائ�ص  و 
�إد�رة �لأزمة، و��شر�تيجية �إد�رة �لأزمة؛ 
و����ش��ت��ه��دف��ت �ل������دورة ك��اف��ة �ل��ق��ط��اع��ات، 
و�شملت كال من: بلدية بلل�شمر، و�لدفاع 
�مل������دين ب��ب��ل�����ش��م��ر، و����ش���رط���ة ب��ل��ل�����ش��م��ر، 
وم�����ش��ت�����ش��ف��ى ب��ل��ل�����ش��م��ر، و�ل����دف����اع �مل���دين 

ببلحمر، و�شرطة بللحمر.
من جهتها قدمت �مل�شت�ش���ارة بالعمادة 
بالعم���ادة،  �لأكادميي���ة  �لوح���دة  ومن�ش���قة 
�لدكتورة �ش���امية ند�ء �ش���هو�ن دورة بعنو�ن 
عملي���ة  يف  و�أثره���ا  �ل�شخ�ش���ية  »�أمن���اط 
يف  �لتدري���ب  مرك���ز  يف  وذل���ك  �لتعل���م«، 
بلل�شمر، و��ش���تهدفت معلمات �لتعليم �لعام 

يف بلل�شمر و بللحمر و تنومة. 
وتناول���ت �ل���دورة مفه���وم �ل�شخ�ش���ية 
و�لعو�م���ل �ملوؤثرة يف بنائها، و�أهمية در��ش���ة 

وعالقته���ا  �ل�شخ�ش���ية  لأمن���اط  �ملعلم���ة 
ب�نم���ط �لتعل���م ل���دى �لفرد، و�ل�ش���مات �لتي 
متي���ز كل من���ط و��ش���ر�تيجيات �لتدري����ص 

�ملالئمة لكل منط.
وهدف���ت �ل���دورة �إل���ى حتدي���د مفهوم 
�ل�شخ�ش���ية و�لنظم �لتمثيلية لها، ومعرفة 
�لعو�م���ل �ملوؤث���رة يف �ل�شخ�ش���ية، و��ش���تنتاج 
�لعالقة بني �لنظام �لتمثيلي للفرد و منط 
تعلم���ه، و�لتع���رف عل���ى �خل�ش���ائ�ص �لت���ي 
متي���ز �أ�ش���حاب كل منط، وتدري���ب �ملعلمات 
�لتدري����ص  ��ش���ر�تيجيات  �ختي���ار  عل���ى 
�ملنا�ش���بة لالأمن���اط �ملختلف���ة و تنويع طرق 

�لتدري�ص و�لو�شائل �ملعينة.
ن���د�ء  �ش���امية  �لدكت���ورة  و�أك���دت 
و  �ملجتم���ع  خدم���ة  عم���ادة  �أن  �ش���هو�ن، 
تق���دمي  يف  ت�ش���هم  �مل�ش���تمر،  �لتعلي���م 
�لعديد من �خلدم���ات �ملتميزة للمجتمع، 
خمتل���ف  اإل���ى  الو�س���ول  عل���ى  وحتر����س 
�مل�ش���تفيدين  ق���در�ت  لرف���ع  �لقطاع���ات 
وتفعيل �ل�شر�كات �لتدريبية و�لتعليمية، 
�لت���ي  �لتدريبي���ة  �لر�م���ج  ه���ذه  ومنه���ا 
�ش���اركت به���ا �لعمادة على م�ش���توى �ش���طر 
�لر�م���ج  م���ن  بع���دد  و�لبن���ات،  �لبن���ني 
باال�ست�س���ارات  الع���ون  ي���د  وتق���دمي 
�إبد�عي���ة  بحل���ول  و�لنوعي���ة  �ملتخ�ش�ش���ة 
مبتك���رة حتت �إ�ش���ر�ف متخ�ش�ش���ني على 

�أعلى درجة من �لكفاءة.
يف  �لعم���ادة  م�ش���اهمة  »كان���ت  وقال���ت 
�لتثقيف���ي  �لتوع���وي  �ل�ش���حي  �لرنام���ج 
�ل�ش���اد�ص يف بلل�ش���مر، ه���و ج���زء م���ن تل���ك 
�مله���ام �لت���ي تط���ورت ب�ش���كل و��ش���ح وكب���ري 
حت���ت رعاية �ش���عادة �لدكتور مرزن عو�ش���ه 
للتطوي���ر  �جلامع���ة  وكي���ل  �ل�ش���هر�ين 
عل���و�ن  عم���ر  �لدكت���ور  و�ش���عادة  و�جل���ودة، 
والتعلي���م  املجتم���ع  خدم���ة  عمي���د  عقي���ل 
�مل�ش���تمر، بالإ�ش���افة �إل���ى م�ش���اعدة �لعمي���د 

�لدكتورة عبري حمفوظ مد�وي«.

خدمة المجتمع بالجامعة تقدم 
ست دورات في برنامج  بللسمر
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النشاط المسرحي بالجامعة
يحتفي باليوم العالمي للمسرح

محمد الكعبي 
�أحتفى �لن�شاط �مل�شرحي باجلامعة بال�شر�كة مع جمعية �لثقافة و�لفنون باأبها باليوم �لعاملي 
للم�شرح، حيث �أقيمت م�شامرة م�شرحية حتدث فيها �مل�شاركون عن جتاربهم وبد�ياتهم يف 
�مل�شرح؛ ثم �أقيمت بعد ذلك �لحتفالية �لتي قدمها �لأ�شتاذ ح�شني �لزيد�ين، و�لتي ��شتملت 
ُقدم عر�ص م�شرحي  �لعلكمي، كما  �لأ�شتاذ يحيى  �لعاملي للم�شرح قدمها  �ليوم  على كلمة 

بعنو�ن »�شهرة مع 27 مار�ص« من تاأليف �إبر�هيم �حلارثي، و�إخر�ج عبد�لوهاب �لأحمري.

نادي العلوم يزور جامعة
الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية

محمد الكعبي 
بزيارة  �لكيمياء   ق�شم  رئي�ص  ع�شريي  علي  د.حممد  برئا�شة  باجلامعة  �لعلوم   ن��ادي  ق��ام 
جلامعة �مللك عبد�هلل؛ للتعرف على فر�ص وطريقة �للتحاق باجلامعة للطالب؛ ل�شتكمال 

در��شتهم �لعليا وكذلك لالطالع على �ملر�كز �لبحثية �ملوجودة باجلامعة.
جون�شون،  ف��ري��د  و�ل�شيد  با�شقر،  �لرحمن  عبد  �لأ���ش��ت��اذ  �ل��وف��د  ��شتقبال  يف  وك���ان 

و�ل�شيدة ولء �لعي�شى م�شوؤويل �لعالقات �لأكادميية باجلامعة.
ويف بد�ية �لزيارة رحبت  �أ.د جناح �لع�شري نائبة �لرئي�ص لل�شوؤون �ل�شعودية باجلامعة، 

بالطالب و �شجعتهم لاللتحاق باجلامعة ل�شتكمال در��شتهم �لعليا.
حيث  باجلامعة،   �مل��وج��ودة  �ملختر�ت  و  �لبحثية  �ملر�كز  بع�ص  بزيارة  �لوفد  ق��ام  ثم 
ت�شنيع  �لعلوم �حليوية، و خمتر  �ملوجودة يف خمتر  �لتقنيات  �أح��دث  �لوفد على  تعرف 
�ملختر يف  بتنفيذها  قام  �لتي  �لأبحاث  �لطالب على مناذج لأح��دث  ��شطلع  �لنانو، حيث 

��شتمع  �ملو�د متناهية �ل�شغر.  كما قام �لوفد بزيارة خمتر �حلفز �لكيميائي. ثم  جمال 
الوفد ملحا�سرتني قدمتهما االأ�ستاذتان امل�ساعدتان باجلامعة Sahika Inal و Ying Su حول 

�أحدث �لأبحاث �لتي تقوم بها �جلامعة يف جمال �لعلوم �لبيولوجية و �لإح�شاء.

مجتمع محايل يقيم دورة
بعنوان »جريمة التزوير والعقوبات 
المقررة لها في النظام السعودي«

 
محمد الكعبي 

�لتزوير  »ج��رمي��ة  بعنو�ن  تدريبية  دورة  ع�شري  حمايل  �ملجتمع  بكلية  �لطالبي  �ل��ن��ادي  نفذ 
بالتعاون  وذل��ك  زي��د،  �أب��و  �أ�شرف  �لدكتور  قدمها  �ل�شعودي«  �لنظام  يف  لها  �ملقررة  و�لعقوبات 
مع وحدة �لتعلم �لإليكروين بالكلية . وهدفت �لدورة �إلى تعريف جرمية �لتزوير يف �لنظام 
�ل�����ش��ع��ودي، وحت��دي��د �أرك���ان ج��رمي��ة �ل��ت��زوي��ر و�ل��ف��رق ب��ني �ل��ت��زوي��ر �مل���ادي و�مل��ع��ن��وي و تو�شيح 
�لتعلم  وح��دة  بالتعاون مع  �ل��ن��ادي   نفذ  �أخ��رى  �لتزوير. من جهة  �مل��ق��ررة جلرمية  �لعقوبات 
�لإليكروين  دورة تدريبية بعنو�ن »�لثقة بالنف�ص« قدمها د. جبارة فرح جبارة، وذلك مبعمل 
�لتعلم �لإليكروين.  وهدفت �لدورة �إلى �لتعرف علي �أبعاد �لثقة بالنف�ص لدي �لطالب وبيان 
قو�عد بناء �لثقة بالنف�ص و �لتعرف علي نظريات �لثقة بالنف�ص، و�أ�شاليب �كت�شابها وتطبيقات 

عملية علي �لطالب للتعرف علي �ملو�قف �ملختلفة وتاأثري �لثقة بالنف�ص عليها.

نادي العلوم يقدم ورشة عمل
حول استخدام مكتبة الجامعة

 
محمد الكعبي 

��شتخد�م  للطالب حول  ور�شة عمل  �ملكتبات،  �شوؤون  بالتعاون مع عمادة  �لعلوم  نادي  قدم 
�لزهر�ين، وحممد  �أحمد  �لأ�شاتذة هاين  �لرقمية. وقدم كل من  و�ملكتبة  مكتبة �جلامعة 
مكتبة  يف  �لبحث  كيفية  عن  مف�شال  �شرحا  �لعكا�شي،  ح�شن  و�إب��ر�ه��ي��م  �حل��م��اد،  �إبر�هيم 
�جلامعة و�آلية ��شتعارة �لكتب �ملتوفرة باملكتبة وكيفية حتويل �لكتب �إلى ملف ب�شيغة PDF؛ 
كما قدم د. �أحمد فوده ر�ئد �لن�شاط �لطالبي، �شرحا عن كيفية ��شتخد�م �ملكتبة �لرقمية 
�ل�شعودية؛ من �أجل �لبحث عن �لأور�ق �لعلمية �لتي يحتاج �إليها �لطالب عند كتابة �أبحاث 

�لتخرج �خلا�شة بهم، وكذلك كيفية �حل�شول على �لكتب �ملتاحة على �ملكتبة �لرقمية.
   

اختتام فعاليات األولمبياد الثقافي 
بكلية العلوم بظهران الجنوب

محمد الكعبي 
و�لآد�ب  �لعلوم  كلية  ن��ادي  مناف�شات  �شمن  �لثقايف،  �لأومل��ب��ي��اد  فعاليات  م��وؤخ��ر�  �ختتمت 
بظهر�ن �جلنوب، �لتي �أقيمت يف �مل�شجد �لتقني ، وت�شمنت عدة حماور: دينية ، وثقافية، 
ولغوية، و متخ�ش�شة يف �إد�رة �لأعمال وعلوم �حلا�شب، وذلك بح�شور وكيل �لكلية �شعادة 

�لدكتور عبد�لرحمن بن عبد�هلل �حلازمي.
  

اختتام فعاليات األولمبياد الرياضي 
بكلية العلوم بظهران الجنوب

محمد الكعبي 
�ختتم نادي كلية �لعلوم و�لآد�ب بظهر�ن �جلنوب فعاليات �لأوملبياد �لريا�شي، يف �ألعاب كرة 
�إد�رة  بتخ�ش�ص  �لكلية  �لفعالية عدد من طلبة  �شارك يف  �لبلياردو، حيث  �لتن�ص، وطاولة 
�لبلياردو  لعبة  يف  �للقب  حقق  حيث  خمتلفة،  م�شتويات  �شمن  �لآيل،  و�حلا�شب  �لأعمال 
تن�ص  لقب  ���ش��اري  �آل  علي  حممد  حقق   فيما  �ل�شهر�ين،  ع��ب��د�هلل  حممد  �شعيد  �ل��الع��ب 
روح  جتديد  و�إع��ادة  �لفر�غ،  وقت  على  �لق�شاء  �إل��ى  �لريا�شي  �لأوملبياد  ويهدف  �لطاولة؛ 

�ملناف�شة بني �لطالب، وحت�شني �لن�شاط �لبدين و�لذهني لدى �لطالب.

اختتام األولمبياد الرياضي
لنادي البرامج المشتركة

محمد الكعبي 
�ختتم نادي �لر�مج �مل�شركة فعالية �لأوملبياد �لريا�شي، �لذي ت�شمن دوري كرة �لقدم، 
ولعبة �لبالي�شتي�شن؛ و�شارك يف دوري كرة �لقدم ثمانية فرق من خمتلف �لتخ�ش�شات يف 
�ل�شنة �لتح�شريية. وقد كان �لتناف�ص وروح �لتحدي حا�شر�ً طو�ل فرة �لدوري، وكان على 
نظام خروج �ملغلوب، حيث و�شل للمبار�ة �لنهائية فريقا دورمتوند وكتالونيا �جلنوب، حيث 

��شتطاع  فريق دورمتوند حتقيق �للقب بعد فوزة بنتيجة 2/دون مقابل. 
لع��ب،  �أف�شل  على  ح�شل  فيما  خ��ال��د،  ن���و�ف  �لطالب  �ل���دوري  ه���د�ف  على  وح�شل 

�لطالب ح�شن حمزة وح�شل على �أف�شل حار�ص �لطالب حممد طار�ص.  
ويف دوري �لبالي�شتي�شن �شارك ع�شرون طالبا من خمتلف �لتخ�ش�شات بنظام خروج 
�ملغلوب، و�أقيمت �ملبار�ة �لنهائية بني �لطالب  فار�ص �لقحطاين و�لطالب �شامل �ل�شهري. 

وقد فاز �لأول بنتيجة 2/4.
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طالب التربية يزيلون الكتابات
على أبواب دورات المياه 

قام عدد من طالب كلية �لربية باإ�شر�ف ع�شو هيئة �لتدري�ص يف �لكلية �لدكتور علي عبد 
�هلل مرزوق، باإز�لة �لكتابات و�لر�شوم �لتي ت�شوه �أبو�ب دور�ت �ملياه �مللحقة بامل�شجد �لرئي�ص 

يف اجلامعة.
وبنّي �لدكتور علي م��رزوق، باأن �لهدف من هذه �حلملة توعية �لطالب ب�شلبية هذ� 
�ل�شلوك �مل�شني، و�لتاأكيد على نظافة مثل هذه �لأماكن، وقال" �شارك يف �حلملة �أكر من 

25 طالباً من طالب كلية �لربية".
وقفاز�ت،  تنظيف،  �أدو�ت  من  �حلملة  م�شتلزمات  بتاأمني  ب��د�أت  �حلملة  ب��اأن  م�شيفاً 
وطالء، من قبل فريق �لعمل، تال ذلك �لوقوف على �ملوقع وح�شر �لأب��و�ب �لتي تعر�شت 
"الترن" �أوًل،  �إز�لته مبادة  �إز�ل��ة ما ميكن  للت�شويه مبثل هذه �لكتابات و�لر�شوم، ومن ثم 
درجة  �أخ��ذ  بعد  �لزيتي  �لطالء  بو��شطة  باإز�لته  �لطالب  ق��ام  �لإز�ل���ة  على  ��شتع�شى  وم��ا 
�للون �ملنا�شبة �لقريبة من لون �لأبو�ب �لرئي�ص، ومن ثم قام �لطالب بطالء كل �لكتابات 

و�لر�شوم �لتي ت�شوه دور�ت �ملياه. 
�أغلب  و�أن  �لعبث،  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  ملثل  تتعر�ص  �جلامعة  يف  ك��ث��رية  �أم��اك��ن  �أن  ي��ذك��ر 

�لكتابات تعّر عن مر�هقة منفلتة، غري من�شبطة.

نادي الطب واإلبداع ينظم زيارة لمرضى الفشل الكلوي 
بمستشفى عسير المركزي

محمد الكعبي 
قام  نادي الطب واإلبداع بقيادة رئيس اللجنة الخارجية عبدالباري دلبوح، بزيارة لمرضى الغسيل الكلوي بمستشفى عسير المركزي؛ حيث قاموا بمقابلة مرضى الغسيل الكلوي 
لاطمئنان على صحتهم وتوزيع باقات الورد تعبيرا عن مشاعرهم والدعاء لهم بالصحة والعافية. ويهدف النادي من هذه الزيارة لتطبيق سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 

في عيادة المريض ونشر هذه السنة وتحفيز طاب الكلية على احتساب األجر في عيادة المريض وتقدير ظروفه والدعاء له.
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نادي »صفحات 
للقراءة« يقيم 

فعالية »عالم 
المعرفة«

في عسير مول
محمد الكعبي 

للقر�ءة، فعالية »عامل  نادي �شفحات  �أقام 
�ملعرفة« وذلك مبجمع ع�شري مول، بهدف 
زرع حمبة �لكتاب و�ملعرفة بطريقة ممتعة 
غري معتادة، حيث مت دمج �لكتاب و�ملعرفة 
يف جم��م��وع��ة ب���ر�م���ج خم��ت��ل��ف��ة ومم���ي���زة، 
جمموعها  6 مدة كل برنامج  ع�شر دقائق 
معني  ت��رت��ي��ب  وف���ق  فيها  �ل��ط��ف��ل  ينتقل   ،
�لر�ئي، عامل  �ل�شغري، �حلكو�تي،  )�لعامل 
بنف�شك(،  و�ل��ر���ش��م، و����ش��ن��ع  �ل��ف��ن  �مل��ه��ن، 
�لأطفال  600 ق�شة  جتذب  وقد مت توزيع 
ما  �لرنامج  من  ��شتفاد  حيث  وتنا�شبهم، 

يقارب 500 طفل. 
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إعالن

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

أسبوعية جامعة الملك خالد
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متابعات

ثالث جلسات علمية و23 مشاركا في أول أيام 
مؤتمر الدراسات العليا في الجامعات السعودية

ساره القحطاني

مل��وؤمت��ر  �ل��ي��وم �لأول  �أع���م���ال  �ن��ط��ل��ق��ت 
ال���ع���ل���ي���ا يف اجل���ام���ع���ات  »ال�����درا������س�����ات 
�لتطوير«،  و�آف���اق  �ل��و�ق��ع  �ل�شعودية.. 
�لذي تنظمه جامعة �مللك خالد بفندق 
ق�شر �أبها، وت�شمن �ليوم �لأول ثالث 
باحثا   23 فيها  ���ش��ارك  علمية  جل�شات 

وباحثة.
الدكتور  االأول���ى  اجلل�سة  وت��راأ���س 
�آل رمان، كما قدم  �لباحث د.  �شليمان 
�مل�شارك  عبد �لرحمن �ملطريف �لأ�شتاذ 
ب��اجل��ام��ع��ة  و�ل��ب��الغ��ة  �لأدب  ق�����ش��م  يف 
�لإ�شالمية، بحثا يف �جتاهات �لر�شائل 
و�ل��ب��الغ��ة  �لأدب  ق�����ش��م  يف  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�أول  �إجن��از  منذ  �لإ�شالمية  باجلامعة 
ر���س��ال��ة يف ال��ق�����س��م ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 

اجلامعي 1438/1437.
ا�ستجاء  اإل���ى  ال��درا���س��ة  وه��دف��ت 

فيها  �نتظمت  �ل��ت��ي  �مل��ن��وع��ة  �حل��ق��ول 
و�ل���ن���ق���د،  �لأدب،  يف  �ل���ر����ش���ائ���ل  ت���ل���ك 
و�ل��ب��الغ��ة، ع��ر ثنائيات ع��ام��ة وه��ي: 
�لتحقيق و�ملو�شوع، �لقدمي و�ملعا�شر، 
و�للغات  �لعربية  و�لتطبيق،  �لتنظري 

�لأخرى .
و�أو�شت �لدر��شة ب�شرورة �لعناية 
ب���رب���ط ب���ح���وث �ل��ق�����ش��م مب�����ش��ت��ج��د�ت 
�لع�شر من �لنظريات و�ملناهج �لنقدية 
و�أهد�فها،  �جلامعة  ر�شالة  يالئم  مبا 
االأدب  ب�����ني  م�����ا  ال����ت����ف����اع����ل  ور������س�����د 
�لتو��شل  وو�شائل  �حلديثة،  و�لتقنية 
�لج��ت��م��اع��ي، و�أث����ر ذل���ك ع��ل��ى ت�شكيل 

االأدب.
�لدكتور  �لأ�شتاذ  �لباحث  وتطرق 
ال��ع��م��ار االأ���س��ت��اذ يف ق�سم  ال��ع��زي��ز  عبد 
�لبالغة و�لنقد بجامعة �لإمام حممد 
اأهمية االإملام  اإلى  بن �سعود االإ�سامية 
ب��ال��ل��و�ئ��ح و�لأن���ظ���م���ة، و�أث������ر ذل����ك يف 

تلك �ملو�شوعات �لعلمية؛ لتكون حمل 
وو�شائل  با�شتخد�م طرق  و�قع  تطبيق 
ح��دي��ث��ة ت���و�ك���ب �ل��ت��ط��ور يف �مل��ج��ت��م��ع 
�جل��ام��ع��ي ب�����ش��ك��ل خ��ا���ص و�ل���ش��ت��ف��ادة 
ب�شكل  �ملحلي  �ملجتمع  تنمية  يف  منها 
ع��ام، وه��ذ� يعطي �شورة و��شحة على 
�سمن  العليا  الدرا�سات  خمرجات  اأهم 
و�ملحتوى  �مل��و���ش��وع��ات  ج���ودة  معايري 
�ملقدم من تلك �لر�شائل و�لأطروحات.
ف���ي���م���ا ������ش�����ارك ك�����ل م�����ن ر�وي�������ة 
�لقحطاين )باحثة دكتور�ه يف �خلدمة 
�لج��ت��م��اع��ي��ة، ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك ���ش��ع��ود( و 
�خلدمة  )�أ�شتاذ  �ل�شحيان  �شعود  �أ.د. 
يف  �شعود(  �مل��ل��ك  جامعة  �لجتماعية، 
يف  �ملنهجية  »�لنمطية  بعنو�ن  در����ش��ة 
�لر�شائل �لعلمية.. در��شة حتليلية على 
بجامعتي  �لدكتور�ه  ر�شائل  من  عينة 
�سعود  بن  حممد  واالإم���ام  �سعود  امللك 

االإ�سامية«.

وه�����دف�����ت ه������ذه �ل�����در�������ش�����ة �إل�����ى 
�لباحثني  ممار�شة  مدى  على  �لتعرف 
للنمطية  �لعليا  �لدر��شات  ط��الب  من 
من  �جلامعية،  ر�شائلهم  يف  �ملنهجية 
خال الوقوف على جوانب الق�سور يف 
تلك �لر�شائل �لعلمية، وذلك بالإجابة 
�شحة  مبدى  �ملتعلقة  �لت�شاوؤلت  على 
وم��دى  �ل��در����ش��ة  يف  �مل�شتخدم  �مل��ن��ه��ج 
مل�سكلتها  ال��درا���س��ة  جم��ت��م��ع  م��اءم��ة 
وم�������دى و�����ش����وح �آل����ي����ة ����ش���ح���ب ع��ي��ن��ة 

�لدر��شة يف �لر�شائل �لعلمية.
طاه��ر  �ل��دك��ت��ور  �لباحث  وت��ط��رق 
ب���وت���رع���ة )�أ�����ش����ت����اذ م�������ش���ارك يف ق�����ش��م 
طيبة(  جامعة  �لعلوم،  بكلية  �لأح��ي��اء 
»االن��ت��ح��ال  م��و���س��وع  اإل���ى  م�ساركته  يف 
�مل�شوؤولية  �لعلمية..  �لر�شائل  كتابة  يف 
واالأ����س���ب���اب واحل����ل����ول«. وي���ه���دف ه��ذا 
ال��ب��ح��ث اإل����ى ع��ر���س م��ع��اي��ر ال��ك��ت��اب��ة 
و�لأور�ق  �لعلمية  �لر�شائل  يف  �لعلمية 

�ل���ع���ل���م���ي���ة، ك���م���ا ي���ت���ط���رق �إل������ى ب��ع�����ص 
�لتجاوز�ت �لتي قد يقع فيها �لباحثون 
وط����اب ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا ع��ن ق�سد 
�أو ع���ن غ���ري ق�����ش��د، و�ق�������ر�ح ح��ل��ول 
وللم�ساهمة يف حل م�ساألة  لها.  علمية 
�لن���ت���ح���ال يف �ل��ك��ت��اب��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة ل��دى 

طاب الدرا�سات العليا والباحثني.
وت������راأ�������س اجل���ل�������س���ة ال���ث���ان���ي���ة د. 
د.�شالح  وق��دم  �ل��ه��اج��ري،  عبد�لعزيز 
�ل���غ���ام���دي )ن���ائ���ب �مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لوطني  �مل��رك��ز  يف  �ملوؤ�ش�شي  لالعتماد 
للتقومي واالع��ت��م��اد االأك��ادمي��ي( ورق��ة 
حول »معايري �شمان �جلودة و�لعتماد 

�لأكادميي لر�مج �لدر��شات �لعليا«.
الدكتور  الثالثة  اجلل�سة  وت��راأ���س 
حم��م��د �حل�����ش��ون، وك��ي��ل ج��ام��ع��ة �مللك 
خ��ال��د، حت���دث ف��ي��ه��ا ك��ل م��ن �ل��دك��ت��ور 
حم���م���ود ف���ت���وح )�أ����ش���ت���اذ ع��ل��م �ل��ن��ف�����ص 
�مل�����ش��ارك يف ك��ل��ي��ات ع��ن��ي��زة �لأه��ل��ي��ة(، 
و�ل���دك���ت���ورة �أم��ي��ن��ه ب�����دوى )�لأ����ش���ت���اذ 
�مل�شارك يف ق�شم �لتمري�ص بكلية �لعلوم 
�جل��وف(  جامعة  �لتطبيقية،  �لطبية 
ب��ب��ح��ث ح�����ول »اآل�����ي�����ات ت��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة 
�لأك��ادمي��ي��ة ل��ط��الب �ل��در����ش��ات �لعليا 
و��شتعر�شت  �ل�شعودية«،  �جلامعات  يف 
الدرا�سة اآليات تهيئة البيئة االأكادميية 
�جلامعات  يف  �لعليا  �لدر��شات  لطالب 
ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��ت��ف��اع��ل م���ع م�����س��ت��ج��دات 

العملية التعليمية.
وتو�سل البحث اإلى  جمموعة من 
�لنتائج من �أهمها: �حلاجة �إلى تنظيم 
املعرفة املتخ�س�سة للمقررات الدرا�سية 
�جلامعات  يف  �لعليا  �لدر��شات  لطالب 
�ل�������ش���ع���ودي���ة وت���ط���وي���ره���ا ل����ع����دد م��ن 
�لأ�شباب، منها: عدم �حلد�ثة للمعرفة 
امل��ت��خ�����س�����س��ة ل���ل���م���ق���ررات ال���درا����س���ي���ة 
وعدم  �لبيئة،  عن  ،و�لبتعاد  باجلامعة 
خططه  �أو  �ملجتمع  مب�شاكل  �لرت��ب��اط 
�جلماعي،  �لتاأليف  ،وقلة  منجز�ته  �أو 
�ملتخ�ش�شة  �جل��ام��ع��ي��ة  �ل��ك��ت��ب  ون����درة 
�لكتب  ت�شويق  ملوؤلفني عدة، و�شعوبات 
يف  و�لتكر�ر  وعربيا،  حمليا  �جلامعية 

املو�سوعات.
وق����دم ك���ل م���ن االأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
بدر العتيبي )اأ�ستاذ االأ�سول الفل�سفية 
واالج����ت����م����اع����ي����ة ب���ق�������س���م ال�������س���ي���ا����س���ات 
�ل���رب���وي���ة ب��ك��ل��ي��ة �ل���رب���ي���ة ب��ج��ام��ع��ة 
�لعويد )حما�شرة  ون��ورة  �شعود(  �مللك 
�شطام بن عبد�لعزيز،  �لأم��ري  بجامعة 
�شعود(  �مللك  بجامعة  دك��ت��ور�ه  وباحثة 
�لتنمية  »�شيا�شات تطوير  بحثا بعنو�ن 
�مل���ه���ن���ي���ة لأع���������ش����اء ه���ي���ئ���ة �ل���ت���دري�������ص 
�لُعليا  �ل��در����ش��ات  ب��ر�م��ج  يف  �مل�شاركني 
�سوء  يف  ال�سعودي  اجلامعي  بالتعليم 
روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030«.

وهدف البحث اإلى معرفة �سيا�سة 
�لتطوير �ملهني لأع�شاء هيئة �لتدري�ص 
بر�مج  يف  بالتدري�ص  ي��ق��وم��ون  �ل��ذي��ن 
�جلامعي  �لتعليم  يف  �لعليا،  �لدر��شات 
�ل�شعودي، وذلك من خالل �لك�شف عن 
�لتطوير  وم��ع��وق��ات  ومتطلبات  و�ق���ع 
�ملهني لهم، و�ملقرحات لذلك يف �شوء 

روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030.
�شم�ص  �ل���دك���ت���ورة  و����ش��ت��ع��ر���ش��ت 
�خل�����وي�����ط�����ر  يف ب���ح���ث���ه���ا »�ل���ت���ن���م���ي���ة 

�جلامعات  يف  �لعلمية  �لر�شائل  �إع��د�د 
�ل�شعودية، تطرق خالله لأهمية وجود 
�ل��ل��و�ئ��ح و�لأن��ظ��م��ة �خل��ا���ش��ة بالبحث 
�لعلمية،  �ل��ر���ش��ائ��ل  و�إع������د�د  �ل��ع��ل��م��ي، 
ب��االإ���س��اف��ة اإل����ى اإي�����س��اح امل�����س��وؤول عن 
�جلهل  و�أ���ش��ر�ر  وتطبيقها،  �لالئحة 
ب��ال��ل��و�ئ��ح و�لأن��ظ��م��ة، و�أ���ش��ب��اب �شياع 

حقوق طاب الدرا�سات العليا.
وق���دم���ت ال���ب���اح���ث���ة. اأم�����ل اأح��م��د 
احل���رب���ي )م��اج�����س��ت��ر ت���اري���خ ح��دي��ث 
وم��ع��ا���ش��ر، ج��ام��ع��ة �أم �ل���ق���رى( ورق���ة 
ح�����ول ت��ف��ع��ي��ل ط�����رق �ل����ش���ت���ف���ادة م��ن 
�لعليا  �لدر��شات  يف  �لعلمية  �لأب��ح��اث 
وتطبيقها يف خدمة �ملجتمع �جلامعي 
و�لتنمية �ملجتمعية، و�لذي هدف  �إلى 
من  �لتي  و�لو�شائل  �لطرق  �أه��م  بيان 
امل���م���ك���ن ع���ل���ى اجل���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة 
ب�شكل  لال�شتفادة  وتطبيقها  تفعيلها 
توظيف  فعالية  در����ش��ة  و�أي�����ش��اً  �أك���ر، 
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�مل��ه��ن��ي��ة لأ����ش���ات���ذة �ل���در�����ش���ات �ل��ع��ل��ي��ا 
االإن�����س��ان��ي��ة يف �سوء  ال��ت��خ�����س�����س��ات  يف 
�لعاملية«  و�ل��ت��ج��ارب  �ملهنية  �لكفايات 
�أه������م �ل���ك���ف���اي���ات �مل���ط���ل���وب���ة لأ����ش���ات���ذة 
االإن�سانية  الكليات  يف  العليا  الدرا�سات 
�ل���رب���وي،  �لأدب  حت��ل��ي��ل  خ����الل  م���ن 
وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأه���م ال��ت��ج��ارب 
�لتنمية  جم��ال  يف  �لعاملية  و�خل����ر�ت 
�مل���ه���ن���ي���ة لأع���������ش����اء ه��ي��ئ��ة �ل���ت���دري�������ص 
�جلامعي، و�إعد�د �إطار مقرح للتنمية 
�لتطوير  تقدمها عماد�ت  �لتي  �ملهنية 
لأ�شاتذة �لدر��شات �لعليا يف �جلامعات 

ال�سعودية.
�لر�شود  ن��و�ل  �ل��دك��ت��ورة  و�شاركت 
جامعة  �لربية،  بكلية  م�شاعد  )�أ�شتاذ 
ببحث،  عبد�لعزيز(  بن  �شطام  �لأم��ري 
ب���ع���ن���و�ن »و�ق�������ع �ل��ب��ي��ئ��ة �لأك���ادمي���ي���ة 
يف م��رح��ل��ة ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا و���ُس��ب��ل 

تطويرها يف �شوء روؤية �ململكة 2030«.
 وه����دف ال��ب��ح��ث اإل����ى ر���س��د واق���ع 
البيئة االأكادميية يف مرحلة الدرا�سات 
العليا يف اجلامعات ال�سعودية والتعرف 
ع��ل��ى ���ُش��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا يف ���ش��وء روؤي����ة 

اململكة 2030 ،
ت������اه������ا م�����������س�����ارك�����ة ل����ل����دك����ت����ور 

ع���ب���د�ل���ل���ط���ي���ف �حل���دي���ث���ي )�لأ�����ش����ت����اذ 
وعميد  خ��ال��د  �مل��ل��ك  بجامعة  �مل�����ش��ارك 
معهد �لبحوث و�لدر��شات �ل�شت�شارية(  
بدر��شة حول »ر�شا �لطالب نحو جودة 
بالتطبيق  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل���در�����ش���ات  ب���ر�م���ج 
احلكومية  ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات  على 

و�خلا�شة.. منظور ت�شويقي«.
وه���دف���ت ال���درا����س���ة اإل�����ى م��ع��رف��ة 
�لطالب  ر�شا  �مل��وؤث��رة يف  �لعو�مل  �أه��م 
لكل  �لن�شبية  �لأه��م��ي��ة  �إل���ى  و�لتو�شل 
ع���ام���ل م���ن ت��ل��ك �ل���ع���و�م���ل، وم��ع��رف��ة 
م�شتوى �لر�شا لدى �لطالب عن جودة 
�لتي تقدمها لهم �جلامعات  �خلدمات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف جم���ال  وامل����وؤ�����س���������س����ات 

�لدر��شات �لعليا يف منطقة ع�شري.
�أ�شماء  �لدكتورة  وناق�شت  كل من 
م�����س��اع��د يف تخ�س�س  )اأ���س��ت��اذ  ���س��اح 
ري���ا����س االأط����ف����ال ب��ج��ام��ع��ة اجل����وف(
)حما�شر  فتحي  �شميحة  و�ل��دك��ت��ورة 
بجامعة  االط��ف��ال  ريا�س  تخ�س�س  يف 
�جلوف( بحثا حول »�خلطط �لدر��شية 
وم��و�ك��ب��ة �مل��ت��غ��ري�ت �مل��ع��ا���ش��رة.. روؤي��ة 
�لدر��شات  خلطة  مقرحة  م�شتقبلية 
لق�شم  و�لدكتور�ه(  )�ملاج�شتري  �لعليا 

ريا�س االأطفال بجامعة اجلوف«.

ه����دف ال��ب��ح��ث اإل�����ى و����س���ع روؤي����ة 
م�شتقبلية وخطة مقرحة لرناجمي 
ال������درا�������س������ات ال���ع���ل���ي���ا )امل���اج�������س���ت���ر 
ريا�ص  ق�شم  خل��ري��ج��ات  و�ل��دك��ت��ور�ه( 
�ملعا�شرة،  �ملتغري�ت  �شوء  يف  �لأطفال 
�لبحثي  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ك��ون��ت ع��ي��ن��ة  وق���د 
�ملطبقة فعليا  م��ن �خل��ط��ط  ع��دد  م��ن 
للدرا�سات العليا يف عدد من اجلامعات 
جامعة  �شم�ص،  عني  )جامعة  �ملختلفة 
�ل��ق��اه��رة، ج��ام��ع��ة �لإ����ش���ر�ء ب�����الأردن، 

وجامعة اجلوف(.
�إل��ى  �ل��ب��ح��ث  ن��ت��ائ��ج  وق���د خل�شت 
ع����ر�����ص خ���ط���ة م���ق���رح���ة ل���رن���ام���ج 
ال������درا�������س������ات ال���ع���ل���ي���ا )امل���اج�������س���ت���ر 
ريا�ص  ق�شم  خلريجات   ) و�ل��دك��ت��ور�ه 
و�إدر�ج  و�ل��رب��ي��ة �خل��ا���ش��ة،  �لأط���ف���ال 
ال��ت��خ�����س�����س��ات ال���دق���ي���ق���ة يف ري���ا����س 
�لأطفال )�إعالم، ثقافة �لطفل، وعلوم 

نف�سية(.
وم�سرف  امل�ساعد  االأ���س��ت��اذ  وق���دم 
العربية  اللغة  بق�سم  العليا  الدرا�سات 
ب��ج��ام��ع��ة  و�ل���ف���ن���ون  �لآد�ب  ك��ل��ي��ة  يف 
بحثا  �ل�شمري  ج���ز�ع  حائل  �لدكتور 
ب��ع��ن��و�ن »�ل��در����ش��ات �ل��ع��ل��ي��ا.. �خلطط 

وامل�ساريع البحثية واقعها واآفاقها«.

 وه�����دف ال��ب��ح��ث اإل�����ى ا���س��ت��ق��راء 
اجل��ام��ع��ات  العليا يف  ال��درا���س��ات  واق���ع 
�ل�����ش��ع��ودي��ة وج���ام���ع���ة ح���ائ���ل من��وذج��ا 
و�آفاقها  تطويرها  �آليات  �إلى  للو�شول 
و�لبحثية من خالل �خلطط  �لعلمية 
طلبة  يعدها  التي  البحثية  وامل�ساريع 

الدرا�سات العليا.
كما ق��دم ب��اح��ث �ل��دك��ت��ور�ه علي 
�ل��در����ش��ات  »�آف���اق  بعنو�ن  بحثا  زع��ل��ة 
�لعليا و�لقطاع غري �لربحي يف روؤية 
منوذجا«؛   »باحثون«  م�شروع   ..2030
غري  �لقطاع  دور  خالله  و��شتعر�ص 
�لقطاع  مع  �لتكاملي  ودوره  �لربحي 
�لر�شمي �أو �حلكومي، متخذ� منوذجا 
ح��ي��ا مل����ب����ادرة غ���ري رب��ح��ي��ة يف جم��ال 
االأدب  العليا يف تخ�س�سات  الدرا�سات 
ملتقى  ميثلها  �ل��ع��رب��ي��ة،  و�ل��ل��غ��وي��ات 
»باحثون« �لعلمي �لرقمي، وهو �لأول 
ي�شم  �ل��ذي  �ل�شعودية،  يف  نوعه  م��ن 
طابا وطالبات من خمتلف جامعات 
�ل���ع���امل، وي���ق���دم ع����دد� م���ن �ل��ر�م��ج 
و�خل���دم���ات و�مل�����ش��اري��ع، �ل��ت��ي تهدف 
يف  املوؤ�س�سي  ال���دور  م��ع  التكامل  اإل���ى 
رف���ع م�����ش��ت��وى خم���رج���ات �ل��در����ش��ات 
�ل��ع��ل��ي��ا م���ن �ل��ب��اح��ث��ني و�ل��ب��اح��ث��ات، 

و�إي������ج������اد م���ن���ظ���وم���ة ع���ل���م���ي���ة م���رن���ة 
وف��ع��ال��ة ت��ن��ت��ظ��ره��م، وت��ع��م��ي��ق دوره���م 
�لعلمي �لذي ي�شهم يف عجلة �لتنمية 

�لوطنية بعامة.
وقدم د. علي عو�س علي الغامدي 
)دكتور�ه يف �أ�شول �لربية �لإ�شالمية، 
�ل���ط���ائ���ف(،  ت��ع��ل��ي��م  �ل��ت��ع��ل��ي��م،  وز�رة 
�ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث  »دور  ب��ع��ن��و�ن  ب��ح��ث��ا 
ال��ع��ل��ي��ا يف اجل��ام��ع��ات  ال����درا�����س����ات  يف 
ال�����س��ع��ودي��ة يف حت��ق��ي��ق روؤي������ة امل��م��ل��ك��ة 
2030.. جامعة �لطائف منوذجا« هدف 
اإلى التعرف على دور البحث العلمي يف 
�لدر��شات �لعليا يف جامعة �لطائف يف 
وجهة  من   2030 اململكة  روؤي��ة  حتقيق 

نظر روؤ�ساء االأق�سام باجلامعة.
كما �شارك  �لدكتور حممد �أحمد 
و�لإ�����ش����ر�ف  �لإد�رة  �أ����ش���ت���اذ  ح��وي��ح��ي 
�ل���رب���وي �مل�����ش��اع��د يف ك��ل��ي��ة �ل��رب��ي��ة 
»بعنو�ن  بدر��شة  خالد،  �مللك  بجامعة 
ت���������ش����ور م�����ق�����رح ل���ت���ط���وي���ر ب����ر�م����ج 
بجامعة  �ل��رب��وي��ة  �لعليا  �ل��در����ش��ات 
�مللك خالد با�شتخد�م منوذج �لقر�ر�ت 
م��ع��اي��ر  �����س����وء  يف   CIPP �مل����ت����ع����ددة 

االعتماد االأكادميي«.
 وه���دف���ت �ل���در�����ش���ة �إل�����ى ت��ط��وي��ر 

ب���ر�م���ج �ل���در�����ش���ات �ل��ع��ل��ي��ا �ل��رب��وي��ة 
بجامعة �مللك خالد، با�شتخد�م منوذج 
���س��وء  يف   CIPP �مل���ت���ع���ددة  �ل�����ق�����ر�ر�ت 
معاير االعتماد االأكادميي من وجهة 

نظر اأع�ساء هيئة التدري�س.
ك���م���ا ط������رح ال����دك����ت����ور اإب���راه���ي���م 
�حل��م��ي�����ش��ي، �لأ����ش���ت���اذ ب��ق�����ش��م �ل���ق���ر�آن 
وع��ل��وم��ه يف ج��ام��ع��ة �ل��ق�����ش��ي��م، ورق���ة 
�لقبول  معاي�ري  »�أث�����ر  ب��ع��ن��و�ن  بحثية 
�لع�ليا«.  �لدر��ش�ات  يف ج�ودة خمرجات 
�أث�����ر  ب��ي��ان  �إل���ى  �ل���ورق���ة  وهدفت  هذه 
م��ع��اي�����ري �ل��ق��ب��ول يف ج�����ودة خم��رج��ات 
جملة  ناق�شت  وق��د  �لع�ليا،  �لدر��ش�ات 
م���ن ����ش���روط �لل���ت���ح���اق ب��ال��در����ش�����ات 
ملرحلة  �لر�كمي  �ملعدل  وه��ي  �لع�ليا، 
�ل���ب���ك���ال���وري���و����ص، و�خ���ت���ب���ار �ل���ق���در�ت 
ل���ل���ج���ام���ع���ي���ني، و�خ�����ت�����ب�����ار �ل���ق���ب���ول 
�ل���َت���ح���ري���ري، و�مل��ق��اب��ل��ة �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة، 
وب��ع�����ص �ل�����ش��روط �خل��ا���ش��ة ب��الأق�����ش��ام 

العلمية .
ومن �أهم نتائجها: �أهمية معايري 
�لقبول يف ج�ودة وخمرجات �لدر��ش�ات 
�لدر��شية  �ل��ر�م��ج  ج��ودة  و�أن  �لع�ليا، 
تكفي  ال  الع�ليا  ال��درا���س�����ات  مرحلة  يف 

ملعاجلة ال�سعف يف املدخات.
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..و28 ورقة في ختام أعمال المؤتمر
ساره القحطاني

اختتمت اآخ���ر اأع��م��ال م��وؤمت��ر »ال��درا���س��ات 
ال��واق��ع  ال�����س��ع��ودي��ة..  العليا يف اجل��ام��ع��ات 
جامعة  تنظمه  �ل���ذي  �ل��ت��ط��وي��ر«،  و�آف����اق 
وت�شمن  �أب��ه��ا،  ق�شر  بفندق  خ��ال��د  �مل��ل��ك 
جل�سات  خم�س  املوؤمتر  من  االأخ��ر  اليوم 
علمية �شارك فيها 33 باحث وباحثة، ب� 28 

ورقة علمية.
وت���ر�أ����ص �جل��ل�����ش��ة �خل��ام�����ش��ة د علي 
�شتوي .وقدم د . �إبر�هيم عبد �هلل �لغامن 
�للغة  كلية  يف  �مل�شارك  �لأ�شتاذ  �ل�شماعيل 
�سعود  بن  االإم��ام حممد  بجامعة  العربية 
االإ�سامية بحثا حول »االبتكار والتجديد 
العليا«.  ال��درا���س��ات  يف  العلمي  البحث  يف 
وت���ط���رق �ل��ب��ح��ث �إل����ى وظ���ائ���ف �جل��ام��ع��ة 
�لأ����ش���ا����ش���ي���ة؛ وه����ي : �ل��ت��ع��ل��ي��م، وخ��دم��ة 

خل�شت  وق��د  �لعلمي.  و�لبحث  �ملجتمع، 
ن��ت��ائ��ج �ل��ب��ح��ث �إل����ى ����ش���رورة �إح���ي���اء دور 
�جل��ام��ع��ات ب��ك��ون��ه��ا ب��ي��وت خ����رة، يحتاج 
�إليها �ملجتمع، وتفعيل �لبحوث �لعلمية يف 
معاجلات �لأزمات �لتي حتل يف �ملجتمعات، 
و�لركيز على دور �لبحث �لعلمي يف خلق 
�ل��ف��ر���ص �حل��ي��ات��ي��ة، و�ل�����ش��ري م��ع م��ر�ح��ل 
�لبحث �لعلمي يف ن�شاأته، ومر�حل تطوره، 
على  و�لركيز  �ملتجدد،  �لقدمي  هو  كونه 
�أهمية �لبتكار دفعا للتدوير، و�لتكر�ر يف 
�لبحوث، و�شرد �لعو�مل �ملوؤثرة يف �لبتكار 

يف البحث العلمي.
�لتويجري  �أحمد حممد  د.   و�شارك 
�مل��ن��اه��ج وط��رق  �مل�����ش��ارك بق�شم  �لأ���ش��ت��اذ 
�ل���ت���دري�������ص يف ك��ل��ي��ة �ل���رب���ي���ة ب��ج��ام��ع��ة 
مقرحة  »معايري  ح��ول  ببحث  �لق�شيم 
�ل��رب��وي��ة يف  �لعلمية  �ل��ر���ش��ائ��ل  ل��ت��ق��ومي 

ف��ي��ه��ا اإل�����ى م��ع��رف��ة دور ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 
�لتنمية  يف  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل���در�����ش���ات  ب��ر�م��ج  يف 
�لبحث  و�ق��ع  �إل��ى  وتطرقت  �لقت�شادية، 
وتناولت  �ل�شعودية  �جلامعات  يف  �لعلمي 
البحث  م��وؤ���س�����س��ات  ب��ني  ال��ع��اق��ة  طبيعة 
اململكة  امل��ج��ت��م��ع يف  وم��وؤ���س�����س��ات  ال��ع��ل��م��ي 
معوقات  على  ووقفت  ال�سعودية  العربية 
�لع��ت��م��اد ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ب��ح��وث �ل��در����ش��ات 
�ل�شيا�شات  �لتنمية ور�شم  �لعليا يف خدمة 
�لتي  �مل�شتقبلية  �ل����روؤى  بع�ص  وع��ر���ش��ت 
�لعليا  ل��ل��در����ش��ات  �لعلمي  جتعل  �لبحث 

فاعال مبا يتو�فق مع متطلبات �لتنمية.
وناق�ص كل من حممد زياد �لدغيلبي 
باحث دكتور�ه يف �إد�رة �لتعليم �لعايل �شام 
�أع��م��ال( �إد�رة  )ماج�شتري  �لعنزي  غربي 

در��شة حول »تطبيق �إد�رة �جلودة �ل�شاملة 
اجلامعات  يف  العليا  ال��درا���س��ات  ب��ع��م��ادات 

عبد  ب��ن  �شطام  �لأم���ري  جامعة  �لنا�شئة، 
�لعزيز منوذجا«.

تطبيق  درجة  �لدر��شة  هذه  وتناولت 
�ل��در����ش��ات  ب��ع��م��ادة  �ل�شاملة  �جل���ودة  �إد�رة 
ب��ن عبد  ���ش��ط��ام  �لأم����ري  �لعليا يف ج��ام��ع��ة 
�لتعرف  �إلى  و�لتي هدفت  �لعزيز باخلرج، 
�ل�شاملة  �جل���ودة  �إد�رة  تطبيق  درج��ة  على 
تطبيق  ودرج���ة  �لعليا،  �ل��در����ش��ات  ب��ع��م��ادة 
�لعليا يف جامعة  �لدر��شات  موظفي عمادة 
�لأمري �شطام بن عبد �لعزيز باخلرج لإد�رة 

�جلودة �ل�شاملة. 
وناق�شت د. �شناء ح�شن مروك. �أ�شتاذ 
�لأنروبولوجيا و�لجتماع �مل�شارك يف كلية 
�لآد�ب بجامعة �مللك في�شل ببحث بعنو�ن 
»روؤي������ة حت��ل��ي��ل��ي��ة ل���واق���ع ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 
�ململكة  �لعليا بجامعات  �لدر��شات  مبرحلة 
وع���الق���ت���ه ب��ال��ت��ن��م��ي��ة يف ظ���ل �لجت���اه���ات 

�ل�شعودية«؛  �لعربية  للمملكة  �مل�شتقبلية 
م�����ش��ي��دة ب����دور �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي يف وق��ت��ن��ا 
�لر�هن ملا له من دور فاعل د�خل منظومة 
�لتقدم و�لتطور �لذي ت�شعى �ملجتمعات �إلى 

حتقيقه«.
و�����ش����ارك����ت ك�����ل م�����ن د. ه���ي���ا م�����روح 
�ل�������ش���ردي���ه؛ �لأ�����ش����ت����اذ �مل�������ش���اع���د يف ك��ل��ي��ة 
م�����ش��اع��ل  �أ.   ، ح����ائ����ل،  ب��ج��ام��ع��ة  �ل���رب���ي���ة 
�لربية  بكلية  �حل��رب��ي،  �ملحا�شرة  نا�شي 
ب��ج��ام��ع��ة ح��ائ��ل، ب��در����ش��ة ت��ق��ومي��ي��ة لأد�ء 
جامعة  يف  �لربية  بكلية  �ملاج�شتري  طلبة 
حائل يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية يف �شوء 
�لدر��شة  وهدفت  �لعاملية.  �جل��ودة  معايري 
�جلامعيني  �لأ���ش��ات��ذة  ر�أي  ��شتطالع  �إل���ى 
�لربية  كلية  يف  �ملاج�شتري  طلبة  �أد�ء  عن 
بجامعة حائل يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية 

يف �شوء معايري �جلودة �لعاملية.

اآراء  ���س��وء  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة 
�خلر�ء«.

 وه������دف �ل���ب���ح���ث �إل������ى ب���ن���اء ق��ائ��م��ة 
�لعلمية  �لر�شائل  تقومي  معايري  تت�شمن 
�لربوية يف �شوء �آر�ء �خلر�ء، وت�شخي�ص 
�لعربية  �ململكة  يف  �لر�شائل  تقومي  و�ق��ع 
�ل�����ش��ع��ودي��ة، وت��و���ش��ل �ل��ب��ح��ث �إل���ى قائمة 
معايري تقومي �لر�شائل �لعلمية �لربوية 
م  م��ك��ون��ة م��ن ع�����ش��رة م��ع��اي��ري و�أخ����ري� ق���َدّ
و�ملقرحات  �لتو�شيات  من  ع��دد�  �لبحث 

ذ�ت �ل�شلة مبو�شوع �لبحث .
و���ش��ارك��ت د. �أم��ي��ن��ة �إب��ر�ه��ي��م م��ر�ن 
�ل�شرحاين، �لأ�شتاذ م�شاعد بق�شم �لأحياء 
ب��ورق��ة  ب��ج��ام��ع��ة اجل���وف  ال��ع��ل��وم  يف كلية 
العليا والبحث  الدرا�سات  »دور  عمل حول 
�لقت�شادية  �لتنمية  حتقيق  يف  �لعلمي 
تطرقت  �ل�����ش��ع��ودي��ة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة  يف 
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خلود  د.  ال�ساد�سة  اجلل�سة  وت��راأ���س 
�أ. زه������رة حم��م��د  �أب������و م���ل���ح���ة؛ وق����دم����ت 
و�إ�شر�ف  �إد�رة  )ماج�شتري  ع�شريي  �أحمد 
ت���رب���وي( ب��ح��ث��ا ب��ع��ن��و�ن »ت��ط��وي��ر �لبحث 
باجلامعات  العليا  ال��درا���س��ات  يف  العلمي 
وفق  املعرفة  اقت�ساد  �سوء  يف  ال�سعودية 

روؤية 2030«.
 وه����������دف ال����ب����ح����ث اإل����������ى  حت���دي���د 
م��ت��ط��ل��ب��ات �ق��ت�����ش��اد �مل���ع���رف���ة �ل���ت���ي يتم 
م��ن خ��الل��ه��ا ت��ط��وي��ر �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي يف 
ال�سعودية  ب��اجل��ام��ع��ات  العليا  ال��درا���س��ات 
�آل��ي��ات  وف���ق روؤي����ة 2030، و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى 

ومعوقات تطويره يف �شوء ذلك.
ون��اق�����ش��ت د. ه��ن��د ح��ام��د �حل��ازم��ي، 
الفارابي  كلية  يف  التدري�س  هيئة  )ع�سو 
ل��ل��ط��ب ب���ج���دة، وم�����ش��ت�����ش��ارة �أك���ادمي���ي���ة(، 
»م�������ش���ك���الت ب����ر�م����ج �ل����در������ش����ات �ل��ع��ل��ي��ا 
�ل�شيدلة  يف  �لعلوم  برنامج  �مل�شتحدثة.. 

�لإكلينيكية بجامعة �لق�شيم منوذجا«.
وت��ت��م��ث��ل اأه��م��ي��ة ال���درا����س���ة يف اأن��ه��ا 
يعاين  و�قعية  م�شكلة  حلل  ��شتجابة  ُتعد 
�مللتحقني  �لعليا  �ل��در����ش��ات  ط��الب  منها 
تقدمي  يف  وت�شاهم  �مل�شتحدثة،  بالر�مج 
�أ�شباب  من  و�ملقرحات؛ للحد  �لتو�شيات 
�أو  �مل�شتحدثة  �ل��ر�م��ج  يف  �لطلبة  تعر 

�إلغاء �لرنامج.
وت����ه����دف ال����درا�����س����ة اإل�������ى ال��ك�����س��ف 
ع���ن �إ���ش��ك��ال��ي��ة �لأق�������ش���ام �مل�����ش��ت��ح��دث��ة يف 
برنامج  �لعليا وو���ش��ف  �ل��در����ش��ات  ب��ر�م��ج 
�ملاج�شتري �مل�شتحدث يف �لعلوم و�ل�شيدلة 
بجامعة  �ل�����ش��ي��دل��ة  ب��ك��ل��ي��ة  �لإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة 
�ل��ق�����ش��ي��م، وب���ي���ان �آث������ار ه����ذه �مل�����ش��ك��الت، 
�ملجال  وفتح  لها،  �ملنا�شبة  �حللول  وو�شع 
ال�سيدلة  يف  املتخ�س�سني  الباحثني  اأم��ام 

لدر��شة و�قع �لرنامج.
�أ. م����ي حم��م��د  ك����ل م����ن  وت���ط���رق���ت 
�ل��ري��ا���ص  تعليم  )�إد�رة  ع��ب��د�هلل  �حلماد 
و�لتخطيط  �لإد�رة  يف  دك���ت���ور�ه  وب��اح��ث��ة 
�خلنيز�ن  حممد  ت��ه��اين  �أ.  و  �ل��رب��وي(، 
يف  دكتور�ه  وباحثة  �لريا�ص  تعليم  )�إد�رة 
دور  �لربوي( �إلى  و�لتخطيط  �لإد�رة 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي واالب��ت��ك��ار يف ال��درا���س��ات 
�لعليا يف بناء �مليزة �لتناف�شية باجلامعات 
�ل�����ش��ع��ودي��ة، ب��ه��دف �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى  �أب����رز 
البحث  لدعم  والعاملية  املحلية  التجارب 
العليا  ال���درا����س���ات  يف  واالب���ت���ك���ار  ال��ع��ل��م��ي 
ب��اجل��ام��ع��ات، وت��ق��دمي م��ق��رح��ات ت�شهم 
واالب��ت��ك��ار  العلمي  ال��ب��ح��ث  دور  ت��ع��زي��ز  يف 
لبناء �مليزة �لتناف�شية يف �لدر��شات �لعليا 
ب��اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي����ة 
عددا  الدرا�سة  قدمت  كما   .2030 اململكة 
من �ملقرحات و�لتو�شيات، منها: �لتوعية 
باأهمية �لبحث �لعلمي و�لبتكار، ودورهما 
بناء  و���ش��رورة  �لتناف�شية،  �مل��ي��زة  ب��ن��اء  يف 
و�لب��ت��ك��ار،  �لعلمي  للبحث  ��شر�تيجية 
وت��ب��ن��ي ���ش��ي��ا���ش��ات و�����ش���ح���ة ل���ش��ت��ق��ط��اب 
العليا  ال��درا���س��ات  يف  الب�سرية  ال��ك��ف��اءات 

باجلامعات.
مرعي  عي�سى  �سهر  د.  وا�ستعر�ست 
�ل���ق���ح���ط���اين، �أ����ش���ت���اذ �ل���ب���الغ���ة �مل�����ش��ارك 
�لإن�شانية  �لعلوم  كلية  عميد  وم�شاعدة 
ب��ج��ام��ع��ة �مل���ل���ك خ���ال���د، »خ���ط���ة �لإع������د�د 
�ل��ع��ل��م��ي ل��ل��در���ص �ل��ب��الغ��ي يف �ل��در����ش��ات 
الواقع  ب��ني  خالد  امللك  جامعة  يف  العليا 
و�ملاأمول« و�أو�شت �لدر��شة بتو�شيات عدة 
�أهمها: �لعمل على ربط  �لتو�شيفات  من 
وحم������دد�ت �لأه�������د�ف �ل��ك��ل��ي��ة مب�����ش��اري��ع 
و����ش���م���ول  �مل�شاريع  �ل��ع��ل��م��ي��ة،  �ل���ب���ح���وث 
ال�����ب�����ح�����ث�����ي�����ة  جل�����م�����ي�����ع  اجل������ام������ع������ات 
على  جامعة  ك��ل  تعمل  ال�سعودية بحيث 
ج�����زء م��ن��ه��ا ف���ق���ط ح���ت���ى ت��ك��م��ل ب��ع�����ش��ه��ا 
تف�شيله يف  ورد  ذل��ك مما  وغ��ري  �لبع�ص، 

البحث .
حممد  �شعبان  ف��اط��م��ة  د.  و���ش��ارك��ت 
تدري�ص  وط���رق  �مل��ن��اه��ج  )�أ���ش��ت��اذ  ع�شريي 
�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة �مل�����ش��اع��د ب��ك��ل��ي��ة �ل��رب��ي��ة 
ب��ج��ام��ع��ة �مل���ل���ك خ����ال����د(، ب��ب��ح��ث ب��ع��ن��و�ن 
التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  توظيف  »درج���ة 
للتعلم �ملتنقل Mobile Learning يف بر�مج 
بجامعة  �لربية  بكلية  �لعليا  �ل��در����ش��ات 

امللك خالد«.
وه����دف ال��ب��ح��ث اإل����ى ت��ع��ري��ف درج���ة 

التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  ت��وظ��ي��ف  اأه��م��ي��ة 
�لعليا  �لدر��شات  بر�مج  يف  �ملتنقل  للتعلم 
ب��ك��ل��ي��ة �ل���رب���ي���ة ب��ج��ام��ع��ة �مل���ل���ك خ���ال���د، 
د.  اأ.  ك��ل من   ودرج���ة توظيفه. وحت��دث��ت 
�لكيمياء  فاطمة م�شطفى حممد )�أ�شتاذ 
خالد(، و  �مل��ل��ك  بجامعة  �لع�شوية  غ��ري 
�لدر��شات  )�أ�شتاذ  �شاهني  ريا�ص  �أم��ل  د. 
واالآداب  العلوم  بكلية  امل�ساعد  االإ�سامية 
ب�����ش��ر�ة ع��ب��ي��دة(، ع���ن �أث����ر ت��دري�����ص م���ادة 
ال��ك��ي��م��ي��اء ب��ال��ل��غ��ة ال���ع���رب���ي���ة يف م��رح��ل��ة 
ال��ب��ك��ال��وري��و���س ع��ل��ى ط��ال��ب��ات ال��درا���س��ات 
�ل��ع��ل��ي��ا يف ���ش��وء حت��ق��ي��ق م���ب���ادئ �جل����ودة 

ال�ساملة.
وت���راأ����س اجل��ل�����س��ة ال�����س��اب��ع��ة د يحيى 
�لرحمن  عبد  �أح��م��د  د.  وق���دم  �ل�����ش��ري��ف، 
�لريا�شي  �لنف�ص  علم  �أ���ش��ت��اذ  �حل��ر�م��ل��ة، 
بحثا  �ل�شمالية  �حل��دود  بجامعة  �مل�شارك 
�لعليا يف  �ل��در����ش��ات  ب��ر�م��ج  ح��ول »تفعيل 
جمال علم �لنف�ص �لريا�شي يف �جلامعات 
يف  م�شتقبلية  مهنية  روؤي����ة  �ل�����ش��ع��ودي��ة.. 

جمال علم �لنف�ص �لريا�شي«.
وه�������دف ال���ب���ح���ث اإل�������ى ط�����رح روؤي�����ة 
علم  تطبيقات  لتو�شيع  مهنية  م�شتقبلية 
�ل��ن��ف�����ص �ل��ري��ا���ش��ي ب��ني �أو����ش���اط �ملجتمع 
و�ل�شتفادة من خدمات هذ� �ملجال �لعلمي 

وفق متطلبات �شوق �لعمل
�ل��ف��ت��اح  ع��ب��د  �أح���م���د  د.  �أ.    و����ش���ارك 
بجامعة  �لربية  كلية  يف  �لأ�شتاذ  �لزكي، 
لبع�س  ت��ق��ومي��ي��ة  ب��درا���س��ة  في�سل  امل��ل��ك 
�لربوية  �لعليا  �ل��در����ش��ات  �إد�رة  ج��و�ن��ب 
ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ف��ي�����س��ل م���ن وج��ه��ة نظر 
�لطلبة، ��شتهدفت تقومي بع�ص �جلو�نب 
�لإد�رية و�لتنظيمية �لتي تد�ر من خاللها 
�لدر��شات �لعليا �لربوية يف جامعة �مللك 
�إج���ر�ء�ت  عملية  �إد�رة  يف  متمثلة  في�شل 
و�إد�رة  �لتعليمية،  �لعملية  و�إد�رة  �لقبول، 
�مل�شاندة  و�إد�رة �خلدمات  �لتقومي،  عملية 
��شتهدفت  كما  للطلبة،  �ملقدمة  �ملختلفة 
معرفة الفروق يف اال�ستجابات تبعا لبع�س 

�ملتغري�ت �لدميوغر�فية.
د. خالد عوا�س عبداهلل   وا�ستعر�س 

و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  �لإد�رة  �أ����ش���ت���اذ  �ل��ث��ب��ي��ت��ي، 
حممد  �لإم��ام  بجامعة  �مل�شارك،  �لربوي 
ب���ن ���ش��ع��ود �لإ����ش���الم���ي���ة، ك��ي��ف��ي��ة جت��وي��د 
خمرجات بر�مج �لدر��شات �لعليا �لربوية 
ورق��ة  �ل�شعودية؛ وهدفت  �جل��ام��ع��ات  يف 
�لبحث �لعلمية �إلى �لتعرف على متطلبات 
�لعليا  �لدر��شات  بر�مج  خمرجات  جتويد 

�لربوية يف �جلامعات �ل�شعودية.
وت����ن����اول د. ع��اي�����ص ����ش���ايف �لأك��ل��ب��ي 
عميد  �مل�����ش��ارك،  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  )�أ���ش��ت��اذ 
ج��ام��ع��ة  ب�����ش��اج��ر،  و�لآد�ب  �ل��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة 
»و�ق���ع  ق��دم��ه��ا،  ���ش��ق��ر�ء( يف ورق����ة علمية 
يف  �ل��ع��ل��ي��ا  ل��ل��در����ش��ات  �لتنظيمي  �ل��ه��ي��ك��ل 
اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة.. درا����س���ة م��ق��ارن��ة 
م���ع ب��ع�����ص �جل���ام���ع���ات �ل���ع���رب���ي���ة«، ه��دف 
م��ن خ��ال��ه��ا  اإل���ى ال��ت��ع��رف ع��ل��ى الهياكل 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة يف �جل����ام����ع����ات �ل�����ش��ع��ودي��ة 
ومقارنتها مع �لهياكل �لتنظيمية يف بع�ص 

اجلامعات العربية.
ح����م����زة حم��م��د  غ��������ادة  د.  وع�����ّرف�����ت 
�مل�شارك  �لربية  �أ�شول  )�أ�شتاذ  �ل�شربينى 
ب��ك��ل��ي��ة �ل��رب��ي��ة يف ج��ام��ع��ة �مل���ل���ك خ��ال��د، 
وم�����ش��ت�����ش��ار ع���م���ادة �ل��ت��ط��وي��ر �لأك���ادمي���ي 
و�جل��ودة( يف بحث قدمته »درج��ة مو�ءمة 
�لعليا  �لدر��شات  �لتعلم لر�مج  خمرجات 
�لوطني  �لإط����ار  م��ع  خ��ال��د  �مل��ل��ك  بجامعة 
حماولة  اإل��ى  البحث  للموؤهات«.  وهدف 
ال��ت��ع��رف اإل�����ى درج�����ة م���واءم���ة خم��رج��ات 
بجامعة  �لعليا  �ل��در����ش��ات  لر�مج  �لتعلم 
�مللك خالد مع �لإطار �لوطني للموؤهالت.

�ل��ن��وف��ل��ي  ف����اه����د  وق�������دم د. حم���م���د 
�ل���رب���وي  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  �لإد�رة  �أ����ش���ت���اذ 
�لإ�شالمية  �لعلوم  معهد  وك��ي��ل  �مل�شاعد، 
والعربية يف اأندوني�سيا لل�سوؤون التعليمية 
ال��ت��اب��ع جل��ام��ع��ة االإم����ام حم��م��د ب��ن �سعود 
�لإ����ش���الم���ي���ة ت�������ش���ور� م���ق���رح���ا؛ ل��ت��ع��زي��ز 
و�جل��ام��ع��ات  �لتعليم  وز�رة  ب��ني  �ل�����ش��ر�ك��ة 
مة لر�مج �لدر��شات �لعليا  �ل�شعودية �ملقِدّ

�لربوية.
�شنيفاء  د.  �لثامنة  �جلل�شة  وت��ر�أ���ص 
�أم������ل �مل���اح���ي  �ل����ق����رين، و����ش��ت��ع��ر���ش��ت د. 

�جلغر�فيا  بق�شم  م�شاعد  )�أ�شتاذ  �خلليفة 
�مللك  جامعة  �لإن�����ش��ان��ي��ة،  �ل��ع��ل��وم  كلية  يف 
ال��درا���س��ات  ب��ح��ث ق��دم��ت��ه »دور  خ��ال��د( يف 
ال��ع��ل��ي��ا ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د يف خ��دم��ة 

املجتمع«.
وه������دف ال���ب���ح���ث اإل������ى حت��ل��ي��ل واق����ع 
وخمرجاتها، بالوقوف  �لعليا  �ل��در����ش��ات 
كلية  يف  �ل���د�ر����ش���ات  �لعليا  ب��ح��وث  ع��ل��ى 
�ل��ع��ل��وم �لإن�����ش��ان��ي��ة وم�����دى �إ���ش��ه��ام��ه��ا يف 
 ، �مل�����ش��ت��د�م��ة  �ملجتمعية  �لتنمية  حت��ق��ي��ق 
م���ع ال���وق���وف ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات خم��رج��ات 

الدرا�سات العليا وجماالت توظيفها.
�أ. د. حكيمة �أحمد حفيظي،  وقدمت 
)�أ���ش��ت��اذ �حل��دي��ث وع��ل��وم��ه، ق�����ش��م �ل�شنة 
بجامعة  ال��دي��ن  واأ���س��ول  ال�سريعة  بكلية 
�مل��ل��ك خ��ال��د(، »ق����ر�ءة يف و�ق���ع �ل��در����ش��ات 
 ..2030 �ململكة  روؤي����ة  �إل���ى  وت��ط��ل��ع  �لعليا 
طالبات كلية ال�سريعة بجامعة امللك خالد 
منوذجا«؛ وُتْعنى هذه �لورقة بالكالم عن 
و�ق���ع �ل��در����ش��ات �ل��ع��ل��ي��ا، يف ج��ام��ع��ة �مللك 
خ��ال��د، م��ن خ���الل �ل��رك��ي��ز ع��ل��ى طالبات 
�لدر��شات �لعليا، بكلية �ل�شريعة، كاأمنوذج، 
م��ن حيث: �ل��ب��ن��اء، و�ل��ت��اأط��ري، و�مل��ق��رر�ت، 
�لعلمية،  و�للجان  و�لإ���ش��ر�ف،  و�لإر���ش��اد، 
و�لر�شائل �لعلمية، ومناق�شتها، وغري ذلك 

من �مل�شائل �ملتعلقة بهذ� �لو�قع.
ع��ث��م��ان  �أح���م���د  �أجن�����م  د.    و�شاركت 
كلية  يف  �مل�����ش��اع��د  �لأع���م���ال  �إد�رة  )�أ���ش��ت��اذ 
بورقة  خالد(  �مللك  جامعة  باأبها،  �ملجتمع 
و�آليات تطوير م�شتوى جودة  حول »و�ق��ع 
بر�مج �لدر��شات �لعليا بجامعة �مللك خالد 
�لعايل،  بالتعليم  �جل��ودة  معايري  �شوء  يف 
م���ن وج��ه��ة ن��ظ��ر �ل���ط���الب و�ل��ط��ال��ب��ات«؛ 
وم�شتوى  و�ق��ع  على  �لتعرف  �إلى  وهدفت 
ج���ودة ب��ر�م��ج �ل��در����ش��ات �ل��ع��ل��ي��ا بجامعة 
�مل��ل��ك خ��ال��د و�آل���ي���ات ت��ط��وي��ره��ا يف ���ش��وء 
م��ع��اي��ري �جل�����ودة يف �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل من 
وج��ه��ة ن��ظ��ر  �ل���ط���الب و�ل��ط��ال��ب��ات ت��ب��ع��اً 
مل���ت���غ���ري�ت )�ل����رن����ام����ج، �مل���ج���ال �ل��ع��ل��م��ي، 
ل��ل��در����ش��ة(، وذل���ك �شمن ثالثة  و�ل��ت��ف��رغ 
جمالت علمية باجلامعة )�لعلوم �لبحتة، 

�لعلوم �لإد�رية و�ملالية؛ و�لعلوم �لإن�شانية 
واالجتماعية(.

�مل��ط��ريي  ذي���اب  ���ش��ارك��ت عائ�شة  ك��م��ا 
)ب���اح���ث���ة دك�����ت�����ور�ه يف ت��خ�����ش�����ص �أ����ش���ول 
عن  ب��در����ش��ة  �لق�شيم(  بجامعة  �ل��رب��ي��ة 
العليا  ال���درا����س���ات  واق����ع مم��ار���س��ة ط��ل��ب��ة 
باجلامعات ال�سعودية ملهارات التعلم الذاتي 
يف �شوء متطلبات جمتمع �ملعرفة، قدمت 
خاللها بع�شا من �لتو�شيات و�ملقرحات. 
)باحثة  �لعنزي  �شخري  عائ�شة  وتطرقت 
ماج�شتري يف ق�شم �ملناهج وطرق �لتدري�ص، 
جامعة تبوك( لدور طلبة �لدر��شات �لعليا 
ال�سعودية  العربية  اململكة  روؤية  يف حتقيق 

2030
 وتر�أ�ص �جلل�شة �لتا�شعة و�لأخرية د. 
عبد�هلل بن ملهي؛ و�شاركت د. بدرية �شعد 
)�أ���ش��ت��اذ مناهج وط��رق  �أب��وح��ا���ش��ل  حممد 
�لربية  كلية  يف  �مل�شاعد  �لعلوم  تدري�ص 
ب��ج��ام��ع��ة �مل���ل���ك خ����ال����د( ب��ب��ح��ث ب��ع��ن��و�ن 
»�لتحليل �لبعدي لبحوث �لدر��شات �لعليا 
معاير  ���س��وء  يف  امل�ستقبلية  وت��وج��ه��ات��ه��ا 
�لأك���ادمي���ي بجامعة  و�لع��ت��م��اد  �جل�����ودة، 

امللك خالد«
 وه���دف ال��ب��ح��ث  اإل���ى اإج����راء عملية 
م�������ش���ح م���و����ش���ع���ة ل����ر�����ش����ائ����ل �مل���اج�������ش���ت���ري 
و�لدكتور�ه لطالب �لدر��شات �لعليا )ق�شم 
يف  �أجريت  �لتي  �لتدري�ص(  وط��رق  �ملناهج 
�لرنامج  ب��د�ي��ة  م��ن  خ��ال��د،  �مللك  جامعة 
�إل��ى  �إ���ش��اف��ة  ع��ام 2006 وح��ت��ى ع��ام 2017، 
التي  امل�ستقبلية  البحثية  امل��ج��االت  تعرف 
ميكن �أن ت�شري فيها بحوث �ملناهج وطرق 
امللك  بجامعة  وال��ع��ل��وم  العامة  التدري�س 
�شوء  يف  مقرحة  بحثية  كخريطة  خالد 

معايري �جلودة و�لعتماد �لأكادميي.
ه�����ادي  ����ش���ع���د  ����ش���ع���ي���د  د.  وت�����ط�����رق 
تدري�ص  وط��رق  �ملناهج  �أ�شتاذ  �لقحطاين 
�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة �مل�����ش��اع��د ب��ك��ل��ي��ة �ل��رب��ي��ة 
بجامعة �مللك خالد، وكيل عمادة �لتطوير 
و�جلودة؛ ل�شعوبات توظيف �لتعلم �ملتنقل 
�ل��در����ش��ات  ب��ر�م��ج  يف   Mobile Learning

�لعليا بكلية �لربية بجامعة �مللك خالد. 
 وه����دف ال��ب��ح��ث اإل����ى ال��ت��ع��رف على 
التعلم  ت��وظ��ي��ف  ت��ع��ي��ق  ال��ت��ي  ال�����س��ع��وب��ات 
�لنقال يف تدري�ص بر�مج �لدر��شات �لعليا، 
وال���ت���ع���رف ع��ل��ى ال�����س��ع��وب��ات ال���ت���ي تعيق 
بر�مج  تدري�ص  يف  �لنقال  �لتعلم  توظيف 
بجامعة  �لربية  بكلية  �لعليا  �ل��در����ش��ات 
هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  م��ن  خالد  امللك 

التدري�س وطاب الدرا�سات العليا.
�ل��ب��اح��ث د. م����رزوق حمود   وحت���دث 
�لإم���ام  بجامعة  م�شاعد  )�أ���ش��ت��اذ  �ل��ع��ن��زي 
حممد ب��ن �شعود �لإ���ش��الم��ي��ة(، ع��ن درج��ة 
�متالك طالب وطالبات مرحلة �ملاج�شتري 
بجامعة  �ل��ت��دري�����ص  وط���رق  �مل��ن��اه��ج  بق�شم 
االإمام حممد بن �سعود االإ�سامية مهارات 

�لبحث �لربوي.
ح�����ز�م  �هلل  ع����ب����د  ن��������ورة  و������ش�����ارك�����ت 
�ل�شهر�ين )ماج�شتري يف �لإد�رة و�لإ�شر�ف 
ب��ورق��ة ح��ول متطلبات حتقيق  �ل��رب��وي( 
التميز القيادي يف عمادات الدرا�سات العليا 

يف اجلامعات ال�سعودية.
 وقد اأو���س��ى ه���ذا ال��ب��ح��ث ب��ع��دد من 
ع��م��اد�ت  يف  �ل��ت��م��ي��ز  لتحقيق  �مل��ت��ط��ل��ب��ات؛ 
�ل�شعودية،  �جلامعات  يف  �لعليا  �لدر��شات 
هياكل  كتطوير  تنظيمية  متطلبات  منها 
تنظيمية مرنة، وحتديد �لروؤية �مل�شتقبلية 
يدعم  مب��ا  فيها  �لقيادة  و�أدو�ر  للعماد�ت 
ومنها  �ملتميز،  �لتنظيمي  �ل�شلوك  وير�شخ 
متطور  ن��ظ��ام  ك���اإع���د�د  ب�����ش��ري��ة  متطلبات 
��شتقطاب  يت�شمن  �لب�شرية  �مل��و�رد  لإد�رة 
�مل��ه��ار�ت �لقيادية و�خل��ر�ت  �لأف���ر�د ذوي 
يف جم������ال �ل�����ق�����ي�����ادة، وت���ه���ي���ئ���ة �لأف���������ر�د 
�ل��ق��ي��ادي��ة من  �مل��ن��ا���ش��ب  �مل��ر���ش��ح��ني ل�شغل 
خالل تدريبهم وتطويرهم، ومنها كذلك 
معلومات  ن��ظ��ام  ك��ت��وف��ري  فنية  متطلبات 

متكامل، ونظام تقييم �شامل و�لتحفيز.
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اإلعالميون والمتحدثون الرسميون في الجامعة..
المهمة المشتركة والتكامل المنشود

العدد 228  |  22 رجب 1439  |  08 إبريل 2018



آفاق مصورة العدد 228  |  22 رجب 1439  |  08 إبريل 2018



رياضة

نادي الفروسية يختتم بطولة 
قفز الحواجز لطالب النادي

محمد الكعبي 

و�للقاء  بالبطولة �خلتامية لقفز �حلو�جز،  �لف�شل  �لفرو�شية فعالياته لهذ�  نادي  �ختتم 
د.  من  كل  رعاية  �لبطولة  �شهدت  وق��د  خالد؛  �مللك  جامعة  لفر�شان  �خلتامي  �لتفاعلي 
يحيى علي قناعي، وكيل �لعمادة لالأن�شطة �لطالبية، و�لأ�شتاذ يا�شر �ل�شاملي م�شرف �أندية 
�لأحمري  تركي  و�لأ�شتاذ  �ملركزية،  �لأن��دي��ة  م�شرف  �ل�شهر�ين  عو�ص  و�لأ�شتاذ  �لكليات، 
�لإع��الم  وح��دة  �أب��و حماد م�شرف  و�لأ�شتاذ عبد�للطيف  �لطالبية،  �لأندية  وح��دة  م�شرف 
و�لعالقات �لطالبية، و�لأ�شتاذ حممد �لكعبي رئي�ص وحدة �لإعالم و�لعالقات �لطالبية، 

و�لأ�شتاذ  عبد�هلل �ل�شحيمي ر�ئد نادي �لفرو�شية،
وقد �أ�شرف �ل�شيوف �لكر�م على مناف�شات �لبطولة، وبعد ذلك قام �ل�شيوف �لكر�م 
بتتويج �لفر�شان �لفائزين يف �لبطولة، بعد ذلك قام �ل�شيوف �لكر�م بجولة تعريفية ملر�فق 
�أقيم  �مل�شاء  ويف  �لنادي.  تعرفو� من خاللها على خدمات ومميز�ت  �شتار�ص هور�ص،  نادي 
�للقاء �لتفاعلي �خلتامي و�لذي من خالله تناق�ص �لفر�شان يف �أبرز �ليجابيات و�ل�شلبيات 
وكيفية ت�شحيحها وتالفيها م�شتقبال. كما مت مناق�شة خطة �لعام �ملقبل و�لعمل على ظهور 

فعاليات �لنادي باأف�شل �شكل ممكن.
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أكد دور الطالب في تطوير المناهج العلمية
د. الشهراني: »التطوير والجودة« تحتضن 13 عمادة 

وتسعى لتنفيذ خمسة أهداف استراتيجية
مشهور العمري

للتطوير و�جلودة  ك�شف وكيل �جلامعة  
�ل�شهر�ين، يف ح��و�ر مع  م��رزن  �ل��دك��ت��ور 
»�آفاق« �أن وكالة �لتطوير و�جلودة ت�شم يف 
هيكلها �لتنظيمي 13 عمادة و�إد�رة ووحدة 
�لوكالة  وم�شوؤولية  �أن مهام  �إلى  و�أ�شار   ،
تتمثل يف حتقيق �لأهد�ف �ل�شر�تيجية 
�لتو�فق بني  للجامعة، وحتقيق ومتابعة 
�أه�����د�ف �جل��ام��ع��ة م���ع ب��رن��ام��ج �ل��ت��ح��ول 
2020 وروؤية اململكة 2030. واأكد  �لوطني 
خم�شة  و�شعت  �لوكالة  �أن  �ل�شهر�ين  د. 
�ملقبلة،  للمرحلة  ��شر�تيجية  �أه����د�ف 
منها  ��شر�تيجي  هدف  كل  حتت  يندرج 
لفتاً  �لتنفيذية.  �لأه����د�ف  م��ن  �لعديد 
�إل����ى �أن �ل���وك���ال���ة ت��ط��ل��ع  ب����دور م��ه��م يف 
ومقر�ً  �لتعليمية،  �لعملية  ج��ودة  �شمان 
يف �لوقت نف�شه بدور �لطالب يف تطوير 

�ملناهج �لعلمية.

ما هو دور وكالة اجلامعة
للتطوير واجلودة؟

مت �إن�شاء وكالة �لتطوير و�جلودة بتاريخ 
هيكلها  ل��ي�����ش��م  وت���ط���ورت   ،1432/7/3
ووح����دة  و�إد�رة  13ع����م����ادة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
يف  �جل��ام��ع��ة  �أد�ء  ج����ودة  ق��ي��ا���ص  ت�شمن 
عليها  �مل��ن�����ش��و���ص  �ل���ث���الث  جم���الت���ه���ا 
�لعلمي،  �لبحث  )�لتعليم،  ر�شالتها  يف 
وخدمة املجتمع( باالإ�سافة اإلى امل�ساهمة 
الفعالة لتحقيق روؤية اجلامعة اأن ت�سبح 
�سمن 200 جامعة عاملية يف العام 2030، 

وهذه �لعماد�ت هي:
• ع����م����ادة �ل���ت���ط���وي���ر �لأك�����ادمي�����ي 

و�جلودة
و�لتعليم  �ملجتمع  خدمة  ع��م��ادة   •

امل�ستمر
• م��رك��ز �مل��وه��ب��ة و�لإب�����د�ع وري���ادة 

االأعمال
• وحدة �لت�شنيف �لعاملية

• مكتب حتقيق الروؤية
• �إد�رة �خلطة �لإ�شر�تيجية

• مركز �إعد�د �لقادة �لإد�ريني
• مركز القيا�س والتقومي

• وحدة تنمية مهار�ت �أع�شاء هيئة 
التدري�س

• مركز �لوثائق و�ملحفوظات
• مركز حوكمة ال�سركات

• �إد�رة �لدر��شات و�ملعلومات
• مدير مكتب الوكيل

�لتخطيط �لإ�شر�تيجي بتحديث �خلطة 
على  و�لإ���ش��ر�ف  للجامعة  �لإ�شر�تيجية 
�شوء  يف  �جلامعة  �أد�ء  وقيا�ص  تنفيذها، 
�لرئي�شية   �لأد�ء  موؤ�شر�ت  من  جمموعة 
�ملختلفة،  �جلامعة  وك��الت  مع  بالتن�شيق 
املوؤ�س�سي  ب���االأداء  لارتقاء  تهدف  وال��ت��ي 
ت�سبح  اأن  روؤي���ت���ه���ا  وحت��ق��ي��ق  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
بحلول  عاملية  جامعة   200 اأف�سل  �سمن 

�أه��د�ف روؤية  العام 2030، و�لتي تتفق مع 
جامعات  خم�س  تدخل  ب��اأن   2030 اململكة 
عامليا؛   200 جامعة  اأف�سل  �سعودية �سمن 
�إح��ر�ز  من  طالبنا  متكني  �إل��ى  بالإ�شافة 
�لنتائج  مبتو�شط  مقارنة  متقدمة  نتائج 
متقدم  ت�شنيف  على  و�حل�شول  �لدولية 

يف �ملوؤ�شر�ت �لعاملية للتح�شيل �لعلمي.
ب������ارز� يف  �ل���وك���ال���ة دور�  ت��ل��ع��ب  ك��م��ا 
ت��ط��وي��ر �ل���ر�م���ج �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ن خ��الل 

�لإجر�ء�ت �لتالية:
معرفة  خالل  من  �لوكالة  دور  ينبع 
م�شوؤولياتها ومهامها، حيث تعمل �لوكالة 

على ثالثة حماور �أ�شا�شية:
�لتعليمية  �لعملية  ج��ودة  �شمان   •
)���ش��م��ان ج���ودة �مل��ك��ون��ات �لأ���ش��ا���ش��ي��ة 
– ع�سو  �لتعليمية  وت�شمل �لر�مج 

هيئة التدري�س – �لطلبة(.
• ����ش���م���ان ج������ودة �ل���ب���ح���ث �ل��ع��ل��م��ي 
)الت�سهيات  البحثية– ع�سو هيئة 

التدري�س – �لن�شر �لعلمي(.
• �شمان جودة �خلدمات و�لأن�شطة 
 – االح��ت��ي��اج��ات  )درا���س��ة  املجتمعية 
�لأن�شطة  ج���ودة  ق��ي��ا���ص   – �لتنفيذ 

واأثرها على املجتمع(.

أوال: على المستوى المؤسسي
• �لعتماد �ملوؤ�ش�شي: �شاهمت وكالة 
�لتطوير  وعمادة  و�جل��ودة  �لتطوير 
رئي�شي  ب�شكل  و�جل����ودة  �لأك���ادمي���ي 
على ح�سول جامعة امللك خالد على 
�شبع  ملدة  �لكامل  �ملوؤ�ش�شي  �لعتماد 
�شنو�ت من 2017 اإلى 2024 من هيئة 
ت��ق��ومي ال��ت��ع��ل��ي��م – �مل���رك���ز �ل��وط��ن��ي 

للتقومي واالعتماد االأكادميي.
�ل��ت�����ش��ن��ي��ف �ل����ع����امل����ي: حت�����ش��ني   •
لي�شبح  ع��امل��ي��ا  �جل��ام��ع��ة  ت�����ش��ن��ي��ف 
لت�شنيف  وفقاً  عاملياً،   477 ترتيبها 
ه��ي��ئ��ة ال������ QS �ل���ت���ي �أع���ل���ن���ت ع��ن 
امل��رك��ز  وحت���ت���ل   2018 يف  ن��ت��ائ��ج��ه��ا 
واملرتبة  ال��راب��ع وال��ع�����س��رون ع��رب��ي��اً 

�لر�بعة على م�شتوى �ململكة.

�ل�����ش����ر�ت����ي����ج����ي����ة  �خل������ط������ة   •
هيئة  لتو�شيات  وفقا  للجامعة: 
�لوطني  – �ملركز  التعليم  تقومي 
وكالة  قامت  و�لعتماد،  للتقومي 
�إد�رة  �لتطوير و�جل��ودة ممثلة يف 
بتحديث  �لإ�شر�تيجية  �خلطة 

�خلطة �لإ�شر�تيجية للجامعة.
للتعليم  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �خل���ط���ة   •
�ل��وك��ال��ة  تقي�ص  »�آف������اق«:  �ل��ع��ايل 
�جل��ام��ع��ة  �أد�ء  م���وؤ����ش���ر�ت  ���ش��ن��وي��ا 
ومدى حتقيقها مل�شتهدف �خلطة 
»اآفاق«  العايل  للتعليم  امل�ستقبلية 
�ل��روؤي��ة،  حتقيق  مكتب  يف  ممثلة 
عاماً  اجلامعة  تقدم  تبني  وال��ت��ي 

اإثر عام.

ثانيا: على المستوى البرامجي
• ���س��اه��م��ت ال���وك���ال���ة مم��ث��ل��ة يف 
ع���م���ادة �ل��ت��ط��وي��ر �لأك����ادمي����ي يف 
ت��ق��دمي �ل���دع���م �ل��ف��ن��ي وح�����ش��ول 
ب��ر�م��ج �جلامعة  ب��ر�م��ج م��ن  �شتة 
)ه���ن���د����ش���ة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، ه��ن��د���ش��ة 
م���دن���ي���ة، ه���ن���د����ش���ة م��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، 
ه����ن����د�����ش����ة �ل����ك����م����ب����ي����وت����ر، ع���ل���وم 
�حل��ا���ش��ب، وه��ن��د���ش��ة �لت�����ش��الت 
الدويل  االعتماد  وال�سبكات( على 

.ABET من
• كما ت�شتعد �شتة بر�مج )�لطب، 
ه���ن���د����ش���ة م��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، ه��ن��د���ش��ة 
م��دن��ي��ة، ع��ل��وم �حل��ا���ش��ب، هند�شة 
�حلا�شب، و�إد�رة �أعمال( للح�شول 
ع��ل��ى �لع���ت���م���اد �ل����ر�جم����ي  من 
املراجعني  فريق  ا�ستقبال  خ��ال 
�خلارجيني من قبل »هيئة تقومي 
�لتعليم - �ملركز �لوطني للتقومي« 

بنهاية �شهر �إبريل.
• اأي�سا ت�ساهم الوكالة يف تاأهيل 
ب���اق���ي  ب���ر�م���ج ك��ل��ي��ت��ي �ل��ه��ن��د���ش��ة 
وعلوم احلا�سب ا�ستعدادا لتقدمي 
م�����ش��ت��ن��د�ت��ه��م ل��ه��ي��ئ��ة �لع���ت���م���اد 

.ABET الدويل

دور الوكالة 
مهام وم�شوؤولية وكالة �جلامعة للتطوير 
و�جل�������ودة ت���ق���وم ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �لأه������د�ف 
�لإ�شر�تيجية للجامعة، وحتقيق ومتابعة 
�أه��د�ف �جلامعة مع برنامج  �لتو�فق بني 
اململكة  وروؤي������ة   2020 �ل��وط��ن��ي  �ل��ت��ح��ول 

.2030
�إد�رة  �ل���وك���ال���ة مم��ث��ل��ة يف  ت��ع��د  ك��م��ا 
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• �أي�شا و�شعت �لوكالة بالتن�شيق 
م��ع ع��م��ادة �ل��ت��ط��وي��ر �لأك���ادمي���ي 
خ����ط����ة ل����ت����اأه����ي����ل ب����اق����ي ب����ر�م����ج 
�جلامعة؛ للح�شول على �لعتماد 
�ل����ر�جم����ي م����ن »ه���ي���ئ���ة ت��ق��ومي 
�لتعليم - �ملركز �لوطني للتقومي 
و�لع���ت���م���اد �لأك�����ادمي�����ي«، وت��اأت��ي 
�ملركز  بالتعاقد مع  �لعمل  باكورة 
�إن  �لوطني لعتماد ع�شرة بر�مج 

�شاء �هلل.

ما اأهم معايري الوكالة
لتحديد متطلبات التطوير؟

ب��ال��ت��اأك��ي��د ت���وج���د م��ع��اي��ر ت�����س��ت��خ��دم 
للتطوير،  �لفعلي  �لح��ت��ي��اج  لتحديد 
عاملية.  و�أخ����رى  وطنية  معايري  منها 
حتقيق  يف  �ل���وك���ال���ة  دور  ي���اأت���ي  وه���ن���ا 
املعادلة ال�سعبة و املاءمة بني املعاير 
�ل��وط��ن��ي��ة و�ل���ع���امل���ي���ة؛ ل��ل��ح��ف��اظ على 
�ل��ه��وي��ة �لإ���ش��الم��ي��ة و�ل��وط��ن��ي��ة. وم��ن 

�ملعايري:
�ل�������ش���ري���ع يف جم���ال  �ل���ت���ط���ور   •
على  و�نعكا�شه  و�لتقنية  �ملعرفة 
يلزم  مما  �لعمل،  �شوق  متطلبات 
تطوير �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي يف جمالت 
ال��ع��ل��م��ي  – ال����ب����ح����ث  ال���ت���ع���ل���ي���م 

و�خلدمة �ملجتمعية.
• �ل��ت��ط��ور �مل��ت��الح��ق و�ل�����ش��ري��ع  
يف ت��ن��م��ي��ة �مل���م���ل���ك���ة �����ش����و�ء ع��ل��ى 
�لقت�شادي   - �لتعليمي  �مل�شتوى 
العلمي  البحث   – املجتمعي   –
وغريها من �ملجالت ذ�ت �لعالقة 

مبوؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل.
�ل���ت���ن���م���وي���ة  �مل���م���ل���ك���ة  خ����ط����ط   •
وروؤي��ة  �لوطني  �لتحول  وبرنامج 

اململكة 2030.
لهيئة  �جل���ودة  �شمان  معايري   •
�لوطني  – �ملركز  التعليم  تقومي 

للتقومي واالعتماد االأكادميي.
• م���ع���اي���ر االع���ت���م���اد ال���دول���ي���ة 

لهيئات االعتماد االأكادميي.

ما اأبرز امل�شروعات التطويرية
التي تعمل الوكالة عليها؟

�لتطويرية  �مل�شاريع  من  �لعديد  يوجد 
�ل��ت��ي ت��ع��م��ل �ل��وك��ال��ة ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف 
�مل����ج����الت �ل���ث���الث���ة: �ل��ت��ع��ل��ي��م، �ل��ب��ح��ث 
�ل��ع��ل��م��ي، وخ��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع. ون��ذك��ر هنا 

بع�شها:
�لإ�شر�تيجية  �خل��ط��ة  حت��دي��ث   •
للجامعة )مت �لنتهاء منها وت�شليم 
ن�شخة منها ملعايل مدير �جلامعة(.

�لتعليم  بر�مج  وتطوير  حتديث   •
امل�ستمر.

• تنمية مهار�ت من�شوبي �جلامعة 
�لطلبة،   ، �لتدري�ص  هيئة  )�أع�شاء 

واالإداريني(.
الأداء  والتقومي  القيا�س  م�سروع   •

اجلامعة.
• ت��ط��وي��ر �خل����دم����ات �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
متطورة،  تدريبية  ب��ر�م��ج  بتقدمي 
�ملجتمع  خدمة  عمادة  فيها  ي�شارك 
وال��ت��ع��ل��ي��م امل�����س��ت��م��ر وم���رك���ز اإع����داد 
�ل�����ق�����ادة �لإد�ري�������������ني، و�لأن�������ش���ط���ة 
�لتو�شيات  �لأخ��رى مثل  �ملجتمعية 
لالأبحاث  �لعلمي  �لبحث  بتوجيه 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، �ل���ت���ي ت���خ���دم �مل��م��ل��ك��ة 
ب�شفة عامة ومنطقة ع�شري ب�شفة 

خا�سة.
• �لع���ت���م���اد �ل���ر�جم���ي �ل��وط��ن��ي 
و�ل������������دويل ل�����ع�����دد م�����ن �ل�����ر�م�����ج 

التعليمية التي تقدمها  اجلامعة.
م��واف��ق��ة م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة   •
"وحدة ���ش��م��ان ج��ودة  اإن�����س��اء  ع��ل��ى 
�لنظم �لإد�رية" توافقاً مع توجهات 
�لإد�ر�ت  ب��ح�����ش��ول  �لتعليم  وز�رة 
�ل��رئ��ي�����ش��ة ب��اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ���ش��ه��ادة 
 ISO �جل��ودة  �إد�رة  لنظام  �ملطابقة 

.9001: 2015
• برنامج "اإعداد املراجع الداخلي" 
م���ن خ����ال ت���اأه���ي���ل اأع�������س���اء هيئة 
ال���ت���دري�������س ل��ي�����س��ب��ح��وا م��راج��ع��ني 

لر�مج �جلامعة.

ت�����س��ج��ي��ع ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ة على   •
االب��ت��ك��ار واالإب�������داع وت���ق���دمي ك��اف��ة 
ال���دع���م وال��ت�����س��ه��ي��ات م���ن خ��ال 
م���رك���ز �مل���وه���ب���ة و�لإب���������د�ع وري�����ادة 
�إلى م�شاركتهم  بالإ�شافة  �لأعمال، 

يف �مل�شابقات �لوطنية و�لدولية.
ال�����رع�����اي�����ة وال���ت���ك���اف���ل  م����رك����ز   •
وز�رة  م����ن  ب��ت��م��وي��ل  �لج���ت���م���اع���ي 

التعليم
ال�سمعة  ل��ت��ح�����س��ني  اآل���ي���ة  و���س��ع   •
جهات  ل��دى  للجامعة  �لأك��ادمي��ي��ة 
التعليمية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ت��وظ��ي��ف 

�لوطنية و�لدولية.

وما هي اأهداف الوكالة
خالل املرحلة القادمة؟

ح��ي��ن��م��ا ن��ت��ح��دث ع���ن �أه�����د�ف �ل��وك��ال��ة، 
ي���وج���د خ��م�����ش��ة �أه�������د�ف �إ���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
ل����ل����وك����ال����ة ي������ن������درج حت������ت ك������ل ه����دف 
�إ����ش���ر�ت���ي���ج���ي �ل���ع���دي���د م����ن �لأه�������د�ف 
�لإ�شر�تيجية  و�لأه�����د�ف  �لتنفيذية. 

هي:
• �لن�شر �لفعال لثقافة �جلودة بني 

من�شوبي �جلامعة ووحد�تها.
• �لرتقاء مب�شتوى �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي 

و�لر�جمي يف �جلامعة.
• رف����ع م�����ش��ت��وى ج�����ودة �ل���ر�م���ج 

االأكادميية.
حت���ق���ي���ق م���������ش����ت����وى ع�����امل�����ي يف   •

�لتخطيط و�جلودة.
يف  الفاعلة  املجتمعية  امل�ساركة   •

جمال �جلودة.
وامل�ستقبلية  احل��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة  ويف 

تهدف �لوكالة �إلى:
�أن����ظ����م����ة وع���م���ل���ي���ات  ت����ط����وي����ر   •
�جلامعة �لإد�ري��ة من خالل وحدة 
����ش���م���ان ج������ودة �ل���ن���ظ���م �لإد�ري���������ة 
�شهاد�ت  على  للح�شول  وتاأهيلها 
 ISO �جل��ودة  �إد�رة  لنظم  �ملطابقة 

.9001:2015
تطوير كو�در من�شوبي �جلامعة   •

لارتقاء باأداء اجلامعة يف العملية 
االأكادميية واالإدارية.

لت�شنيف  �ل��ت��ح�����ش��ني  ����ش��ت��م��ر�ر   •
�جل����ام����ع����ة ع����امل����ي����ا، ح���ي���ث ح��ق��ق��ت 
�جلامعة تطور� كبري� من عام 2014 
 480-471( لت�سبح  ع��امل��ي��ا(   604(
لت�شنيف  وفقا   2018 للعام  عامليا( 

.QS
• ت��ن��ف��ي��ذ �خل��ط��ة �لإ���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�لعام  �لإط���ار  تعد  حيث  للجامعة، 
لتنفيذ تطلعات �جلامعة يف حتقيق 

روؤيتها ور�سالتها.
�لتعليمية  �شمان جودة �لر�مج   •
اململكة  روؤي��ة  لتوجهات  ومواءمتها 
203 وتلبية احتياجات �سوق العمل.

�لإب����د�ع و�لب��ت��ك��ار لدى  ت�شجيع   •
�لطلبة

• امل�ساركة املجتمعية الفعالة

ما املعايري املعتمدة يف الوكالة 
لتطوير املناهج، رغبة الطالب

اأم التطور التعليمي، اأم ماذا؟
ي�شتند  �لتي  �لعو�مل  من  �لعديد  توجد 
�إليها تطوير �ملناهج �لعلمية نذكر منها:

• �لتطور �ملعريف
• �لتطور �لتقني

• تطور متطلبات �شوق �لعمل فيما 
يخ�ص مهار�ت ومعارف �خلريجني

• التوقعات امل�ستقبلية
• تلبية احتياجات املجتمع

• ت���ق���دم �ل����در������ش����ات و�لأب�����ح�����اث 
العلمية

• ن��ت��ائ��ج �ل���در�����ش���ات ح���ول �مل��ن��اه��ج 
�لقائمة )يتم ��شتطالع ر�أي كل من 
�ملناهج  �لطالب و�خل��ري��ج يف ج��ودة 

التعليمية(.
�إل����ى ج��ان��ب �ل��ع��و�م��ل �ل�����ش��اب��ق��ة، ل 
�ل��ط��ال��ب مم��ث��ال يف  دور  نغفل  �أن  مي��ك��ن 
و�مل��ع��ارف  )�مل���ه���ار�ت  �ل�شخ�شية  خ��رت��ه 
اجلامعية(  درا�سته  خال  اكت�سبها  التي 
يف ت��ط��وي��ر �مل���ن���اه���ج.  وي���ع���د �ل��ط��ال��ب، 

امل�������س���ت���ف���ي���د االأ�����س����ا�����س����ي م�����ن ال��ع��م��ل��ي��ة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وي��ت��م ����ش��ت��ط��الع ر�أي�����ه من 
خالل �للقاء�ت �لطالبية �أو �ل�شتبيانات 
)تقومي �ملقرر �لدر��شي، تقييم �لرنامج 
تقدم  �لتي  �خلدمات  وتقييم  �لتعليمي، 
ر�أيه  ��شتطالع  يتم  �خلريج،  و�أي�شا  له( 
�أثناء  �كت�شبها  �لتي  و�ملعارف  �ملهار�ت  يف 
در�����ش���ت���ه ب��اجل��ام��ع��ة، وه����ل ���ش��اع��دت��ه يف 
و�ل��درج��ة  يتنا�شب  عمل  على  �حل�شول 

العلمية التي ح�سل عليها.

حدثنا عن امل�شاركة املجتمعية
يف جمال اجلودة؟

ت���وج���د ال��ع��دي��د م���ن االإ����س���ه���ام���ات ال��ت��ي 
ت�����ش��ارك ب��ه��ا �ل��وك��ال��ة يف جم���ال �جل���ودة 

منها على �شبيل �ملثال:
• م�ساركة اجلامعة  يف اليوم العاملي 
للجودة �لذي يعقد يف �شهر نوفمر 
م����ن ك����ل ع�������ام، ب���ع���ق���د �مل�����وؤمت�����ر�ت 
و�ل��������ن��������دو�ت ب������ف������روع �جل����ام����ع����ة. 
ب��االإ���س��اف��ة اإل���ى ت��ق��دمي ال��درا���س��ات 

و�لأبحاث يف جمال �جلودة.
• امل�����س��ارك��ة ال��ف��ع��ال��ة يف م��وؤمت��رات 
و�لعتماد  للتقومي  �لوطني  �ملركز 
ل��ت��ط��وي��ر م��ع��اي��ري ���ش��م��ان �جل����ودة 

�ملوؤ�ش�شي و�لر�جمي.
• �ل��ت��ع��اون وت��ق��دمي �ل��دع��م �لفني 
من  ال�����س��ع��ودي��ة  اجل��ام��ع��ات  لبع�س 
خ�����ال ا����س���ت���ق���ب���ال وف�����وده�����م م��ث��ل 
وجامعة  ال�سمالية  احل��دود  جامعة 

جنر�ن .
• امل�������س���ارك���ات ال����دول����ي����ة وت���ب���ادل 
�خلر�ت  من خالل �ملوؤمتر�ت، مثل 

.QS املوؤمترات التي تعقدها
• تقدمي بع�س الدورات التدريبية 
يف جمال �جلودة لالإد�رة �لتعليمية 

مبنطقة ع�شري.
�ملجتمع  خ��دم��ة  ع���م���ادة  ت��ق��دمي   •
وال��ت��ع��ل��ي��م امل�����س��ت��م��ر ال���ع���دي���د م��ن 
�مل���رور  لإد�رة  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل�����دور�ت 

و�سجن ع�سر.

كلمة اأخرية ؟
لتعزيز  كبرية؛  جهود�  �لوكالة  تبذل 
م����ك����ان����ة �جل����ام����ع����ة ع����ل����ى �مل�������ش���ت���وى 
معايل  من  وبدعم  و�لعاملي،  �لوطني 
�لر�مج  توحيد  مت  �جلامعة،  مدير 
خريجيها  ج���ودة  ل�شمان  �لتعليمية 
وال����ت����اأك����د م����ن ت���اأه���ي���ل���ه���م ب���امل���ع���ارف 
و�لقدر�ت �لتي  يحتاجها �شوق �لعمل؛ 
�لقت�شادية  �لتنمية  يف  للم�شاهمة 
للمملكة ب�شفة عامة ومنطقة ع�شري 
ب�شفة خا�شة،  تقدمي دور�ت تدريبية 
لإعد�د مناهج تعليمية متطورة تركز 
ع��ل��ى امل���ه���ارات االأ���س��ا���س��ي��ة ب��االإ���س��اف��ة 
�ل�شخ�شية  وبناء  �ملو�هب  �إلى تطوير 
�ل��ت��دري�����ص،  هيئة  ع�شو  دور  وت��ع��زي��ز 
وت��ن��م��ي��ة م��ه��ار�ت��ه �مل��ه��ن��ي��ة، وم��ت��اب��ع��ة 
نتائج  ون�شر  �ل��ت��ق��دم  م�شتوى  قيا�ص 
م�شتوى  تقي�ص  �لتي  �لأد�ء  موؤ�شر�ت 

خمرجات �لتعلم ب�شكل �شنوي.
اإل����ى درا����س���ة �سمان  ب��االإ���س��اف��ة   
م������واءم������ة خم�����رج�����ات ال���ت���ع���ل���م م��ع 
م���ت���ط���ل���ب���ات �����ش����وق �ل����ع����م����ل، وع���ق���د 
ال�����س��راك��ات م���ع اجل���ه���ات ال��ت��ي ت��وف��ر 
و�أي�شا  للخريجني،  �لتدريب  فر�ص 
�ملهنية  �ل�شت�شارية  �ل��ل��ج��ان  ت�شكيل 

لكل برنامج تعليمي بالكلية.
وال يقت�سر دور الوكالة على طلبة 
�جلامعة بل ميتد للخريجني، حيث مت 
�خلريجني،  وح��دة  �إن�شاء  على  �ملو�فقة 
وي��ت��م درا����س���ة ���س��وق ال��ع��م��ل ب��ا���س��ت��م��رار 
خالل  م��ن  �خلريجني  م��ه��ار�ت  لتنمية 
�مل�شتمر من خالل  �لتعليم  طرح بر�مج 
عمادة خدمة �ملجتمع و�لتعليم �مل�شتمر؛ 
ل�سمان مواءمة خمرجات اجلامعة مع 

�سوق العمل.
»ن���ق���ط���ة يف  �إل  ك����ل ه������ذ� م����ا ه����و 
�لوطنية  جامعتنا  مكانة  لتعزيز  بحر« 
وال��دول��ي��ة بف�سل ت��وج��ه��ات م��ق��ام خ��ادم 
ومتابعة  �لأم��ني  عهده  وويل  �حلرمني 
ودع�������م م�����ن م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 

وم�ساندته لكافة مهام  واأدوار الوكالة.
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مواهب طالبية

رهف سعيد: الخام والغالء وغياب الدعم..
عقبات أمام المخترعين

نادية الخثعمي

�عترت �لطالبة �ملخرعة من ق�شم �للغة 
رفيدة،  ب��اأح��د  و�لآد�ب  �لعلوم  �لإجنليزية 
�لتي  معتق، �مل�شاكل  �هلل  عبد  �شعيد  ره��ف 
�إل��ه��ام  م�����ش��در  و�لأخ����ري����ات،  تو�جهها هي 
مبينة  �لخ���ر�ع،  يف  �أف��ك��اره��ا  منه  ت�شتقي 
ترغب  تاأتي عندما   �لخ�����ر�ع  ف��ك��رة  �أن  
متاحا.  جت��ده  ول  �شيء  على  �حل�شول  يف 
�ل�شعوبات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ه��ن��اك  �أن  و�أك����دت 
توفر  عدم  مثل  كمخرعة،  تو�جهها  �لتي 
�ملحلي؛  �ل�شوق  يف  �لالزمة  �لأدو�ت   بع�ص 
�لأدو�ت،  بع�ص  وغ��الء  ما،  م�شروع  لتنفيذ 
�أب��ح��اث متكن �لباحث  وع��دم وج��ود مر�كز 
و�ملبتكر من تطوير �أبحاثة ب�شهولة، و�أي�شا 
من  و�ملفكرين  �ملوهوبني  ��شتقطاب  �شعف 

قبل رجال االأعمال وامل�سانع املحلية.

كيف بداأت رحلتك  مع االخرتاع ؟
وكانت  و�جهتني،  م�شاكل  ب��د�أت من خالل 
�مل�����ش��اك��ل د�ئ��م��ا ه��ي م�����ش��در �لإل���ه���ام ل��دي، 
ف��ق��د ك��ان��ت �ل��ف��ك��رة ت��اأت��ي م��ن خ���الل �شيء 
�أفكر  م��ت��وف��ر�، فكنت  �أج���ده  ب��ه ول  �أرغ���ب 
بالتفكري  �أب��د�أ  ثم  بالخر�ع كفكرة عامة، 
يف تفا�شليه، و�آلية ت�شغيله، ومن هي �لفئة 
�لخ��ر�ع،  هذ�  �شيخدمها  �لتي  �مل�شتهدفة 
�أن  وما �لذي �أحتاجه، ومل يكن بال�شرورة 
يكون �لخر�ع جهاز جديد ومل يوجد من 
قبل مثله، بل من �ملمكن �أن يكون موجود�، 
اأدون��ه��ا يف  التي  اأف��ك��اري  واأ�سيف عليه من 
�أجهزة  �أبتكر  كنت  كما  �خلا�شة،  مدونتي 

جديدة �أي�شا.

ما ال�شعوبات التي تواجهك
قبل اأي اخرتاع ؟

�لفكرة، فهي ل تاأتي ب�شهولة، وحينما 
تاأتي �لفكرة، �أدخل يف �شعوبات �أخرى كعدم 
�ل��الزم��ة؛  و�لأدو�ت  �ملطلوب،  �خل��ام  توفر 
وغ��الء  �ملحلي،  �ل�شوق  يف  �مل�شروع  لتنفيذ 
�أبحاث،  بع�ص �لأدو�ت، وعدم وجود مر�كز 
�أبحاثة  و�ملبتكر من تطوير  �لباحث  متكن 
�شعف  م�شاألة  من  �ملعاناة  و�أي�شا  ب�شهولة، 
قبل  م��ن  و�مل��ف��ك��ري��ن  �مل��وه��وب��ني  ��شتقطاب 

رجال االأعمال وامل�سانع املحلية.

ممن تتلقني الدعم؟
و�ل��دِي �أط��ال �هلل يف �أعمارهما، وذل��ك من 
خالل دعمهما �لنف�شي و�ملعنوي و�ملادي يل، 

بجانب توفري �خلامات وتقدمي �مل�شورة.

هل لديك عدد وافر من االخرتاعات؟
ل�����دي �خ�����ر�ع�����ان، ن��اف�����ش��ت ب��ه��م��ا ع��ل��ى 
�لآم��ن«،  »�مل�شبح  �لأول  �ململكة،  م�شتوى 
وك����ان يف جم����ال �ل��ه��ن��د���ش��ة �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
و�مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة؛ و�ل��ث��اين »�ل�����ش��ي��دل��ي��ة« يف 
جمال �لطب و�لعلوم �ل�شحية، وكالهما 
�لخ��ر�ع��ني  و�أق����رب  ر���ش��م��ي��ا،  م�شجالن 
�لآم���ن، حيث  �مل�شبح  �خ���ر�ع  قلبي،  �إل��ى 
ك���ان ع���ب���ارة ع���ن و���ش��ي��ل��ة لإن���ق���اذ �ل��غ��ري��ق 

بطريقة مكينة �آلية ذكية.

كيف تتفادين العيوب
يف اخرتاعك ؟

م��ن خ��ال ال��دخ��ول على امل��واق��ع والبحث 
عن �أفكار قريبة لبتكاري، ومنها ��شتخرج 
�ل��ع��ي��وب ل��ت��ف��ادي��ه��ا، بحيث ي��ك��ون �ب��ت��ك��اري 

خاليا من العيوب تقريبا.

من اأين حت�شلني على  اأفكار 
االخرتاعات؟

�أحيانا،  �لنا�ص  و�شط  من  تخرج  �أف��ك��اري 
وذلك من خالل �ل�شتماع �إلى م�شاكلهم، 
وقع  ح��ادث  خ��الل  من  �أو  و�قر�حاتهم، 

معي �أو �شمعت به و�أثر فيني.

هل ح�شلت على �شهادات
يف جمال االخرتاع ؟

م�شتوى  على  ���ش��ه��اد�ت  على  ح�شلت  نعم 
م�شتوى  وعلى  عبيدة،  ���ش��ر�ة  حمافظتي، 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري، وك���ذل���ك ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
اململكة. كما ح�سلت على عدد من املداليات 
�لذهبية و�لف�شية و �لرونزية وعدة دروع  
�أخ��ذت �ملركز �لأول على م�شتوى  �أين  كما 

منطقتي و�مل�شتوى �لثالث على �ململكة.

منا�شبات �شاركت فيها
باخرتاعاتك؟  

�شاركت يف �لأوملبياد �لوطني »�إبد�ع«، ويف 
املهرجان ال�سعودي للعلوم واالإبداع.

ر�شالة ملن لديهم اأفكار واخرتاعات؟
ر���ش��ال��ت��ي ل��ك��ل م���ن ه���و م��ف��ك��ر وخم����رع  
وباحث، �أن ل ي�شتمع للكالم �ل�شلبي،  و�أن 
يتقبل  �حل��ي��اة،  يف  �إي��ج��اب��ي��ا  �شخ�شا  ي��ك��ون 
و�أن  �ل��ه��د�م،  �لنقد  ويتجاهل  �لبناء  �لنقد 
فيها  ي���دون  ���ش��غ��رية  م��دون��ة  ل��ه  يخ�ش�ص 
�أفكاره، كما �أطالب كل مهتم، باأّل  ي�شتحقر 
و�أن  باله،  �أي��ة فكرة تخطر يف  ي�شت�شغر  �أو 
لي�شت  موهبة  وه��ب��ه  �هلل  �أن  د�ئ��م��ا  يتذكر 

عند �جلميع .
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خريجون

ريهام عسيري:
عملت بعدة وظائف بعد التخرج 

حتى وصلت إلى غرفة أبها
ريم العسيري

�ل��غ��رف��ة  �إد�رة  جم��ل�����ص  ع�����ش��و  �أك������دت 
خريجة  ب��اأب��ه��ا،  �ل�شناعية  �ل��ت��ج��اري��ة 
ق�شم �للغات و �لرجمة  ريهام  حممد 
ع��ب��د �خل���ال���ق ع�����ش��ريي  �أن �ل��ع��م��ل يف 
ع���دة وظ��ائ��ف ب��ع��د �ل��ت��خ��رج  ���ش��اه��م يف 
�كت�شابها لعدد من �خلر�ت �لوظيفية 
ت��ز�ل تطمح  �أنها  ل  �ملختلفة، موؤكدة  
للو�سول  اإلى الوظيفة التي حتلم بها 
و هي العمل يف ال�سفارات.  وك�سفت من 
خال  احلوار الذي اأجرته معها »اآفاق« 
يف  �لر�شيدة   �ل�شابة  �حلكومة  ثقة  �أن 
�مل��ر�أة ومتكينها من �لعمل يف جمالت 
قيادية ي�شعرها بالفخر،  ويدفعها �إلى 
من  للمر�أة  �لدعم  من  �لكثري  حتقيق 

خالل ع�شويتها يف غرفة �أبها .

ما االآفاق التي فتحتها لك
درا�شة اللغات والرتجمة؟

و�لرجمة  �للغات  لتخ�ش�ص  در��شتي 
عيني  �أم��ام  ُفتحت  �لتي  كالنافذة  ك��ان 
�إل����ى ع����و�مل �أخ������رى: ل��غ��ات وث��ق��اف��ات 

وعاد�ت و ديانات خمتلفة كثرية.

كيف كانت رحلتك مع الدرا�شة 
اجلامعية؟

م�سوقة  ال��درا���س��ي��ة  رحلتي  ك��ان��ت 
�ل��ل��غ��ة �لإجن��ل��ي��زي��ة  �ل��ك��ث��ري ع��ن  بتعلم 
ترجمتها،  وكيفية  وتاريخها،  و�أ�شلها، 
خمتلفة  بلغة  �لتو��شل  جت��رب��ة  ك��ان��ت 
�سماعها  اع��ت��دت  ال��ت��ي  االأم  لغتك  ع��ن 
ب��ه��ا؛ ه��و م��ا ز�د متيز هذه  و�ل��ت��ح��دث 
�مل��رح��ل��ة، وب��ع��د �ل��ت��خ��رج م��ن �جلامعة 
�لجنليزية،  باللغة  �لتحدث  �فتقدت 
�أخ�����رى يف بع�ص  ول��ك��ن��ه��ا ع����ادت م����رة 

�لوظائف �لتي عملت بها.

كيف طورت من ذاتك اأثناء 
الدرا�شة اجلامعية وبعدها؟

 كما ذكرت من قبل باأن درا�ستي فتحت 
�إلى عو�مل خمتلفة جعلتني  نافذة  يل 
�أرغب بالتو��شل معها، �أردت �أن �أ�شاأل: 
لتطوير  ذل��ك  فدفعني  ومل����اذ�؟  ك��ي��ف؟ 
لتعلم  �شجعني  بل  و�أك��ر؛  �أك��ر  لغتي 
لغة �أخ��رى جديدة وب��د�أت بتعلم �للغة 

االأملانية.

ما الوظائف التي عملت بها
بعد التخرج ؟

عملت يف عدة م�شميات وظيفية بد�أتها 
�إلى  و�شوًل  و�ل�شكرتارية،  بالرجمة 
مديرة تنفيذية للق�شم �لن�شائي يف كنوز 
للدعاية و�لإعالن، ثم مديرة تنفيذية 

يف ���ش��رك��ة ���ش��م��وع �ل��ف��ت��ح، ث���م �مل��دي��رة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل�����ش��رك��ة روي�����ال �ل��ع��امل��ي��ة، 
و�لآن وهلل �حلمد ع�شوة جمل�ص �إد�رة 
باأبها  �ل��ت��ج��اري��ة و�ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �ل��غ��رف��ة 
ولأول مرة يف منطقة ع�شري، نالحظ 
وم�شاركتهم  �لن�شائي  �لعن�شر  وج��ود 
يف �مل��ج��ال�����ص �لإد�ري������ة و�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف 

�جلهات �حلكومية و�خلا�شة.

ماذا اأ�شافت لك جتربة العمل
يف عدة وظائف؟

ح��ب �ل��ت��ع��ل��م وح���ب �ك��ت�����ش��اب �خل���ر�ت 
�ل���وظ���ي���ف���ي���ة �مل���خ���ت���ل���ف���ة، و�جل�����دي�����دة. 
ب����امل����زي����د، ول زل���ت  �أط����م����ح  ي��ج��ع��ل��ن��ي 
بالو�شول  �أي�شا  �أطمح  زلت  �أتعلم، ول 
للوظيفة �لتي �أحلم بها و�أمتناها وهي 

العمل يف ال�سفارات وباإذن اهلل �ساأ�سل.

ما الذي �شتقدمينه للفتيات
يف ع�شري من خالل ع�شويتك

يف غرفة اأبها؟
ثقة حكومتنا �ل�شابة �لر�شيدة يف �ملر�أة 
ومتكينها من �لعمل يف جمالت قيادية 
هي ما و�شعته يف عني �لعتبار؛ كوين 
ف��ت��اة ���ش��اب��ة م���ن �جل��ي��ل �ل�����ش��اب �ل���ذي 
وبقوته  وب�سجاعته  وبقدراته  به  اآم��ن 
�ساحب  العهد  ويل  العالية  وبثقافته 

�ل�شمو �مللكي �لأمري حممد بن �شلمان، 
حفظه �هلل، وهذ� فخر كبري يل ود�فع 
�لو�شول  ف��ر���ص  زي���ادة  �أ���ش��اع��د يف  لأن 
تدريب  ب��ر�م��ج  وت�شريع  �لتمويل  �إل��ى 
�مل�����ر�أة  وم�����ش��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى �ل��دخ��ول يف 
�لأع���ل���ى، وكلي  �ل��ق��ي��م��ة  ذ�ت  �لأ����ش���و�ق 
ثقة يف �هلل �أول ثم  باأن �ملر�أة يف ع�شري 
ق������ادرة و���ش��ت��ن��ج��ح ب����دوره����ا �ل��ت��ن��م��وي 
و�شتحقق جناحات كبرية و�شُيفتح باب 
اأم����ام امل��ب��دع��ات وامل��ث��ق��ف��ات وامل��ت��م��ي��زات 

للم�شاركة يف �لنه�شة و�لبناء.

كيف ترين امل�شتقبل الوظيفي 
خلريجي اللغات والرتجمة؟

موجودة  د�ئًما  و�لعمل  �لنجاح  فر�ص 
ك��ان لدينا طموح  �ذ�  �أب���د�ً  ول��ن تنتهي 
كبري، وركزنا على �أهد�فنا وعملنا لها 
جيد�، فلن يقّيدنا تخ�ش�ص ول م�شمى 

وظيفي.

جامعة امللك خالد ماذا يعني لك 
هذا ال�شرح العلمي؟

ممتنة جد� لهذ� �ل�شرح �لعظيم �لذي 
لزلت �أحمل �نتمائي وولئي له، �شكر� 
مهارات  اكت�سبته من  ما  على  وعرفانا 
وجت������ارب ك���ث���رية مم���ي���زة ول���ه���ا �أث���ره���ا 
�لعظيم يف نف�شي خالل فرة تعليمي.

بطاقة
ع�شريي. �خلالق  عبد  حممد  • ريهام 

.1986 عام  • مواليد 
م���ن  و�لرجم���ة  �للغ���ات  �لبكالوريو����ص يف  �ش���هادة  عل���ى  • حا�ش���لة 

جامعة امللك خالد.
ت�شكيلية. • فنانة 

ع�شري. منطقة  �شباب   جمل�ص  يف  �شابقة  • ع�شوة 
ل�س���ركة  العمل(  �س���وق  اإلى  • م�س���رفة على دورات تدريب )طريقي 

�إجناز �ل�شعودية بالتعاون مع وز�رة �لتعليم.
للرجمة. مكتب  • متلك 

ب���دء� بالرجم���ة ث���م  �إد�ري���ة،  • عمل���ت يف ع���دة م�ش���ميات وظيفي���ة 
�إل���ى �ملدي���ر �لتنفي���ذي لالأق�ش���ام �لن�ش���ائية يف  �ل�ش���كرتارية و�ش���وًل 
�ش���ركة كنوز للدعاية و�لإعالن ثم �ملديرة �لتنفيذية يف �ش���ركة �شموع 

�لفتح، ثم �ملديرة �لتنفيذية يف �شركة رويال �لعاملية.
باأبها. �ل�شناعية  �لتجارية  �لغرفة  �إد�رة  جمل�ص  • ع�شوة 

ابتسامة موظف 
تنقذه من الموت

رجل يف �لعقد �لر�بع من �لعمر يعمل مدير� يف �شركة كبرية، وهذه 
على  ويحظر  و�لن�شر�ف،  �لدخول  دقيق يف  لنظام  تخ�شع  �ل�شركة 
لل�شركة،  �لرئي�ص  �ملبنى  م��ن  �لق���ر�ب  )�ل�شيكورتي(  �لأم���ن  رج��ل 
وذ�ت يوم قبيل �نتهاء �لدو�م �لر�شمي بدقائق معدودة، نزل �شاحبنا 
على عجل للبدروم وتوجه �شريعا نحو �خلز�نة �لعامة لأخذ بع�ص 
بالباب من  �ملفتاح معلقا  وترك  �شريعا  فتح �خلز�نة  �ملهمة،  �لأور�ق 
�خلارج ودخل �خلز�نة لأخذ �لأور�ق و�خلروج �شريعا، غري �أن �ملفاجاأة 
�شاعته  يعد يرى  فلم  �ملكان  �أظلم عليه  �أغلق عليه،  باب �خلز�نة  �أّن 
�لتي بيده، و�أخذ ي�شرب بيديه ورجليه على �لباب وي�شتغيث ب�شوت 
عال. وعبثا حاول، فلو �أن �أحد� بجو�ر �خلز�نة ملا �شمعه؛ لأنها خز�نة 

�شخمة وم�شممة بعناية.
�لأ�شبوع،  ي��وم يف  �آخ��ر  ه��ذ�  و�أن  بالهالك خا�شة  �أيقن �شاحبنا 
�إج��ازة، وبينما هو ينتظر �لهالك، ويفّكر يف م�شريه!  يعقبه يومان 
وبعد م�شي حو�يل �لن�شف �شاعة فوجئ بباب �خلز�نة يفتح، وعلى 

غري �ملعتاد ر�أى رجل �لأمن و�قفا بالباب.
هب �شاحبنا من مكانه يف �خلز�نة كاملجنون، وتعلق بعنق رجل 
�لأمن �لذي كان �شببا يف �إنقاذ حياته، و�أخذ يبكي بحرقة ويقبله بني 

عينه، ومل يتمالك �لآخر دموعه كذلك.
بعد  �ل�شركة  �شبب دخولك  ما  �لأم��ن:  �شئل رجل  يومني  وبعد 
�ملوظف؟  و�إنقاذ  �خلز�نة  باب  وفتح  للبدروم  ونزولك  �ل��دو�م  �نتهاء 

علما �أن دخولك ملبنى �ل�شركة خمالف لنظام �ل�شركة؟
وزمالئي  ي�شتقبلني  �ل��ذي  �لوحيد  �ملوظف  هذ�  �لرجل:  فقال 
بنف�ص  ي��ودع��ن��ا  �ل���ذي  �أي�����ش��ا  �ل��وح��ي��د  وه��و  �ل��ق��دوم،  بابت�شامة عند 
�أن��ه  فعلمت  بها،  يودعنا  ومل  بابت�شامة،  ��شتقبلنا  وق��د  �لبت�شامة، 
ونزلت  �ملكاتب،  �أج��ده يف  فلم  عنه  �أبحث  فاأخذت  �ملبنى،  ي��ز�ل يف  ل 
و�لباب  بالباب  معّلقا  �خل��ز�ن��ة  مفتاح  ف��ر�أي��ت  عنه،  �أب��ح��ث  للبدروم 

مغلق، فعلمت �أنه حمتجز د�خله.
فهذه  �أو�ل��ه��م��وم،  �ملن�شب  بحجة  �ل��ك��رمي  �أخ���ي  ف��م��ك  تغلق  ل 
�لبت�شامة كانت �شببا يف جناة هذ� �ل�شهم �ملتو��شع من �ملوت، و�إيّن 

لأرجو �هلل �أن تكون �شببا يف جناته يوم �لقيامة.
�لآخ��ري��ن،  لقلوب  وك�شبا  �لعاملني،  رب  ر���ش��اء  فيها  ف��اإن  �بت�شم 

وتب�سمك يف وجه اأخيك �سدقة.

أ. د. عبد العزيز
بن عمر القنصل
رئيس قسم العقيدة
والمذاهب المعاصرة

بين السطور

العدد 228  |  22 رجب 1439  |  08 إبريل 2018



نظريات

طرح عامل �لنف�ص »جون �آدمز« يف �لعام 
1963 نظرية »�مل�شاو�ة« Equity يف بيئة 
�حلو�فز  م��ن  و�ح���دة  و�عترها  �لعمل، 
وهي  �لعمل،  نحو  �ل�شخ�ص  تدفع  �لتي 
ن���ظ���ري���ة ت���رت���ب���ط ب���احل���ال���ة اجل��م��اع��ي��ة 
)ولي�شت �لفردية فقط(؛ لأن �ل�شخ�ص 
عليه  يح�سل  وما  وو�سعه  نف�سه  يقارن 
م��ن م��زاي��ا م��ع االآخ���ري���ن داخ���ل وخ���ارج 

املوؤ�س�سة.
هذه �لنظرية لها عالقة مبو�شوع 
�ل��ع��د�ل��ة و�لإن�������ش���اف، وه���ي ت��ن��ظ��ر �إل��ى 
عو�مل خفية ومتغرية، توؤثر على تقييم 
كل فرد لعمله، وت�شور عالقته مع بيئة 
ال��ع��م��ل وم����ع امل�����س��ئ��ول��ني وم����ع ���س��اح��ب 

العمل.
و�مل���ه���م يف ه����ذه �ل��ن��ظ��ري��ة ه���و �أن 
ك���ل ف���رد ي���ق���ارن و���س��ع��ه ال��وظ��ي��ف��ي مع 
�لآخ���ري���ن م��ع��ه، وب��ال��ت��ايل ف���اإن نظرية 
�أبعد من �لذ�ت  �إلى  �لدو�فع هذه متتد 
�أو�شاع  مع  �ملقارنة  وتت�شمن  �لفردية، 
�لعمل  يف  كالزمالء  و�جلماعة،  �لنا�ص 

واالأ�سدقاء.
راأي  ت�سكيل  يف  ي�ساهم  كله  وه���ذا 
ح��ول م��دى ت��و�ف��ر �مل�����ش��او�ة يف �ملعاملة، 
بيئة  �لعدل و�لإن�شاف يف  ومدى وجود 

العمل.
وع���ن���دم���ا ي�����ش��ع��ر �ل�����ش��خ�����ص �أن����ه 
ومت�ساوية  عادلة  معاملة  على  يح�سل 
مع �لآخ��ري��ن، ف��اإن د�فعه للعمل ي��زد�د، 
غري  �ملعاملة  ب���اأن  ي�شعر  عندما  بينما 
ع��ادل��ة )م��ق��ارن��ة مب��ا ي��ق��دم��ه م��ن جهد 
م�ساعر  ف���اإن  االآخ��ري��ن(  م��ع  مقارنة  اأو 
العمل  نحو  واالن��دف��اع  تتولد  ال�سخط 

ينخف�ص.
�شعور  م��دى  تقي�ص  �لنظرية  ه��ذه 
�لتعامل  طريقة  يف  ب��الإن�����ش��اف  �ل��ن��ا���ص 
�أد�ئ��ه��م  يف  مبا�شرة  ي��وؤث��ر  وه���ذ�  معهم، 

وتوجههم الأعمال املوؤ�س�سة.
وع��ل��ى �أ���ش��ا���ص ذل���ك، ف���اإن �ل��ف��رد ل 

ي��ك��ت��ف��ي مب���ا ي��ح�����ش��ل ع��ل��ي��ه م���ن م��ز�ي��ا، 
�ل��ت��ي يح�شل  �مل��ز�ي��ا  ي��ود معرفة  و�إمن���ا 
�أو  �لعمل،  بيئة  �لآخ���رون معه يف  عليها 
وبالتايل  �لأ���ش��دق��اء،  م��ن  ل��ه  �ملماثلون 
غ��ريه،  جهد  ي��ع��ادل  ج��ه��ده  �أن  �شعر  �إذ� 
�شعوره  ف���اإن  م��ن��ه،  �أق���ل  يح�شل  ول��ك��ن��ه 
بعدم �لإن�شاف يوؤدي �إلى هبوط دو�فعه 
ل��ل��ع��م��ل، ح��ت��ى ل���و ك���ان ق���د ح�����ش��ل على 
ترقية �و زيادة يف �لر�تب؛ لأنه قد يرى 
زي��ادة  �أو  ترقية  على  ح�شل  ل��ه  زم��ي��اًل 

�أكر.
�لعادل  للتو�زن  �آدمز تدعو  نظرية 
ب���ني امل���دخ���ات ال��ت��ي ي��وف��ره��ا امل��وظ��ف 

كما �إن فقد�ن �لد�فعية ياأتي عندما 
يدرك �ملوظف �أن هناك تفاوتا يف طريقة 
�لتعامل معه مقارنة مع �لآخرين، ولذ� 

قد ي�شبح من �ل�شاخطني.
وعليه، فاإن على �ملوؤ�ش�شات �أن تنظر 
�ملوظف  يقدمها  �لتي  للمدخالت  د�ئما 
�لعمل  �ل��وف��اء،  ت�شمل: )�جل��ه��د،  و�ل��ت��ي 
�ل�����ش��اق، �لل����ت����ز�م، �مل����ه����ار�ت، �ل���ق���در�ت، 
�لت�شامح،  �مل��رون��ة،  �لتكيف،  على  �لقدرة 
و�لإ�شر�ر و�لعزمية و�حلما�ص، و�لثقة يف 
روؤ�شاء �لعمل، ودعم �لزمالء، و�لت�شحية 
�لتي يح�شل  �ملخرجات  �ل�شخ�شية(، مع 
م��ك��اف��اآت  ت�����ش��م��ل:  �ل��ت��ي  �مل���وظ���ف،  عليها 

و�لم��ت��ي��از�ت،  و�ملنافع  ك��ال��رو�ت��ب  مالية 
�لع���������ر�ف ب������دور �مل�����وظ�����ف، �ل��ت��ق��دي��ر 
بالإجناز،  �ل�شعور  �مل�شئولية،  و�ل�شمعة، 

�ل�شعور بالنمو، �لأمن �لوظيفي.
املخرجات  العديد من  اأن  ويف حني 
ل مي��ك��ن ق��ي��ا���ش��ه��ا م���ن ن��اح��ي��ة �ل��ك��م��ي��ة، 
و�ملقارنة �ملبا�شرة مع �لآخرين، فاإن على 
�ملديرين �أن ي�شعو� �إلى �إيجاد تو�زن عادل 
�ملوظف،  �إل��ى  تعطى  �لتي  �ملدخالت  بني 
�ملوظف،  عليها  يح�شل  �لتي  و�ملخرجات 
االإن�����س��اف  �سياق  �سمن  ذل��ك  ي��ك��ون  واأن 

باملقارنة مع االآخرين.
 وت��ق�����س��م ن��ظ��ري��ة االإن�������س���اف اإل���ى 
ن��وع��ني: �إن�����ش��اف يف �ل��ت��وزي��ع، و�إن�����ش��اف 
يف �لإج�������ر�ء�ت، و�لإن�����ش��اف يف �ل��ت��وزي��ع 
يتعلق بالتوزيع �لعادل للمكافاآت �ملتعلقة 

باالأداء.
اأما االإن�ساف يف االإج��راءات فيتعلق 
كالتقدير،  �لإد�رة  و�إج����ر�ء�ت  ب�شيا�شات 

و�لعقوبات، وتقييم �ملوظفني.
عند تطبيق هذه �لنظرية، يفر�ص 

وجود ثالثة �أنو�ع من �ملوظفني: 
• �لنوع �لأول: هم �ملوظفون �لذين 
يظنون �أنهم يعاملون باإن�شاف، وبالتايل 

فهم متحفزون للعمل.
• �لنوع �لثاين : هم �لذين يظنون 
�أنهم يح�شلون على �أقل مما ي�شتحقون، 
اجلهد  بتقليل  ه���وؤالء  �سيقوم  وب��ال��ت��ايل 

املبذول.
• �ل���ن���وع �ل���ث���ال���ث: ي��ظ��ن��ون �أن��ه��م 
ي�شتحقون،  مم���ا  �أك����ر  ع��ل��ى  ي��ح�����ش��ل��ون 
ويزيدون  بالذنب،  �شي�شعرون  وبالتايل 
من جهدهم نتيجة هذ� �ل�شعور بالذنب؛ 
بالذنب،  د�ئما  �شي�شعر  �لكل  لي�ص  لكن، 
ع��ادة حتى  ب��زي��ادة جهده  �لكل  يقوم  ول 
اأك�����ر مما  ع��ل��ى  ي��ح�����س��ل��ون  ك���ان���وا  واإن 

ي�ستحقون.
فمن ال�سهل اأن يبقي ال�سخ�س على 
مع  نف�شه  وي��ق��ارن  �مل�شتوى  بنف�ص  �أد�ئ���ه 

)�ل���ع���م���ل �ل�������ش���اق، وم�������ش���ت���وى �مل����ه����ارة، 
مع  ذل��ك(  وغ��ري  و�حلما�ص،  و�لت�شامح، 
املوظف  عليها  يح�سل  التي  املخرجات 

)�لر�تب، �لفو�ئد، �لعر�ف..(
�إيجاد  ف��اإن  �لنظرية،  لهذه  ووفقا 
ه����ذ� �ل����ت����و�زن �ل���ع���ادل ي�����ش��م��ن حتقيق 
ع���الق���ة ق���وي���ة وم��ث��م��رة ب���ني �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
و�مل���وظ���ف. ه���ذ� �ل���ت���و�زن �ل��ع��ادل مبني 
ع��ل��ى ن��ظ��ري��ة االع��ت��ق��اد ب����اأن امل��وظ��ف��ني 
�أن  ل��و  كما  ���ش��ع��رو�  و�إذ�  دو�ف����ع،  لديهم 
�أك��ر  يقدمونها  �لتي  �لعمل  م��دخ��الت 
عليها،  يح�شلون  �ل��ت��ي  �مل��خ��رج��ات  م��ن 

فاإنهم يتثبطون وي�شخطون.

الراتب  نف�س  على  يح�سل  اآخ��ر  موظف 
اأو املكافاآت. 

الفرق بين العدل والمساواة
�لقيم  م��ن  �ل��ع��دل  يعتر  العدل: 
و�لأخ���الق���ي���ات و�مل���ث���ل �ل��ت��ي تعتر 
م��وؤ���ش��ر� ع��ل��ى ���ش��ري �حل��ي��اة وف���ق ما 
�أر�د �هلل تعالى، فالعدل هو �شفة هلل 
�حل�شنى؛  ��شمائه  من  و��شم  تعالى 
عد�لة مطلقة  ع��ادل  �شبحانه  فاهلل 
و�أم��ره  ق��دره  يف حكمه وق�شائه، يف 

وم�سيئته.
امل�شاواة : �مل�شاو�ة هي تاأتي مبعنى 
�لتمتع بجميع  �إيجابي، حيث تعني 
واالجتماعية  ال�سيا�سية  احل��ق��وق 
ب�سبب  التمييز  دون  واالقت�سادية 
�للون �أو �جلن�ص �أو �لعرق �أو �للغة، 
مثال اأن ي�ساوي االإن�سان يف ق�سمته 
ب��ني �أزو�ج�����ه ف��ال يعطي �إح��د�ه��م��ا 

حقا �أكر من �لأخرى.
قد ت��ر�دف �مل�شاو�ة مع �لعد�لة يف 
بع�ص �حلالت، ولكنها تختلف يف حالت 
�أن ي�شاوي �ملعلم  �أخ��رى، مثال على ذلك 
ب���ني ط��الب��ه يف �ل���درج���ات ب��ي��ن��م��ا ه���م يف 
وكذلك  �لقدر�ت،  �حلقيقة خمتلفون يف 
من  �لإن�شان  حقوق  منظمات  تدعيه  ما 
�شتى  يف  بالرجل  �مل��ر�أة  مل�شاو�ة  مطالبات 
مناحي �حلياة، حيث �إّن �مل�شاو�ة هنا بال 
�لرجل  �أو  ل��ل��م��ر�أة  ظلما  ت��ك��ون  ق��د  �شك 

على حد �سواء.
ف�����امل�����ر�أة ت��خ��ت��ل��ف ع����ن �ل����رج����ل يف 
�حل��ي��اة  جم���الت  ويف  �خَل��ل��ق��ّي��ة  �شفاتها 

مثل �لعمل و�لإنفاق وغريها.
�ل��ع��د�ل��ة بال  ت��ع��ن��ي  �مل�����ش��او�ة ل  �إّن 
�مل��و�ق��ف  ب��ع�����ص  �مل�������ش���او�ة يف  لأّن  ���ش��ك؛ 
و�ل���ظ���روف ق���د جت���ايف �ل��ع��د�ل��ة وحت��ق��ق 
�ل���ظ���ل���م، و�ل��ع��ك�����ص ���ش��ح��ي��ح ف��ق��د ي��ك��ون 
يف  م�شاو�تهم  وع��دم  �لنا�ص  بني  �لتمييز 

اأمر معني هو عني العدالة.
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سؤال األسبوع

ريم العسيري

ك���ث���ري م���ن���ا ي��ل��م�����ص ت����اأث����ري و����ش���ائ���ل 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى ���س��غ��ار 
�ل�شن؛ لأنه ي�شعب رقابة ما يتابعونه 
م���ن خ����الل ه����ذه �ل��و���ش��ائ��ل، وه����و ما 
ح���م���ل ك����ث����را م����ن امل��خ��ت�����س��ني اإل����ى 
�ملطالبة بتقنني ��شتخد�م �شغار �ل�شن 
�ل��دول  بع�ص  �أن   �إل��ى  بالإ�شافة  لها، 
ق���وان���ني حت���دد العمر  ���س��ن  ب�����داأت يف 
�لتو��شل  و�شائل  ل�شتخد�م  �ملنا�شب؛ 

االجتماعي.
»اآفاق« طرحت هذا املو�سوع على 
ع����دد م���ن ط����الب �جل���ام���ع���ة؛ مل��ع��رف��ة 
�آر�ئ����ه����م �ل���ت���ي �ن��ق�����ش��م��ت ب���ني م��وؤي��د 

ومناه�ص لهذه �لفكرة.

حلول بديلة
�لأع��م��ال  �إد�رة  بق�شم  �لطالبة  قالت 
ب���اأب���ه���ا رمي ���س��ال��ح  ب��ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع 
ق��ان��ون معني،  �شن  »ي�شعب  دروي�����ص: 
ث��ورة  على  مقبلون  ون��ح��ن  خ�شو�شا 
ي�شعب  حيث  عاملية،  تقنية  �إعالمية 
�ل�شن.  �شغار  عن  �ملو�قع  هذه  حجب 
فهي اأ�سبحت جزءا مهما من حياتهم 
�أن  مي��ك��ن  ول��ك��ن  و�ل��ع��م��ل��ي��ة،  �لعلمية 
عليها،  ون�شتمر  ب��دي��ل��ة  ح��ل��ول  ن�شع 
التعليمية  املوؤ�س�سة  بني  التعاون  مثل 
و�مل���ن���زل، ح��ي��ث  ي��ت��م �إي���ج���اد  برنامج 
خ���ا����ص ل��ل��ط��ال��ب ب���امل���در����ش���ة ح�����ش��ب 

�بتكار  �أو  �أو قر�ءة  �إما ريا�شة  ميوله، 
عن  وج�شديا  ذهنيا  ي�شغله  عمل  �أو 

�لأجهزة«.
و�أ�شافت »يف �ملنزل يبد�أ �لو�لد�ن 
ب��اأن  باأنف�شهم،  عنهما  ي��ن��وب  م��ن  �أو 
يكونو� قدوة، فال ي�شرفون با�شتخد�م 
م���و�ق���ع �ل��ت��و����ش��ل �لج���ت���م���اع���ي، بل 
يعمدون �إلى �لقر�ب منهم و�لنقا�ص 
م��ع��ه��م ب�����ش��ك��ل م�����ش��ت��م��ر، و�إ���ش��ر�ك��ه��م 
يف ق������ر�ر�ت �لأ�����ش����رة وت����ب����ادل  ح��ل��ول 
�مل�شاكل،  ثم �لإ�شر�ف عليهم يف حال 

ا�ستخدامها«.

تعزيز الخصوصية
ب������دوره������ا، ق����ال����ت �ل���ط���ال���ب���ة ب��ق�����ش��م 
�لقحطاين:  حممد  هدى  �جلغر�فيا 
مو�قع  �أن  على  �شخ�شان  يختلف  »ل 
�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي، حت��ول��ت �إل��ى 
و�حدة من �أهم �لأمور يف حياة جميع 
بات  �إذ  �شنهم.  ك��ان  مهما  �لأ�شخا�ص 
م��ن �ل�����ش��روري ج���د� �أن ي��ك��ون ل��دى 
على  �خل��ا���ش��ة  �شفحاته  �شخ�ص  �أي 
�أو  �أن�شتغر�م  في�شبوك،  مثل  م��و�ق��ع 
�لتو��شل  توير، وغريها من و�شائل 

�لجتماعي �لأخرى.
�إل �أن هذ� �لعامل �لفر��شي قد 
�شيما  ل  �مل�شاكل،  م��ن  �لكثري  يخلف 
للعامل  ن��ظ��ر�  �مل���ر�ه���ق؛  نف�شية  ع��ل��ى 
امل���ج���ه���ول ال������ذي ي��ظ��ه��ر يف اجل���ان���ب 
�لآخ�����ر م���ن �ل�����ش��ا���ش��ة، و�ل�����ذي ي��رك 

ت���اأث���ريه ع��ل��ى و�ق����ع �حل���ي���اة �ل��ث��وري��ة 
�لتي يعي�شها كمر�هق، فيحر�شه على 

التمّرد على الواقع العام«.
 وت���اب���ع���ت: »م�����ن �لأم��������ور �ل��ت��ي 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  تخلفها 
للمر�هقني،  �لنف�شية  �ل�شحة  على 
�لتوتر و�لإجهاد و�لكتئاب و�لإحباط 
و����ش��ط��ر�ب��ات �ل��ن��وم و���ش��ع��ف �جل��ه��از 
بالعديد  �لإ���ش��اب��ة  وب��ال��ت��ايل  �مل��ن��اع��ي 
تاأثرها  اإل��ى  اإ�سافة  االأم��را���س.  م��ن 
ال�������س���ل���ب���ي ع���ل���ى ال�������س���ح���ة ال��ع��ق��ل��ي��ة 

للمراهقني.
فاملراهقون الذين مي�سون اأكر 

ال�سبكات  ع��ل��ى  ي��وم��ي��اً  ���س��اع��ت��ني  م���ن 
االج��ت��م��اع��ي��ة اأك����ر ع��ر���س��ة مل��خ��اط��ر 
اأوامليول  العقلية  باالأمرا�س  االإ�سابة 
�لن����ت����ح����اري����ة، وع���������الوة ع���ل���ى ذل���ك 

يحتاجون �إلى دعم نف�شي �أكر«.
و�أ�شافت: »رمبا من �ل�شعب منع 
املراهقني و�سغار ال�سن من ا�ستخدام 
ولكن  �لجتماعي؛  �لتو��شل  م��و�ق��ع 
على �لأهل �إذ� قررو� �ل�شماح لأبنائهم 
�ملر�هقني  بال�شر�ك يف �أحد مو�قع 
�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي، �ل��ت��اأك��د من 
�ملهمة للحفاظ على  بع�ص �خلطو�ت 
و�أم��ن��ه��م،  وخ�شو�شيتهم  �شالمتهم 
ال�سخ�سية  امل��ع��ل��وم��ات  اخ���ف���اء  م��ث��ل 
اإلغاء  و  واالإق��ام��ة  ال�سكن  ومعلومات 

خا�سية حتديد املوقع«.  
من  كثري  هناك  »�أ�شبح  و�أردف���ت 
�لختيار�ت لتعزيز �خل�شو�شية، حيث 
�إع���د�د�ت �خل�شو�شية.  تغيري  ميكن  
ومل���ن���ع �ل����غ����رب����اء م����ن �لط�������الع ع��ل��ى 
معلومات مهمة و�شخ�شية عن طفلك 
و�شوره، قم بتعديل �لإعد�د�ت، بحيث 
ل يتم ت�شمني �ل�شم يف قو�ئم �لبحث 
ح�سرية  ال�����س��ور  ت��ك��ون  واأن  ال��ع��ام��ة 
فقط،  �ملوثوقني  و�لأ�شدقاء  للعائلة 
على  �حل��ف��اظ  ب�شرورة  طفلك  وذك��ر 
ك��ل��م��ة �مل������رور �خل���ا����ش���ة ب���ه و�خ��ت��ي��ار 
�إلى  ونبهه  فائقة،  بعناية  �لأ���ش��دق��اء 
ع��دم ق��ب��ول دع���وات االت�����س��ال م��ن اأي 

�شخ�ص ل يعرفه«.

ما مدى تأثير وسائل التواصل 
االجتماعي على صغار السن؟

لألسف
لسنا مجيعا من 

متابعيكي عىل تويرت.. 
فلو تكرميت أخربينا 
ماذا فعليت خالل 

العودة إجازة الصيف
للمدارس

روابط خضراء
تهتم  بجمعيات   �لكبري  �لهتمام  يالحظ  �لأي���ام  ه��ذه  لتوير  �ملتابع 
بالبيئة و�لزر�عة، وحتاول ب�شتى �لطرق بث �لوعي باأهمية �لزر�عة يف 

حياتنا وكذلك �أهميتها لبيتنا.
وكثري من هذه �جلمعيات و�لرو�بط �أن�شئت بجهود ذ�تيه من عدد 
ن�شر  ��شتطاعو� خالل فره وجيزة  و�لذين   ، �ملهتمني  �لأ�شخا�ص  من 
�لوعي باأهمية زر�عة �ل�شجرة و�لهتمام بها �شو�ء يف �ملنزل �أو يف �ل�شارع.

�لأ�شجار  بع�ص  زر�ع��ة  ��شت�شالح  حماولة  يف  منهم  �لبع�ص  وب��رع 
من  �لأ���ش��خ��ا���ص  م��ن  كثري  منهم  و��شتفاد  منطقته  يف  ك��ل  و�ل��ن��ب��ات��ات، 
خالل حماولة زر�عة حب �ل�شجر فيهم؛ ملا حتققه من جمال ل�شو�رعنا 

وبيوتنا.
كثري من هذه �جلمعيات ل تردد يف توزيع �لبذور و�ل�شتالت على 
�ملو�طنني باملجان �و باأجور رمزية ت�شاعدهم على �ل�شتمر�ر وحتببهم 
باأنو�ع خمتلفة من �لأ�شجار و�لأزه��ار.  يف �مل�شي قدما لتجميل مدننا 
�ل�شغف �ملوجود  ومن خالل متابعة هذه �لرو�بط و�جلمعيات تالحظ 
لدى كثري من �ملو�طنني، و�أ�شبح �لبع�ص يطرح �لكثري من �لأ�شئلة عن 
طرق �لزر�عة و�لري و�أنو�ع �ل�شجر، وهو ما جعل �لبع�ص ي�شور بع�ص 

�لنباتات يف حديقة منزله وين�شرها ملعرفة نوعها وكيفية �لعتناء بها.
كما �شجعت هذه �جلمعيات و�لرو�بط عدد� كبري� من ربات �لبيوت 
زر�عتها.  يف  و�لتفنن  �مل��ن��زل  د�خ��ل  �لظل  بنباتات  �لهتمام  خ��الل  م��ن 
�ملهتمة  للجهات  �لطويل  �لبيات  مل�شت  قد  �جلمعيات  ه��ذه  ب��اأن  �شك  ل 
بالزر�عة، فقامت بهذ� �لدور من خالل ت�شجيع �ملو�طنني على �لهتمام 

بالزر�عة و�لذي �شينعك�ص �إيجابيا على بيئتنا.
هذه �جلمعيات مل ين�شب دورها على �لتوعية بل تعد�ه �إلى �هتمام 
فيها هذه  ن�شاأت  كل منطقة  و�جلبلية يف  �لرية  بالنباتات  كل جمعية 

اجلمعية .
ول��ع��ل��ي ه��ن��ا �أع����رج ع��ل��ى »ر�ب���ط���ة ع�����ش��ري �خل�����ش��ر�ء« �ل��ت��ي تهدف 
و�حلياة  بالبيئة  و�لهتمام  �ملحلية  �لزر�عة  باأهمية  �لتوعية  ن�شر  �لى 

�لفطرية وتوطني زر�عة بع�ص �لنباتات يف منطقة ع�شري.
�ملخل�شني وحمبي  بدعم  ثمارها  ت��وؤت��ي  ب���د�أت  �لتي  �جل��ه��ود  ه��ذه 
�لزر�عة بكافة �أ�شكاله. وهذه �لر�بطة �شتكون د�عما كبري� لتعود منطقة 

ع�شري بال�شجرة و�لزر�عة و�لهتمام �لكبري بالبيئة بكافة جو�نبها.
ومن هنا ل بد �أن تلقى هذه �لرو�بط و�جلمعيات �ملنت�شرة �لدعم 
ر�شمية  ل  تطوعية  ��شتمر�رها كجهات  �شرورة  مع  �ملجتمع  �لكايف من 

حتى ت�شتطيع �لنجاح يف دورها �ملاأمول.

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة
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أقسام

قسم العلوم:
كوادر مؤهلة

وورش عمل لتطوير 
المناهج والمقررات

ف��روع  ت�سمل  درا���س��ي  م��ق��رر   )11( بتنفيذ 
�ل���ع���ل���وم �لأ����ش���ا����ش���ي���ة ب�����ش��ق��ي��ه��ا �ل��ن��ظ��ري 
و�لعملي، تدر�ص لطالب �مل�شار�ت �لثالثة 
�أكفاء  �أ�شاتذة  ويقوم بتنفيذ هذه �ملقرر�ت 
�لعلوم  كلية  لأق�����ش��ام  يتبعون  خ���رة  ذوو 
�ل���ر�م���ج  �إد�رة  ل��ه��م  وت���وف���ر  )ق���ري���ق���ر(، 
�مل�شركة ممثلة يف �مل�شرف �لعام وم�شاعده 
مهياأة  �لوفاق،  ي�شودها  ممتازة  عمل  بيئة 
وم�����زودة ب��ك��ل م��ا ي��ل��زم ل��ل��ع��ط��اء و�لإب�����د�ع 

ويدفع لتطوير �لأد�ء.

كيف يواكب الق�شم
التطورات يف جمال تخ�ش�شه؟

ي�����س��م ال���ق�������س���م ف������روع ال���ع���ل���وم االأرب����ع����ة 
)ال����ك����ي����م����ي����اء واالأح���������ي���������اء وال����ف����ي����زي����اء 
و�لريا�شيات( وعادة يقوم بتنفيذ �ملقرر�ت 
حيث  �لأ����ش���ات���ذة،  م��ن  جم��م��وع��ة  بالق�شم 
�أ�شاتذة يف تدري�ص  �أرب��ع  �أو  ي�شرك ثالث 

نف�ص �ملقرر ب�شقيه �لنظري و�لعملي.
ولهذ� �لأمر �أثر �إيجابي ينعك�ص على 
�لدر��شية،  للمقرر�ت  �مل�شتمر  �لتطوير 
وجتاربه  بخر�ته  �أ�شتاذ  كل  ي�شهم  حيث 
يف تطوير �مل��ق��رر، وذل��ك من خ��الل ور�ص 
ك��ل ف�شل  ب��د�ي��ة  ع��م��ل م�����ش��غ��رة تعقد يف 
�إل��ى تطوير �مل��ق��رر وج��ودة  در����ش��ي تهدف 
�لر�جعة  �لتغذية  من  م�شتفيدين  �لأد�ء، 
وتعليقات �لطالب �لذين در�ص لهم �ملقرر 

خالد العمري

�شليمان،  �آدم  ح��م��اد  حممد  �ل��دك��ت��ور  �أك���د 
ق�شم  �أن  �لكيمياء،  بق�شم  م�شاعد  �أ���ش��ت��اذ 
�لعلوم يحظى باأ�شاتذة من ذوي �خلر�ت 
و�ل���ت���ج���ارب �ل��ك��ب��رية يف ت��ط��وي��ر �مل��ن��اه��ج 
و�ملقرر�ت، حيث ي�شهم كل �أ�شتاذ يف عمليات 
�لق�شم  درج  ع��م��ل،  ور�����ص  ع���ر  �ل��ت��ط��وي��ر 
درا�سي.  ف�سل  كل  بداية  مع  اإقامتها  على 
و�أ����ش���ار �إل���ى �أن �ل��ق�����ش��م ي��ت��ول��ى �لإ����ش���ر�ف 
على مقرر�ت �لعلوم �لأ�شا�شية )�لكيمياء، 
وعلم  و�لإح�����ش��اء،  �لريا�شيات  �لفيزياء، 
�حل�����ي�����و�ن(،  وي���ق���وم ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا ل��ط��الب 
�ل��ر�م��ج �مل�����ش��رك��ة مب�����ش��ار�ت��ه��ا �ل��ث��الث: 

�مل�شار �ل�شحي، �لهند�شي و�حلا�شوبي. 
 واأ�ساف يف حوار مع »اآفاق« اأن الق�سم 
ي�شهم م��ع �لأق�����ش��ام �لأخ����رى و�ل��وح��د�ت 
حتقيق  يف  التعليمية  للعملية  ال��داع��م��ة 
�أه������د�ف �ل���ر�م���ج �مل�����ش��رك��ة �مل��ت��م��ث��ل��ة يف 
ميّكنه  نحو  على  و�إع���د�ده  �لطالب  تهيئة 
م��ن �ل��ت��ك��ي��ف م��ع جم��ت��م��ع �جل��ام��ع��ة، مما 
�هتماماته ومو�هبه  �كت�شاف  يحفزه على 

املختلفة.

حدثنا بداية عن الق�شم
وماذا يقدم للطالب الدار�شني؟

وتنفيذ  ب��الأ���ش��ر�ف  �ل��ع��ل��وم  ق�شم  يخت�ص 
م���ق���رر�ت �ل��ع��ل��وم �لأ���ش��ا���ش��ي��ة )�ل��ك��ي��م��ي��اء، 
�ل��ف��ي��زي��اء، �ل��ري��ا���ش��ي��ات و�لإح�����ش��اء وعلم 
�حل����ي����و�ن( ل���ط���الب �ل����ر�م����ج �مل�����ش��رك��ة 
مب�����ش��ار�ت��ه��ا �ل����ث����الث: �مل�������ش���ار �ل�����ش��ح��ي، 
ف�شلني  مدى  على  و�حلا�شوبي  �لهند�شي 
در����ش��ي��ني، مم��ا يك�شب �ل��ط��ال��ب �لأ���ش��ا���ص 
�لعلمي ،�ملعريف و�ملهارى و�لذي ميكنه من 
جمال  يف  االأك��ادمي��ي��ة  م�سرته  موا�سلة 

تخ�ش�شه،.
وي�����س��اه��م ق�سم ال��ع��ل��وم م��ع االأق�����س��ام 
للعملية  �ل��د�ع��م��ة  و�ل����وح����د�ت  �لأخ�����رى 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف حت��ق��ي��ق �أه������د�ف �ل��ر�م��ج 
تهيئة  يف  ب��دوره��ا  تتمثل  و�لتي  �مل�شركة 
و�ج��ت��م��اع��ي��ا؛  ونف�شيا  �أك��ادمي��ي��ا  �ل��ط��ال��ب 
لالندماج يف �حلياة �جلامعية مع �كت�شاف 
ودع�����م م��ي��ول��ه وم���و�ه���ب���ه، مم���ا ي�����ش��اع��ده 
الختيار  واجل��اه��زي��ة  الثقة  اكت�ساب  على 
�ل��ت��خ�����ش�����ص �ل�����ذي ي���ت���و�ف���ق م���ع رغ��ب��ات��ه 
ومقدر�ته، حيث ينتقل �لطالب بعد �إكمال 
معد  وه��و  كليته،  �إيل  �لتح�شريية  �ل�شنة 
طلب  م�سوؤولية  لتحمل  وجاهزا  اأكادمييا 

العلم.
ل�سخ�سية  امل��ت��ك��ام��ل  االإع�����داد  وه����ذا 
�لطالب و�لذي تقوم به �لر�مج �مل�شركة 
من خالل بر�جمها �لأكادميية و�لأن�شطة 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ري��ا���س��ي��ة وامل��ح��ا���س��رات 
�ل����د�ع����م����ة ل���ل���ط���ال���ب، ي���ع���ت���ر �ل���ط���ري���ق 
�ل�����ش��ح��ي��ح ل��ل��ن��ج��اح و�ل��ت��ف��وق يف �مل�����ش��رية 

االأكادميية.
ول��ق�����س��م ال���ع���ل���وم ال�������دور امل��ف�����س��ل��ي 
�لق�شم  يقوم  حيث  �لغاية،  ه��ذه  لتحقيق 

�لأ�شاتذة  ير�عي  كما  �ل�شابق.  �لف�شل  يف 
�ح���ت���ي���اج���ات ه�������وؤلء �ل����ط����الب يف جم���ال 
يدعمون  وبالتايل  �ملختلفة،  تخ�ش�شاتهم 
م��ق��ررات��ه��م ب��االأم��ث��ل��ة ال��ت��ي ت��ت��واف��ق مع 

�لتخ�ش�ص �مل�شتقبلي للطالب.
ه����ذا ب���االإ����س���اف���ة اإل�����ى ال��ت��وج��ي��ه��ات 
�مل�����ش��رك��ة  �ل���ر�م���ج  �إد�رة  م���ن  �مل�����ش��ت��م��رة 
ل��الأق�����ش��ام ل��ل��ت��ط��وي��ر وت��ن��وي��ع �لأ���ش��ال��ي��ب 
�لأد�ء  جتويد  �إيل  ت���وؤدي  �لتي  �لتعليمية 
معرفة  من  يحتاجه  ما  �لطالب  و�إك�شاب 

يف هذه �ملرحلة من حياته �جلامعية.

ما الدور الذي يقوم به الق�شم
يف خدمة املجتمع؟

م��ن خ��الل �لأن�����ش��ط��ة و�ل��ر�م��ج �ملتنوعة 
و�مل���ح���ا����ش���ر�ت �ل���ت���ي ت���ق���دم يف �ل���ر�م���ج 
بق�شم  �لأ���ش��ات��ذة  فيها  وي�شاهم  �مل�شركة 
يكت�شب  وجت���ارب���ه���م  ب��خ��ر�ت��ه��م  �ل��ع��ل��وم 
�لطالب �ملهار�ت �لجتماعية �لتي تعطيه 
�جلاهزية و�ل�شتعد�د و�لرغبة يف �مل�شاركة 
�لعامة،  �حلياة  يف  �ملجتمعية  �لأن�شطة  يف 
ف���اع���ا يف جمتمعه  اإن�����س��ان��ا  ي���ك���ون  وب�����ذا 

ووطنه.

- ما هو تقييمكم مل�شتوى
البحث العلمي يف الق�شم؟ 

يف �حل��ق��ي��ق��ة م���ا ي��ق��وم ب���ه �لأ����ش���ات���ذة من 

�لرئي�شة  �أق�����ش��ام��ه��م  يف  ي��ت��م  علمي  ب��ح��ث 
�ملعامل  ل��ه��م  ت��ت��وف��ر  ح��ي��ث  �ل��ع��ل��وم،  بكلية 
وب��ال��ت��ايل  اأب��ح��اث��ه��م  الإج����راء  املتخ�س�سة 
�أق�شامهم  �إيل  �ل��ع��ل��م��ي  �إن��ت��اج��ه��م  ين�شب 
علمي  ن�شاط  وي��الح��ظ  �ل��ع��ل��وم؛  كلية  يف 
متميز لهوؤلء �لأ�شاتذة يف جمال �لفيزياء 

واالأحياء والكيمياء.
ال��ب��ح��ث واالإن����ت����اج  اأن  امل����وؤك����د  وم����ن 
على  ينعك�ص  �جل��ام��ع��ي  لالأ�شتاذ  �لعلمي 
�شحذ همم وميول  �لتدري�شي ويف  عطائه 
�إي��ج��اب��ا على  ي��وؤث��ر  �لعلمية؛ مم��ا  ط��الب��ه 
م�ستقبلهم االأك��ادمي��ي. وه��ذا ما ناحظه 
ب���ال���ر�م���ج  �لأ������ش�����ات�����ذة  ه��������وؤلء  �أد�ء  يف 

�مل�شركة.

ماهي تطلعاتكم امل�شتقبلية لتطوير 
الق�شم؟

�مل�����ش��رك��ة )�ل�����ش��ن��ة  �ل���ر�م���ج  �أن  ���ش��ك  ل 
�ل��ت��ح�����ش��ريي��ة( ت��ع��ت��ر �إ����ش���اف���ة �إي��ج��اب��ي��ة 
جامعة  مت��ي��ز  و���س��م��ة  اجل��ام��ع��ي  للتعليم 
اجلامعات  من  ر�سيفاتها  عن  خالد  امللك 
�ل�����ش��ع��ودي��ة رغ���م ح��د�ث��ة �ل��ت��ج��رب��ة، حيث 
مت �إن�������ش���اء �ل���ر�م���ج �مل�����ش��رك��ة يف �ل��ع��ام 
1432، �إّل �أنها �شاعدت يف تطوير �لطالب 
�جل���ام���ع���ي م���ن خ����الل �إع��������د�ده وت��ه��ي��ئ��ت��ه 
تخ�ش�شه،  جم��ال  يف  �جلامعية  للدر��شة 
�إيجابا على جناح �لطالب يف  �نعك�ص  مما 

جتويد  �إل��ى  �أدى  وبالتايل  تخ�ش�شاتهم، 
املخرج اجلامعي.

وم�������ن �أج���������ل �مل�����زي�����د م�����ن �جل�������ودة 
ق�شم  ليتطور  نتطلع م�شتقبال  و�لتطوير 
متخ�س�سة  ع��ل��م��ي��ة  اأق�������س���ام  اإل����ى  ال��ع��ل��وم 
حت���ت م��ظ��ل��ة �ل���ر�م���ج �مل�����ش��رك��ة، كق�شم 
االأحياء  وق�سم  الفيزياء  وق�سم  الكيمياء 
لهذه  معامل  وجتهيز  �لريا�شيات.  وق�شم 
ب��الأج��ه��زة؛  ودع��م��ه��ا  وتطويرها  �لأق�����ش��ام 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ جت������ارب خم���ت���ري���ة ت�����ش��اه��م يف 
�ل�شنة  �ك��ت�����ش��اف وت��وج��ي��ه م��ي��ول ط���الب 
�لتح�شريية �لعلمية. وتقوم هذه �لأق�شام 
بتطوير مناهجها ب�شورة �أكر تخ�ش�شية 
ل��ت��ل��ب��ي اح���ت���ي���اج���ات ت��خ�����س�����س��ات ط���اب 
م�شتفيدة  �مل�شتقبلية  �لتح�شريية  �ل�شنة 
م���ن جت����ارب �أ���ش��ات��ذت��ه��ا وخ��ر�ت��ه��م �ل��ت��ي 
مع  وتوا�سلهم  تدري�سهم  م��ن  اكت�سبوها 
ط���اب ق���ادم���ني م���ن ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام اإل���ى 
مرحلة جديدة تدفعهم �لرغبة يف �ملعرفة، 

مزودين باحلما�س.
وي���ت���م���ي���ز �ل���ع���دي���د م��ن��ه��م ب���ال���ذك���اء 
مناهج  �إل��ى  يحتاجون  وبالتايل  و�ملوهبة 
�مل���ي���ز�ت وت��ط��وره��ا؛ لت�شاهم  ت��دع��م ه���ذه 
ب�شكل �أكر يف تطوير و�إعد�د �ملدخل، وهو 
ينعك�ص  مم��ا  �لتح�شريية،  �ل�شنة  ط��ال��ب 
�مل��خ��رج �جلامعي وهو  �إي��ج��اب��ا على ج��ودة 

�ملهند�ص و�لطبيب و�ل�شيديل وغريهم.

د. محمد 
سليمان: 

القسم 
يسهم في 

تهيئة الطالب 
وإعداده 

للتكيف مع 
المجتمع 
الجامعي
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أقسام

آمال الهاشم

النشأة
يف  �لآيل  �حلا�شب  علوم  ق�شم  تاأ�شي�ص  مت 
اأمل��ع  يف العام   كلية العلوم و االآداب برجال 
احلا�سوب  علوم  بكلية  كق�سم   1434-1433
برنامج  �لق�شم   يتيح  و  للبنات،  و�لآد�ب 
علوم  يف  �شنو�ت  خم�ص  مل��دة  �لبكالوريو�ص 
�لكمبيوتر باعتباره �أحد �لر�مج �ملعتمدة 

وفقا ملهمة الكلية واأهدافها.
�ساعة   152 على  �ل��رن��ام��ج  ويرتكز    
م��ع��ت��م��دة ع��ل��ى �أ���ش��ا���ص �لأط�����ر و�مل���وؤه���الت 
امل��ه��ارات وجمال  NQF يف جم��ال  �لوطنية 
ع���ل���وم ال��ك��م��ب��ي��وت��ر. وق�����د ب�������داأت ع��م��ل��ي��ة 
ع��ل��وم  يف   NCAAA ق���ب���ل  م����ن  االع���ت���م���اد 

احلا�سب االآيل 
وك�����ش��ف��ت رئ��ي�����ش��ة �ل��ق�����ش��م �ل��دك��ت��ورة 
�سانقيتا بابو اأن الق�سم يحظى باإقبال من 
هناك  �أن  م��وؤك��دة  ب��ه،  للدر��شة  �لطالبات 

دفعة و�حدة تخرجت من �لق�شم.  

إنجازات القسم 
وح�������ول  �أه������م �لإجن����������از�ت �ل���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا 
�لق�شم   �أكدت �أنه مت ت�شكيل جلنة �لبحوث 
لت�شجيع و�إثر�ء �لبحوث يف �لق�شم ، حيث 
لتقدمي  �جل��ودة  �أ�شاليب  �أف�شل  �إتباع  يتم 

نوعية التعليم.

بابو  �شاجنيتا  �لدكتورة  منح  مت  كما 
 26 يف  تدري�ص  هيئة  ع�شو  �أف�شل  ج��ائ��زة 
�لفكرية  �ل��ب��ح��وث  ق��ب��ل  م��ن   2018 ي��ن��اي��ر 
�لطالبات  وح�شدت   �لهند،  يف  �ملتكاملة  
من  م�شروع  ل��ورق��ة  ع��ر���ص  �أف�شل  ج��ائ��زة 

جامعة امللك خالد للعام 2016.

مميزات
وح�����ول  �أب�����رز �مل��م��ي��ز�ت �ل��ت��ي ي��ح��ظ��ى بها 
الق�سم  اأكدت اأن الق�سم جمهز جيدا حيث 
للعر�ص،  �أجهزة  �لدر��شية  �لف�شول  ت�شم 
كما �أن �ملختر�ت جمهزة  باأحدث �لر�مج، 
جيدة  خرة  ذو  معلمني  �لق�شم  ي�شم  كما 
وموؤهالت عالية، و ي�شم �أي�شا �إد�رة جيدة.

صعوبات
وخل�����ش��ت �أك���ر �ل�����ش��ع��وب��ات ���ش��ي��وع��ا ل��دى 
�لطالبات بالق�شم يف  ما يلي: �لفتقار �إلى 
عليها  �لتغلب  يتم  �لتي  �لت�شال،  مهار�ت 
من خالل �إعطاء �ملزيد منهم ممار�شة �أكر 
من خالل �حللقات �لدر��شية لبناء ثقتهم؛ 
اأن  يجب  التخرج  بعد  اأن��ه  اإل��ى  باالإ�سافة 
حت�شل �لطالبات على درجة �ملاج�شتري يف 
وك��ذل��ك يف جمال  �جلامعي،  �حل��رم  نف�ص 
للح�شول  و�ل��ت��دري��ب  �لإر����ش���اد  �لتوظيف 
على اأف�سل وظيفة بعد االنتهاء من درجة 

البكالوريو�س.

قسم الحاسب برجال ألمع:
ستة أعوام من  إثراء الطالبات بالحوسبة

البحث العلمي
وك�سفت ع���ن  ر���س��اه��م   ع��ن دع���م الق�سم 
جلنة  �شكلو�  �أنهم  موؤكدة  �لعلمي  للبحث 
�خل��رة  ذوي  م��ن  �لأ���ش��ات��ذة  م��ع  للبحوث 
�ملمتازة يف  جمال �لأبحاث، كما �أقام �لق�شم 
�ل��ب��ح��ث، كما  �أه��م��ي��ة  لتعزيز  ع��م��ل  ور���ش��ة 
2017  مع  قدمو� مقرح �مل�شروع يف �لعام 
ن�سر عدد من االأوراق  البحثية يف عدد من 

املجات .

احتياجات القسم
وح����ول اأه����م اح��ت��ي��اج��ات ال��ق�����س��م ق��ال��ت " 
�أع�شاء  �أكر من   �إلى عدد  �لق�شم بحاجة 
ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����ص م���ن ح��م��ل��ة �ل���دك���ت���ور�ه 
جل��ع��ل �ل��ق�����ش��م �أك�����ر ق����وة وك����ف����اءة لنقل 
عن  وب��ي��ن��ت  املعرفة".  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن��وع��ي��ة 
من  ب��ال��ق�����س��م  ل��ارت��ق��اء  احل��ث��ي��ث  �سعيهم 
خالل  تطوير �ل��دور�ت �ملقدمة، وت�شجيع 
�ل���ش��ر�ك  زي���ادة  على  و�لطلبة  �ملوظفني 
م��ه��ارات  على  التغلب  و   العلم  البحث  يف 
وت�شجيعهن  �ل��ط��ال��ب��ات  ل���دى  �لت�������ش���ال  
وتدريب  �لعليا،  در��شاتهن  مو��شلة  على 
�لطالبات  وت�شجيع  �خلريجات،  �لطالبات 

على امل�ساهمة يف  خدمة املجتمع .

 مستقبل القسم
�أن   بينت  للق�شم  �مل�شتقبلية  �لروؤية  وح��ول 

اأن  امل�ستقبلية للق�سم لي�ست  فقط  الروؤية 
يكون  �أن  بل   ، يكون جمهز� جتهيز� جيد� 
قادر على اأن يكون جزءا اأ�سا�سيا من جميع 
�لأن�شطة �لعاملية �لنبيلة، و �أن  يكون  قادر� 
على خدمة املجتمع من خال اإتباع جميع 
امل�سميات  ارتفاع  مع  االأخاقية  االأ�ساليب 

�ملهنية.

الرؤية
�أن يكون برنامج علوم �لكمبيوتر �لرنامج 
�ل��ب��ارز �ل���ذي ي��ع��د �ل��ط��الب ع��ل��ى خلفيات 
م���ت���ن���وع���ة ل���ل���م���ه���ن �مل���ن���ت���ج���ة م�����ن خ���الل 
و�ل��رك��ي��ز   ، عليهم  و�ل��رك��ي��ز  ت��زوي��ده��م 

عمليا على جتربة �لتعلم و�جلودة.

الرسالة
�لآيل  ع����ل����وم �حل����ا�����ش����ب  ع���ل���ى  �ل����رك����ي����ز 
�لأ�شا�شية، و�أن ي�شبح مقّدما يف  �لتخ�ش�ص 

ل�شناعة تكنولوجيا �ملعلومات.
و�ل��ت��ع��ل��م ه���و ع��م��ل��ي��ة م�����ش��ت��م��رة ول 
�مل���ّط���رد  �ل���ت���ق���دم  لأن  خ��ا���ش��ة  و   ، ت��ن��ت��ه��ي 
من  تق�شر  �حلو�شبة  تقنيات  يف  و�ل�شريع 
�ل��ي��وم،  �ل�شائدة  و�لتقنيات  �لأدو�ت  عمر 
ل��ذل��ك ن��ح��ن ل ن��ه��دف �إل���ى ج��ع��ل طالبنا 
ي�����ش��ريون  ع��ل��ى غ��ري دل��ي��ل م��ن �أي ل��غ��ة ؛ 
وبدل عن ذلك، يتم �إعطاوؤهم �أ�شا�شاً  قوياً 
�مل�شاكل،  حل  وتقنيات  �لكمبيوتر  علوم  يف 

وجعلها قابلة للتكيف مع التغيرات.

األهداف
• م��و����ش��ل��ة �ل��ت��ع��ل��م م����دى �حل��ي��اة 
التمهيدية   املعرفة  على  تقوم  والتي 
ومهارات مفاهيم علوم الكمبيوتر يف 
�لرنامج �جلامعي و�ل�شعي لتحقيق 

اأهدافها.
• ت��ط��ب��ي��ق �مل���ف���اه���ي���م �ل��ت��م��ه��ي��دي��ة 
ت�شميم  ذل����ك  يف  مب���ا  ل��الن�����ش��ب��اط 
وت��ن��ف��ي��ذ وحت���ل���ي���ل ن���ظ���م �حل��و���ش��ب��ة 

�ل���در�����ش���ات  �أو  �مل��ه��ن��ي��ة  �مل��م��ار���ش��ة  يف 
املتقدمة.

• �ظ��ه��ار م��ه��ار�ت �ت�����ش��ال و����ش��ح��ة، 
و�لن�����خ�����ر�ط يف مم���ار����ش���ات �ل��ع��م��ل 
�جلماعي ، و�إظهار �ملو�قف �لأخالقية 

و�ملهنية يف بيئة �لعمل.
• اظهار الوعي بالق�سايا املجتمعية 
احلو�سبة  يف  والوا�سعة  واالأخ��اق��ي��ة 
من خالل �مل�شاركة يف وظائف �لقطاع 
�لعام �أو �لقطاع �خلا�ص �أو �لدر��شات 

العليا.

الصحافة االستقصائية

يقول �هلل �شبحانه وتعالى يف حمكم تنزيله يف �شورة �لروم بعد �أعوذ باهلل 
�أيدي  ك�شبت  و�لبحر مبا  �لر  �لف�شاد يف  �لرجيم »ظهر  �ل�شيطان  من 

�لنا�ص ليذيقهم بع�ص �لذي عملو� لعلهم يرجعون«.
�إن �نت�شار �لف�شاد يف �أو�شاط �ملجتمعات مرده �إلى تخلي �لنا�ص عن 
�لتي حتقق تو�زنها وتدفع بعجلة تقدمها وتطورها  مبادئهم وقيمهم 
�إلى �لأمام. وتعتر �ل�شحافة �ل�شتق�شائية هي �لو�شيلة �لأ�شا�شية �لتي 
تراقب عمليات التغير والتعامات االجتماعية التي يف بع�س االأحيان 

قد ترافقها مظاهر للف�ساد.
ل��ق��د ف��ق��دت �ل�����ش��ح��اف��ة �ل���ش��ت��ق�����ش��ائ��ي��ة م��ط��ل��ع �لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي 
�أث���ارت  حتقيقات  �أجن���ز  �ل���ذي  ك��وي�����ش��اك«  »ي���ان  �ل�شلوفاكي  �ل�شحفي 
�لر�أي �لعام و�ألَّبته ملكافحة �لف�شاد يف بلده ويف �لعديد من دول �لعامل، 
بحيث كان له �لف�شل يف �نبعاث �لقيم و�ملبادئ عر �لعديد من �لكتاب 

و�ملفكرين، خدمت هذه �لأوطان و�أ�ش�شت لنجاحها ورقيها .
�لب�شرة  �أن رج��ال يف  �ل��ع��رب��ي  �ل���ر�ث  �لإط����ار يحكى يف  ه��ذ�  ويف 
باأر�ص �لعر�ق دفن كلبا يف مقابر �مل�شلمني، ف�شكاه �لنا�ص �إلى �لقا�شي، 
�إليه فقال �لرجل: نعم  فا�شتدعاه �لقا�شي و�شاأله عن حقيقة ما ن�شب 

لقد �أو�شاين �لكلب فنفذت و�شيته.
فقال �لقا�شي: ويحك �أت�شتهزئ بنا؟ 

�أل���ف دينار  ف��ق��ال �ل��رج��ل: وق��د �أو���ش��اين �لكلب �أي�����ش��ا �أن �أع��ط��ي 
للقا�سي.

فقال �لقا�شي: رحم �هلل �لكلب �لفقيد.
من  موقفه  تغري  وكيف  �لقا�شي  ه��ذ�  م��ن  كثري�  �لنا�ص  فتعجب 

الكلب والرجل يف احلال. 
فقال لهم �لقا�شي: ل ت�شتعجبو� فقد تاأملت يف هذ� �لكلب �ل�شالح 

فوجدته من ن�سل كلب اأ�سحاب الكهف.
فقد  ه��ذه  �أيامنا  يف  �لنا�ص  من  �لكثري  ح��ال  تعك�ص  �لق�شة  فهذه 
تتغري مو�قفهم ومبادئهم وفق �مل�شالح و�لأهو�ء مما جعل �لف�شاد ينخر 

يف ج�شم جمتمعاتنا.
فلنكن متم�شكني د�ئما مببادئنا  �ل�شمحة وقيمنا �لأ�شيلة ونفتح 
ملجتمعاتنا من  �ل�شابطة  �لأد�ة  لتكون  �ل�شتق�شائية  لل�شحافة  �ملجال 

اأجل الت�سدي للف�ساد .

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعام واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما
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أساتذة

د.المحائلي: اللغة العربية قادرة
على استيعاب التطورات التقنية في عالم اليوم

خالد العمري 

اأرج�����ع ال���دك���ت���ور اإب���راه���ي���م ع��م��ر علي 
�للغة  بق�شم  م�شاعد  �أ���ش��ت��اذ  �ملحائلي، 
�أ�شباب  »�آف����اق«،  م��ع  ح��و�ر  يف  �لعربية، 
�خ��ت��ي��اره جم���ال �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة، �إل���ى 
�أن��ه��ا ه��ي لغة  �إل��ى  دو�ف���ع دينية، لفتا 
يف  �لف�شل  يرجع  كما  وق��ر�آن��ن��ا.  ديننا 
ل��ه يف  و�ل���ده لرعايته  �إل��ى  �أي�شا  ذل��ك 

جميع مراحل درا�سته.

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

�إلى  �أ�شا�ص �جتاهي  �لد�فع �لديني هو 
�لتخ�ش�ص يف �للغة �لعربية، فهي لغة 
ديننا وقر�آننا، كما كان لو�لدي، حفظه 
�لتخ�ش�ص  �إلى هذ�  �هلل، دور يف دفعي 

ورعايتي يف جميع مراحل درا�ستي.

ما هو واقع اللغة العربية
يف اململكة العربية ال�شعودية؟

اهتماما  العربية  اللغة  اململكة  اأول���ت 
وجتلى  ز�ل���ت،  ول  ن�شاأتها  منذ  ك��ب��ري� 
�أم���ور كثرية ومنها:  ه��ذ� �له��ت��م��ام يف 
فتح اأق�سام اللغة العربية يف اجلامعات 
�ل�شعودية و�لهتمام بالدر��شات �لعليا، 
ورعاية تعليم �للغة �لعربية للناطقني 
�لعربية  للغة  جممع  و�إن�شاء  بغريها، 
ع��ل��ى غ���ر�ر جم��ام��ع �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة يف 

�لدول �لعربية، و�لذي يقوم بدور كبري 
يف خدمة اللغة ورعايتها.

ما دوراملجامع اللغوية العربية
يف تطوير اللغة؟

موؤ�س�سات  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��وي��ة  امل��ج��ام��ع 
ع���ل���م���ي���ة �أن�������ش���ئ���ت خل����دم����ة �ل���ع���رب���ي���ة 
مبو�كبتها  و�لهتمام  �ل��ر�ث،  و�إحياء 
بالتعريب  االهتمام  للع�سر من خال 
�أجل  من  تعليمها  وتي�شري  و�لرجمة 

انت�سارها واالإقبال عليها.

كيف تواكب اللغة العربية 
التطور التقني؟

�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة م���ن �أغ���ن���ى �ل��ل��غ��ات يف 
م��ف��رد�ت��ه��ا وت��ر�ك��ب��ي��ه��ا، مم���ا ي��وؤه��ل��ه��ا 
مل��و�ك��ب��ة �ل��ل��غ��ات �لأخ�������رى. ف��ه��ي غري 
مو�كبة  عن  �لو�قع،  �أثبت  كما  عاجزة، 
ك���ل ج��دي��د و����ش��ت��ي��ع��اب��ه، ف��ق��د نظمت 
ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ���ال���د مم��ث��ل��ة ب��ق�����س��م 
االإن�سانية   العلوم  بكلية  العربية  اللغة 
�ملوؤمتر �لدويل »�للغة �لعربية و�لن�ص 
�لأدبي على �ل�شبكة �لعاملية« يف فر�ير 
�مل��ا���ش��ي، وه����ذ� دل��ي��ل ع��ل��ى م��و�ك��ب��ت��ه��ا 

للتطور �لتقني ب�شتى �أنو�عه.

كيف تقّيم م�شتوى طالب اجلامعة 
يف  اللغة العربية ؟ 

تعتر �ل�شعودية موطنا لعدد كبري من 

�جلامعات �لر�ئدة يف �ل�شاحة �لعربية، 
ومت���ت���ل���ك ���ش��ع��ب��ي��ة ك���وج���ه���ة در�����ش���ي���ة 
تقدمه  مل��ا  ،�إ���ش��اف��ة  ل��ل��ط��الب  مف�شلة 
من فو�ئد لهوؤلء �لطالب يف جمالت  
خم��ت��ل��ف��ة، م��ث��ل �ل��در����ش��ة يف ج��ام��ع��ات 
ول  ع��امل��ي��ا،  و���ش��ه��رت��ه��ا  ترتيبها  ي����زد�د 
�مللك  جامعة  ط��الب  م�شتوى  يختلف 
خ��ال��د يف �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة ع��ن م�شتوى 

غريهم يف �جلامعات �ل�شعودية.
للتدري�س  ممار�ستي  خ��ال  فمن 
يف �جل���ام���ع���ة وج������دت م�������ش���ت���وى ع���ال 
�لر�مج  وبخا�شة  يف  �ل��ط��الب،  ل��دى 
�مل�������ش���رك���ة، وه������ذ� م����ا حت���ر����ص ع��ل��ي��ه 

اجلامعة . 

كلمة توجهها لطالب
ومن�شوبي اجلامعة؟

اجلامعات يف اململكة هي اأعلى موؤ�س�سة 
عامليا  و�شهرتها  ترتيبها  ي��زد�د  علمية، 
ويتجلى ذلك من خالل �هتمام قيادتنا 
�ل��ر���ش��ي��دة وب��رع��اي��ة م��ن م��ع��ايل مدير 
�جل��ام��ع��ة، وم���ا ت��وف��ره ج��ام��ع��ات��ن��ا من 
�إم���ك���ان���ات ي��ف��وق م���ا ت���وف���ره ك��ث��ري من 
�لعامل، وما على طالبنا  �جلامعات يف 
اإال بذل كل جهد يف التح�سيل العلمي 
اأج���ل رفعتهم واالرت��ق��اء  وامل��ع��ريف م��ن 

ببلدهم.  

�شرية ذاتية خمت�شرة؟

من  �لبكالوريو�ص  �شهادة  على  ح�شلت 
بالغة  تخ�ش�ص  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  كلية 
ونقد �أدبي يف جامعة �أم �لقرى باململكة 
�لعربية �ل�شعودية، 1428؛ وعلى �شهادة 
اللغة  ق�سم  االآداب  كلية  من  املاج�ستر 
عربي  اأدب  الدقيق  التخ�س�س  العربية 
حديث، يف جامعة �لقاهرة، 2012؛ وعلى 
�ل�شرف  مرتبة  م��ع  �ل��دك��ت��ور�ه  ���ش��ه��ادة 
كلية  م��ن  عربية  لغة  تخ�س�س  االأول���ى 

د�ر �لعلوم يف جامعة �لقاهرة.
ك��م��ا ح�����ش��رت و���ش��ارك��ت ب��ال��ع��دي��د 
ب��دور�ت  و�شاركت  �للغة،  م��وؤمت��ر�ت  من 
ب��ي��ن��ه��ا: مم��ار���ش��ة �لتعلم  ع���دي���دة، م���ن 
باأع�شاء  �خلا�شة  ودور�ت  �لإلكروين؛ 
ه��ي��ئ��ة �ل���ت���دري�������ص م����ن م���رك���ز ت��ن��م��ي��ة 
القدرات اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة 
�خلا�شة  �ل��ق��در�ت  و�كت�شاب  �ل��ق��اه��رة؛ 
�لرخ�شة  �ل��ب�����ش��ري��ة،  �مل�����و�رد  تنمية  يف 
�ل��دول��ي��ة ل��ق��ي��ادة �حل��ا���ش��ب م��ن معاهد 
�ك�����ش��ف��ورد �ل��دول��ي��ة؛ وت��وف��ل م��ن مركز 
�للغات و�لرجمة من جامعة �لقاهرة؛ 
و����ش���ه���ادة ���ش��م��ان �جل������ودة و�لع���ت���م���اد 
من  اجلامعية  للموؤ�س�سات  االأك��ادمي��ي 
�لعلوم  د�ر  بكلية  �جل��ودة  وح��دة �شمان 
م��ع مركز  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��ق��اه��رة  بجامعة 
و�ل���ش��ت�����ش��ار�ت؛  ل��ل��ت��دري��ب  �شي�شتم  �إي 
ال�سحفي  ال��ت��دري��ب  دورات  م��ن  وع���دد 
التحرير  دار  موؤ�س�سة  من  املتخ�س�سة 

للطبع و�لن�شر، مب�شر.

المعيدة فاطمة القحطاني:
أطمح لتكوين قاعدة محاسبية في المؤسسات الصغيرة

عبير القحطاني

بكلية  �ملحا�شبة   بق�شم  �مل��ع��ي��دة  �أك���دت 
�ل��ع��ل��وم �لإد�ري��������ة و �مل��ال��ي��ة �لأ����ش���ت���اذة 
هناك  �أن  �ل��ق��ح��ط��اين،  حممد  فاطمة 
ال���دواف���ع خ��ل��ف اختيارها  ال��ع��دي��د م��ن 
ملهنة �لتدري�ص، و من بينها حبها لهذه 
�ملهنة، ومنا�شبتها ل�شخ�شيتها.  �إ�شافة 
وخو�شها  �جلامعية،  للبيئة  حبها  �إل��ى 
ل��ع��دة جت����ارب يف �مل���ر�ك���ز �ل��ت��ط��وع��ي��ة، 

�أ�شهمت يف حبها لهذه �ملهنة. 
 و ك�����س��ف��ت يف ح�����وار م���ع »اآف������اق« 
ع���ن  ط��م��وح��ه��ا وه��دف��ه��ا يف احل�����س��ول 
اأع��ل��ى ون�����س��ر بحث  ع��ل��ى درج���ة علمية 
بتخ�ش�شها، و�مل�شاهمة يف تكوين قاعدة 
�ل�شغرية،  �ملوؤ�ش�شات  ل��دى  حما�شبية 

وبالأخ�ص غري �لربحية:  

ما الدافع وراء اختيارك 
لتخ�ش�ص  املحا�شبة؟

بناء  �ملحا�شبة  تخ�ش�ص  �خ���رت 
�لرغبة،   و  كالقدرة  على عدة خطو�ت، 
و�ختبار�ت �ملهن و�لتخ�ش�شات �ملنا�شبة 
بالإ�شافة  �ل�شخ�شية،  منط  على  بناء 
و�ل�شوؤ�ل  �لتخ�ش�ص،  عن  �لقر�ءة  �إل��ى 
عنه، كما �أنني �أميل للم�شائل ذ�ت طابع 
�لألغاز و�مل�شائل �ملعتمدة على �لأرقام. 

وما  الدوافع خلف اختيارك
ملهنة التدري�ص باجلامعة ؟

�لتدري�ص  مهنة  �خ��ت��ي��ار  ور�ء  دو�ف��ع��ي 
و  االأن��ب��ي��اء  ه��م ورث��ة  املدر�سني  اأن  اأوال 
�لر�شل بعد �لعلماء. و ز�د ذلك �لد�فع 
�مل��ر�ك��ز  يف  ع��دة  جت���ارب  خ�شت  عندما 

�لتطوعية.
�أحببت �ملهنة جد�، ووجدت نف�شي 
باختبار�ت  قمت  عندما  وك��ذل��ك  فيها 
�ختبار �لتخ�ش�ص و�ملهن �ملنا�شبة، كانت 
وحت��دي��د�  بينها،  م��ن  �ل��ت��دري�����ص  مهنة 
للبيئة  وح��ب��ي  ب��اجل��ام��ع��ة،  �ل��ت��دري�����ص 
باجلامعة  التدري�س  كذلك  اجلامعية. 
ي��ح��ت��اج ت��ط��وي��ر� وحت���دي���ث م��ع��ل��وم��ات 
ب�شكل كبري، لعدم �عتماده على م�شدر 
�ملعرفة و�لتطور  و�حد؛ فهو يزيد من 

يف التخ�س�س.

هل تواجهني �شعوبات
يف التعامل مع الطالبات ؟

 يف غ��ال��ب �لأع����م����ال ي���و�ج���ه �لإن�����ش��ان 
���ش��ع��وب��ات وع���ق���ب���ات؛ ل��ك��ن �حل���م���د هلل 
توجه  ع��دم  ومنها  ب�شيطة،  �لآن  حتى 
�ل��ط��ال��ب��ة ل��ل��م��ر���ش��دة �لأك���ادمي���ي���ة عند 
منظور  من  �لنظر  م��ا،  م�شكلة  ح��دوث 
على  �حل�شول  يف  يقت�شر  غالبا  �شيق 

�لدرجة �ملرغوبة.

ما هي اأ�شاليب التعزيز
التي ت�شتخدمينها مع الطالبات؟
ع���ده �أ���ش��ال��ي��ب، وم��ن��ه��ا �ل��ث��ن��اء عليها 
و�شلني  ف��م��ث��ال  �ل�����ش��ع��ب،  ج��م��ي��ع  يف 
ا���س��ت��ف�����س��ار م����ن ط���ال���ب���ة ح�����ول م��ث��ل 
ال�سعب  جميع  م��ع  فحللته  خ��ارج��ي 
و�لتحدث  عليها،   وثنيت  و�شكرتها 
معها على �نفر�د و �إبر�ز نقاط قوتها، 
وع��ن��دم��ا ي��رت��ف��ع م�����ش��ت��وى �ل��ط��ال��ب��ة 

اإخبارها بذلك اأمام اجلميع.

ما هو طموحك  يف جمال  
املحا�شبة ؟

احل�����س��ول ع��ل��ى درج����ة ع��ل��م��ي��ة اأع��ل��ى 
�مل�شاهمة  تخ�ش�شي،  يف  بحث  ون�شر 
يف ت��ك��وي��ن ق���اع���دة حم��ا���ش��ب��ي��ة ل��دى 
غري  خ�شو�شا  �ل�شغرية،  �ملوؤ�ش�شات 
، توعوية ، خريية  �لربحية: طوعية 

و غريها 

ما هو تطلعك للم�شتقبل ؟
�لقت�شادي  �لو�شع  و�زده���ار  تطور   
باململكة، مما ي�شهم يف جعل �ملحا�شبة 
اأ�����س����ا�����س����ا ل���ك���ل م���������س����روع و����س���ي���ك���ون 
�ل��ق��ط��اع  يف  ف���ع���ال  دور  ل��ل��م��ح��ا���ش��ب��ة 
�لكتفاء  �إل��ى  للو�شول  �لربحي  غري 

الذاتي فيها.
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قبل أن تفكر بالمخالفات
فكر بحياتك وبعائلتك

استعمال الجوال أثناء قيادة السيارة خطر قاتل
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بروفايل

تركي بن طالل
..أمير اإلنسانية ورجل 
المبادرات

وجوه

سارة القحطاني

وم�����ش��وؤول  وت��و����ش��ع��ه،  ب��اأخ��الق��ه  ي�شمو  �شمو  ���ش��اح��ب 
لتحقيق  درب��ه  واالجتهاد  طريقه   الوفاء  ظل  خمل�س 
�مل����اأم����ول و�ل��ت��ط��ل��ع��ات، ع����رف ب��اإن�����ش��ان��ي��ت��ه وم���ب���ادر�ت���ه 
�خلريية، ميلك �شرية جتملت بخدمة �لدين و�لوطن، 

و م�شرية �رتفعت بالعلم و�لعمل.
وده  فخطبت  �أحبها  �ل��ذي  �لبعيد  �أبها  عا�شق  هو 
�آل  �إنه �لأم��ري تركي بن طالل بن عبد �لعزيز  وقربه، 
�شعود، نائب �أمري منطقة ع�شري؛ �لبن �لر�بع لالأمري 
طالل بن عبد�لعزيز من �لذكور، وو�لدته مو�شي بنت 

عبد �ملح�شن �لعنقري �لتميمي.
موؤهات عالية قادته ل�سغل عدد من املهام العليا 
وخريج  �ل�شيا�شية  �لعلوم  يف  بكالوريو�ص  خريج  فهو 
وكلية  �لريطانية  �حل��رب��ي��ة  �شاندهري�شت  �أك��ادمي��ي��ة 
وميلك  �لأمريكية؛  �ملتحدة  �لوليات  �جلي�ص  ط��ري�ن 

دور�ت مدنية وع�شكرية يف جمالت �لقيادة.
عمل عميد طيار بالقو�ت �مل�شلحة �ل�شعودية، 
ب��ن عبد  ل��اأم��ر ط��ال  ال�سخ�سي  املمثل  وه��و 
�ل��ع��زي��ز �آل ���ش��ع��ود، ك��م��ا ع��م��ل رئ��ي�����ص جمل�ص 
�أمناء موؤ�ش�شة مينتور �لعربية للوقاية من 
�ل�شت�شارية  �لهيئة  ورئ��ي�����ص  �مل���خ���در�ت، 
مل���ب���اين �جل���ام���ع���ة �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ف��ت��وح��ة، 
نلبي  م��ب��ادرة  على  �لعام  �مل�شرف  وه��و 
�ل���ن���د�ء �لإن�����ش��ان��ي��ة، وع���ني م��وؤخ��ر� 
لأم��ري منطقة ع�شري، خلفا  نائبا 
ل��ل��ن��ائ��ب �ل�����ش��اب��ق م��ن�����ش��ور بن 

مقرن، رحمه �هلل.
اف��ت��ن االأم���ر تركي 
ع�شري  و���ش��ح��ر  ب��ط��ب��ي��ع��ة 
�خل��الب��ة، و�ط��ل��ق وع��وده 
ملهمته  االأول  ال��ي��وم  م��ن 
التوجيهات  يوظف  ب��اأن 
ويل  م��ن  تبلغها  ال��ت��ي 
�ل��ع��ه��د ح��ف��ظ��ه �هلل، 
اإلى توجيه  الرامية 

م�ستقبل اململكة العربية ال�سعودية نحو م�ساف الدول 
من  متخذ�  �أي�����ش��ا،  ع�شري  منطقة  وك��ذل��ك  �مل��ت��ق��دم��ة، 
و�حليوية  �ل�شتثمارية  ومقوماتها  �لطبيعة  ج��م��ال 
يف  و�ل��ت��ط��وي��ر  �لتنمية  جم���الت  ك��اف��ة  لتعزيز  �شبياًل 
�ملنطقة و�لعمل على حتقيق تطلعات ويل �لعهد �شاحب 
ال�سمو امللكي االأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز. 

وق��������ال �لأم����������ري ت����رك����ي ب�����ن ط�������الل يف �إح�������دى 
ت���������ش����اري����ح����ه: �أر�������������ص ع���������ش����ري و�إن�������������ش������ان ع�����ش��ري 
م���ع���ادل���ة جن�����اح وف�������الح ل���ك���ل م����ن ع���م���ل ل���ه���ا وف��ي��ه��ا 
ول���ه���ذ� ف��ه��و م��ه��ت��م ب��رج��م��ة وت��ط��وي��ر ه����ذه �مل��ع��ادل��ة 
�لرقي  م��ن  �لأول���ى  لل�شفوف  بها  و�ل�شعود  �لناجحة 

و�لتمكن و�لزدهار لع�شري و�أهل ع�شري.
تعيينه على  م��ن  �أي���ام قالئل  بعد  �شموه  وح��ر���ص 
بذل كافة �جلهود للبدء يف خطط تطويرية وتنموية، 
حيث  بها،  للرقي  �إمكاناتها؛  وت�شتغل  �ملنطقة  تنع�ص 
�لأعمال يف منطقة ع�شري  عقد �جتماعا ببع�ص رجال 
بامل�شد�قية  �ت�شم  ل��ق��اء  يف  �ملنطقة  تطوير  �أج���ل  م��ن 
و�لعزم، كما حر�ص يف جانب �آخر على �لإ�شر�ف ميد�نيا 

على حملة وطن بال خمالف يف منطقة ع�شري.
�ن��ع��ك�����ش��ت ���ش��خ�����ش��ي��ة ���ش��م��وه �ل���ت���ي ُج��ب��ل��ت على 
ح��ب �خل���ري وح���ب �لإ����ش���الح. وع����رف ع��ن��ه م��ب��ادر�ت��ه 
�ل��وط��ن��ي��ة  �أن ي��ك��ون ���ش��اع��ي��ا ب��اخل��ري ب��ني �ل��ق��ب��ائ��ل يف 
رقبة  عتق  يف  دوره  ل��ه  ك��ان  حيث  �لق�شا�ص،  ق�شايا 
�أي��ام قليلة من مبا�شرته لعمله يف  بعد  �لق�شا�ص  من 
منطقة ع�شري، كو�حدة من مبادر�ت �خلري �لتي ي�شعى 

�شموه د�ئما لنجاحها. 
���ش��م��وه مب��ه��ار�ت��ه  ف��ي��ه��ا  ���ش��اه��م  م�����ش��رية م�شيئة 
�ملتفردة وجناحه يف حمطاته �لتعليمية باإقامة �للقاء�ت 

�لفكرية �ملتنوعة و�أبرزها �لندو�ت �لرم�شانية.
ملحمة  كتج�شيد  متنوعة  وطنية  مل��ب��ادر�ت  �إ���ش��اف��ة 
ف��ت��ح �ل��ري��ا���ص، ك��م��ا ق���اد عملية �إغ��اث��ي��ة ع��اج��ل��ة ل��الأخ��وة 
وعربية  دولية  منظمات  عدة  بها  �شاركت  �لفل�شطينيني، 
�ملحتلة و�شالته يف  لالأر��شي  زيارته  عنها  نتج  وحملية، 
�إغاثة  �أبرزها  �إغاثية من  وقاد عمليات  �لأق�شى،  �مل�شجد 
�إب���ان �حل���رب �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة يف  ب��ري��ة للجمعيات �لأه��ل��ي��ة 
على  �لإ�شر�ئيلي  �لهجوم  و�إب��ان  لبنان،  على   2006 يوليو 
ونقل  �لطبية  �لإغ��اث��ة  م���و�د  ون��ق��ل   2009 يناير  يف  غ��زة 
�جل��رح��ى و�إدخ����ال �لإع��ا���ش��ة للمت�شررين وق��ت �حل��رب؛ 
�ل��ن��د�ء  نلبي  ك��م��ب��ادرة  �إغ��اث��ي��ة  �إن�شانية  م��ب��ادر�ت  و�أ���ش�����ص 
لإغاثة �لالجئني �ل�شوريني؛ ح�شل مبوجبها على جائزة 

�ل�شخ�شية �لعربية �ملتميزة يف �لعمل �لإغاثي. 
 ع�شري م��وع��ودة ب��ث��ورة ه��ائ��ل��ة م��ن �ل��ت��ط��ور، وث���روة 
�ملنطقة؛  �إن�����ش��ان يف  ك��ل  �شيلم�شها  �لب��ت��ك��ار  م��ن  ج��دي��دة 
�لوطن  �لأول  همهم  خمل�شني،  �شمو  �أ���ش��ح��اب  ب��وج��ود 
اأمثال االأم��ر في�سل بن خالد واالأم��ر تركي  وامل��واط��ن 

بن طال.
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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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أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

طالب المنح
م���ن معاي���ري �لإعتم���اد �لأكادمي���ي �ملوؤ�ش�ش���ي و�لر�جم���ي )�ل���دويل 
ب�ش���كل خا����ص( مفهوم �لتنوع و�لتعددية، و�ملق�ش���ود ب���ه تنوع �ملد�ر�ص 
�لتدري�ش���ية م���ن جن�ش���يات �أع�ش���اء هيئ���ة �لتدري����ص، وكذل���ك تن���وع 
تن���وع  ذل���ك  يف  مب���ا  للط���الب،  و�ملناطقي���ة  �لجتماعي���ة  �خللفي���ات 

�جلن�شيات، وهذ� ما توفره �ملنح �لطالبية للجامعة.
ونح���ن يف جامع���ة �ملل���ك خال���د لدين���ا �إد�رة عامة للمنح وين�ش���م 
فيها حو�يل خم�شمائة طالب وطالبه )تابعو� �لعدد �لقادم حو�ر �ملنح 

مع �لدكتور �شعيد �ل�شهر�ين(.
وتعم���ل كث���ري من �جلامع���ات �لعاملية على رعاي���ة هولء �لطالب 

و�لإهتمام بهم، وت�شع لهم بر�مج دمج يف �لثقافة �ملحلية.
و�أذك���ر هن���اك مق���رر�ت مث���ل �لإت�ش���ال �لثق���ايف يدر����ص يف كليات 
�لإع���الم و�لإت�ش���ال يف �لولي���ات �ملتح���دة ي�ش���توجب �خ���د ع���دد م���ن 
�لط���الب �لدولي���ني )غري �أمريكيني( ودجمهم م���ع طالب �أمريكيني 
من اأجل تبادل الثقافات والتعرف على اأوجه االإختاف واالإتفاق بني 

الثقافة االأمريكية وباقي الثقافات.
وي�ش���ع هذ� �ملقرر م�شار�ت عملية يف �شرورة �لإلتقاء خارج قاعة 
�لدر����ص ومناق�ش���ة �أم���ور خمتلف���ة ب���ني �لثقاف���ات.  و�أمتن���ى �ن تك���ون 
باجلامعة لدينا مقرر�ت خمت�ش���ة بهذ� �ل�ش���اأن لأهميتها يف �لتعريف 
بالثقاف���ة �ل�ش���عودية، وتع���رف طالبنا يف �ملقابل بثقاف���ات �أخرى، غري 

�لر�مج �ملفتوحة �لتي تنظمها �إلإد�رة �لعامة باملنح.

نافذة

التجارب، مما يعني إمكانية استخدامه لعاج تسوس  فئران 
األسنان.  حشو  فكرة  عن  االستغناء  وبالتالي  البشر  أسنان 
وأوضح الموقع أن العقار المذكور يعمل على تحفيز الخايا 
الجذعية في لب األسنان، وهي مصدر العاج المكون لألسنان، 
وهو المادة التي تقع أسفل مادة مينا األسنان، التي تتآكل 

بدورها عند اإلصابة بالتسوس.
وعمد الفريق البحثي إلى إجراء تجربة عام 2017، بوضع 
قطعا إسفنجية صغيرة قابلة للتحلل من الكوالجين، مع نقع 
أن  بعدها  لياحظوا  غلوسيب«،  »تايد  عقار  في  التجاويف 
 6 غضون  وفي  العاج،  تكوين  في  بدأت  اإلسفنجية  القطع 

أسابيع تم ملء التجاويف.

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة
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العالم من حولنا

عقار لعالج 
الزهايمر 
يغني عن 
حشو األسنان 
مؤخرا  العلماء  اكتشف 
دواء  أن  المصادفة  وبمحض 
غلوسيب«  »ت��اي��د  ي��دع��ى 
الزهايمر،  لعاج  يستخدم 
عملية  محل  يحل  أن  يمكنه 
المصابة  األس���ن���ان  ح��ش��و 
موقع  وذك���ر  ب��ال��ت��س��وس. 
عقار  أن   Science Alert
»تايد غلوسيب« أثبت فعالية 
إعادة  على  العمل  حيث  من 
لدى  المتضرر  األس��ن��ان  نمو 
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