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المدينة الجامعية بالفرعاء أولوية
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�أعلن نائب �أمري منطقة ع�صري، �صاحب 
�ل�صمو �مللكي �لأمري من�صور بن مقرن 
�ملدينة  زي��ارت��ه  خ��ال  عبد�لعزيز،  ب��ن 
�جلامعية جلامعة �مللك خالد، �أن �إنهاء 
�أول  �صيكون  �جلامعية  �ملدينة  م�صروع 
�أول��وي��ات��ه، ممتدحا يف �ل��وق��ت ذ�ت��ه ما 
م��ن��ج��ز�ت مهمة يف مباين  م��ن  حت��ق��ق 
�مل��دي��ن��ة �جل��ام��ع��ي��ة، م���ذك���ر� ب��ح��ر���ص 
خادم �حلرمني �ل�صريفني، و�صمو ويل 
و�أه��ل��ه، معرب�  �لعلم  دع��م  على  ع��ه��ده 
عن تفاوؤله باأن توفر �ملدينة �جلامعية 
قريبا للطاب و�لطالبات، بيئة علمية 
�أكادميية متميزة عرب موقع ��صتطاعت 
متطلبات  ب��ني  ت��و�ئ��م  �أن  خ��ال��ه  م��ن 
�أمكن على �لبيئة  �لبناء و�ملحافظة ما 

�جل��م��ي��ل��ة �ل���ت���ي ي��ق��ع �مل�������ص���روع ف��ي��ه��ا. 
�جلامعي  �مل�صت�صفى  وج��ود  �أن  و�أ�صاف 
كبرية  �إ�صافة  �صيكون  �ملتميز،  مببناه 

للخدمات �ل�صحية يف �ملنطقة.
و�أ������ص�����اد ����ص���م���وه ب������دور �جل��ام��ع��ة 
�ل��ب��ن��اء م���ع �لإم�������ارة وم����ع �ل��ق��ط��اع��ات 
�جلامعة  و��صفا  �لأخ���رى،  �حلكومية 
تعتز  خربة  بيت  وباأنها  �ملهم،  بالد�عم 

به �لإمارة.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���دم م��دي��ر �جلامعة 
�ل�صكر  �ل�صلمي،  فالح  �لدكتور  �لأ�صتاذ 
�ملنطقة  �أم���ري  ن��ائ��ب  ل�صمو  و�ل��ت��ق��دي��ر 
على زيارته �ملباركة و�ملحفزة، موؤكد� �أن 
�صمو  من  �جلامعة  تلقاه  �ل��ذي  �لدعم 
�أمري �ملنطقة �لأمري في�صل بن خالد، 

و�صمو نائبه �لأمري من�صور بن مقرن 
ينعك�ص �إيجابا على �لبيئة �لأكادميية، 
بني  �مل����وج����ود  �ل��ت��ن��اغ��م  �أن  م��و���ص��ح��ا 
ي�صب يف م�صلحة  و�جل��ام��ع��ة  �لإم����ارة 
من  �لعزيزة  �ملنطقة  ه��ذه  يف  �مل��و�ط��ن 

بادنا.
و�أ�صار �ل�صلمي �إلى �أن �صمو �لأمري 
�أث��ن��اء زي��ارت��ه للمدينة  م��ق��رن ك���ان يف 
�جلامعية حري�صا على �ل�صتف�صار عن 
نقاط كثرية تتعلق بامل�صروع وتفا�صيله 
�ملختلفة كبنيته �ملوجودة حاليا، مبديا 

بع�ص روؤ�ه �خلا�صة باملرحلة �ملقبلة.
�أم����ري �ملنطقة  ن��ائ��ب  ���ص��م��و  وك����ان 
قد جتول على عدد من مر�فق �ملدينة 
�إذ ز�ر مبنى �لإد�رة �لعامة،  �جلامعية، 

وب�����رج �جل���ام���ع���ة، و�مل��ك��ت��ب��ة �مل���رك���زي���ة،  
�خلدمات  ونفق  �جلامعي،  و�مل�صت�صفى 
�مل�صاندة، ومركز �ملوؤمتر�ت، كما ��صتمع 
�صرح مف�صل  �إل��ى  زي��ارت��ه  �أث��ن��اء  �صموه 
�لدكتور  من وكيل �جلامعة للم�صاريع 
حممد بن د�هم عن �مل�صروع ومر�حله 

ومعوقاته.
وبني بن د�هم �أن �ملدينة �جلامعية 
تقوم على م�صاحة تبلغ ثمانية مايني 
م2 ت��ق��ري��ب��ا، وت��ق��ام ع��ل��ى �رت��ف��اع 2185 
مرت� عن �صطح �لبحر، وتت�صمن عدد� 
و�خلدمية  �لأك��ادمي��ي��ة  �ملجمعات  م��ن 

يجري تنفيذها على ثاث مر�حل.

سعيد العمري

أع��رب فري��ق م��ن العلم��اء األوروبيي��ن المتخصصي��ن عن 
قلقهم الشديد الكتش��افهم أن نسب المبيدات الحشرية 
الزراعي��ة Neonicotinoid Chemicals الموج��ودة ف��ي 
منتجات العس��ل تفوق بكثير النس��ب القابلة لالس��تهالك 
بش��ريا؛ فقد أظه��رت نتيجة أبحاث أجروه��ا أن ثالثة أرباع 
كميات العسل المنتجة على مستوى العالم تحتوي عوامال 
مض��رة لصح��ة وأعصاب النح��ل )تنتقل للنحل عن��د تلقيحه 
لمزروع��ات معالجة بالمبيدات الحش��رية( ومن الممكن أن 

تنعكس تلك المخاطر بالتالي على صحة البشر.
فريق العلماء أجرى تجاربه على ١٩٨ عينة من العسل 
ت��م جمعها م��ن كافة ق��ارات العال��م باس��تثناء القطب 
المتجم��د الجنوب��ي، ووجدوا أن ٧٥٪ م��ن العينات مصابة 
بم��ادة كيماوية واحدة على األق��ل، بينما ظهرت مادتين 
أو أكثر في خمسي العينات، وبين ٤ إلى ٥ مواد في ١٠٪ 
منه��ا. أحد كبار العلم��اء المتخصصين في ه��ذا المجال، 
البروفيسور دايفيد غولسون بجامعة Sussex بالمملكة 
المتحدة، قال أنه من المس��تحيل معرف��ة التأثيرات بعيدة 
المدى على صحة إنس��ان يواظب على تناول العسل، ولكن  
المؤك��د أن هذه المواد س��تتواجد في جس��مه بكميات 
 Science بس��يطة. تم نش��ر ه��ذه األبح��اث ف��ي مجل��ة
»اإلنديبندن��ت«  صحيف��ة  ونش��رت  عالمي��ا،  المعروف��ة 

البريطانية تقريرا عنها.
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�ل�صيدلة،  بكلية  �لطالب  ��صتثمر 
عبد �لإل��ه حممد �آل حويل، حبه 
ل��ل��ع��م��ل �ل�����ص��ي��ن��م��ائ��ي و�لإن����ت����اج يف 
ت��ن��م��ي��ة م��وه��ب��ت��ه، ف���ب���د�أ م���ن �صن 
15ع���ام���ا ح��ي��ن��م��ا ع��م��ل ع��ل��ى �أول 
م��ن خ��ال  ث��م  توثيقية،  ك��ام��ري� 
�لفوتوغر�يف،  �لت�صوير  كامري�ت 
ي��ل��ت��ح��ق مب��ج��م��وع��ة من  �أن  ق��ب��ل 
و�لورقية  �لإلكرتونية  �ل�صحف 
ل��ل��ع��م��ل ب��ه��ا يف جم���ال �ل��ت�����ص��وي��ر 
ملوهبته  ح��ب��ه  وق�����اده  �ل�����ص��ح��ف��ي، 
�أول  �إن�����ت�����اج  م����ن  �ل���ت���م���ك���ن  �إل�������ى 
م��و�ك��ب��ا  ب��ع��ده��ا  لي�صبح  ف��ي��دي��و، 
�لإنتاج  جم��ال  يف  �لعاملي  للتطور 

�ل�صينمائي.

)تفا�صيل �صفحة 16(

آل حويل: أطمح لإلسهام في تغيير السينما
وإظهار صورة مجتمعنا



أخبار الجامعة

زار مشروع المدينة الجامعية وأكد أنه سيكون أول أولوياته 

نائب أمير عسير: جامعة الملك خالد
بيت خبرة وداعم تعتز به اإلمارة

سعيد العمري 

�أع����ل����ن ن���ائ���ب �أم������ري م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري، 
من�صور  �لأم��ري  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب 
بن مقرن بن عبد�لعزيز، خال زيارته 
�مللك خالد،  �ملدينة �جلامعية جلامعة 
�جلامعية  �مل��دي��ن��ة  م�����ص��روع  �إن���ه���اء  �أن 
�أن  م�����ص��ي��ف��ا  �أول���وي���ات���ه،  �أول  ���ص��ي��ك��ون 
�جلامعة تزخر بكفاء�ت علمية، وت�صم 
بني جنباتها �آلف �لطاب و�لطالبات.

و�أ������ص�����اد ����ص���م���وه ب������دور �جل��ام��ع��ة 
�ل��ب��ن��اء م���ع �لإم�������ارة وم����ع �ل��ق��ط��اع��ات 
�جلامعة  و��صفا  �لأخ���رى،  �حلكومية 
تعتز  خربة  بيت  وباأنها  �ملهم،  بالد�عم 

به �لإمارة.
كما لفت �لأمري من�صور بن مقرن 
�إل�����ى م���ا حت��ق��ق م���ن م���ن���ج���ز�ت مهمة 
يف م��ب��اين �مل��دي��ن��ة �جل��ام��ع��ي��ة، م��ذك��ر� 
�ل�صريفني،  �حل��رم��ني  خ���ادم  ب��ح��ر���ص 
و�صمو ويل عهده على دعم �لعلم و�أهله، 
م��ع��رب� ع��ن ت��ف��اوؤل��ه ب���اأن ت��وف��ر �ملدينة 
و�لطالبات،  للطاب  قريبا  �جلامعية 
ب��ي��ئ��ة ع��ل��م��ي��ة �أك���ادمي���ي���ة م��ت��م��ي��زة عرب 
تو�ئم  �أن  ��صتطاعت من خاله  موقع 
ب��ني م��ت��ط��ل��ب��ات �ل��ب��ن��اء و�مل��ح��اف��ظ��ة ما 
يقع  �لتي  �جلميلة  �لبيئة  على  �أم��ك��ن 

�مل�صروع فيها.
�مل�����ص��ت�����ص��ف��ى  وج������ود  �أن  و�أ������ص�����اف 
�جل���ام���ع���ي مب���ب���ن���اه �مل���ت���م���ي���ز، ���ص��ي��ك��ون 
يف  �ل�صحية  للخدمات  ك��ب��رية  �إ���ص��اف��ة 

�ملنطقة.
�جلامعة  م��دي��ر  ق��دم  جانبه  م��ن 
�لأ�صتاذ �لدكتور فالح �ل�صلمي، �ل�صكر 
�ملنطقة  �أم��ري  نائب  ل�صمو  و�لتقدير 
موؤكد�  و�ملحفزة،  �ملباركة  زيارته  على 
تلقاه �جل��ام��ع��ة من  �ل���ذي  �ل��دع��م  �أن 
�أمري �ملنطقة �لأم��ري في�صل بن  �صمو 
خ��ال��د، و���ص��م��و ن��ائ��ب��ه �لأم����ري من�صور 
�لبيئة  على  �إيجابا  ينعك�ص  مقرن  بن 
�ل��ت��ن��اغ��م  �أن  م��و���ص��ح��ا  �لأك����ادمي����ي����ة، 
�لإم��ارة و�جلامعة ي�صب  �ملوجود بني 
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�ملنطقة  ه��ذه  يف  �مل��و�ط��ن  م�صلحة  يف 
�لعزيزة من بادنا.

و�أ�صار �ل�صلمي �إلى �أن �صمو �لأمري 
�أث��ن��اء زي��ارت��ه للمدينة  م��ق��رن ك���ان يف 
�جلامعية حري�صا على �ل�صتف�صار عن 
نقاط كثرية تتعلق بامل�صروع وتفا�صيله 
�ملختلفة كبنيته �ملوجودة حاليا، مبديا 

بع�ص روؤ�ه �خلا�صة باملرحلة �ملقبلة.
�أم����ري �ملنطقة  ن��ائ��ب  ���ص��م��و  وك����ان 
قد جتول على عدد من مر�فق �ملدينة 
�إذ ز�ر مبنى �لإد�رة �لعامة،  �جلامعية، 
وب�����رج �جل���ام���ع���ة، و�مل��ك��ت��ب��ة �مل���رك���زي���ة،  

�خلدمات  ونفق  �جلامعي،  و�مل�صت�صفى 
�مل�������ص���ان���دة، وم����رك����ز �مل������وؤمت������ر�ت، ك��م��ا 
�صرح  �إل��ى  زي��ارت��ه  �أث��ن��اء  �صموه  ��صتمع 
للم�صاريع  �جلامعة  وكيل  من  مف�صل 
�مل�صروع  عن  د�ه��م  بن  حممد  �لدكتور 
وم��ر�ح��ل��ه وم��ع��وق��ات��ه. وب��ني ب��ن د�ه��م 
�أن �ملدينة �جلامعية تقوم على م�صاحة 
ت��ق��ري��ب��ا،  ت��ب��ل��غ ث��م��ان��ي��ة م���اي���ني م2 
ع��ن �صطح  م  �رت��ف��اع 2185  وت��ق��ام على 
�ملجمعات  من  ع��دد�  وتت�صمن  �لبحر، 
�لأكادميية و�خلدمية يجري تنفيذها 

على ثاث مر�حل.

مراحل تنفيذ
المدينة الجامعية

امل��رح��ل��ة الأول����ى: ���ص��م��ت �مل��ج��م��ع 
�لأكادميي للطاب ويت�صمن 13 كلية 

علمية و�أدبية.
�مل��ج��م��ع  ���ص��م��ت  الثانية:  املرحلة 
�مل�صت�صفى  ف��ي��ه  ل��ل��ط��اب مب��ا  �ل��ط��ب��ي 

�جلامعي ب�صعة 800 �صرير.
�إد�رة  مبنى  �صمت  الثالثة:  املرحلة 
و�ملدينة  �ل�صرفية  و�ملنطقة  �جلامعة 
�لريا�صية و�ل�صتاد �لريا�صي، و�ل�صالة 
�إلى جانب  م�صاريع  �ملغلقة،  �لريا�صية 

نفق  يف  و�مل��ت��م��ث��ل��ة  �لتحتية   �ل��ب��ن��ي��ة 
ومر�كز �خلدمات �لتي مت �لنتهاء من 
�مل�صاريع  م��ن  ع���دد  وك��ذل��ك  تنفيذها، 
�لأخرى �جلاري تنفيذها مثل �لطرق 
�ل��د�خ��ل��ي��ة، و�إ���ص��ك��ان �ل��ط��اب و�إ���ص��ك��ان 

�ملمر�صات، وكلية �لطب للطالبات.
ن�صبة  �أن  �إل�����ى  د�ه�����م  ب���ن  و�أ�����ص����ار 
�لإجن����������از �ل���ف���ع���ل���ي���ة ل���ل���م�������ص���روع ب��ل��غ 
م�صاريع  �إج��م��ايل  م��ن   %70 متو�صطها 
�مل��دي��ن��ة �جل��ام��ع��ي��ة، ع��ل��م��ا ب����اأن بع�ص 
�مل�������ص���روع���ات ق����د مت �لن����ت����ه����اء م��ن��ه��ا 
�إلى دعم  �مل�صروع  متاما، موؤكد� حاجة 

مايل لتنفيذ وتر�صية و�إج��ازة �مل�صاريع 
طرحها لت�صغيل  مت  �ل��ت��ي  �ل�����ص��روري��ة 
�مل���دي���ن���ة �جل���ام���ع���ي���ة م����ث����ل: م�������ص���روع 
و�لطريق  �جلنوبية  �لكهرباء  حمطة 
و�صبكة  و�ل�صرقي،  �ل�صمايل  �ل��د�ئ��ري 
ت�صريف مياه �لأمطار، وتاأثيث كليات 
هيئة  �أع�صاء  و�إ�صكان  �لأول��ى،  �ملرحلة 
�لتدري�ص، موؤكد� حاجة �مل�صروع �ملا�صة 
�ملوؤدية  �لطرق  مثل  �لعامة  للخدمات 
�ملحيطة  �مل��ن��اط��ق  وتنظيم  للم�صروع، 
باملياه،  وتزويدها  �جلامعية،  باملدينة 

و�إنهاء حمطة �ل�صرف �ل�صحي.
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�لطاب و�لطالبات �مل�صتجدون لهذ� �لعام ي�صجلون مرحلة �نتقالية 
�لدر��صية،  حياتهم  يف  جديدة  م�صرية  وي��ب��دوؤون  حياتهم،  يف  مهمة 
لت�صبح �جلامعة حمطة من حمطاتهم �لتي ينتقلون �إليها يف مثل 

هذ� �لعمر �لنا�صئ.
�أن  و�لطالبات  �ل��ط��اب  ل��ه��وؤلء  �صتنك�صف  �ل��وق��ت  م��رور   ومع 
حمطة �جلامعة هي من �أهم �ملحطات �لتي مرو� بها، لأن �جلامعة 

هي �لتي حتدد �مل�صار �لعملي و�مل�صتقبلي للطالب.
ون���ح���ن يف ج��ام��ع��ة �مل���ل���ك خ���ال���د ن���رح���ب ب��ط��اب��ن��ا وط��ال��ب��ات��ن��ا 
يف  و��صتقبلناهم  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  باجلامعة  �لتحقو�  �لذين  �مل�صتجدين 

�حتفالت خمتلفة على م�صتوى �جلامعة و�لكليات.
و�أدعو� �أبنائي وبناتي، طابا وطالبات م�صتجدين وم�صتمرين، 
�إلى �أن ينتهزو� فر�صة وجودهم يف �جلامعة ليحققو� �أحامهم فيها، 
وينطلقو� �إلى �آفاق جديدة من �ملعارف و�ملهار�ت يكت�صبونها يف قاعات 
�أو يف منا�صط فكرية وثقافية وريا�صية و�جتماعية تهيئها  �لدر��صة 

�جلامعة لهم خال مر�حل وجودهم فيها.
على  �صخ�صيتهما  يبنيا  �أن  ي�صتطيعان  و�ل��ط��ال��ب��ة  ف��ال��ط��ال��ب 
�أف�صل م�صتوى لرت�فقهما هذه �ل�صخ�صية يف حياتهما �مل�صتقبلية يف 
خدمة �لوطن و�ملجتمع ويف �صوق عمل تناف�صي يحققان فيه �لنجاح 

�لوظيفي �ملطلوب.
�لتكيف  على  و�قتد�ر،  م�صوؤولية  بكل  �جلامعات،  تعمل   وحاليا 
�ملنهجي و�لنظري مع روؤية �ململكة 2030 �لتي ترتك ب�صمات و��صحة 

على خمتلف جمريات �حلياة يف بادنا.
وم���ن ه��ن��ا ف���اإن �جل��ام��ع��ات مب��ا فيها ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك خ��ال��د تعيد 
�لتكيف و�لتطوير يف بر�جمها مبا يتو�كب مع هذه �لروؤية، وينعك�ص 
�إيجابا على خمتلف �لأن�صطة �ملنهجية وغري �ملنهجية لتاأكيد �أهمية 

�لروؤية كخارطة طريق يف كل �ملجالت، مبا فيها �ملجال �لتعليمي.

مرحبا بطالبنا

معكم
أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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يحيى التيهاني

�صاحب  ع�����ص��ري،  منطقة  �أم���ري  ت��ر�أ���ص 
خالد  بن  في�صل  �لأم��ري  �مللكي  �ل�صمو 
�ملنطقة،  �أم��ري  ونائب  عبد�لعزيز،  بن 
من�صور  �لأم��ري  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب 
ب����ن م���ق���رن ب����ن ع���ب���د�ل���ع���زي���ز، ب��ق��اع��ة 
�لجتماعات بالإمارة، �لأ�صبوع �ملا�صي، 
بح�صور  �أب��ه��ا  ج��ائ��زة  تطوير  �ج��ت��م��اع 
مدير �جلامعة �لدكتور فالح �ل�صلمي، 
باجلامعة  �لإل��ك��رتوين  �لتعلم  وعميد 

�لدكتور فهد بن عبد�هلل �لأحمري.
�أو�����ص����ح  �لج����ت����م����اع  ب�����د�ي�����ة  ويف 
�أن �جل��ام��ع��ة ح��ر���ص��ت على  �ل�����ص��ل��م��ي  
�أب��ه��ا م��ن خ��ال در��صة  تطوير ج��ائ��زة 
�صبع جو�ئز عاملية و��صتخا�ص �لعديد 
من �لأفكار لديها و�إعادة �صياغتها مبا 
وك��ذل��ك  �جل���ائ���زة،  ف���روع  م��ع  يتنا�صب 
م�صاركة �لعديد من �ل�صباب و�ل�صابات 
و�خلروج ب�� 300 فكرة مت �ختيار �أف�صل 
�جل��ائ��زة  �أن  م�صيفا  م��ن��ه��ا،  �أف���ك���ار   10
متحورت حول ثاث فروع هي: �لفرع 
و�لبيئي،  و�لق��ت�����ص��ادي،  �لج��ت��م��اع��ي، 
بحيث يندرج حتت كل فرع �لعديد من 

�مل�صتويات.
ح�����ص��ر �لج���ت���م���اع وك���ي���ل �إم������ارة 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري، ���ص��ل��ي��م��ان ب���ن حممد 
�جلري�ص، و�مل�صرف �لعام على �ل�صوؤون 
�لإع���ام���ي���ة ب����اإم����ارة م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري، 
عبد�هلل  ب��ن  �صعد  �لر�صمي  و�مل��ت��ح��دث 

�آل ثابت.

أمير عسير ونائبه يطلعان على تطوير جائزة أبها

ورشة عمل عن الئحة األداء الوظيفي
سعيد العمري

 
نظمت �جلامعة، ممثلة بعمادة �صوؤون 
و�ملوظفني،  �لتدري�ص  هيئة  �أع�صاء 
ور�صة عمل عن »�آلية تطبيق لئحة 
�لأد�ء �لوظيفي«، مب�صاركة عدد من 
من�صوبي ومن�صوبات �جلامعة، وذلك 
ب���امل���درج���ات �مل��رك��زي��ة يف �جل��ام��ع��ة، 
�لن�صاء  مقر  �إل���ى  بالتز�من  ونقلت 

مبجمع �ل�صامر.
بكلمة  �لور�صة  فعاليات  وب��د�أت 
�جل��ام��ع��ة،  م��دي��ر  م�صت�صار  �أل��ق��اه��ا 

ع��ب��د�هلل ب��ن ���ص��ع��د �ل��ف�����ص��ي��ل، رّح��ب 
�لور�صة،  يف  �مل�صاركني  بجميع  فيها 
وقال »�لهدف من عقد هذه �لور�صة 
هو تفعيل جانب �لتوعية و�لتثقيف 
�ل��وظ��ي��ف��ي،  �لأد�ء  ت��ق��ي��ي��م  ب��ائ��ح��ة 
�إل���ى �ل��رتك��ي��ز على مهام  ب��الإ���ص��اف��ة 
ثل  و�إد�رة �لتقييم �لوظيفي �لتي متمُ
برنامج  و�أه���د�ف  �أه��م عنا�صر  �أح��د 

�إد�رة �ملو�رد �لب�صرية«.  
بعد ذلك �صاهد �جلميع عر�صا 
م���رئ���ي���ا مت خ����ال����ه ت����ق����دمي ����ص���رح 
�لوظيفي  �لأد�ء  لائحة  تف�صيلي 

ل��ل��م�����ص��ارك��ني ك����اف����ة، ق���دم���ه م��دي��ر 
بن  حممد  �لإد�ري  �لتطوير  �إد�رة 
���ص��اي��ع �ل���ن���ه���اري، وت���ط���رق �ل��ع��ر���ص 
و�ل��ف��و�ئ��د  �لأد�ء  �إد�رة  �أه����د�ف  �إل���ى 
�لتعريف  �إل��ى  �إ�صافة  تطبيقها،  من 
ب��ك��ي��ف��ي��ة �ل���ت���ع���ام���ل م����ع �ل���ائ���ح���ة 

وحيثياتها.
ن��اق�����ص��ت  �ل����ور�����ص����ة  �أن  ي����ذك����ر 
�لائحة  وم��ه��ام  مبفهوم  �لتعريف 
�جل������دي������دة، و�ل�����ن�����م�����اذج و�ل���دل���ي���ل 
لتب�صيطها  بها،  �خل��ا���ص  �لإر���ص��ادي 

ومتكني �جلميع من �لعمل بها.
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البرامج المشتركة تختتم
األسبوع التعريفي للمستجدين

بكلمة  �لفعالية  �أي���ام  ر�ب��ع  و��صتمُهل 
ت��وج��ي��ه��ي��ة ل��ل��م�����ص��رف �ل����ع����ام ل��ل��رب�م��ج 
�مل�����ص��رتك��ة، ث��م �خ��ت��ب��ار حت��دي��د م�صتوى 
�ل��ل��غ��ة �لإجن��ل��ي��زي��ة )جن���ل 11( ل��ط��اب 

م�صاري �لهند�صة و�حلا�صب.
�أي��ام �لفعالية، قدمت دورة  �آخر  ويف 
�لإجنليزية  �للغة  متتلك  »كيف  بعنو�ن 
ب���ام���ت���ي���از«، وج���ه���ت ل��ه��م �إر������ص�����اد�ت عن 
�لإجن��ل��ي��زي��ة  �ل��ل��غ��ة  م�صتوى  رف���ع  كيفية 
ل��دي��ه��م وط�����رق ع��م��ل��ي��ة ل���ذل���ك، ق��دم��ه��ا 
�لدكتور  �لإجنليزية  �للغة  ق�صم  من�صق 
فعاليات  ختام  ذل��ك  وك��ان  �ل�صهري،  فهد 
�مل�صتجدين  للطاب  �لتعريفي  �لأ�صبوع 

يف �لرب�مج �مل�صرتكة.

�ملحالة  �مل�����ص��رتك��ة يف  �ل���رب�م���ج  �خ��ت��ت��م��ت 
�أ�صبوع  م��د�ر  على  �أمُقيمت  �لتي  فعالياتها 
كامل من يوم �لأحد �ملو�فق 1438/12/26 
 ،1439/1/1 �ملو�فق  �خلمي�ص  يوم  وحتى 
����دم����ت ف��ي��ه��ا ع�����دة ب����ر�م����ج ت��ع��ري��ف��ي��ة  وقمُ

للطاب �مل�صتجدين .
ب��ح�����ص��ور  �لأول،  �ل���ي���وم  يف  ������دم  وقمُ
�مل���������ص����رف �ل�����ع�����ام ل����ل����رب�م����ج �مل�������ص���رتك���ة 
�آل مب�صر،  ع��ب��د�هلل  ب��ن  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور 
�إر�صادي  برنامج  وكذلك  ترحيبي،  حفل 
لأن���ظ���م���ة ول����و�ئ����ح �ل���در�����ص���ة �جل��ام��ع��ي��ة 
وت��ع��ري��ف �ل��ط��اب مب��ن��ا���ص��ط وف��ع��ال��ي��ات 

�لرب�مج �مل�صرتكة.
دورة  ����دم����ت  قمُ �ل����ث����اين،  �ل����ي����وم  ويف 

باملحالة  م�����ص��رح �جل��ام��ع��ة  ت��ع��ري��ف��ي��ة  يف 
ع���ن »ك��ي��ف��ي��ة ����ص��ت��خ��د�م ب���رن���ام���ج ب��اك 
بورد« )Black Board( وكذلك لقاء مع 
�مل�����ص��رتك��ة، و�أي�����ص��ا مع  �ل��رب�م��ج  م�صجل 
رئ��ي�����ص وح���دة �لإر����ص���اد �لأك���ادمي���ي، وم��ع 
روؤ�صاء �أق�صام �لرب�مج  �مل�صرتكة  لتعريف 
عن  لاإجابة  وكذلك  �ل��ط��اب،  وتوجيه 

��صتف�صار�تهم و�أ�صئلتهم.
�أم�����ا ف��ع��ال��ي��ة �ل���ي���وم �ل���ث���ال���ث، فقد 
�لعام  �مل�صرف  من  توجيهية  بكلمة  ب��د�أت 
ل��ل��رب�م��ج �مل�����ص��رتك��ة �ل��دك��ت��ور �أح��م��د �آل 
م�صتوى  حتديد  �ختبار  ت��اه  ثم  مب�صر، 
مل��ع��رف��ة  �ل��ل��غ��ة �لجن���ل���ي���زي���ة )جن����ل 19( 

م�صتويات طاب �مل�صار �ل�صحي.

و�لآد�ب،  �ل����ع����ل����وم  ك��ل��ي��ت��ا  �ح���ت���ف���ل���ت 
و�ملجتمع، بالذكرى 87 لتوحيد �ململكة 
�ملوؤ�ص�ص  ي��د  على  �ل�صعودية  �لعربية 
�آل  عبد�لرحمن  بن  عبد�لعزيز  �مللك 
وذل��ك برعاية  ث��ر�ه،  �صعود، طيب �هلل 
�مل�������ص���رف �ل����ع����ام ع���ل���ى ف�����رع �جل��ام��ع��ة 
ب���ت���ه���ام���ة �ل����دك����ت����ور �أح�����م�����د ع���اط���ف 
�ل�صهري، وبح�صور عميد كلية �لعلوم 
ع�صري  حم���اي���ل  مب��ح��اف��ظ��ة  و�لآد�ب 
ق��اي��د ع�صريي،  �آل  �إب��ر�ه��ي��م  �ل��دك��ت��ور 
�أحمد  �ل��دك��ت��ور  �ملجتمع  كلية  وعميد 

�أع�������ص���اء هيئة  م���ن  وع����دد  ع���ام���ر،  �آل 
�لتدري�ص وطاب �لكليتني.

 وب�������د�أ �حل���ف���ل �ل������ذي �أق����ي����م ع��ل��ى 
ب��ت��اوة  و�لآد�ب  �ل��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  م�����ص��رح 
�آي�����ات م���ن �ل���ق���ر�آن �ل���ك���رمي، ث���م �أل��ق��ى 
حتدث  كلمة  �لفرع  على  �لعام  �مل�صرف 
�لكيان  هذ�  وموؤ�ص�ص  �لوطن  عن  فيها 
�مل��ل��ك ع��ب��د�ل��ع��زي��ز، رح��م��ه �هلل، و�أف����اد 
�لأي��ام مامح  �ململكة تعاي�ص هذه  ب��اأن 
�ململكة  م�صتقبل و�عد يتج�صد يف روؤية 
2030 وما ت�صمنته من خطط و�أهد�ف 

تنموية، �صائا �هلل عز وجل �أن يحفظ 
�ململكة ويحميها من كل �صوء، و�أن يعيد 
ووطننا  �ل��غ��ال��ي��ة  �ل��ذك��رى  ه���ذه  علينا 

دوما بخري. 
ث���م ت��ت��اب��ع��ت ف���ق���ر�ت �حل���ف���ل من 
ذلك  بعد  وط��ن��ي��ة،  ق�صيدة  ث��م  �إن�����ص��اد، 
يحكي  وثائقي  وفيلم  �صعرية  ملحمة 
تاريخ �ململكة، ثم بعد ذلك بد�أ �ل�صحب 
على م�صابقة �أف�صل ثاث تغريد�ت عن 
�لعام  �مل�صرف  قبل  من  �صلمت  �لوطن، 

على �لفرع.

يف ه��ذ� �مل��ج��ال، وو���ص��ع �أط��ر تطوير بر�مج 
�لدر��صات �لعليا يف �جلامعات �ل�صعودية، مبا 
�ملعرفة  وجمتمع  �لوطني  �لتحول  ي��و�ك��ب 
و�لإف��ادة من �خلرب�ت و�لتجارب �لعاملية يف 
وتطويرها،  �لعليا  �لدر��صات  بر�مج  �إع��د�د 
�ل�صعودية  �جلامعات  بني  �لتكامل  وحتقيق 
و�إ�صر�ك  �لعليا  �لدر��صات  بحوث  جم��ال  يف 
�جل��ه��ات �مل�����ص��ت��ف��ي��دة م��ن خم��رج��ات ب��ر�م��ج 
�ل��رب�م��ج  ت��ق��ومي ه���ذه  �لعليا يف  �ل��در����ص��ات 
وف��ت��ح ق��ن��و�ت ج��دي��دة ل���اإف���ادة م��ن بحوث 
مبا  وتوجيهها  وتوظيفها  �لعليا  �لدر��صات 
�ملجتمع  خ��دم��ة  يف  �جل��ام��ع��ات  دور  ي��ح��ق��ق 
وحتقيق �لتنمية. يذكر �أن �للجنة �صت�صتمر 
يف قبول �مللخ�صات �لبحثية �إلى نهاية �صهر 
حم���رم �جل����اري ع��رب �ل��ربي��د �لإل��ك��رتوين 

sucgs@kku.edu.sa :للموؤمتر

سعيد العمري
 

�ل��در����ص��ات  بعمادة  ممثلة  �جل��ام��ع��ة،  �أعلنت 
�ل��ع��ل��ي��ا، ع���ن �����ص���ت���م���ر�ر ق���ب���ول �مل��ل��خ�����ص��ات 
»�ل��در����ص��ات  م��وؤمت��ر  يف  للم�صاركة  �لبحثية 
�ل��ع��ل��ي��ا يف �جل��ام��ع��ات �ل�����ص��ع��ودي��ة.. �ل��و�ق��ع 
و�آف��������اق �ل���ت���ط���وي���ر«، وذل������ك خ�����ال �ل���ع���ام 

�جلامعي �حلايل.
 و�أو����ص���ح ع��م��ي��د �ل���در�����ص���ات �ل��ع��ل��ي��ا يف 
للموؤمتر،  �لعلمية  �للجنة  رئي�ص  �جلامعة، 
�أن  ف���اي���ع  �آل  ي��ح��ي��ى  ب���ن  �أح���م���د  �ل���دك���ت���ور 
�ل���در�����ص���ات  �إد�رة  ���ص��م��ل��ت  �مل���وؤمت���ر  حم�����اور 
و�أ�صاليب  �ل�����ص��ع��ودي��ة،  �جل��ام��ع��ات  يف  �لعليا 
و�حللول،  �ملعوقات  �لعليا:  �لدر��صات  �إد�رة 
وم���ع���اي���ري �ل���ق���ب���ول يف �ل����در������ص����ات �ل��ع��ل��ي��ا، 
و�ل����ائ����ح����ة �مل�����وح�����دة ل����ل����در������ص����ات �ل��ع��ل��ي��ا 

وقو�عدها �لتنفيذية يف �جلامعات، و�لهيكل 
�ملعنية  �لأك��ادمي��ي��ة  و�ل���وح���د�ت  �لتنظيمي 

بالدر��صات �لعليا يف �جلامعات.
�أي�صا  �مل���ح���اور  م��ن  �أن  ف��اي��ع  �آل  وب���ني 
�لإج�������ر�ء�ت �لإد�ري�������ة و�ل��ن��ظ��ام �ل��در����ص��ي، 
وحم�����ور �ل���در�����ص���ات �ل��ع��ل��ي��ا يف �جل��ام��ع��ات 

�ل�صعودية: �لآفاق �لعلمية و�لبحثية.
وق�����ال »ي��ت�����ص��م��ن ه����ذ� �مل���ح���ور ن���و�جت 
�لتعلم يف بر�مج �لدر��صات �لعليا و�خلطط 
�ل��در����ص��ي��ة و�مل��ح��ت��وى �ل��ع��ل��م��ي و�ل��ر���ص��ائ��ل 
�لعلمية وتقوميها و�لبحث �لعلمي و�لبتكار 
و�لبحث �لعلمي و�لتنمية و�لدر��صات �لعليا، 
و�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي يف ����ص���وء روؤي������ة �مل��م��ل��ك��ة 
وحم��ور  �لوطني،  �لتحول  وم�صروع   ،2030
�ل�صعودية:  �جلامعات  يف  �لعليا  �ل��در����ص��ات 
�ملكون �ملادي، و�لبعد �ملهني، ويت�صمن �لبيئة 

�ل��ت��دري�����ص من  �لأك��ادمي��ي��ة و�أع�����ص��اء هيئة 
�ملهني  و�لتطوير  �لأك��ادمي��ي  �لتاأهيل  حيث 
وم�صادر �لتعلم وطر�ئقه و�لدر��صات �لعليا 

وتطبيق معايري �جلودة«.
ي�صعى  �مل��وؤمت��ر  �أن  ف��ائ��ع  �آل   و�أ�صاف 
�إل�����ى حت��ق��ي��ق ع����دد م���ن �لأه���������د�ف، ت�صمل 
بالتعليم  �ملتعلقة  �لعلمية  �لبحوث  ت�صجيع 
ف������وق �جل����ام����ع����ي )�ل������در��������ص������ات �ل���ع���ل���ي���ا(، 
ور����ص���د و�ق����ع ب���ر�م���ج �ل���در�����ص���ات �ل��ع��ل��ي��ا يف 
و�لأهلية،  �حلكومية  �ل�صعودية  �جلامعات 
�لظو�هر  لبع�ص  �لعملية  �حل��ل��ول  وو���ص��ع 
�لدر��صات  بر�مج  تو�جهها  �لتي  و�مل�صكات 
ت��ع��زي��ز  �أي�����ص��ا  �لأه�������د�ف  �ل��ع��ل��ي��ا.  و�صملت 
�لعليا  بالدر��صات  �لعاقة  ذ�ت  �ل�صيا�صات 
للتن�صيق  �آف������اق  وف���ت���ح  �ل��ع��ل��م��ي،  و�ل���ب���ح���ث 
و�لتعاون و�لتكامل بني �جلامعات �ل�صعودية 

بدء استقبال المشاركات 
في مؤتمر  الدراسات 
العليا بالجامعات 
السعودية

علوم وآداب محايل تحتفل باليوم الوطني
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برعاية أمير عسير.. الجامعة تنظم
معرض الكتاب والمعلومات 14.. 20صفر

سعيد العمري

برعاية �أمري ع�صري، �صاحب �ل�صمو �مللكي 
�لأم��ري في�صل بن خ��ال��د،  تنظم �جلامعة 
�ل�����14، خال  �ل��ك��ت��اب و�مل��ع��ل��وم��ات  معر�ص 
�لفرتة من 20-29 �صفر 1438، �ملو�فق 10-

�صلطان  �لأم���ري  مبركز   ،2017 �أكتوبر   19
مب�صاركة  م�صيط،  خمي�ص  يف  �حل�����ص��اري 

�أكرث من 70 د�ر ن�صر.
�جلامعة  مدير  رفع  �ملنا�صبة،  وبهذه 
�ل�صكر  �ل�صلمي،  ف��ال��ح  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ص��ت��اذ 
و�لتقدير �إلى �أمري منطقة ع�صري �صاحب 
بن  خالد  بن  في�صل  �لأم��ري  �مللكي  �ل�صمو 
ع��ب��د�ل��ع��زي��ز، ع��ل��ى رع��اي��ت��ه �ل��ك��رمي��ة لهذ� 

دوما  حتظى  �جلامعة  �أن  موؤكد�  �ملعر�ص، 
�أن�صطتها،  جل��م��ي��ع  �ل��ك��ام��ل  ���ص��م��وه  ب��دع��م 
�لأمر �لذي جعلها حتقق نتائج �إيجابية يف 

�صتى �ملجالت.
 وق������ال �ل�����ص��ل��م��ي »ب��ف�����ص��ل م����ن �هلل 
حتظى جامعتنا وبقية �جلامعات يف �ململكة 
�لعربية �ل�صعودية بالدعم �لكبري من لدن 
�لر�صيدة، بقيادة خادم �حلرمني  حكومتنا 
�آل  بن عبد�لعزيز  �صلمان  �مللك  �ل�صريفني 
�صاحب  �لعهد  وويل  �هلل،  حفظه  ���ص��ع��ود، 
�صلمان  ب��ن  حم��م��د  �لأم����ري  �مل��ل��ك��ي  �ل�صمو 
�أوليا  �للذين  �هلل،  حفظه  عبد�لعزيز،  بن 
�لتعليم �هتمامهما �لكامل و�لأكرب، ونحن 
يف جامعة �مللك خالد عاقدون �لعزم، باإذن 

�هلل، على حتقيق تطلعاتهما، و�ل�صري قدما 
�أخ��رى، ومتعددة وم�صتقبل  �إجن��از�ت  نحو 

ز�هر يحقق لوطننا �لرقي و�لزدهار«.
�ملكتبات،  �صوؤون  عميد  �أو�صح  ب��دوره، 
�لدكتور  للمعر�ص،  �ملنظمة  �للجنة  ع�صو 
يحظى  �مل��ع��ر���ص  �أن  ن��ا���ص��ر،  �آل  ع���ب���د�هلل 
مب��ت��اب��ع��ة م����ن م���دي���ر �جل���ام���ع���ة، ووك���ي���ل 
و�لأكادميية،  �لتعليمية  لل�صوؤون  �جلامعة 
�للجان  �أع�صاء  �لزماء  وتفان من جميع 
�أن��ه مت ��صتكمال بناء  �إل��ى  �لأخ��رى، و�أ�صار 
�لأج��ن��ح��ة د�خ���ل �مل��ع��ر���ص، وم��ا ز�ل �لعمل 
جاريا على ت�صكني دور �لن�صر يف �أجنحتها.

د�ر   70 م��ن  �أك���رث  �أن  نا�صر  �آل  و�أك���د 
وتتنوع  �ملعر�ص،  يف  �صت�صارك  حملية  ن�صر 

و�لكتب  �ملختلفة  �لفنون  ب��ني  �إ�صهاماتها 
و�لهند�صة  و�ل��ط��ب  و�ل�صريعة  �لأج��ن��ب��ي��ة 
و�ل���ع���ل���وم و�ل���ل���غ���ات و�ل���ع���ل���وم �لإن�����ص��ان��ي��ة 
و�لقانونية  �لنظامية  و�ل��ك��ت��ب  و�لأدب���ي���ة 
وكتب �لأطفال، و�صتكون �لفنون �لت�صكيلية 
و�خلط �لعربي حا�صرة يف �ملعر�ص، �إ�صافة 
مت  تدريبية  ودور�ت  �صعرية  فعاليات  �إل��ى 
�لأدب���ي  �ل��ن��ادي  م��ع  ب�صر�كة  لها  �لتن�صيق 
�لإد�ر�ت  م���ن  ع����دد  م�����ص��ارك��ة  م���ع  ب���اأب���ه���ا، 

�حلكومية يف �ملعر�ص.
هي  �صعود  �مل��ل��ك  جامعة  �أن  ي��ذك��ر 
لكونها  ت��ق��دي��ر�  �مل��ع��ر���ص،  ���ص��رف  �صيف 
�ل��ت��ي ق��ام��ت عليها جامعة  م��ن �لأ���ص�����ص 

�مللك خالد.

نادي المال واألعمال يحتفل
باليوم الوطني والمستجدين

�لعلوم  بكلية  و�لأع��م��ال  �مل��ال  ن��ادي  د�صن 
�لإد�ري������ة و�مل��ال��ي��ة �أن�����ص��ط��ت��ه ل��ه��ذ� �ل��ع��ام 
��صت�صافة  يف  �لأول���ى  متثلت  بفعاليتني، 
�ل��ل��ق��اء �ل�����ص��ن��وي ل��ل��ط��اب �مل�����ص��ت��ج��دي��ن 
�آل  فائز  �لدكتور  �لكلية  عميد  بح�صور 

ظفرة.
�مل�صاكل  مناق�صة  �للقاء  خ��ال  ومت 
وكيفية  �مل�صتجد  �لطالب  تعرت�ص  �لتي 
ح��ل��ه��ا، ت��ب��ع ذل���ك ���ص��رح ب��اأن��ظ��م��ة �لكلية 
وط���رق �حل��ف��اظ ع��ل��ى �مل��ع��دل �ل��رت�ك��م��ي 
�ملر�صد  قدمها  عامة  و�إر���ص��اد�ت  ون�صائح 
�لأك������ادمي������ي ل��ل��ك��ل��ي��ة �ل����دك����ت����ور حم��م��د 
�إب����ر�ه����ي����م. ومت ب���ع���ده���ا ت��و���ص��ي��ح ط���رق 
�ملال و�لأعمال  �مل�صاركة يف فعاليات نادي 
مت  �ل��ل��ق��اء،  نهاية  ويف  �لفر�صة.  و�إت��اح��ة 

فتح �ملجال لأ�صئلة �لطاب.
ومت���ث���ل���ت �ل���ف���ع���ال���ي���ة �ل���ث���ان���ي���ة يف 
تنفيذها  ومت  �لوطني،  باليوم  �لحتفال 
ع��دد من  �لكلية، حيث مت عر�ص  بهو  يف 
ت��اري��خ �ململكة.  �ل��وث��ائ��ق��ي��ة ع��ن  �لأف�����ام 
ورع������ى �لح���ت���ف���ال وك���ي���ل ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم 
�ل�صام  �ل��دك��ت��ور عبد  و�مل��ال��ي��ة  �لإد�ري�����ة 

�لغامدي.
 وحر�ص نادي �ملال و�لعمال متمثا 
رف��اع،  ال��ط��اب��ي، حممد  الن�صاط  رائ��د  يف 

�آل حمو�ص على  �لنادي  عبد �هلل  ورئي�ص 
�لقيام بالحتفال باليوم �لوطني للمملكة 

�لتعريف  يف  �أهمية  م��ن  �ملنا�صبة  لهذه  مل��ا 
بهذ� �ليوم وبالتاريخ �مل�صرف لل�صعودية.

اللغات والترجمة 
تستقبل المستجدين

�لإجنليزية حفا  �للغة  بنادي  و�لرتجمة، ممثلة  �للغات  كلية  �أقامت 
مبنا�صبة �ليوم �لوطني و��صتقبال �لطاب �مل�صتجدين يف �لكلية لهذ� 
�لف�صل �لدر��صي من �لعام 1439، بح�صور عميد كلية �للغات و�لرتجمة 
ع�صريي،  يحيى  �ل��دك��ت��ور  �لكلية  ووك��ي��ل  ملهي،  �آل  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور 
ورئي�س الق�صم الدكتور من�صر الهمامي، ورائد الن�صاط بالكلية ح�صن 

ع�صريي، وعدد من �أع�صاء هيئة �لتدري�ص و�ملوظفني و�لطاب. 
بد�أ �حلفل �خلطابي باآيات من ذكر �هلل ثم عر�ص مرئي مبنا�صبة 
من  رح��ب  �ل��ذي  �ملنا�صبة  بهذه  �لكلية  عميد  كلمة  ثم  �لوطني  �ليوم 
بد�ية  مع  �جلدية  �صرورة  على  و�صدد  �مل�صتجدين،  بالطاب  خالها 

�لف�صل وعدم �لتهاون و�لتكا�صل.
عقب ذلك ��صتهل وكيل �لكلية كلمته مرحبا بالطاب �مل�صتجدين، 

كما قدم تعليمات ون�صائح تهم �لطالب �جلامعي.
�لرتحيب  جم���دد�  �ملنا�صبة،  ب��ه��ذه  كلمة  �لق�صم  رئي�ص  �ل��ق��ى  ث��م 
�لكلية  نظام  يف  �مل�صتجد�ت  �أه��م  ��صتعر�ص  كما  �مل�صتجدين  بالطاب 

�جلديد �لذي �صيعتمد على �ختبار حتديد �مل�صتوى للم�صتجدين.
ويف ك��ل��م��ة ل���رائ���د ال��ن�����ص��اط ح�����ص��ن ع�������ص���ريي، رح����ب ب��ال��ط��اب 
كما  �لإجنليزية،  �للغة  لنادي  لان�صمام  دعوته  مقدما  �مل�صتجدين، 

اأ�صهب يف اأهمية الن�صاط الطابي يف حياة الطالب الأكادميي.
�لدكتور  و�لإر���ص��اد  �لتوجيه  وح��دة  مل�صرف  بكلمة  �للقاء  و�ختتم 
با�صم كنعان �لذي عّرف بعمل �لوحدة وما تقدم من خدمات للطاب 

�أثناء فرتة در��صتهم باجلامعة.

أخبار الجامعة

تخريج 60 قانونيا من مبادرة تكامل لتقديم المعونة القضائية
عبدالعزيز رديف

نيابة عن �لأ�صتاذ �لدكتور فالح �ل�صلمي، 
�لتعليمية  لل�صوؤون  �جلامعة  وكيل  رعى 
�آل دعجم، يف  �صعد  �لدكتور  و�لأكادميية 
وقت �صابق، حفل تخريج �لدفعة �لثانية 
"تكامل" للمعونة  م��ب��ادرة  �أع�����ص��اء  م��ن 
�لق�صائية، على م�صرح �لغرفة �لتجارية 
�ل�صناعية باأبها، بح�صور موؤ�ص�ص ورئي�ص 

�ملبادرة �ملحامي ماجد قاروب.
و�أت����ى �حل��ف��ل ب��ع��د �ك��ت��م��ال برنامج 
تدريبية،  �صاعة   200 بلغ  �ل��ذي  �لتدريب 

�ح�����ت�����وت ع���ل���ى �ل����ت����دري����ب �ل����ق����ان����وين، 
�ل�صرعي،  وك��ذل��ك  �لإد�ري،  و�ل��ت��دري��ب 
و�����ص���ت���ف���اد م��ن��ه��ا 60 ط���ال���ب���ا م����ن ك��ل��ي��ة 
�لعلوم  بكلية  �ل��ق��ان��ون  وق�صم  �ل�صريعة 
و�صملت  ب��اجل��ام��ع��ة،  و�مل���ال���ي���ة  �لإد�ري�������ة 
�لعديد من �لدور�ت �ملكثفة وور�ص �لعمل 

يف �لقو�نني و�لت�صريعات.
و�صكر وكيل كلية �ل�صريعة للتطوير 
�آل  �ل��دك��ت��ور يحيى  ب��اجل��ام��ع��ة  و�جل����ودة 
ب��امل��ب��ادرة،  �ل��ت��دري��ب  �أع�����ص��اء هيئة  حن�ص 
على م��ا ب��ذل��وه م��ن ج��ه��ود ج��ب��ارة ت�صهم 
يف مت��ي��ز �خل��ري��ج��ني وت�����ص��اع��ده��م على 

�للتحاق ب�صوق �لعمل، �إ�صافة �إلى �ملز�يا 
�مل��ب��ادرة خلدمة  تقدمها  �ل��ت��ي  �ل��ع��دي��دة 
�ملحتاجني، من خال معونتهم ق�صائيا 
�ل�صخ�صية و�ملحاكم  �لأح��و�ل  يف حماكم 

�لعمالية.
�ملعونة  تقدمي  �إل��ى  �ملبادرة  وتهدف 
�لقادرين  وغ��ري  للمحتاجني  �لق�صائية 
و�ل�صت�صار�ت  �ملحاماة  �أتعاب  على حتمل 
ل�����ص��ال��ح �جل��م��ع��ي��ات �خل���ريي���ة و�لأ����ص���ر 
�ل�صخ�صية  �لأح���و�ل  جم��ال  يف  �ملحتاجة 
�إل���ى تاأهيل  �أي�����ص��ا  و�ل��ع��م��ال��ي��ة، وت��ه��دف 
وت���دري���ب خ��ري��ج��ي وخ��ري��ج��ات �ل��ق��ان��ون 

و�ل�����ص��ري��ع��ة �لإ���ص��ام��ي��ة، و�إي���ج���اد فر�ص 
ومكاتب  �خلا�ص  �لقطاع  يف  لهم  �لعمل 
�مل���ح���ام���اة ب��ال��ك��ف��اءة �مل��ط��ل��وب��ة يف ���ص��وق 
�لعمل، وحتقيق �أعلى معايري �لحرت�ف 
�مل���ه���ن���ي، م���ن خ����ال �ل���ت���دري���ب �مل��ج��اين 
خريجي  �أن  يذكر  �ملجتمعية.  و�لتوعية 
�ل��دف��ع��ة �ل��ث��ان��ي��ة م���ن م���ب���ادرة »ت��ك��ام��ل« 
�ق���ت�������ص���رت ع���ل���ى ط�����اب �جل���ام���ع���ة؛ �إذ 
�صيعمل كل خريج على تقدمي �ألف �صاعة 
ع��م��ل ق��ان��ون��ي��ة ت��ط��وع��ي��ة جم��ان��ي��ة لغري 
من  �ملحاماة  �أتعاب  �صد�د  على  �لقادرين 

�أجل �لإ�صهام يف خدمة �ملجتمع.
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جلسات الملتقى استعرضت
تنمية السياحة والمعوقات

والطاقة االستيعابية

16 توصية تختتم ملتقى العمران
السياحي  بالمناطق الجبلية

عبدالعزيز رديف

�للجنة  رئي�ص  ع�صري،  منطقة  �أمني  �أعلن 
�مل��ن��ظ��م��ة مل��ل��ت��ق��ى �ل���ع���م���ر�ن �ل�����ص��ي��اح��ي يف 
�ملناطق �جلبلية، �ملهند�ص �صالح �لقا�صي، 
ملتقى  ج��ل�����ص��ات  ن��ه��اي��ة  يف  ت��و���ص��ي��ة   16
�ل��ع��م��ر�ن �ل�����ص��ي��اح��ي ب��امل��ن��اط��ق �جل��ب��ل��ي��ة، 
�مل��ن��ع��ق��د يف م��دي��ن��ة �أب���ه���ا خ����ال �ل��ف��رتة 
بتنظيم من  م��ن ذي �حل��ج��ة،  م��ن 29-28 
�جل��ام��ع��ة، و�أم���ان���ة منطقة ع�����ص��ري، وف��رع 
�لهيئة �لعامة لل�صياحة و�لرت�ث �لوطني 
ب��امل��ن��ط��ق��ة، �ل���ت���ي مت �����ص���ت���خ���ر�ج���ه���ا م��ن 
�مللتقى،  يف  �مل�صاركة  و�ل��در����ص��ات  �لبحوث 
قانون  �صياغة  �إل��ى  �ل��دع��وة  �أهمها:  وم��ن 

حلفظ �لرت�ث �لعمر�ين.
و�أك����������د �ل����ق����ا�����ص����ي خ�������ال �إع����ان����ه 
�ل��ت��و���ص��ي��ات �ل��ن��ه��ائ��ي��ة ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ه��ذ� 
�لوقت  يف  �ل�صياحة  ب��ه  تتميز  مل��ا  �مللتقى، 
�حل�����ايل وم����ا ت��ت��م��ت��ع ب���ه م��ن��ط��ق��ة ع�صري 
�إيجاد  يف  ت�صهم  جاذبة  �صياحية  بيئة  من 
�لقت�صاد  تدعم  جديدة  �صياحية  �صناعة 

�لوطني لتتو�فق مع روؤية �ململكة 2030.
و�أ�صار �إلى �أن جل�صات �مللتقى �أظهرت 
�ل���ع���دي���د م����ن �ل���ت���و����ص���ي���ات �ل���ت���ي ت��دع��م 

�ل�صعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة  يف  �ل�صياحة 
منطقة  �صياحة  �إل���ى  �إ���ص��اف��ة  ع���ام،  ب�صكل 
�صمو  �صاكر�  وجه �خل�صو�ص،  على  ع�صري 
بن  في�صل  �لأم����ري  ع�صري  منطقة  �أم���ري 
لهذ�  رعايته  على  عبد�لعزيز،  ب��ن  خ��ال��د 
لل�صياحة  �لعامة  �لهيئة  ورئي�ص  �مللتقى، 
و�لرت�ث �لوطني �صمو �لأمري �صلطان بن 
�صلمان، حل�صوره وت�صريفه للملتقى �لذي 
ودع��م��ه��ا  �ل�����ص��ي��اح��ة  لتنمية  ن����و�ة  ���ص��ي��ك��ون 
ع�صري  منطقة  �أم���ري  ول��ن��ائ��ب  �ململكة،  يف 
م��ن�����ص��ور ب��ن م��ق��رن ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز على 

دعمه �ملتو��صل جلميع جو�نب �مللتقى.
عدد�  هناك  �أن  �أو�صح  �لقا�صي  كما 
�ل��ت��ي مت �لتو�صل  �ل��ت��و���ص��ي��ات  ك��ب��ري� م��ن 
يف  �ملقدمة  �لعمل  �أور�ق  خ��ال  من  �إليها 
جل�صات �ملوؤمتر، ومن �أبرزها �أهمية �إيجاد 
ك��ل��ي��ة ل��ل��ع��م��ارة و�ل��ت��خ��ط��ي��ط يف �جل��ام��ع��ة 
����ص��ت��ج��اب��ة مل���ب���ادرة �ل��رئ��ي�����ص �ل���ع���ام لهيئة 
�ل�����ص��ي��اح��ة و�ل�������رت�ث �ل���وط���ن���ي، ���ص��اح��ب 
�صلمان  ب��ن  �صلطان  �لأم���ري  �مللكي  �ل�صمو 
�لتو�صية  �إل��ى  بالإ�صافة  عبد�لعزيز،  بن 
باإن�صاء تخ�ص�صات جديدة بكليات �لعمارة 
و�ل���ت���خ���ط���ي���ط ت���ع���ن���ى ب���ت���دري�������ص �ل���ط���رز 
�لتقليدية  للعمارة  و�جلمالية  �ملعمارية 

و�ل���رت�ث  �ل��ه��وي��ة  على  للحفاظ  باململكة 
�ملعماري .

ق�صم  �إن�����ص��اء  �ل��ت��و���ص��ي��ات  �صملت  ك��م��ا 
خ���ا����ص ي��ع��ن��ي ب����ال����رت�ث �ل���ع���م���ر�ين ع��ل��ى 
تطوير  �إل��ى  بالإ�صافة  �لأم��ان��ات،  م�صتوى 
�لتكلفة  خف�ص  �إل��ى  تهدف  ��صرت�تيجيات 
يف �مل���ن���اط���ق �ل�����ص��ي��اح��ي��ة ورف������ع م�����ص��ت��وى 
�جلودة، وذلك بتبني ��صرت�تيجية �صياحية 
م�����ص��ت��د�م��ه ت��ع��م��ل ط�����و�ل ف�����ص��ول �ل�����ص��ن��ه 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة، ب��الإ���ص��اف��ة �إل����ى �إع�����د�د معايري 
خا�صة بالبناء تتو�فق مع �لطرز �ملعمارية 
�خلا�صة  �لتقليدية  ل��ل��ع��م��ارة  و�جل��م��ال��ي��ة 
و�ملو�قع  �لقرى  وح�صر  �جلبلية،  باملناطق 
�ل���رت�ث���ي���ة يف م��ن��ط��ق��ة �جل�����ذب �ل�����ص��ي��اح��ي 
لت�صبح  وت��اأه��ي��ل��ه��ا  و���ص��ي��ان��ت��ه��ا  لرتميمها 
وجهات �صياحية خمتلفة من متاحف ونزل 

ومز�ر�ت �صياحية.
ك���م���ا ج������اء يف �ل���ت���و����ص���ي���ات ت�����ص��ه��ي��ل 
خال  م��ن  �جلبلية  �ملناطق  يف  �ل�صتثمار 
��صتثمارية متميزة، وت�صريع  توفري فر�ص 
�إ�����ص����د�ر �ل��رت�خ��ي�����ص و�ل���رخ�������ص و�آل���ي���ات 
�حل�صول على �لدعم �ملايل، و�لرتكيز على 
بر�مج  �إث���ر�ء  يف  و�إ�صهاماتهم  �ل�صباب  دور 

�ملهرجانات �لثقافية �ل�صياحية .

أخبار الجامعة

�ملناطق  يف  �ل�صياحي  �لعمر�ن  ملتقى  جل�صات  ناق�صت 
�جلبلية يف �ليوم �لثاين و�لأخري، عرب 11 ورقة بحثية 
و�ل�صياحة  �ل�����ص��ي��اح��ي،  �ل���ص��ت��ث��م��ار  ج��ل�����ص��ات،  ث���اث  يف 
يف  �جل��ام��ع��ة  و���ص��ارك��ت  �جلبلية.  �مل��ن��اط��ق  يف  �مل�صتد�مة 
جل�صات �ليوم �لأخري بثاث �أور�ق علمية قدمها نخبة 
يف  �ل�صياحة  تنمية  فيها  ����ص��ت��ع��ر���ص��و�  �أ���ص��ات��ذت��ه��ا،  م��ن 
�ملنطقة وطاقتها �ل�صتيعابية، �إ�صافة �إلى �ملعوقات �لتي 

تو�جه �ل�صياحة يف ع�صري.
يف  علمية  ورق��ة  مبناق�صة  �ليوم  جل�صات  و��صتهلت 
�أ�صتاذ  تقدميها  يف  ت�صارك  �ل�صياحي،  �ل�صتثمار  حمور 
�لأ�صتاذ  باجلامعة  �لإن�صانية  �لعلوم  بكلية  �جلغر�فيا 
�لقحطاين،  جنود  و�لأ�صتاذة  �لعديني،  مار�ص  �لدكتور 
الفندقي  ال�صياحي  الن�صاط  "معوقات  بعنو�ن  وكانت 
مميز�ت  ع��ن  ن��ب��ذة  خالها  مقدمني  �أبها"،  مدينة  يف 
و�لغطاء  و�لت�صاري�ص  �ملناخ  ناحية  من  ع�صري  منطقة 
�لنباتي �لذي تتمتع به، �إ�صافة �إلى �خل�صائ�ص �لثقافية 
�إلى �متاكها مقومات �صناعة  و�لجتماعية، م�صريين 
���ص��ي��اح��ة ي��ع��ول عليها ب���اأن ت��ك��ون �أح���د م�����ص��ادر �ل��دخ��ل 

�لوطني م�صتقبا.
ونبه �لباحثان �إلى �أن �أهم �لأ�صباب �لت��ي دفعتهما 
�لأب��ح��������اث  ن��������درة  ه���ذ�،  �لبح��ث  مو�ص��وع  �ختي��ار  �إل���ى 
والدرا�ص��ات ع��ن معوق��ات الن�ص��اط ال�ص��ياحي الفندق��ي 
ف��ي مدين��ة �أبه��ا، وخل��و �ملكتب��ة �لوطني��ة منه��ا، �إ�صافة 
�لعربي��ة  �ل�ص��ياحة  عا�صم��ة  �أبه��ا  مدين��ة  �إع��ان  �إل��ى 
تل��ك  ت�صني��ف  �إل���ى  خ��ال��ه  م��ن  ه��ادف��ني  2017م،  لع��ام 
�ملرتف��ع،  �مل�ص��توى  ذ�ت  �ملعوق��ات  وحتدي��د  �ملعوق��ات، 
�لت��ي حتت��ل �ملر�ك��ز �ملتقدم��ة م��ن وجه��ة نظ��ر �ل�ص��ياح 
و�لإي��������و�ء  �ل�ص��كن  و�صملت  �لبحث،  حم��اور  �إط��ار  ف��ي 
�إ�صافة  �ل�ص��ياحية،  و�خلدم��ات  و�ملو��ص��ات  و�لنق��ل 
�ملحاور  جميع  �أن  موؤكَدين  �ل�ص��ياحية،  �ملع��رو�صات  �إلى 
�لتي مت حتديدها لدر��صتهما بحاج��ة ما�ص��ة �إل��ى حل��ول 
م�ص��تعجلة حت��ى ت�صب��ح �ملدين��ة فعا عا�صم��ة لل�ص��ياحة 

�لعربي��ة.
�مل�صارك  �لبيئية  �أ�صتاذ �جلغر�فيا  من جانبه، قدم 
ب��ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم �لإن�����ص��ان��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، �ل��دك��ت��ور ع���ادل 
يف  علمية  ورق���ة  �خل��ام�����ص��ة،  �جلل�صة  ب��د�ي��ة  يف  معتمد، 
بعنو�ن  �جلبلية،  �ملناطق  يف  �مل�صتد�مة  �ل�صياحة  حمور 
"�لطاقة �ل�صتيعابية لل�صياحة �لبيئية مبنطقة ع�صري، 
منتزه �ل�صودة، منوذج تطبيقي"، لفتا �إلى �أن �لأن�صطة 
و��صح  �أث��ر  لها  �ل�صودة  متنزه  يف  تقام  �لتي  �ل�صياحية 
على بيئتها وغطائها �لنباتي، مما يعد عامل جذب بارز، 
موؤكد� �أن ر�ص��د حال��ة �لرت�ج��ع ف��ي �لتغطي��ة �لنباتي��ة 
�أمر� حتميا للوقوف على م�صتوى �خلطر �لذي  �أ�صبح 
يحدق باملنطقة ويهدد بقاءها كبقعة مميزة �إيكولوجي��ا.

مناق�ص��ة  �إل��ى  ورقته  �لباحث من خال  و�صعى 
�لبيئي��ة  لل�ص��ياحة  �ل�ص��تيعابية  �ل��ق��������درة  م��������دى 
بال�ص��ودة ف��ي ظ��ل ت�ص��ارع وتي��رة �ل�ص��ياحة باملنطق��ة، 
و�خت��اف م�ص��تويات �لوع��ى �لبيئ��ي، وفه��م طبيع��ة 
�لنظ��م �لبيئي��ة �له�ص��ة باملنطق��ة، �إ�صافة �إلى كي��فية 
م��ن  مر�ص  م�ص��توى  وحتقي��ق  �لآث��ار،  ه��ذه  جت��اوز 

التنمي��ة للن�ص��اط ال�ص��ياحي البيئ��ي وللبيئ��ة مع��ا.
�أ���ص��ت��اذ  ن��اق�����ص  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  �آخ���ر جل�صات  ويف 
�جلغر�فيا �لب�صرية و�خلر�ئط �مل�صارك بكلية �لعلوم 
�لإن�صانية يف �جلامعة �لدكتور فايز ع�صريي ورقته 
�ل�صياحية  "�لتنمية  ع��ن��و�ن  حملت  �ل��ت��ي  �لبحثية 
بحو�ص  م�صت�صهد�  �جلبلية"،  ل��اأودي��ة  �مل�صتد�مة 
�أب���ه���ا ك����اأمن����وذج ل��ل��ب��ح��ث، م���ن خ����ال حم��ور  و�دي 
بانيا  �جلبلية"،  �ملناطق  يف  �مل�صتد�مة  "�ل�صياحة 
ل�ص��رت�تيجية  مقت��رحا  ت�ص��ور�  در��صته  خال  من 
�أبه��ا،  و�دي  حل��و�ص  م�ص��تد�مة  لتنمي��ة  مائم��ة 
خال  م��ن  وذل���ك  طبيعيا،  حيويا  م��������ورد�  بو�صفه 
�إب��ر�ز مقومات��ه �لطبيعي��ة و�لب�ص��رية، عب��ر توظي��ف 
تقني��ات �ل�صت�ص��عار ع��ن �ملعلوم��ات �جلغر�في��ة كاأد�ة 
جغر�في��ة  بيان��ات  قو�ع��د  بن��اء  ف��ي  وقوي��ة  فعال��ة 
حل��و�ص  �مل�ص��تد�مة  �لتنمي��ة  دع��������م  ف��ي  ت�ص��اعد 
لإج��ر�ء  و�إد�رت���ها  معه��ا  �لتع�ام���ل  لي�ص���هل  �ل��و�دي، 
�لتحلي��ات �ملكاني��ة �ملنا�ص��بة لبيان��ات ح��و�ص �لو�دي 
با�ص��تخد�م �لنمذج��ة �لآلي��ة، يتم من خالها �إنت��اج 
�أهمي��ة  ذ�ت  معلوم��ات  تت�صم��ن  رقمي��ة  خر�ئ��ط 
منا�ص��بة  �إجاب��ات  عل��ى  �حل�ص��ول  �أج��ل  م��ن  كب��رى 

م��ن �أج��ل تنفي��ذ ��ص��رت�تيجيات تنمي��ة �ل��و�دي.
منه��ج  ع��ل��������ى  در�����ص���ت���ه  ع�����ص��ريي يف  و�ع��ت��م��������د 
�ل��ت��ح��ل��ي��������ل �مل��ك��ان��������ي و�ل��و���ص��ف��������ي ب��ا���ص��������ت��خ��ا���ص 
�لف�صائي��ة  �مل��رئ��ي��������ات  م��������ن  �ل��رق��م��ي��������ة  �ل��ب��ي��ان��������ات 
�لطبيعي��ة  �لبني��ة  ومن��وذج DEM وخر�ئ��ط 
�لإح�صائي��ة  �لأ�ص��اليب  وظف��ت  كم��ا  و�لب�ص��رية، 
تو�صل��ت  بينما  نتائجه��ا،  لتمثي��ل  و�خلر�ئطي��ة 
�لبيان��ات  م��ن  رقمي��ة  خر�ئ��ط  �إنت��اج  �إل��ى  �لدر��ص��ة 
�لف�صائي��ة  �ملرئي��ات  م��ن  و�مل�ص��تخل�صة  �ملتاح��ة 
تت�صم��ن  للمنطق��ة،  �لرقم��ي  �لرت��ف��������اع  ومن��������وذج 
�مل��ق��رتح��������ة ملنطق��ة  �ل��ت��ن��م��ي��������ة  و�أم��اك��������ن  جم��������الت 

�لدر��ص��ة.
�أن ح��و�ص  �لدر��صة  تبي��ن من خال  �أنه  و�أك��د 
و�لث��رو�ت  �لإمكان��ات  م��ن  �لعدي��د  ي�ص��م  �ل��و�دي 
�لت��ي  و�لثقافي��ة  و�لب�ص��رية و�حل�صاري��ة  �لطبيعي��ة 
�مل�ص��تد�مة  �لبيئي��ة  �لتنمي��ة  لتحقي��ق  ركي��زة  تع��د 
ب��ال��������و�دي ف��������ي �مل��ج��������الت �ل��زر�ع��ي��������ة و�حل��ي��و�ن��ي��������ة 

و�ل�صناع��ية و�لعمر�ني��ة و�لتجاري��ة و�ل�ص��ياحية.
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متابعات

الجامعة تكرم المرابطين بالحد الجنوبي
 عبدالعزيز رديف

 
�ل��دك��ت��ور  �لأ���ص��ت��اذ  �جل��ام��ع��ة  م��دي��ر   برعاية 
و�لآد�ب  �لعلوم  كلية  نظمت   �ل�صلمي،  فالح 
�ملا�صي، حفل  �لأحد  م�صاء  بظهر�ن �جلنوب، 
تكرمي للجنود �ملر�بطني على �حلد �جلنوبي 
�مل�صاركني يف عا�صفة �حلزم و�إعادة �لأمل من 

خمتلف �لقطاعات �لع�صكرية.
�لتعليمية  وكرم وكيل �جلامعة لل�صوؤون 
دع���ج���م،  �آل  ���ص��ع��د  �ل���دك���ت���ور  و�لأك����ادمي����ي����ة 
م��ن �صباط  م��دي��ر �جل��ام��ع��ة، 310  ع��ن  نيابة 
و�ل��ق��و�ت  �مل�صلحة،  �ل��ق��و�ت  و�أفر�د  قطاعات 
�خلا�صة، و�حلر�ص �لوطني، وحر�ص �حلدود، 
�إل���ى تكرمي  �إ���ص��اف��ة  �ل��ع��ام،  �لأم���ن  ومن�صوبي 

�لقوة �لإمار�تية.
 و�أو�صح �آل دعجم يف كلمة �ألقاها خال 
�نطاقا من  ي��اأت��ي  �لتكرمي  ه��ذ�  �أن  �حل��ف��ل، 
و�ملجتمعية  و�ل��وط��ن��ي��ة  �ل�����ص��رع��ي��ة  �ل��ر���ص��ال��ة 

جلامعة �مللك خالد.
وق������ال »ج�������اءت ه�����ذه �مل�����ب�����ادرة ل��ت��ك��رمي 
�جلنوبي،  باحلد  �ملر�بطة  �لأمنية  �لقياد�ت 
ك���رم���ز ع����رف����ان ووف�������اء لأول����ئ����ك �لأب����ط����ال، 
يدمي  �أن  �مل��ول��ى  �صائا  ل��ذك��ر�ه��م،  وتخليد� 
و�أن  و�ل�صتقر�ر،  �لأم��ن  �حلرمني  ب��اد  على 
�أق��د�م��ه��م،  ويثبت  �مل��ر�ب��ط��ني،  �جل��ن��ود  ين�صر 
ويرحم �صهد�ءهم. و�أ�صاف "تكرمي �ملر�بطني 
على �حلدود ياأتي �صمن �ملبادر�ت �لتي تبنتها 

�جلامعة للوقوف مع حر��ص �أمن �لوطن«.
 من ج��ان��ب��ه، ث��م��ن ق��ائ��د ق��ط��اع حر�ص 
نا�صر  �لعقيد  �جل��ن��وب،  ب��ظ��ه��ر�ن  �حل����دود 
ومن�صوبيها  �جل��ام��ع��ة  ج��ه��ود  �ل��ق��ح��ط��اين، 
�صت�صهم  باإذن �هلل  �لتي  �ملبادرة  لإقامة هذه 
على  �مل��ر�ب��ط��ني  وت��ك��رمي  وت�صجيع  دع���م  يف 

�حلد �جلنوبي.
موؤ�ص�صات  بني  �ملتجذرة  »�لعاقة  وق��ال 
ه����ذ� �ل���وط���ن ورج�����ال �أم���ن���ه �أ���ص��ب��ه م���ا ت��ك��ون 
�للحمة  على  ت��دل  مرت�بطة  وثيقة  ب�صل�صلة 
خالد  �مل��ل��ك  ب��ه جامعة  ق��ام��ت  وم��ا  �لوطنية، 
و�لوطني  �لديني  �لرت�بط  عمق  يوؤكد  �ليوم 

ما بني موؤ�ص�صات �لوطن وجمتمعه«.
ب��ع��د ذل���ك ت���و�ل���ت ف���ق���ر�ت �حل��ف��ل �ل��ت��ي 
�صعبية،  وع��رو���ص��ا  ���ص��ع��ري��ة  ق�����ص��ائ��د  ���ص��م��ل��ت 
�ل�صعبية  �جل���ن���وب  ظ���ه���ر�ن  ف���رق���ة  ق��دم��ت��ه��ا 
و�أوبريت »�صنعاء �أخت �لريا�ص« ، من كلمات 

وكيل �جلامعة �لدكتور حممد �حل�صون.
و�خ����ت����ت����م �حل����ف����ل ب��ت�����ص��ل��ي��م �ل��������دروع 
و�ل�����������ص�����ه�����اد�ت ل���ل���م���ك���رم���ني م�����ن خم��ت��ل��ف 

�لقطاعات �لع�صكرية.
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الطب تشارك في مؤتمر علمي
 بالواليات المتحدة

سارة القحطاني
�ملخ  لطب  �لعاملي  �لكوجنر�ص  موؤمتر  يف  �لطب  كلية  يف  ممثلة  �جلامعة  �صاركت 
�إ�صر�ف  حتت  بحثية،  �أور�ق  ب�7  �ليابانية،  كيوتو  مبدينة  �أقيم  �ل��ذي  و�لأع�صاب 
�أ�صتاذ طب �ملخ و�لأع�صاب �مل�صاعد �لدكتور عادل علي �لهز�ين، ومب�صاركة عدد من 
طاب وطالبات �لكلية و�أطباء �لمتياز. وق�صمت �لبحوث �إلى ثاث جمموعات 
تناولت »��صطر�بات �لذ�كرة »�لزهامير«، و�لت�صلب �للويحي، و�ل�صد�ع �لن�صفي 
�أبر�ر  وقدمها �لدكتور �لهز�ين نيابة عن �لفريق �لبحثي  �ملكون من �لطالبات: 

بن عبا�ص، حنان �لبي�صي، لني �صرحان،  هيفاء �آل �لفرد. 

23 نشاطا للنادي اإلعالمي 
سارة القحطاني

ب��اجل��ام��ع��ة،  23 برناجما  �ل��ن��ادي �لإع��ام��ي يف ق�صم �لإع����ام و�لت�����ص��ال  يقيم 
�لفنية  �لإر�صادية و�لثقافية و�مللتقيات  �لن�صاطات  �لف�صل، تتنوع بني  خال هذ� 
و�لدور�ت �لتدريبية.  وقالت م�صرفة ق�صم �لإعام، نورة عامر، �إن هذه �لأن�صطة 
تاأتي �إميانا من �لق�صم باأهمية �لأن�صطة غري �ل�صفية، و�إ�صهامها يف رفع مهار�ت 
�لطالبة وتدريبها على �لتفكري و�لإبد�ع وتقدمي �ملبادر�ت �لتي تنمي �إيجابيتها 
يف  وبخا�صة  ي�صهدها،  ح��ادة  مناف�صة  ظل  يف  �لعمل  �صوق  يف  للمناف�صة  وتعدها 

ميد�ن �لإعام و�لت�صال نتيجة �لتطور�ت �ملت�صارعة فيه.
 وقد درج ق�صم �لإعام و�لت�صال على تنظيم عديد من �لفعاليات و�لأن�صطة 
�لتي يتم �لتخطيط لها منذ بد�ية �لعام �لدر��صي، بحيث تغطي بر�جمه جميع 
وجاءت  �لقدر�ت.  وبناء  �لذ�تية  �لتنمية  وجم��الت  و�ملجتمعية  �لعلمية  �ملجالت 
تتعلق  تخ�ص�صية  جو�نب  يف  �لأن�صطة  من  ع��دد�  مت�صمنة  �جلديد  �لعام  خطة 
مبهار�ت �لبحث �لعلمي و�لكتابة �ل�صحفية باأ�صكالها �ملختلفة و�لإنتاج و�ملونتاج 
و�لت�صوير �لحرت�يف و�لت�صميم �جلر�فيكي.  وحر�صت �إد�رة �لق�صم على �ختيار 
�أهل �خلربة و�لتخ�ص�ص �صو�ء من د�خل �جلامعة �أو خارجها لتدريب �لطالبات، 

ما يحقق روؤية �جلامعة ور�صالتها يف ربط طالباتها  باملجتمع.

برامج تهيئة الستقبال الطالبات
نادية الخثعمي

علوم  )�لريا�صيات،  �أق�صامها  بجميع  رفيدة،  باأحد  و�لآد�ب  �لعلوم  كلية   ��صتهلت 
�لطالبات  �لدر��صي برب�مج تهيئة ل�صتقبال  �لعام  �حلا�صب و�للغة �لإجنليزية(، 
�لتعليمية  �لتجهيز�ت  وح�صر  �لأك��ادمي��ي��ة،  �جل���د�ول  معاجلة  يف  وم�صاعدتهن 

و��صتكمال م�صتلزمات �لقاعات �لدر��صية.

استقبال مستجدات اإلعالم 
�مل�صتجد�ت  �ل��ط��ال��ب��ات  م��ن  ع���دد�  ب��اجل��ام��ع��ة،  و�لت�����ص��ال  �لإع����ام  ق�صم  ��صتقبل 
�لرتتيبات ل�صتقبالهن  �لإعامي جميع  �لنادي  �أع�صاء  للعام 1439.  وقد نظم 
مت  بالق�صم،  متقدمة  م�صتويات  من  متطوعات  بطالبات  بال�صتعانة  و�إر�صادهن، 

توزيعهن يف جميع مر�فق �جلامعة.
كما قام �أع�صاء �لفريق باأخذ �مل�صتجد�ت يف جولة �صريعة لتعريفهن مبر�فق 
�لنادي  موقع  �إل��ى  و�صول  �لق�صم  وموقع  �لدر��صية  �لقاعات  و�أم��اك��ن  �جلامعة 
و�لأنظمة  باللو�ئح  وتعريفهن  و�ل�صيافة  �ل�صتقبال  فيه  يقام  حيث  �لإعامي، 
�خلا�صة باجلامعة عامة وبالق�صم خا�صة، و�لإجابة على �ل�صتف�صار�ت و�لت�صاوؤلت 
عو�ص  �لدكتور  �لأ�صتاذ  �لإع���ام،  بق�صم  �لتدري�ص  هيئة  ع�صو  و���ص��ارك    . كافة 

�إبر�هيم عو�ص، بكلمة �ألقاها عرب ح�صاب �لنادي على �صناب �صات بهذه �ملنا�صبة، 
مبينا فيها �خللفية �لتاريخية لاإعام و�أهميته، لكونه يعد علما متطور�، ومن 
علوم �لع�صر �حلديث .  وختم عو�ص كلمته بتهنئة �مل�صتجد�ت على دخولهن هذ� 

�ملجال. 

جولة تفقدية بآداب رفيدة
نادية الخثعمي

جولة  �لغر�بي  �صلمى  �لدكتور  رفيدة،  باأحد  و�لآد�ب  �لعلوم  كلية  عميدة  �أج��رت 
مثالية  تعليمية  لبيئة  ي��ل��زم  م��ا  لتهيئة  وذل���ك  �لكلية،  م��ر�ف��ق  جلميع  تفقدية 
للطالبة.  وبد�أت �لغر�بي جولتها بالقاعات �لدر��صية ومتابعة تفعيل �ملحا�صر�ت، 
كما  بالكلية،  �حل�صانة  م�صكلة  وعاجلت  �لطابية  �ل�صتثمار�ت  �إلى  توجهت  ثم 
وجهت مطعم �لكلية باإعد�د  جميع ما يلزم جتهيزه للطالبات. ثم عرجت على 
الوحدات الأكادميية )خدمات الطالبة -الإر�صاد الأكادميي - الن�صاط الطابي(، 
مر�فق  �أو�صاع  على  وتطمئن  �لأكادميية،  �لأق�صام  بزيارة  جولتها  تختم  �أن  قبل 

�لكلية ووحد�تها.

درع الوحدة المثالية للتشغيل والصيانة
ليلى الشهراني

ح�صلت وحدة �لت�صغيل و�ل�صيانة بالكلية على درع )�لوحدة �ملثالية(، وذلك لكونها 
باجلامعة.   �لبنات  كليات  جميع  م�صتوى  على  و�ل�صيانة  للخدمات  وحدة  �أف�صل 
وياأتي هذ� �لتكرمي يف ظل �لدعم و�مل�صاندة �ملتو��صلة من مدير �جلامعة �لأ�صتاذ 
�لدكتور  فالح �ل�صلمي جلميع جهات �جلامعة، ومبتابعة دوؤوبة من عميدة �لكلية 

�لدكتورة منرية �أبو حمامة.
 

التربية تحتفل بطالباتها المستجدات 
هنادي الشهراني 

�أقام نادي �لرتبية للبنات باأبها،  �لربنامج �لتعريفي للطالبات �مل�صتجد�ت و�حتوى 
على كلمة م�صاعدة عميد �لكلية �لأ�صتاذة �لدكتورة لبنى �لعجمي، و�ألقتها نيابة 
بالتهنئة خلادم �حلرمني  تقدمت  �إذ  �لفيفي؛  نورة  �لدكتورة  �لكلية  وكيلة  عنها 
�صلمان  ب��ن  حممد  �لأم���ني  عهده  وويل  عبد�لعزيز  ب��ن  �صلمان  �مللك  �ل�صريفني 

مبنا�صبة حلول �ليوم �لوطني �ملجيد يوم �لعزة و�لكر�مة و�لفخر و�لعتز�ز.
ونبهت �لطالبة �مل�صتجدة �إلى كيفية �لتاأقلم مع �ملرحلة �جلامعية وزميات 
�لدر��صة �جلديد�ت و�أن ت�صتقبل هذه �ملرحلة باجلد و�لجتهاد و�لثقة بالنف�ص. ثم 
جاءت كلمات �لقبول �لت�صجيل، و�صوؤون �لطالبات، و�لتطوير و�جلودة،  و�لتعليم 
الإلكرتوين، والإر�صاد الأكادميي والن�صاط الطابي، وكلمة مكتب الأمن. �صهد 
يف  للطالبات  �لد�عمة  �لعلمية  و�مل���و�د  �ملن�صور�ت  م��ن  �لعديد  ت��وزي��ع  �لحتفال 

م�صريتهن �لتعليمية.

نادي التربية يحتفل باليوم الوطني
هنادي الشهراني 

 �أقام نادي �لرتبية بكلية �لرتبية للبنات باأبها، حتت رعاية عمادة �صوؤون �لطاب 
ووكالة �لعمادة ل�صوؤون �لطالبات، فعالية �ليوم �لوطني للملكة �لعربية �ل�صعودية، 
بح�صور جميع من�صوبات كلية �لرتبية ووكالة �صوؤون �لطالبات.  و�صملت �حلفل 
�إجن��از�ت حكام  ق��ادة»، وت�صمن �لركن �خلا�ص بها عر�صا لأب��رز  فعالية »م�صرية 
بالإ�صافة  �صلمان،  �مللك  �مللك عبد�لعزيز حتى عهد  �ملوؤ�ص�ص  �ل�صعودية من عهد 
�ل��ذي ت�صمن عر�صا لروؤية 2030 من حيث �هد�فها   « �إل��ى ركن »م�صتقبل وطن 
وجمالتها و�إجر�ء�ت تنفيذها. وكذلك ت�صمن ركن »�صعوديون ملهمون»، ت�صمن  

عر�صا لأبرز �ل�صخ�صيات �ل�صعودية �لتي متيزت عامليا يف جمالت خمتلفة منها: 
�ل�صيا�صة، و�لأدب، و�لطب، و�لفيزياء، وغريها. و�أما ركن »ربوع بادي» فقد حوى 
عر�ص ر�صوم �لطالبات لبع�ص معامل �ملدن �ل�صعودية ومنها: مكة �ملكرمة، و�ملدينة 
تتمت �لفعالية باإطاق معر�ص فني ملنتجات  �ملنورة،  وجدة، و�لريا�ص، و�أبها. و�خمُ

طالبات �لكلية حتت مظلة روؤية2030، بهدف دعم جميع مو�هب �لطالبات.

احتفال وطني وترحيب بالمستجدات
نادية الخثعمي 

نظم مكتب الن�صاط الطابي بكلية العلوم والآداب باأحد رفيدة، مب�صاركة عمادة 
و�لريا�صيات،  �حلا�صب،  )علوم  �لكلية  و�أق�صام  موهبة  ومركز  �ل��ط��اب،  ���ص��وؤون 
بالطالبات  و�لرتحيب  �لوطني  �ل��ي��وم  مبنا�صبة  �حتفال  �لإجن��ل��ي��زي��ة(،   و�للغة 

�مل�صتجد�ت.
وبد�أ �حلفل بال�صام �مللكي ثم �آيات من �لذكر �حلكيم، تاها كلمة لعميدة 
�لكلية �لدكتورة �صلمى �لغر�بي، جددت من خالها �لولء و�لبيعة للوطن،  كما 
قدمت �لرتحيب بالطالبات �مل�صتجد�ت، م�صلطة �ل�صوء على  �للو�ئح �جلامعية.

وطنية  �نا�صيد  �لوطني،  �ل��ي��وم  ع��ن  باوربوينت  ع��رو���ص  �لربنامج  وتخلل 
و�أخرى ترحيبية بالطالبات �مل�صتجد�ت. و�ختتم �حلفل بر�صالة موجهة جلميع 
�صنو�تهن  من  و�ل�صتفادة  و�ملعرفة  �لعلم  على  �حلر�ص  على  حثتهن  �لطالبات، 

�لأكادميية. 

آداب أبها تحتفل باليوم الوطني 
أمينه المدني 

�أقامت كليات )�لعلوم �لإن�صانية، �ل�صريعة، �للغات - و�لعلوم( حفل �ليوم �لوطني 
متز�منا مع حفل لقاء �مل�صتجد�ت حتت رعاية عمادة �صوؤون �لطاب.

و�أقيم �حلفل يف م�صرح كلية �لعلوم )ق�صم �لعام و�لت�صال(، وبد�أ بال�صام 
�ملنظمة،  �لكليات  �لقر�آن �لكرمي، ثم كلمة م�صاعد�ت عمد�ء  �آيات من  �مللكي، ثم 

�ألقتها نيابة عنهن �لدكتورة خديجة �حلفظي �لتي رحبت بامل�صتجد�ت.
وذك����رت �حل��ف��ظ��ي م��ا ب��ذل��ت��ه �حل��ك��وم��ة �ل��ر���ص��ي��دة م��ن �أج���ل �ل��ع��ل��م و�لتعلم 
�أن  موؤكدة  �ملتقدمة،  �ل��دول  �إلى م�صاف  بالوطن  ت�صل  باملو�طن حتى  و�لرتقاء 
كل  يقدمون  �مل�صوؤولني  وجميع  �ل�صلمي  فالح  �لدكتور  �لأ�صتاذ  �جلامعة  مدير 
خال  م��ن  و�ل��ع��ن��اي��ة  �ل��رع��اي��ة  لهم  وي��ب��ذل��ون  و�ل��ط��ال��ب��ات  للطاب  �لت�صهيات 
توعيتهم باأنظمة ولو�ئح �جلامعة وما تقدمة �أي�صا �لعماد�ت �مل�صاندة، ومن �أهمها 
�لطاب  �صوؤون  وعمادة  �لإلكرتوين،  �لتعليم  وعمادة  و�لت�صجيل،  �لقبول  عمادة 

و�لإر�صاد �لطابي.
 وو�صحت �حلفظي للطالبات باأن عليهن �للتز�م مبا يف �للو�ئح و��صت�صعار 
�لإر���ص��اد  ب��وح��د�ت  تعريفية  ف��ق��ر�ت  �حلفل  تخلل  و�لعلن.  �ل�صر  يف  �هلل  مر�قبة 

�لأكادميي و�لأن�صطة �لطابية وبر�جمها.

حملة ضد الشائعات المغرضة
زهراء حبتر 

�لوطني  �ل��ي��وم  مبنا�صبة  حفا  �ملالية،  و�لإد�رة  �مل��ن��زيل  �لقت�صاد  كليتا  �أق��ام��ت 
�لن�صيد  ث��م  �ل��ك��رمي  ب��ال��ق��ر�آن  �حل��ف��ل  و�ب��ت��د�أ  �مل�صتجد�ت.  �لطالبات  و��صتقبال 
�ل��وط��ن��ي، ث��م كلمة ع��م��ي��دة �لق��ت�����ص��اد �ل��دك��ت��ورة ف��وزي��ة غ��ري�����ص �ل��ت��ي خاطبت 
على  وحفزتهن  �ل��وط��ن،  من  ج��زء  �جلامعة  �أن  مو�صحة  �مل�صتجد�ت،  �لطالبات 

�لنجاح  و�لتميز.
منها،  �حل��م��اي��ة  وكيفية  �ملغر�صة  �ل�صائعات  حملة  �إط���اق  مت  ذل���ك،  عقب 
�لتوحيد،  �وبريت عن  ، ثم فقرة  �لفنت  و�إث��ارة  �لتحري�ص  وكذلك ها�صتاق �صد 

�أد�ها جمموعه من طالبات �لكلية.
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آل فائع: إتاحة 31 برنامجا يؤكد
سعي الجامعة للتوسع في الدراسات العليا

مشهور العمري

����ص���ل���ط ع���م���ي���د �ل�����در�������ص�����ات �ل��ع��ل��ي��ا 
و�مل�����ص��رف ع��ل��ى ك��ر���ص��ي �مل��ل��ك خالد 
بن  �أحمد  �لدكتور  �لعلمي،  للبحث 
كيفية  على  �ل�صوء  فائع،  �آل  يحيى 
�لعليا  �ل��در����ص��ات  ب��ر�م��ج  يف  �لقبول 
وخ���ط���ة �ل���ع���م���ادة خ����ال �ل�����ص��ن��و�ت 
�ل�صوء  �ألقى  كما  و�ملقبلة،  �ملا�صية 
�أي�صا على كر�صي �مللك خالد للبحث 
�لعلمي ور�صالته و�أهد�فه �مل�صتقبلية 

و�أن�صطته.

ما دور الدرا�سات العليا يف 
خدمة العملية التعليمية 

باجلامعة.. وكيف كان 
ت�سكيلها؟

�أمُن�����ص��ئ��ت ع���م���ادة �ل���در�����ص���ات �ل��ع��ل��ي��ا 
ب�����ص��دور �أم�����ر �مل���ق���ام �ل�����ص��ام��ي ع��ام 
1419)1999(، لتقوم بدورها �لعلمي 
و�ل��ب��ح��ث��ي م���ن خ����ال �إي���ج���اد بيئة 
ب��رب�م��ج  ت��رت��ق��ي  وعلمية  �أك��ادمي��ي��ة 
�لدر��صات �لعليا وفق معايري �جلودة 
مب���ا ي��ت��و�ف��ق م���ع ���ص��ي��ا���ص��ة �جل��ام��ع��ة 
يف خ��دم��ة �ل��وط��ن و�مل��ج��ت��م��ع، ومب��ا 
�لعلمي  بالبحث  �لرت��ق��اء  يف  يمُ�صهم 
يف خم��ت��ل��ف �ل��ت��خ�����ص�����ص��ات، وي��ف��ت��ح 
�لأف�������ق ل��ل��ت��و����ص��ل م����ع �جل���ام���ع���ات 
�ملحلية و�لعاملية يف خمتلف �ملجالت 

�لعلمية و�لبحثية.
�لعليا  �ل���د�ر����ص���ات  �أن  و�ل���و�ق���ع 
م����ن �مل����ر�ح����ل �مل���ه���م���ة يف م��ن��ظ��وم��ة 
�أ�صا�صية  ورك��ي��زة  �جلامعي،  �لتعليم 
فوق  م��ا  ملرحلة  �لتعليم  رك��ائ��ز  م��ن 
�ل���ب���ك���ال���وري���و����ص، وحت���ر����ص ع��م��ادة 
روؤي��ة  حتقيق  على  �لعليا  �لدر��صات 
�جل���ام���ع���ة ور����ص���ال���ت���ه���ا و�أه����د�ف����ه����ا، 
وذل��������ك م�����ن خ�������ال ت����وف����ري ب��ي��ئ��ة 
��زة  �أك��ادمي��ي��ة وبحثية ج��اذب��ة وحم��فِّ
�لعليا  �ل���در�����ص���ات  ب���رب�م���ج  ت��رت��ق��ي 
وخم��رج��ات��ه��ا وف��ًق��ا مل��ع��اي��ري �جل���ودة 

�لعاملية.
دور  لتحقيق  �ل��ع��م��ادة  وت�صعى 
ريادي يف جمال �لدر��صات �لعليا من 

خ��ال دوره���ا يف �لإ���ص��ر�ف و�ملتابعة 
يتعلق  ما  لكل  و�لتطوير  و�ملر�جعة 
ب����ال����در������ص����ات �ل���ع���ل���ي���ا، ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق 
و�ل���ت���ك���ام���ل م����ع ك���ل���ي���ات �جل���ام���ع���ة 
منها  �إ���ص��ه��ام��ا  �لعلمية؛  و�أق�����ص��ام��ه��ا 
�لوطنية  �لتنمية  �أه��د�ف  يف حتقيق 

�حلديثة وخططها. 
�ل��ك��ب��ري  �ل����ت����ح����ول  �����ص����وء  ويف 
من  �ل�����ص��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  للمملكة 
و����ص��ت�����ص��ع��ار�   ،2030 روؤي�������ة  خ�����ال 
لأهمية �لدر��صات �لعليا، فقد عملت 
�ل��ع��م��ادة ع��ل��ى �إق��ام��ة م��وؤمت��ر علمي 
يف  خ��ال��د  �مل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ت�صت�صيفه 
رج���ب �مل��ق��ب��ل، ب��ع��ن��و�ن  »�ل��در����ص��ات 
�لعليا يف �جلامعات �ل�صعودية �لو�قع 
و�آفاق �لتطوير«، كما ت�صعى �جلامعة 
�إل����ى ����ص��ت�����ص��اف��ة ع��م��د�ء �ل��در����ص��ات 
�ل��ع��ل��ي��ا يف �جل���ام���ع���ات �ل�����ص��ع��ودي��ة 
بالتز�من مع عقد هذ� �ملوؤمتر �ملهم. 

  
كيف يتم القبول

يف برامج الدرا�سات العليا؟
�آل���ي���ات و���ص��و�ب��ط دقيقة  ي��ت��م وف���ق 
مب��ا ي��ت��و�ف��ق م��ع �ل��ائ��ح��ة �مل��وح��دة 
ل���ل���در�����ص���ات �ل��ع��ل��ي��ا يف �جل���ام���ع���ات 
�لتنفيذية  وق���و�ع���ده���ا  �ل�����ص��ع��ودي��ة 
و�أمُق���رت  �ل��ع��م��ادة،  عليها  عملت  �لتي 
من جمل�ص �جلامعة، و�عتمدت من 
�لآليات  وتبد�أ  �لتعليم،  وزير  معايل 
مبخاطبة �لكليات و�لأق�صام �لعلمية 
لتحديد الربامج املتاحة، وال�صروط 
ومن  �ملقرتحة،  و�لأع���د�د  �ملطلوبة، 
ث��م ت��ع��ر���ص ع��ل��ى جم��ال�����ص �لأق�����ص��ام 
�ل���ع���ل���م���ي���ة و�ل���ك���ل���ي���ات ث����م جم��ل�����ص 
�لعمادة،  ومنها �إلى جمل�ص �جلامعة 

لإقر�رها.
بعد ذلك يتم �لإعان على موقع 
�جلامعة، وعن طريق جميع و�صائل 
ل�صتقبال  �لج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��و����ص��ل 
�لدر��صات  برب�مج  �للتحاق  طلبات 
�لعليا، وهنا �أقف وقفة مهمة تتعلق 
�لتخفيف  �ل��دوؤوب يف  �لعمادة  بعمل 
ع��ل��ى �مل��ت��ق��دم��ني و�مل��ت��ق��دم��ات ع��ن��اء 
�لو�صول للجامعة، وذلك من خال 

طالبنا
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فتح �ملجال للقبول �لإلكرتوين عن 
طريق �لبو�بة �لإلكرتونية للعمادة، 
وللتذكري فاإن �لعمادة عملت وتعمل 
على نقل جميع خدماتها يف مرحلة 
ما بعد �لقبول، مثل �لتاأجيل وحذف 
�لعلمي،  و�لإر�صاد  �لدر��صي،  �لف�صل 
�ل��درج��ة  وم��ن��ح  �ل��ر���ص��ائ��ل،  وت�صجيل 

و�لتخريج �إلى �لنظام �لإلكرتوين.
   

وماذا عن التو�سع
يف برامج الدرا�سات العليا؟

خ���ط���ت �ل���ع���م���ادة خ�����ال �ل�����ص��ن��و�ت 
�لعمل  يف  متميزة  خطو�ت  �ملا�صية، 
ع��ل��ى ف��ت��ح ب��ر�م��ج �ل��در����ص��ات �لعليا 
مل��رح��ل��ت��ي �مل��اج�����ص��ت��ري و�ل���دك���ت���ور�ه،  
وبلغ عدد �لرب�مج �ملتاحة حتى نهاية 
برناجما  يف خمتلف  �لعام، 31  هذ� 
و�لإن�صانية،  �لعلمية  �لتخ�ص�صات 
منها: 21 برناجما ملرحلة �ملاج�صتري 

و10 بر�مج  ملرحلة �لدكتور�ه.
يف  ممثلة  �جل��ام��ع��ة  ت�صعى  كما 
عمادة �لدر��صات �لعليا، وبدعم كبري 
من  مدير �جلامعة �لأ�صتاذ �لدكتور 
ف���ال���ح �ل�����ص��ل��م��ي، ووك���ي���ل �جل��ام��ع��ة 
�لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �لعليا  ل��ل��در����ص��ات 
وبالتعاون  �حلربي،  ماجد  �لدكتور 
م���ع �ل��ك��ل��ي��ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة ب��اجل��ام��ع��ة، 
�لعليا  �لدر��صات  بر�مج  يف  للتو�صع 
مع  �ملتقدمني  رغبات  يحقق  ب�صكل 
ومبا  �لعمل،  �صوق  ملتطلبات  �ملو�زنة 
�ل��ت��ي تعاي�صها  �مل��رح��ل��ة  ي��ت��و�ف��ق م��ع 
وذل��ك  �ل�����ص��ع��ودي��ة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة 
�لوطني  �لتحول  برنامج  من خال 
وروؤية �ململكة 2030، ويتم حاليا ومن 
خ���ال �لأق�����ص��ام �ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل��ل��ج��ان 
من  عدد  فتح  على  �لعمل  �ملخت�صة، 
ب���ر�م���ج �مل��اج�����ص��ت��ري و�ل���دك���ت���ور�ه يف 

خمتلف �لتخ�ص�صات �لعلمية.
 

بحكم اإ�سرافكم على كر�سي
امللك خالد للبحث العلمي،

كيف تراه  حاليا وم�ستقبال؟ 
�ملادة  �إلى  ��صتناًد�  �لكر�صي  �إن�صاء  مت 
�لتعليم  نظام جمل�ص  )20/18( من 
قر�ر  وبناء على  و�جلامعات،  �لعايل 
جم��ل�����ص ج���ام���ع���ة �مل���ل���ك خ���ال���د ذي 
�ملتخذ   )1426/1425-3-2( �ل��رق��م 
�جلامعي  للعام  �لثالثة  �جلل�صة  يف 
1426/25 �ملنعقدة بتاريخ 1426/3/3 
�إن�صاء كر�صي  �ملو�فقة على  �ملت�صمن 

�مللك خالد للبحث �لعلمي.
وبناء على ذلك مت توقيع عقد 
�ت��ف��اق��ي��ة �إن�����ص��اء ك��ر���ص��ي �مل��ل��ك خالد 
�مللك  موؤ�ص�صة  ب��ني  �لعلمي  للبحث 

خ����ال����د �خل�����ريي�����ة، ومي���ث���ل���ه���ا �أم����ري 
م��ن��ط��ق��ة ع�������ص���ري ����ص���اح���ب �ل�����ص��م��و 
بن  خ��ال��د  ب��ن  في�صل  �لأم���ري  �مللكي 
ع��ب��د�ل��ع��زي��ز، وج��ام��ع��ة �مل��ل��ك خ��ال��د، 
ومي��ث��ل��ه��ا م���ع���ايل م���دي���ر �جل��ام��ع��ة، 

وذلك يف مطلع عام 1427 )2006(.
وب�����د�أ �ل��ع��م��ل يف �ل��ك��ر���ص��ي من 
ح��ي��ن��ه،  وي�����ص��ع��ى  م��ن خ���ال روؤي��ت��ه 
ور�ئ��دة  متميزة  بحثية  جهة  ليكون 
�إحياء تر�ث �مللك خالد، وتقدمي  يف 
�لتي  و�لعلمية  �لتنموية  �لإ�صهامات 
حيث  وم��ن  �ملنطقة،  ق�صايا  ت��خ��دم 
�لر�صالة فهو ي�صعى �إلى �إحياء تاريخ 
�مللك خالد بن عبد�لعزيز، وت�صليط 
�لتنموية  �لإ���ص��ه��ام��ات  على  �ل�����ص��وء 
يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت �ل��ت��ي مت��ت يف 
�ل��ب��ح��ث �لعلمي يف  ع��ه��ده، وحت��ف��ي��ز 
و�لتنموية  �لعلمية  �جلو�نب  جميع 
منطقة  بتاريخ  و�لعناية  �ملختلفة، 

ع�صري وم�صرية �لتنمية بها.
�لإد�ري����ة  للهيكلة  بالن�صبة  �أم���ا 
ل��ل��ك��ر���ص��ي، ف��ه��ن��اك ه��ي��ئ��ة �إ���ص��ر�ف��ي��ة 
تتولى ر�صم �صيا�صاته ومتابعة حتقيق 
ل��ه، وت��ق��وم  بدعم  �أه��د�ف��ه �ملر�صومة 
و�مل�صورة يف حماوره  بالر�أي  �لكر�صي 
�ل��ع��ل��م��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق �أف�����ص��ل �ل��ن��ت��ائ��ج 
�مل��م��ك��ن��ة، وت��ت��ك��ون ب��رئ��ا���ص��ة ���ص��اح��ب 
�ل�����ص��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم�����ري ف��ي�����ص��������ل ب�ن 
يف  وت�صم  �لع���زي�ز،  عب��د  ب�ن  خ��الد 
ع�صويتها معايل مدير �جلامعة نائبا 
ل��ل��رئ��ي�����ص، وع�����ص��وي��ة ك��ل م���ن: وكيل 
و�لبحث  �لعليا  ل��ل��در����ص��ات  �جلامعة 
�ل��ع��ل��م��ي، وع��م��ي��د �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي، 
و�ل��در����ص��ات  �ل��ب��ح��وث  �إد�رة  وم��دي��ر 
مب��وؤ���ص�����ص��ة �مل���ل���ك خ���ال���د �خل���ريي���ة، 
و�ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة �مللك خالد 
�خل���ريي���ة، و�مل�������ص���رف ع��ل��ى �ل��ك��ر���ص��ي 
علمية  جلنة  وهناك  �لعلمي،  للبحث 
ت�������ص���ك���ل ب�����ق�����ر�ر م�����ن م����ع����ايل م���دي���ر 
�لعلمية  بال�صوؤون  تخت�ص  �جلامعة 
مهام  �إليها من  يوكل  وما  و�لبحثية، 

متعلقة باأن�صطة �لكر�صي �ملختلفة.
      

هل واجه الكر�سي
اأية معوقات؟

هي معوقات ل تذكر يف ظل �لدعم 
و�حل��ر���ص �ل��ذي جن��ده من �صاحب 
�ل�����ص��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم�����ري ف��ي�����ص��ل بن 
خالد و�إد�رة �جلامعة، ومن موؤ�ص�صة 
�ملعوق  ورمب��ا  �خل��ريي��ة،  خالد  �مللك 
�لب�صيط هو قلة �لدعم �ملايل، وذلك 
�لتو�صع يف  �ل��دع��م حت��د م��ن  �أن قلة 
�لأه��د�ف  وخدمة  �لكر�صي  ن�صاطات 

�لتي �أن�صئ من �أجلها.

صالون آفاق

أهم أنشطة الكرسي
قد مت تقدمي �لعديد من �للقاء�ت �لعلمية 
خ���ال �لأع������و�م �مل��ا���ص��ي��ة، �إذ ي��خ��ت�����ص كل 
بروؤية  �ملتعلقة  �جلو�نب  من  بجانب  لقاء 

�لكر�صي ور�صالته و�أهد�فه، وهي كالآتي:
ب��ح��وث  �لأول:  �ل��ع��ل��م��ي  �ل���ل���ق���اء    •

علمية عن �مللك خالد.
• �للقاء �لثاين: �لتطور �لقت�صادي 
عهد  يف  �ل�����ص��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  للملكة 

�مللك خالد بن عبد�لعزيز �آل �صعود.
�ل��ل��ق��اء �ل��ث��ال��ث: �حل��رك��ة �لعلمية   •
�ل���ع���رب���ي���ة  �مل���م���ل���ك���ة  و�ل���ث���ق���اف���ي���ة يف 
�ل�����ص��ع��ودي��ة يف ع��ه��د �مل��ل��ك خ��ال��د بن 

عبد�لعزيز �آل �صعود.   

• �ل��ل��ق��اء �ل���ر�ب���ع، و����ص���وف ي��ع��ق��د يف 
و�خلام�ص  �لر�بع  يف  �جلامعة  رح��اب 
عنو�ن  1439ه��� حتت  �لأول  ربيع  من 
�ململكة  يف  �لج��ت��م��اع��ي��ة  »�جل����و�ن����ب 
�لعربية �ل�صعودية يف عهد �مللك خالد 

بن عبد�لعزيز �آل �صعود«.   
ومن �مل�صروعات �لتي نفذها �لكر�صي، 
�لتي  �لبحثية  �مل�صروعات  من  عدد  متويل 
تخدم توجهه، ون�صر عدد من �لإ�صد�ر�ت، 

وهي كالآتي:
• �صجل �للقاء �لعلمي �لأول لتاريخ 

�مللك خالد بن عبد�لعزيز �آل �صعود.
�ل�������ص���ح���ي���ة  ت���ن���م���ي���ة �خل������دم������ات   •

�ل��ع��رب��ي��ة  �مل���م���ل���ك���ة  وت���ط���وي���ره���ا يف 
�ل�صعودية.

• �مللك خالد بن عبد�لعزيز �آل �صعود 
در��صة حتليلية يف منهجه �لقيادي.

�جل��ب��ل��ي  �ل����ق����ط����اع  يف  �ل���ت���ع���ل���ي���م   •
خالد  �مللك  عهد  يف  ج���از�ن  مبنطقة 

بن عبد�لعزيز.
�جلمعية  ل��ل��ق��اء  �لعلمي  �ل�صجل   •
�ملنعقد  �ل����12  �ل�صعودية  �لتاريخية 
مب���ن���ط���ق���ة ع�������ص���ري: ت�����اري�����خ ع�����ص��ري 

وح�صارتها عرب �لع�صور.
• �صجل �للقاء �لعلمي �لثاين لتاريخ 

�مللك خالد بن عبد�لعزيز �آل �صعود.

+ 
ق

فا
آ

• »�أي��������������ام م������ع �مل�����ل�����ك خ�����ال�����د ب��ن 
عبد�لعزيز« حما�صرة ملعايل �لدكتور 

حممد عبده مياين، رحمه �هلل.
�ل��روؤى �مل�صتقبلية يف خطب �مللك   •

خالد.. در��صة حتليلية.
من  �لثالث  �لعلمي  �للقاء  �صجل   •
�آل  عبد�لعزيز  بن  خالد  �مللك  تاريخ 

�صعود.
• جهود �مللك خالد يف دعم �لأقليات 
�لإ���ص��ام��ي��ة يف ���ص��وء وث��ائ��ق ر�ب��ط��ة 

�لعامل �لإ�صامي.
• �حلو�دث �ملرورية يف منطقة ع�صري 

و�آثارها �لجتماعية.

أهداف الكرسي
• �إبر�ز جهود �مللك خالد ودوره يف م�صرية تقدم ومناء �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

• �إجناز �مل�صروعات �لعلمية و�لدر��صات �مليد�نية �لتي تخدم �لق�صايا �ملعرفية و�لتنموية يف منطقة ع�صري.
• �إثر�ء ميادين عمل �لكر�صي و�هتماماته با�صتقطاب �لباحثني �ملحليني و�لدوليني من ذوي �خلربة و�لتميز �لعلمي.

• دعم �لبحوث و�لدر��صات �لعلمية، و�لر�صائل �جلامعية، و�لكتب، و�مل�صابقات، و�جلو�ئز �لتي تدخل يف جمالت 
�هتمام �لكر�صي.

• �إقامة �ل�صات و�لرو�بط �لعلمية مع �لهيئات و�ملنظمات و�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية �ملماثلة د�خليا وخارجيا.
• دعم وت�صجيع �لإبد�ع و�لبتكار يف جمالت عمل �لكر�صي.

• خدمة �لبحث �لعلمي و�إثر�ء �ملعرفة  بزيادة �لأبحاث و�لدر��صات عن �ململكة عموما ومنطقة ع�صري خ�صو�صا.
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سعيد العمري 

لدور  باجلامعة، ف.ع  �لطالبة  ت�صدت 
ع��ام��ا،   13 ي��ت��ج��اوز  مل  وع��م��ره��ا  �لأم 
ووقفت  �أ�صقائها،  تربية  على  وعملت 

على �صوؤونهم بعد وفاة و�لدتها.

وفاة ومعاناة
يف  ك����ن����ت  �أن  »م�����ن�����ذ  ع  ف.  وت�����ق�����ول 
�أع��ت��ن��ي باأخوتي  �ل���13م��ن ع��م��ري و�أن���ا 
فتحملت  ع��م��ر�،  ي�صغرونني  �ل��ل��ذي��ن 
�مل�����ص��وؤول��ي��ة م��ب��ك��ر� رغ��م��ا ع��ن��ي، وذل��ك 
�إث��ر مر�ص ع�صال،  وف��اة  و�لدتي  بعد 
وتكبدت �أنا و�إخوتي كل �أنو�ع �لأمل بعد 
�أن فقدنا و�لدتنا، فقد ع�صنا دون حنان 
�لأم ورع��اي��ت��ه��ا، وت���زوج و�ل���دي ب��ام��ر�أة 
باأننا  لنا  تنظر  كانت  ما  د�ئما  �أخ��رى، 
�أعد�ء لها ولي�ص كاأطفال فقدو� �أمهم.

لنا  تلق  مل  �لبيت  دخلوها  وم��ن��ذ 
ب���ال، كما �أن ب��ن��اء ع��اق��ة وط��ي��دة بني 
زوج����ة �أب����ي �جل���دي���دة  مل ت��ن��ج��ح ب���اأي 
حال من �لأحو�ل  بل كانت من  �أ�صعب 
و�إخ��وت��ي  �أن��ا  و�جهتنا  �لتي  �لتحديات 
�أن قبول  ���ص��ك  ب��ع��د وف���اة و�ل��دت��ي ول 
�لكثري  �لزوجة �جلديدة يتطلب منها 
من �لت�صحية، �إذ  �إنه لي�ص من �ل�صهل 
غري  �أولد�  ت��رب��ي  �أن  �مل����ر�أة  على  �أب����د�ً 
�أولدها، �إل �إذ� كان �هلل قد حباها قلبا 
ك��ب��ري�،  فمد  �إن�صانيا  و���ص��ع��ور�  ك��ب��ري�، 
ج�صور �لتفاهم مع �أولد �لزوج و�إن�صاء 
عاقة متينة و�صادقة ي�صتدعي �لكثري 

من �ل�صرب و�لت�صحية.
�أب م��ت��م��ي��زة  ول��ي�����ص��ت ك���ل زوج�����ة 
بذلك، كما �أننا مل نت�صور �أن نرى �مر�أة 
�أخ�����رى ج���دي���دة حت���ّل م��ك��ان و�ل��دت��ن��ا، 
فاقم  فالأمر  �صلطتها،  علينا  وتفر�ص 
و�لدتنا  على  ح�صرتنا  من  وز�د  حزننا 
و��صتبدلها  �أب��ي  ن�صيها  �لتي  �ل��ر�ح��ل��ة 
باأخرى، فقد �ختلط يف قلوبنا م�صاعر 
�ل��ك��ر�ه��ي��ة و�ل��رف�����ص و�خل�����وف يف �آن 
�ل��ذي ز�د  �حلاجز بيننا  و�ح��د، �لأم��ر 

لي�صعب، بل ي�صتحيل �أحيانا جتاوزه«.

دور األم
�إخوتي  �أكرب  �أنني  ع »مبا  وتو��صل ف. 
�أحت���م���ل  �أن  ق�������ررت  ف���ق���د  �ل����ث����اث����ة، 
و�لدتي  �أخ��ل��ف  و�أن  مبكر�،  �مل�صئولية 
يف رع���اي���ة �أخ���وت���ي، ل��ك��وين �أع���ل���م ب���اأن 

ن�صف  وه���ي  �ل��دن��ي��ا،  ن�����ص��ف  ه���ي  �لأم 
من  ف��ه��ي  و�أ���ص��ا���ص��ه،  �ملجتمع  وعماده 
���رّب���ي وت��ه��ت��م ب���الأط���ف���ال، وم���ن تهتم  تمُ
ر�حتهم،  على  وت�صهر  �مل��ن��زل،  ب�����ص��وؤون 
�أخوتي  و�أحتوي  �أم��ي،  دور  �أوؤدي  فكنت 
�أطبخ  كنت  بل  مطالبهم،  لهم  و�أحقق 
على  و�أق����وم  ي�صتهونه،  ك��ان��و�  م��ا  ل��ه��م 
ج��م��ي��ع �أم����وره����م �خل���ا����ص���ة و�ل���ع���ام���ة، 

موؤدية بذلك دور �أمي«.

 تطبيق أعمال الوالدة
كانت  عمل  كل  �أتذكر  »كنت  و�أ�صافت 

الطالبة ف .ع.. عاشت دور األم بعمر 13 عاما 
ت��ق��وم ب��ه و�ل��دت��ي م��ع��ن��ا، و�أط��ب��ق��ه مع 
م��ر���ص��و�،  �إذ�  معهم  ف��اأ���ص��ه��ر  �إخ���وت���ي؛ 
و�أع��ط��ي��ه��م �أدوي���ت���ه���م، و�أ���ص��ت��ي��ق��ظ يف 
ماب�صهم  لهم  لأجهز  �لباكر  �ل�صباح 
وغري  للمدر�صة  ��صتعد�د�  و�إفطارهم 
تخ�صهم  �ل���ت���ي  �ل�������ص���وؤون  م���ن  ذل����ك 
على  يعتمدون  و�أ�صبحو�  ك��ربو�  حتى 
�أنف�صهم، و�أنا فخورة بنف�صي ملا قدمته 
لأخ���وت���ي، وح��ال��ي��ا خ��ري��ج��ة و�إخ���وت���ي 
ما  وك����ل  ب��اجل��ام��ع��ة،  �لآن  ي���در����ص���ون 
�أن تكون و�لدتي  و�أن  �أمتناه ر�صا �هلل 

ر��صية عني«.

قصة خبرية

+ 
ق

فا
آ

7 خطوات لتعليم األطفال تحمل المسؤولية
خ��ي��ب��ات �لأم����ل �ل��ت��ي ت��ع��ر���ص��ت لها 
�إن��ه��ا  ب��ذل��ك.  ي�صمح  بعمر  ك���ان  �إذ� 
�أف�����ص��ل ط��ري��ق��ة ك��ي ي��ع��رف �حل��ي��اة 

على حقيقتها.
�جل��ي��د  م����ن  �مل�����ك�����اف�����اأة:  • ن����ظ����ام 
باملهمة  قيامه  عند  �لطفل  مكافاأة 
تطوعه  عند  حتى  �أو  منه  �ملطلوبة 
عدم  ولكن يجب  ما.  ب�صيء  للقيام 
�ل��ه��د�ي��ا ولتكن  ق��ي��م��ة  �مل��ب��ال��غ��ة يف 

رمزية.
جو�ئز  تقدم  �لعقاب:كما  نظام   •
�أن  يجب  �لل���ت���ز�م،  عند  وم��ك��اف��اآت 

تعتمد نظام �لعقاب عند �لتق�صري 
�إلى �لنادي  كاحلرمان من �لذهاب 
ب�صرط  الأ����ص���دق���اء  م��ع  ال��ت��ن��زه  اأو 
وج����ود ب��ع�����ص �مل���رون���ة يف �حل���الت 

�ل�صتثنائية. 
يجب  �مل��ه��ارة  ه��ذه  �مل�صاكل:  ح��ل   •
�مل�صوؤولية،  ليتحمل  للطفل  تعليمها 
ف���ا ت���ق���وم ب���ط���رح ح���ل���ول مل�����ص��اك��ل��ه، 
ت��دف��ع��ه  �أن  وح��������اول  م���ع���ه  �ج���ل�������ص 
ل��ي��ط��رح ه���و �حل���ل���ول ب���ه���دوء وح��ت��ى 

يتحمل عو�قب �ختيار�ته. 
ع��م��ر  ب��ح�����ص��ب  • دوره يف �مل�������ن�������زل: 

ط���ف���ل���ك، ح�����دد ل����ه ب��ع�����ص �مل����ه����ام يف 
�للعب،  �صندوق  ترتيب  مثل  �ملنزل، 
�أو ترتيب �لأحذية �أو و�صع �جلو�رب 
�ل�������ص���ر�����ص���ف  ت���رت���ي���ب  �أو  ����ص���ل���ة،  يف 

وحجرة �لنوم �خلا�صة به. 
�ل��وق��ت  تنظيم  م��ه��ام:  ج����دول   •
م��ن �أه����م �مل���ه���ار�ت �ل��ت��ي ي��ج��ب �أن 
ت��ع��ل��م��ه��ا ل���ط���ف���ل���ك، �ج���ل�������ص م��ع��ه 
�لتعلم  بني  �لوقت  تق�صيم  وعلمه 
يكت�صب  هكذ�  و�للعب.  و�لريا�صة 
ت���ك���ون كفيلة  �ل���ت���ي  �مل����ه����ارة  ه����ذه 

بتاأمني جناحه يف �حلياة.

تحمل المسؤولية
وتوؤكد ف. ع �أن حتملها �مل�صوؤولية مبكر� 
تعتقد  �لتي  �لأم��ور  �لكثري من  �أك�صبها 
�أنه من �جليد �أن �كت�صبتها منذ �ل�صغر.
�لوقت،  �أدير  كيف  »تعلمت   وقالت 
وك��ي��ف �أح���اف���ظ ع��ل��ى �مل����ال، و�أحت���ك���م يف 
�لأفعال و�لأقو�ل، ومن هنا �أوجه ر�صالة 
�أطفالهم  ي�صعرو�  �أن  و�أم،  �أب  ك��ل  �إل���ى 
بحاجة  �مل�����ص��وؤول��ي��ة،  فالطفل  بتحمل 
بامل�صوؤولية  �ل�صعور  فيه  يبني  من  �إل��ى 

مبكر�.
لذ� فاإن من �ملهم �أن مننح �أطفالنا 

هذ� �ل�صعور  يف عمر مبكر، فكلما �صعر 
ت�صرفاته  ع���ن  م�����ص��وؤول  ب���اأن���ه  �ل��ط��ف��ل 
و�أفعاله ولو يف بع�ص �لق�صايا، فاإن ذلك 
�لأم��ور  م��ع  �لتعامل  �ل��ق��درة يف  مينحه 
�إح�����ص��ا���ص  ت��اأخ��ر  وك��ل��م��ا  �أك����رب،  بفعالية 
�لطفل بامل�صوؤولية كان بناء ذلك �أ�صعب 
و�أ���ص��د، ب��ل ل��ن يكون ق���ادر� يف �مل�صتقبل 
على حتقيق �إجناز�ت ر�ئعة ما مل ي�صعر 

بامل�صوؤولية«.
وت��اب��ع��ت »ه���ن���اك و���ص��ائ��ل ت�����ص��اع��د 
�لطفل  �مل�صوؤولية لدى  �مل��رء يف حتقيق 
كثري�  نخطئ  فنحن  ندعه يعمل،  ك��اأن 

ي�صاركونا  �أن  م��ن  �أب��ن��اءن��ا  مننع  عندما 
�لأع���م���ال، لأن��ن��ا بذلك  ت��اأدي��ة بع�ص  يف 
وهناك  و�لثقة،  �مل�صوؤولية  فيهم  نهدم 
�أعمال ب�صيطة ي�صتطيع �لطفل تاأديتها 
فيمكنه مثا  بامل�صوؤولية،  معها  وي�صعر 
و�صر�ء  �ألعابه،  وترتيب  �صريره  تنظيم 
ذلك  وغ��ري  �لب�صيطة،  �حل��اج��ات  بع�ص 
�مل�صوؤولية؛  فيه  تبني  �لتي  �لأ�صياء  من 
ولكن �ملهم يف �لأمر �أن يكون ذلك على 
يرتب  ف��ا  ود�ئ����م،  منتظم  ع��م��ل  �صكل 
يتعلم  بذلك  �إذ  �أ�صبوعا؛  ويهمل  يوما 

�لفو�صى و�لإهمال دون �مل�صوؤولية«.

��صرح  �ملهمات:  ببع�ص  تكليفه   •
ب�صكل  �مل��ه��ام  ببع�ص  يقوم  كيف  ل��ه 
�صحيح، ثم قف جانبا ودعه يكملها 
�أو  �لنهاية  ح��ول  تقلق  ول  بنف�صه، 
طفلك  من  �طلب  فمثا  �لنتيجة. 
�صوف  �لبد�ية  يف  وح��ده.  يلب�ص  �أن 
مي�صي بخطى متثاقلة و�صي�صتغرق 
لب�صه وترتيب ثيابه يف �خلز�نة 20 
باأنك  و�أخ���ربه  ���ص��ب��ور�ً  ك��ن  دقيقة. 

م�صرور مبا قام به. 
�ت��خ��ذ  ل����ه:  �لأع����ل����ى  �مل���ث���ل  • ك���ن 
ق���������ر�ر�ت م�������ص���وؤول���ة وح����دث����ه ع��ن 
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(
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عبداهلل زارب

�لنظريات  م��ن  و�ح���دة  �لنظرية  ه��ذه  تعد 
�ل��ت��ي ت��وؤك��د ع��ل��ى ق���وة و���ص��ائ��ل �لإع�����ام يف 
ت��ك��وي��ن �ل�����ر�أي �ل���ع���ام، وت��ق��وم ب��ر���ص��د �آث���ار 
طورت  وقد  �ملجتمع.  على  �لإع��ام  و�صائل 
»�إليز�بيث  �لأملانية  �لباحثة  �لنظرية  هذه 
Sabeth Noelle – ن���ي���وم���ان«   - ن���وي���ل 

Neumann عام 1974. 
�ل���ر�أي  تكوين  عملية  نيومان  وت���رى 
تتدخل  ديناميكية،  عملية  باعتبارها  �لعام 
وثقافية  و�جتماعية  نف�صية  ع��و�م��ل  فيها 
�لإعام  و�صائل  دور  �إلى  �إ�صافة  و�صيا�صية، 
�ل�صائد  �لجت���اه  تكوين  ك���دور حم���وري يف 

حول �لق�صايا �لأكرث �إثارة يف �ملجتمع.
وك���ان���ت ن���ي���وم���ان ق���د ن�����ادت ب��ال��ع��ودة 
�أن لو�صائل  �لإع��ام، ور�أت  �إلى قوة و�صائل 
�لإعام تاأثري�ت قوية على �لر�أي �لعام مت 
قيود  ب�صبب  �ملا�صي  يف  �صاأنها  من  �لتقليل 

منهجية يف �لدر��صات �لإعامية. 
متغيرات أساسية

تساهم في تأثير وسائل اإلعالم 
خ��ال  م���ن  �ل���رت�ك���م���ي  • �ل���ت���اأث���ري 

�لتكر�ر.
• �ل�صمولية.
• �لتجان�ص.

افتراضية نظرية دوامة الصمت
تعتمد نظرية دو�مة �ل�صمت على �فرت��ص 
تتبنى  �لإع���ام  و�صائل  �أن  فحو�ه  رئي�صي، 
من  ف��رتة  خ��ال  معينة  �جت��اه��ات  �أو  �آر�ء 
�لزمن، فاإن معظم �لأفر�د �صوف يتحركون 
�لإع���ام،  و�صائل  �ل��ذي تدعمه  يف �لجت���اه 

�لعام مبا يت�صق مع  وبالتايل يتكون �لر�أي 
�لأفكار �لتي تدعمها و�صائل �لإعام. 

و����ص���ائ���ل  �أن  �ل���ب���اح���ث  لح������ظ  ف���ق���د 
جانبا  �أحيانا  تتخذ  �جلماهريية  �لت�صال 
مت�صقا من �إحدى �لق�صايا �أو �ل�صخ�صيات، 
وي�����وؤدي ذل���ك �إل����ى ت��اأي��ي��د م��ع��ظ��م �لأف�����ر�د 
ل���اجت���اه �ل�����ذي ت��ت��ب��ن��اه و���ص��ائ��ل �لإع�����ام 
�لأف��ر�د  �لجتماعي.�أما  �لتو�فق  عن  بحثا 
�لجتاه،  ذلك  �أو  �لق�صية  لهذه  �ملعار�صون 
ف��اإن��ه��م ي��ت��خ��ذون م��وق��ف �ل�����ص��م��ت، جتنبا 
ل���ص��ط��ه��اد �جل��م��اع��ة، وخ��وف��ا م��ن �لعزلة 
يوؤمنون  ك��ان��و�  �إذ�  وب��ال��ت��ايل  �لجتماعية، 
�لإع���ام،  و���ص��ائ��ل  تعر�صها  خمالفة  ب����اآر�ء 
ف���اإن���ه���م ي��ح��ج��ب��ون �آر�ءه��������م �ل�����ص��خ�����ص��ي��ة، 
ع��ن هذه  �لتحدث  �أق��ل رغبة يف  وي��ك��ون��ون 

�لآر�ء مع �لآخرين. 

عوامل تجعل الناس يحرصون
على إبداء وجهات نظرهم

ر�أى  �إل���ى  بالنتماء  �ل��ف��رد  �صعور   •
�لغالبية.

م��ن  م����ع  �ل���ت���خ���اط���ب  �إل������ى  • �مل���ي���ل 
من  �أك�����رث  �لآر�ء  يف  م��ع��ن��ا  ي��ت��ف��ق��ون 

�لذين يختلفون معنا.
خال  من  �لذ�ت  بتقدير  �ل�صعور   •

�إبد�ء �لفرد ر�أيه.
�ل����رج����ال  م�����ن  �لأف�������������ر�د  • مي����ي����ل 
م��ت��و���ص��ط��ي �لأع�����م�����ار م����ن �ل��ط��ب��ق��ة 
�ل���و����ص���ط���ى �إل������ى �حل�������و�ر و�مل�������ص���ارك���ة 

ب�صهولة.
• ي�صبح لدى �لأفر�د �ل�صجاعة على 
�أنهم  ي�صعرون  عندما  �آر�ئ��ه��م  �إب����د�ء 

�أكرث عدد�، وميثلون �لأغلبية. 

فكرة نظرية دوامة الصمت
عند إليهوكاتز 

�آر�ء. لهم  �لأفر�د  • كل 
�لجتماعية  �ل��ع��زل��ة  م��ن  �خل���وف   •
�آر�ئهم  عن  يعلنون  ل  �لأف���ر�د  يجعل 
�إذ� ما �أدرك��و� �أن هذه �لآر�ء ل حتظى 

بتاأييد �لآخرين.
��صتطاعات  بعمل  �ل��ف��رد  ي��ق��وم   •
���ص��ري��ع��ة مل���ع���رف���ة م�����دى �ل���ت���اأي���ي���د �أو 

�ملعار�صة للر�أي �لذي يتبناه.
�مل�صادر  من  �لإع���ام  و�صائل  تعد   •
وعر�ص  �مل��ع��ل��وم��ات  لن�صر  �لرئي�صية 
�لآر�ء ونقل مناخ �لتاأييد �أو �ملعار�صة.
�لأخرى  �ملرجعية  �لأط��ر�ف  تقوم   •

بعملها.

لأن  �لإع����������ام  و�����ص����ائ����ل  مت���ي���ل   •
ت��ت��ح��دث ب�����ص��وت و�ح�����د، غ��ال��ب��ا ما 

يكون حمتكر�.
• متيل و�صائل �لإعام �إلى �لتحيز 
�إل���ى  ي�����وؤدي  مم���ا  �لآر�ء،  ع��ر���ص  يف 

ت�صويه �لر�أي �لعام.
• يدرك بع�ص �لأفر�د �أو �جلماعات 
�أن���ه���م خم��ت��ل��ف��ون وغ���ري م�����ص��اي��ري��ن 

لر�أى �لأغلبية. 

النقد الموجه للنظرية
• �أ�صارت بع�ص �لدر��صات �لأمريكية 
�ل�صامتة  �لأق��ل��ي��ة  م��ف��ه��وم  �أن  �إل����ى 
�إل���ى  ي��ف��ت��ق��د    Silent Minority
�لدقة، فقد �أ�صارت �إحدى �لدر��صات 

�ملعار�صة  �لأقلية  �أن  �إلى  �لأمريكية 
�لرئي�ص )ج��ورج بو�ص( يف  لنتخاب 
�لأمريكية  �لرئا�صة  �نتخابات  حملة 
�ل�صمت  ت��وؤث��ر  ت��ك��ن  مل   1988 ل��ع��ام 
وع���دم �ل��ن��ق��ا���ص م��ع �لآخ���ري���ن ح��ول 

�حلملة �لنتخابية. 
يف  �ل����ب����اح����ث����ني  ب���ع�������ص  • ي�������ص���ك 
و�ملتكرر  �ملت�صق  �مل�صمون  �ف��رت����ص 
ل��و���ص��ائ��ل �لإع�������ام، ع��ل��ى �لأق�����ل يف 
وج������ود �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ات �ل��غ��رب��ي��ة 
�مل�صالح،  �أو  �لآر�ء  فيها  تتعدد  �لتي 

وي�صعب على و�صائل �لإعام 
وثابتا  و�ح��د�  �جتاها  تتبنى  �أن   •
زمنية  ل��ف��رتة  �مل��ث��ارة  �لق�صايا  م��ن 

طويلة.

ت��ع��رب  ل  �لإع�����������ام  و�����ص����ائ����ل   •
�لأغ��ل��ب��ي��ة،  ر�أى  ع���ن  ب���ال�������ص���رورة 
�لأغ��ل��ب��ي��ة  ر�أى  �أح��ي��ان��ا  تعك�ص  ب��ل 

�ملزيفة �لتي تروج لها.
عملية  ت��ف�����ص��ري  �ل�����ص��ع��ب  م���ن   •
ت��ك��وي��ن �ل�����ر�أي �ل���ع���ام مب��ع��زل عن 
عليها  يح�صل  �لتي  �ملعلومات  دور 
�ل����ف����رد ع����ن �ل���ب���ي���ئ���ة �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
و�لج���ت���م���اع���ي���ة �مل���ح���ي���ط���ة. وق���د 
�أق���رت )�إل��ي��ز�ب��ي��ث ن��ي��وم��ان( بع�ص 
�إلى  و�أ���ص��ارت  �ل�صابقة،  �لنتقاد�ت 
�أن هذه �لنظرية ما ز�لت يف حاجة 
�إل�����ى �ل��ت��ح��ق��ق م���ن ���ص��ح��ت��ه��ا، من 
خال �إجر�ء �ملزيد من �لبحوث يف 

بيئات خمتلفة.
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الحرب اإللكترونية سالح القرن 21
م��ف��ه��وم �حل�����رب �لإل���ك���رتون���ي���ة ل ت���ز�ل 
من  و��صعة  �صريحة  ل��دى  مفهومة  غ��ري 

�ملر�قبني وحتى �لعامة.
�ملهاجم  �لإن��رتن��ت يتمتع  يف ح��روب 
�مل��د�ف��ع،  على  وك��ب��رية  و��صحة  باأف�صلية 
و�ملرونة  بال�صرعة  تتميز  �حل��روب  فهذه 

و�ملر�وغة.
�ملهاجم  بها  يتمتع  بيئة مماثلة  ويف 
عقلية  على  ج��د�  �ل�صعب  من  باأف�صلية، 
�لتح�صن لوحدها �أن تنجح. فالتح�صني 
�ل��ط��رف  �مل��ع��ن��ى �صيجعل م��ن ه���ذ�  ب��ه��ذ� 

دخ���ل �مل��ج��ال �لإل���ك���رتوين ع��ل��ى م��ا يبدو 
م��ي��ادي��ن �حل����روب، حيث م��ن �مل��ت��وق��ع �أن 
 Cyberwar �لإل��ك��رتون��ي��ة  �حل��رب  تكون 
�لرئي�صة،  ت��ك��ن  مل  �إن  �ل��غ��ال��ب��ة،  �ل�����ص��م��ة 
�ل��و�ح��د  �ل��ق��رن  يف  �مل�صتقبلية  ل��ل��ح��روب 
على  تعتمد  �ل��دول  �أن  ومب��ا  و�لع�صرين. 
�صبكات �لكومبيوتر و�لإنرتنيت يف �لبنية 
يعني  فهذ�  �لأ�صا�صية،  �لوطنية  �لتحتية 
�إم��ك��ان��ي��ة ت��ط��ّور �ل��ه��ج��م��ات �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�ليوم لت�صبح �صاحا حا�صما يف �لنز�عات 
�أبعاد  ب��اأّن  علما  �مل�صتقبل،  يف  �ل��دول  بني 

ع��ر���ص��ة مل��زي��د م���ن حم�����اولت �لخ����رت�ق 
وبالتايل �ملزيد من �ل�صغط. فعلى عك�ص 
�حلروب �لتقليدية حيث ينطلق �ل�صاروخ 
من �أماكن يتم ر�صدها و�لرد عليها، فاإنه 
�مل�صتحيل  وم��ن  بل  مبكان  �ل�صعوبة  من 
�لهجمات  �لأح��ي��ان حت��دي��د  م��ن  يف كثري 
لعدم  �ل��ع��ايل  �ل��زخ��م  ذ�ت  �لإل��ك��رتون��ي��ة 

وجود قو�عد حتى يتم �لرد عليها.
�إط��ار ح��روب �لإنرتنت  ول ينح�صر 
�ل��ع�����ص��ك��ري��ة، فهناك  ب��ا���ص��ت��ه��د�ف �مل���و�ق���ع 
جهود متز�يدة ل�صتهد�ف �لبنى �لتحتية 

�ملدنية و�حل�صا�صة يف �لبلد�ن �مل�صتهدفة، 
وه���و �أم���ر �أ���ص��ب��ح و�ق��ع��ي��ا يف ظ��ل �ل��ق��درة 
على ��صتهد�ف �صبكات �لكهرباء و�لطاقة 
و�ملن�صاآت  �مل��ايل  و�لنظام  �لنقل  و�صبكات 
�حل�صا�صة �لنفطية �أو �ملائية �أو �ل�صناعية 
�أ�صر�ر  �إح���د�ث  ميكنه  فريو�ص  بو��صطة 
�إل���ى �ن��ف��ج��ار�ت �أو  م��ادي��ة حقيقية ت���وؤدي 

دمار هائل.
وت�����ص��ري �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ت��ق��اري��ر �إل��ى 
ت���ز�ي���د �أع������د�د �ل��ه��ج��م��ات �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�ل��ت��ي ت��ت��م يف �ل��ع��امل �ل��ي��وم و�ل��ت��ي تقوم 

ب��ه��ا جم��م��وع��ات �أو ح��ك��وم��ات ت���ت���درج يف 
�ل���ص��ت��ه��د�ف م��ن �أب�����ص��ط �مل�����ص��ت��وي��ات �إل��ى 
ك�صفت  ف��ق��د  وخ���ط���ورة.  تعقيد�  �أك��رثه��ا 
 Palo Alto ن��ت��ورك�����ص  �أل��ت��و  ب��ال��و  ���ص��رك��ة 
جم���ال  يف  �مل��ت��خ�����ص�����ص��ة   Networks
�ل�صركات يف  �حللول �لأمنية عن تعر�ص 
�لهجمات  م��ن  ج��دي��دة  مل��وج��ة  �ل�صعودية 

�لإلكرتونية خال مايو 2016.
و�أو�صحت �ل�صركة �أن هذه �لهجمات 
و�ل�صركات  �ملالية  �ملوؤ�ص�صات  على  تركزت 

�لتقنية �لتي تعمل يف �ململكة. 

دوامة الصمت 
نظرية فرضية 
تتبنى تكوين 
الرأي العام

The »Spiral of Silence« Theory
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أبوبكر طه محمد حسين

�ملق�صود  �ل�����ص��ري��ري��ة..  �ل�����دو�ء  ح��رك��ي��ة 
ب��ه��ا الن�������ص���ب���اط يف ت��ط��ب��ي��ق امل��ف��اه��ي��م 
�لدو�ئية و�ملبادئ   من �أجل ت�صميم نظم 
�جلرعة �لفردية �لتي حت�صن �ل�صتجابة 
�لعاجية للدو�ء مع �لتقليل من فر�صة 

رد فعل �لأدوية �ل�صلبي. 
وح����رك����ي����ة �ل������������دو�ء ه�����ي در�������ص�����ة 
�لم���ت�������ص���ا����ص، و�ل����ت����وزي����ع، و�ل��ت��م��ث��ي��ل 

�لغذ�ئي، و�إفر�ز �لأدوية خارج �جل�صم.

 Absorption االمتصاص
�لأوع��ي��ة  خ���ارج  �مل��خ��در�ت  عندما تعطى 
طريق  )عن  �ملثال،  �صبيل  على  �لدموية 
عن  �جللد  على  تطبق  �لع�صل،  �أو  �لفم 
�إل��ى  �لت�صحيح ع��رب �جل��ل��د، وم��ا  طريق 
مكان  �مت�صا�ص  تاأخذ  �أن  يجب  ذل��ك(، 
�ل���دورة  �إل���ى  للو�صول  �ل���دو�ء  جلزيئات 
�لدموية �لنظامية، ومن �أجل ��صتيعابها، 
يجب �أن متر جزيئات �لدو�ء من خال 
�لعديد من �حلو�جز �لف�صيولوجية قبل 
�إل���ى ن��ظ��ام �لأوع��ي��ة �لدموية.   �ل��و���ص��ول 
�إع��ط��اء  يتم  عندما  �مل��ث��ال،  �صبيل  وع��ل��ى 
�ل���دو�ء ع��ن طريق �ل��ف��م، يجب �لإف���ر�ج 
عن جزيئات �لدو�ء عن طريق �لذوبان، 
وي��ج��ب �أن مت���ر �جل���زي���ئ���ات م���ن خ��ال 
�له�صمي  �جل��ه��از  م��ن  خمتلفة  طبقات 

حيث تدخل �ل�صعري�ت �لدموية.

 Distribution التوزيع
ي��ح��دث �ل��ت��وزي��ع ع��ن��دم��ا مت���ر ج��زي��ئ��ات 
�ل���������دو�ء �ل���ت���ي دخ���ل���ت ن���ظ���ام �لأوع����ي����ة 
�لدموية من جمرى �لدم �إلى �لأن�صجة 
�أو  �لع�صات  مثل  �ملختلفة  و�لأع�����ص��اء 

�لقلب.

Metabolism  التمثيل الغذائي
هو �لتحويل �لكيميائي للجزيء �لدو�ء، 
وع�������ادة ع����ن ط���ري���ق رد ف���ع���ل ب��و���ص��اط��ة 
�إنزميية �إلى كيان كيميائي �آخر قد يكون 
�لأي�ص نف�صه، �أو خمتلف تاأثري �لدو�ئية 
�آث���ار�  ي�صبب  حتى  �أو  �لأم،  �ل���دو�ء  مثل 

جانبية �صامة.

Excretion اإلفراز أو اإلخراج
�إز�لة ل رجعة فيه من �لأدوية، ويحدث 
�ل���ق���ن���اة  �أو  �ل���ك���ل���ى  ع����ن ط����ري����ق  ع�������ادة 

�ل�صفر�وية.

الديناميكا الدوائية   
Pharmacodynamics

ه�����ي �ل����ع����اق����ة ب�����ني ت����رك����ي����ز �ل��������دو�ء 
و�ل�صتجابة �لدو�ئية. ومن �ملهم للغاية 
�لتغري  �أن  �أن يدركو�  بالن�صبة لاأطباء 
يتنا�صب مع  ع���ادة ل  �ل����دو�ء  ت��اأث��ري  يف 

�لتغري يف جرعة �لدو�ء �أو �لرتكيز.
وي����ه����ت����م ه��������ذ� �مل������ق������رر ب���ح���رك���ة 
�لدو�ئية  ب��امل��ع��ادلت  �ل�صريري  �ل���دو�ء 
�ل�����ص��ري��ري��ة و�حل�������ص���اب���ات و�جل���رع���ات 
�خل���ا����ص���ني  �ل���������ص����ك����ان  �ل�����دو�ئ�����ي�����ة يف 
ب����اأم����ر������ص �ل���ك���ل���ى و�ل����ك����ب����د، وغ�����ص��ي��ل 
�ل���ك���ل���ى، وف�������ص���ل �ل���ق���ل���ب، و�ل�����ص��م��ن��ة، 
و�ل���ت���ف���اع���ات �ل����دو�ئ����ي����ة، و�مل�������ص���اد�ت 
�حل��ي��وي��ة م��ث��ل»�أم��ي��ن��وغ��ل��ي��ك��و���ص��ي��د«  و 
تعمل  �ل��ت��ي  و�لأدوي����ة  »فانكوماي�صني« 
�ل���دم���وي���ة مثل  �ل��ق��ل��ب و�لأوع����ي����ة  يف  
وم�صاد  »ليدوكيني«،  و  »د�يجوك�صني« 
�ل���ت�������ص���ن���ج���ات م����ث����ل: »ف���ي���ن���ي���ت���وي���ن« و 
فالربويك«  »حم�ص  و  »كاربامازيبني« 
»ب����رمي����ي����دون«  و  »ف���ي���ن���وب���ارب���ي���ت���ال«  و 
وخ���اف�������ص���ات  »�إث���و����ص���وك�������ص���ي���م���ي���د«،  و 
�مل���ن���اع���ة م��ث��ل »�ل�����ص��ي��ك��ل��و���ص��ب��وري��ن«  و 

»تاكروليمو�ص«.

نتائج تلك الحركة:
لتطبيق  �لعامة  �ملبادئ  معرفة   •

حركية �لدو�ء �ل�صريرية.
• معرفة �ملبادئ �لتوجيهية جلمع 
لبيانات حركية �لدو�ء �ل�صريرية.

�لكبد  �أم���ر�����ص  ت��اأث��ري  در����ص��ة   •
و�ل����ك����ل����ى ع���ل���ى ح���رك���ي���ة �ل��������دو�ء 
لكل  �جلرعات  وح�صاب  �ل�صريرية 

فرد من �لعاج  بالعقاقري.
• فهم مر�قبة �ملخدر�ت �لعاجية 

ملجموعات حمددة من �لأدوية.
يف  �ل���ك���م���ب���ي���وت���ر  ������ص����ت����خ����د�م   •
�ل�صريرية  �ل��دو�ء  حركية  عمليات 

وح�صابات �جلرعة.

مقرر »حركية الدواء السريرية«
Clinical Pharmacokinetics

رفيدة األسلمية.. أول ممرضة في التاريخ
متنح �لكلية �مللكية للجر�حني يف �أيرلند� 
رمُفيدة  وجامعة �لبحرين كل عام، جائزة 
�لفائز  ويحدد  �ملميز.  للطالب  �لأ�صلمية 
فيما  �لأط��ب��اء،  كبار  فريق من  باجلائزة، 
�أف�صل  ت��ق��دمي  يف  �ل��ب��ارع  للطالب  متنح 

رعاية ومتري�ص للمر�صى.

من هي رفيدة؟
هي رفيدة بنت كعب �لأ�صلمية، ر�صي �هلل 
عهد  ويف  �لتاريخ  يف  ممر�صة  �أول  عنها، 
�مل�صابني  متر�ص  كانت  حينما  �لإ���ص��ام. 
و�جل������رح������ى يف �حل���������روب �ل����ت����ي ي���ك���ون 

�مل�صلمون طرفا بها.

 وق��د ك��ان ل��رف��ي��دة ر���ص��ي �هلل عنها 
�صعد  �أ�صيب  ومل��ا  مل��د�و�ة �جلرحى،  خيمة 
قال  �خل��ن��دق،  معركة  ب�صهم يف  معاذ  ب��ن 
�ل��ن��ب��ي ���ص��ل��ى �هلل ع��ل��ي��ه و���ص��ل��م �ج��ع��ل��وه 
يف خ��ي��م��ة رف��ي��دة �ل��ت��ي يف �مل�����ص��ج��د حتى 
�أعوده، وتقدير� من �لنبي �صلى �هلل عليه 
و�صلم، جلهودها يف غزوة خيرب يف مد�و�ة 
�أ�صهم  فقد  �مل�صلمني،  وخدمة  �جل��رح��ى، 

لها ب�صهم رجل مقاتل .

ن�صاأتها
ف���ي���دة يف ع��ائ��ل��ة ل��ه��ا �صلة   ن�����ص��اأت رمُ
قوية بالطب، فو�لدها �صعد �لأ�صلمي كان 

�كت�صبت  طبيبها ومعلمها �خلا�ص، حيث 
منه خربتها �لطبية. 

للتمري�ص  نف�صها  رف��ي��دة  وك��ر���ص��ت 
ورع����اي����ة �مل���ر����ص���ى، و�أ����ص���ب���ح���ت ط��ب��ي��ب��ة 

متخ�ص�صة. 
وع�����ل�����ى �ل������رغ������م م������ن ������ص����ت����ح����و�ذ 
�مل�صوؤوليات  بع�ص  على  وحدهم  �لرجال 
كاجلر�حة وبرت �لأع�صاء، مار�صت رمُفيدة 
�مل�صت�صفى �مليد�ين  �لأ�صلمية مهار�تها يف 
�لغزو�ت،  حيث  �أثناء  من خال خيمتها 
�أمر �لر�صول، �صلى �هلل عليه و�صلم، بنقل 
�جلرحى �إلى خيمتها وقد �عتادت رمُفيدة 

�أن تعاجلهم بخربتها �لطبية.
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وي��ق��ال �إن رف��ي��دة �أي�����ص��ا ك��ان��ت متد 
�جلهاد،  �أثناء  بالرعاية  �جلنود �جلرحى 
وت����وف����ر �مل���������اأوى م����ن �ل�����ري�����اح وح�������ر�رة 
�ل�����ص��ح��ر�ء �ل��ق��ا���ص��ي��ة مل��ن ه��م ع��ل��ى و�صك 

�ملوت.
�ملحدود  �مل��ر�أة  دور  �أن  من  وبالرغم 
يف ذلك �ملجال، �إل �أنها ظهرت كقائدة يف 

�مل�صت�صفيات. 
ب�صيط ح���ول من  �خ��ت��اف  وه��ن��اك 
وممر�صة  طبيبة  �أول  لقب  �صاحبة  ه��ي 
يف �لتاريخ، �إل �أن بع�ص �ل�صعوب �لعربية 
�لإ�صامية تن�صب �للقب �إلى رمُفيدة كاأول 

طبيبة وممر�صة م�صلمة. 
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مواهب طالبية

آل حويل: أطمح لإلسهام في تغيير السينما
وإظهار صورة مجتمعنا

هادي الشهراني 

�ل�صيدلة، عبد  بكلية  �لطالب  ��صتثمر 
�آل ح��وي��ل، ح��ب��ه للعمل  �لإل����ه حم��م��د 
�ل�صينمائي و�لإنتاج يف تنمية موهبته، 
فبد�أ من �صن 15عاما حينما عمل على 
خ��ال  م��ن  ث��م  توثيقية،  ك��ام��ري�  �أول 
قبل  �لفوتوغر�يف،  �لت�صوير  كامري�ت 
�ل�صحف  م���ن  مب��ج��م��وع��ة  ي��ل��ت��ح��ق  �أن 
بها يف  للعمل  و�ل��ورق��ي��ة  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
جمال �لت�صوير �ل�صحفي، وقاده حبه 
مل��وه��ب��ت��ه �إل����ى �ل��ت��م��ك��ن م��ن �إن���ت���اج �أول 
للتطور  مو�كبا  بعدها  لي�صبح  فيديو، 

�لعاملي يف جمال �لإنتاج �ل�صينمائي.

متى اكت�سفت موهبتك؟  
يف �ل���ب���د�ي���ة ت�����ص��ت��ت م��وه��ب��ت��ي وح��ت��ى 
�أف����ك����اري م���ا ب���ني �ل��ت��ق��ن��ي��ة ب��اأن��و�ع��ه��ا، 
لكن  و�لت�صوير،  �مل��رئ��ي  �لإن��ت��اج  وب��ني 
بينهما  �لتوفيق  ��صتطعت  �ل��وق��ت  م��ع 
و�جل�������زء �لأك�������رب ك�����ان ن���ح���و �لإن����ت����اج 
15عاما  �صن  يف  بد�يتي  فكانت  �ملرئي، 
ك��ام��ري�  �أول  غ����ر�م  وق��ع��ت يف  ع��ن��دم��ا 
للتوثيق، ومن ثم �نتقلت �إلى �لت�صوير 

�لفوتوغر�يف.
ع��م��ل��ت ب��ع��ده��ا م���ع ع����دة �صحف 
ورق���ي���ة و�إل���ك���رتون���ي���ة، ل��ك��ن مل �أج���د 
�إن��ت��اج  ب����د�أت يف  متعة �ل��ت�����ص��وي��ر ح��ت��ى 
على  بعدها  �لأم���ر  ف�صار  ف��ي��دي��و،  �أول 
ب��د�أت  ن��وع ديجيتال حتى  ك��ام��ري� م��ن 
�ملرئي ومن  �لإنتاج  عدة م�صروعات يف 
حينها �أ�صحبت مو�كبا للتطور يف عامل 
�لكافية  �مل��ادة  ل��دي  و�أ�صبح  �لت�صوير، 

للقيام بذلك.

اأ�سخا�ص ترى اأنهم �ساعدوك
على تنمية موهبتك؟

�لأ����ص���دق���اء، �إذ ك��ان��و� ي��ب��دون �آر�ءه����م 
ما  وه�����ذ�  دون جم���ام���ل���ة،  �أع����م����ايل  يف 

�صاعدين يف حت�صني وجتويد عملي.

وكيف طورت موهبتك؟
�ل����ول����ع ب���ال�������ص���يء ي���زي���د م����ن �إدر�ك�������ه 
و�ح�������رت�ف�������ه، ف���ق���د ك������ان ل���ان���رتن���ت 

أخطاء تصوير الفيديو 
اخلطاأ الأول: ا�ستخدام خا�سية 

التكبري عند الت�سوير 
ك��ث��ري م���ن �مل�����ص��وري��ن ي��ق��ع��ون ���ص��ح��ي��ة ه��ذ� 
�خل���ط���اأ �ل����ف����ادح، ف��ع��ل��ي��ك جت��ن��ب �ل��ت��ك��ب��ري 
باإمكانك  �ل��ت�����ص��وي��ر،  �ث��ن��اء  �مل�����ص��ت��ط��اع  ق���در 
�لق��رت�ب �أك��رث من �لهدف �مل��ر�د ت�صويره، 
�أو ��صتخد�م �لتكبري قبل �لبدء يف �لت�صجيل. 
��صبط �لكادر كما تريد ثم �بد� يف �لت�صجيل 
�خلا�صية  ه���ذه  ل���ص��ت��خ��د�م  ����ص��ط��ررت  و�إن 
وليكن  �لنظري  �لتكبري  ��صتخد�م  ف��ح��اول 
تزعج  ل  �صل�صلة  وبطريقة  �صيقة  ح��دود  يف 
�لرقمي  �لتكبري  عن  متاما  �بتعد  �مل�صاهد. 

و�صياع  لل�صورة  �ه��ت��ز�ز  م��ن  عيوبه  ب�صبب 
�ل��ب��ك�����ص��ات، مم���ا ي�����ص��ب��ب يف ع����دم و���ص��وح 

�ل�صورة.

اخلطاأ الثاين: الت�سوير
بالعتماد على اليد 

�ل�صورة؛  �هتز�ز  �مل�صاهد هو  يزعج  �أكرث ما 
لهذ� حاول قدر �لإمكان �حلفاظ على عدم 
�ه��ت��ز�ز �ل��ك��ام��ري�، وخ��ري و�صيلة ل��ذل��ك هو 
��صتخد�م �حلامل �لثاثي »تر�بيود«.  �أما يف 
�ملتحركة  �مل�صاهد  حالة �ل�صطر�ر لت�صوير 
وهي  ك���ام«،  »�صتيدي  ��صتخد�م  م��ن  ب��د  ف��ا 

�أد�ة ت�صاعد �مل�صور على عدم �هتز�ز �لكامري� 
�لأف���ام  يف  ع���ادة  وت�صتخدم  حملها،  �أث��ن��اء 

�ل�صينمائية ويف �ملباريات �لريا�صية.

اخلطاأ الثالث: التكوين اخلاطئ
و�ملق�صود هنا تركيب �ل�صورة �أو �مل�صهد �ملر�د 
ت�صويره متاما مثل �لت�صوير �لفوترغر�يف، 
ترك  وع��دم  �مل�صهد  ح�صو  �ملمكن  من  فلي�ص 

م�صاحة فوق �ل�صخ�ص �ملر�د ت�صويره.

اخلطاأ الرابع: الت�سوير
من زاوية واحدة

�أن ر�أيت مبار�ة لكرة �لقدم ت�صور  هل �صبق 
من ز�وي��ة و�ح��دة، �إن حدث ذلك فاأنا �أدرك 
�لنوم.  ورمب��ا  و�ل��ك��اآب��ة  بامللل  �صعورك  م��دى 
حاول �أن تلتقط �مل�صهد باأكرث من ز�وية لكي 

ل ي�صاب �مل�صاهد بامللل.

اخلطاأ اخلام�ص: اإهمال ال�سوت 
�أك�����رب خ���ط���اأ ي��ق��ع ف��ي��ه �مل�������ص���ور ه���و �إه���م���ال 
ناجح؛  غ��ري  ت�صوير�  يعني  وذل��ك  �ل�صوت، 
ولهذ� فاإن �أهم ما يجب على �مل�صور جتهيزه 
ه��و �مل��ي��ك��رف��ون��ات وجت��رب��ت��ه��ا ق��ب��ل �ل��ب��دء يف 
�أث��ن��اء  �ل�����ص��وت  ت�صجيل  ومعاينة  �لت�صوير 

ي�صتخدم  كان  �إن  �مل�صور  و�أن�صح  �لت�صجيل، 
مب��اي��ك��رف��ون  ي�صتعني  ب����اأن   dslr ك���ام���ري�ت 
ليقوم  خ��ارج��ي  ت�صجيل  ج��ه��از  �أو  خ��ارج��ي 

برتكيب �ل�صوت وقت حترير �لفيديو.

اخلطاأ ال�ساد�ص: اإطالة الوقت
�مل��ق�����ص��ود ه��ن��ا ل ت�����ص��ور �مل�����ص��ه��د لأك���رث من 
لنف�صك من  �أع��ط  �أق�صى.  ث��و�ن كحد  ع�صر 
م�صهد  ت�صوير  يف  ع�صرة  �إل���ى  ث���و�ن  خم�ص 
ما ثم �نتقل لز�وية �أخرى، وهكذ� دو�ليك. 
�لت�صوير  �أثناء  �خلطاأ  باإمكانك جتنب هذ� 

�أو �أثناء حترير �لفيديو و�إخر�جه.
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ذلك،  ��صتك�صاف  يف  �هلل،  بعد  �لف�صل، 
تطور�ت  �آخ��ر  متابعة  فر�صة  ومنحني 
�أه���م  ك��ان��ت  �ل��ت��ج��رب��ة  �أن  �إل  �لإن����ت����اج، 

عن�صر يف تطوير موهبتي.

من اأهم الداعمني لك؟
�ل����و�ل����د�ن و�إخ����وت����ي، ف��ه��م ي��ت��ق��دم��ون 
���ص��ف��وف م���ن دع���م���وين، �إ����ص���اف���ة �إل���ى 

مقربني مني كانو� يلتفون حويل. 

هل عملت حمرتفا؟
ّدمت يل عرو�ص عديدة من �صركات  قمُ
�إن�����ت�����اج ورف�������ص���ت���ه���ا رغ����ب����ة يف �إك����م����ال 
�أع��م��ل، وهلل �حلمد،  در����ص��ت��ي، وح��ال��ي��ا 
ع��ل��ى م�������ص���روع���ات ع����دة يف �ل��ت�����ص��وي��ر 
»�ملو�صن  و�أف��ام  و�لإخ���ر�ج  �ل�صينمائي 
م�صروع  على  �أع��م��ل  كما  جر�فيك�ص«، 
تقني كبري خارج �إطار �لت�صوير �صريى 

�لنور قريبا باإذن �هلل.

كيف توفق بني الدرا�سة وموهبتك؟ 
ه���ن���اك، وهلل �حل���م���د، م��ت�����ص��ع م���ن �ل��وق��ت 
للعمل  وق���ت  ه��ن��اك  ب��ل  بينهما،  للتوفيق 

على تطوير مو�هب �أخرى.

تطلعاتك فيما يخ�ص موهبتك؟ 
�أط����م����ح �إل������ى �ل���ك���ث���ري ج������د�، ك��الل��ت��ح��اق 
�لأف����ام،  ل�صناعة  ن��ي��وي��ورك  ب��اأك��ادمي��ي��ة 
وت��اأ���ص��ي�����ص ف��ري��ق م��ت��ك��ام��ل ل��اإن��ت��اج، كما 

�أمتنى �أن �أوؤدي دور� يف تغيري م�صار �لعمل 
وكذلك  �هلل،  ب���اإذن  �ل��وط��ن  يف  �ل�صينمائي 
�ل�����ص��ورة �حل�صنة  �إظ���ه���ار  ع��ل��ى  �أع��م��ل  �أن 
ن�صر فكر  �أجن��ح يف  و�أن  ملجتمعنا خارجيا، 
ال��ع��م��ل ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي يف اأو����ص���اط ال�����ص��ب��اب 

و�لبنات لدعم هذ� �لقطاع م�صتقبا.

ما الذي ي�ستهويك اأكرث
من بني اأعمالك؟

جميعها قريبة �إلى قلبي، لكن �أقربها عمل 
ل��ل��ي��وم �ل��وط��ن��ي يف م��دي��ن��ة �أب��ه��ا ج��م��ع بني 

جمال طبيعة �ملدينة، وبني حب �لوطن.

كلمة اأخرية؟ 
�أ���ص��ك��ر ك���ل م���ن وث���ق مب��ق��درت��ي، وك���ل من 
تطوير  يف  �صاعدتني  ن�صيحة  �إيل  �أ���ص��دى 
�أك��ون عند ح�صن ظن  �أن  موهبتي، و�أمتنى 

كل من دعمني ووقف �إلى جانبي.
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دراسات

أكاديميا

دراسة لمعهد البحوث تسبر أغوار المشكلة

الدرباوية.. ظاهرة نفسية سببها
الفراغ وضعف الوازع الديني

علي الوادعي

�صدرت عن فريق باجلامعة در��صة بعنو�ن 
در����ص��ة ميد�نية على  �ل��درب��اوي��ة  »ظ��اه��رة 
�إلى  تطرقت  ع�صري«،  مبنطقة  �ملمار�صني 
ت���اري���خ ن�����ص��وئ��ه��ا وم��ف��اه��ي��م��ه��ا �لأ���ص��ا���ص��ي��ة، 

و�ملظاهر و�ل�صلوكيات �ملرتبطة بها.
ك��م��ا ت��ن��اول��ت �ل���در�����ص���ة، خ�����ص��ائ�����ص 
�أدو�ر  �إل��ى  بالإ�صافة  �ل��درب��اوي��ة،  ممار�صي 
�ملوؤ�ص�صات �لرتبوية و�لجتماعية و�لأمنية 
�إح�صائية  بنتائج  و�ختتمت  مو�جهتها،  يف 

وتو�صيات مقرتحة.

عينة مستهدفة
و�ل��در����ص��ات  �ل��ب��ح��وث  معهد  عميد  و�أك����د 
�ل���ص��ت�����ص��اري��ة، �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�ل��ل��ط��ي��ف بن 
�ل��در����ص��ة طبقت  �أن  �إب��ر�ه��ي��م �حل��دي��ث��ي، 
هذه  مم��ار���ص��ي  م��ن  م�صتهدفة  عينة  على 
�لظاهرة، مبينا �أنه �صارك فيها خمت�صون 
�إد�رة �لدوريات مبنطقة ع�صري،  من قطاع 
وم���دي���ري���ة ���ص��رط��ة �مل��ن��ط��ق��ة، ب��الإ���ص��اف��ة 
�إل����ى خ����رب�ء م��رك��ز �ل��ب��ح��وث و�ل��در����ص��ات 
�لج��ت��م��اع��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، م�����ص��ري� �إل����ى �أن 
ممار�صا   244 م��ن  تكون  �ل��در����ص��ة  جمتمع 
لهذه �لظاهرة مبنطقة ع�صري، 41% منهم 
حتت �صن �ل���20، و47% بني 20 – 30 �صنة، 

و12% ز�دت �أعمارهم عن 30 عاما.
ون��اق�����ص��ت �ل��در����ص��ة ت��ك��ّون �ل��ظ��اه��رة، 
وب�����د�ي�����ة ت���ب���ل���ور �ل����ف����ك����رة يف �مل���ن���ت���دي���ات 
�لإلكرتونية وو�صائل �لتو��صل �لجتماعي 
�ل����ت����ي ت���ع���د جت���م���ع���ا ل��ل��ت��ن�����ص��ي��ق وت��ن��ظ��ي��م 
�لتجمعات وم�صاركة �ل�صور و�لفيديوهات.

تعريف الظاهرة
ف���ت ب��اأن��ه��ا: جت��م��ع ب�����ص��ري ل���ه تنظيم  ع���رَّ
من  �أع�صائه  بني  �لتو��صل  يتم  �جتماعي 
�مل��ك��ان��ات  م��ن  ع����دد�  ي�����ص��م  ت�صل�صل  خ���ال 
�إمكاناته  على  قيا�صا  تتحدد  �لتي  و�لأدو�ر 
و�مل��و�ه��ب  و�مل��ه��ار�ت  و�لقت�صادية،  �مل��ادي��ة 
�لتي ميتلكها �لدرباوي، و�ت�صح من خال 
�ل���در�����ص���ة �أن �مل��ن��ت�����ص��ب��ني ل��ه��ذه �ل��ظ��اه��رة 
ي��ت��ج��ه��ون �إل�����ى ت��غ��ي��ري م���ع���امل �ل�����ص��ي��ار�ت 

م�صطلحات  وك��ت��اب��ة  �ل��غ��ري��ب��ة،  ب���الأل���و�ن 
لل�صيارة،  �خل��ارج��ي  �مل��ن��ظ��ر  ع��ل��ى  �صبابية 
�أل���و�ن  ذ�ت  و�صمغا  بالية  ثيابا  وي��رت��دون 
خم��ت��ل��ف��ة، ومي����ار�����ص����ون �ل��ت��ف��ح��ي��ط �أم�����ام 
�ملد�ر�ص و�مليادين �لريا�صية و�أماكن جتمع 
مناف�صاتهم  يف  ي�صتخدمون  كما  �ل�صباب، 
�جتاهاتهم  وي��ظ��ه��رون  �ل��ن��اري��ة،  �لأ�صلحة 
�لقبلي  و�لتع�صب  �مل��ف��اخ��رة  نحو  �ل��ق��وي��ة 
وينت�صر كذلك  �أخ��رى،  قبيلة على  ك��اإب��ر�ز 
اأو�صاط  يف  امل��خ��درات  اأن���واع  لبع�س  ترويج 

هوؤلء �ل�صباب.

ممارسات سلوكية
وك�����ص��ف��ت �ل���در�����ص���ة ع���ن �مل��م��ار���ص��ات 

�ل�صلوكية �ملرتبطة بظاهرة �لدرباوية 
م���ن وج���ه���ة ن��ظ��ر ع��ي��ن��ة مم��ار���ص��ي��ه��ا، 
يف �مل���رت���ب���ة �لأول��������ى ك���ان���ت �لأغ������اين 
و�ل���رق�������ص ع���ل���ى �مل��و���ص��ي��ق��ى ب��ن�����ص��ب��ة 
و�ل�صتعر��ص  �لتفحيط  تاها   ،%55
»�لعتماد  و�رت��ب��ط   ،%45 ب�  باملركبات 
ع��ل��ى و���ص��ائ��ل �ل��ت��و����ص��ل �لج��ت��م��اع��ي 
 ،%53 ب��ح��و�يل  �ل��درب��اوي��ة«  مبمار�صة 
حتر�ص  �لعينة  من   %53 �أن  ولوحظ 
ن��وع��ي��ات معينة من  ����ص��ت��خ��د�م  ع��ل��ى 
من   %52 �أن  �ت�����ص��ح  ك��م��ا  �مل���رك���ب���ات، 
وم��ف��رد�ت  ب��رم��وز  يتو��صلون  �لعينة 
لغوية خا�صة وغريبة، تبعتها �لعديد 

من �ل�صلوكيات بن�صب متفاوتة.

أسباب ظهورها
فقد  �لدرباوية  ظاهرة  ظهور  �أ�صباب  �أم��ا 
�أن ح���ب �ل���ص��ت��ك�����ص��اف  �ل���در�����ص���ة  ذك�����رت 
و�ل�صهرة ياأتيان يف �ملرتبة �لأولى، تاهما 
�لفر�غ و�صوء تنظيم �لوقت، ثم �ل�صحبة 
وت��ق��ل��ي��د وحم���اك���اة �ل����زم����اء، ث���م �صعف 
�ل�����و�زع �ل��دي��ن��ي، وي���اأت���ي ب��ع��ده �لأ���ص��ب��اب 
�لنف�صية كالدلل �لز�ئد و�لق�صوة �لز�ئدة 

وحماولة لفت �لنتباه.

نقاط أوصت بها الدراسة
�أول����ي����اء �لأم������ور نحو  • ت��وج��ي��ه 
م��ر�ق��ب��ة �أب��ن��ائ��ه��م و�ل���ت���اأك���د من 
وماحظة  ت�صرفاتهم،  �صامة 

تطر�أ  �ل��ت��ي  �لغريبة  �ل�صلوكيات 
ع���ل���ي���ه���م، ب�������دء� م�����ن �����ص���ت���خ���د�م 
�مل�����ف�����رد�ت و�ل���ك���ل���م���ات �ل��غ��ري��ب��ة، 
م����������رور� ب���ج���م���ي���ع �ل�������ص���ل���وك���ي���ات 
�لأ�صرية  �ملنظومة  على  �لدخيلة 

و�ملجتمعية.
�إيجاد بد�ئل ناجحة ل�صتثمار   •
�أوق���������ات �ل�����ف�����ر�غ ل�����دى �ل�����ص��ب��اب 
و�مل������ر�ه������ق������ني ت����ن����ا�����ص����ب م���ي���ول 

و�هتمامات �ل�صباب.
�لإع���������ام  و�����ص����ائ����ل  ت����وج����ي����ه   •
مكملة  لتكون  �ملختلفة  باأ�صكالها 

ود�عمة لقيم �ملجتمع.
�لدينية  للموؤ�ص�صات  يكون  �أن   •

ظ���اه���رة  م���ع���اجل���ة  يف  �أك������رب  دور 
�لدرباوية.

• �إج������ر�ء جم��م��وع��ة م���ن �ل��ب��ح��وث 
للتعرف  �حل��الت  بدر��صة  �ملخت�صة 
�أك��������رث و�ل���ت���ع���م���ق يف خ���ف���اي���ا ه���ذه 

�لظاهرة.

من مظاهرهم
•  �لأغاين و�لرق�ص على �ملو�صيقى.
و�ل�����ص����ت����ع����ر������ص  �ل���ت���ف���ح���ي���ط    •

باملركبات.
من  معينة  ن��وع��ي��ات  ����ص��ت��خ��د�م    •

�ل�صيار�ت.
•  �لتو��صل برموز ولغة غريبة.
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أقسام

علوم الحاسوب 
بالخميس.. رؤية شاملة 

للجمع بين التحصيل 
النظري والعملي

عن القسم
الرؤية

�لطالبة علميا ومهنيا يف جمال �حلا�صب  يوؤهل  تعليم بجودة عالية  تقدمي 
�لآيل وفق متطلبات �صوق �لعمل.   

الرسالة  
توفري �لبيئة �ملنا�صبة بجودة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي يف علوم �حلا�صب 

�لآيل و�إعاء �لقيم �لإن�صانية وتقدمي �خلدمات �ملجتمعية �جلبارة.

األهداف
على  �مل��درب��ة  �لوطنية  ب��ال��ك��ف��اء�ت  �ملجتمع  ح��اج��ات  وتلبية  ت��زوي��د   •

��صتخد�م علوم �حلا�صب �لآيل يف جمالت �حلياة �ملختلفة .
و�ملعلومات. �حلا�صب  جمال  يف  �لتقنية  �ل�صت�صار�ت  • تقدمي 

�لتقنيات.   �أحدث  مع  متو�فقة  متطورة  تعليمية  بيئة  • توفري 

عائشة الشهري

ق�����ص��م ع���ل���وم �حل���ا����ص���ب �لآيل ع��ام  �أن�������ص���ئ 
�ملجتمع  كلية  �أق�����ص��ام  �أح���د  ل��ي��ك��ون   ،1433
ل��ل��ب��ن��ات ب��خ��م��ي�����ص م�����ص��ي��ط، وي���ق���دم �أه���م 
�لروؤية  ذ�ت  �ل��و�ع��دة  �لأكادميية  �ل��رب�م��ج 
برنامج  يف  و�ملتمثل  �لو��صحة  �مل�صتقبلية 
�أكادميية  �أه��د�ف  لتحقيق  �ملعلومات  نظم 
و�ختبار  وتطوير  ت�صميم  مثل  وتنموية 
�حل���ل���ول ب��ا���ص��ت��خ��د�م �ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل��دي��ث��ة 
م���ن �أج����ل خ��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع و �مل�����ص��ارك��ة يف 
�لأعمال  ري��ادة  خال  من  �لوطنية  �لهمم 
و�ل��ت��و����ص��ل م���ع ب��ي��ئ��ة �ل��ع��م��ل، مم���ا ي��دع��م 

�لتنمية �ملهنية و�لأخاقية.
�ل��دك��ت��ورة  �لق�صم،  م�صرفة  وك�صفت 
رقية �لطيب، �أن عدد �لطالبات �مل�صتجد�ت 
ط��ال��ب��ة،  ب���ل���غ  256  ه����   1439-1438 ل��ل��ع��ام 
م��ن  �ل���ع���دي���د  �لق�صم حقق  �أن  م����وؤك����دة 

�ملجتمعية  باخلدمة  �خلا�صة  �لإجن����از�ت 
ع����ل����ى ����ص���ع���ي���د �ل�����ط�����ال�����ب�����ات و�مل���ج���ت���م���ع 
دور�ت  ت����ق����دمي  خ������ال  م�����ن  �خل������ارج������ي 
ت���دري���ب���ي���ة، ب���الإ����ص���اف���ة �إل�������ى �لإجن�������از�ت 
�لبحثية �ملتميزة لأع�صاء هيئة �لتدري�ص.  

خطة مستقبلية
مت  �أن���ه  �ل��ط��ي��ب  رق��ي��ة  �أو�صحت �لدكتورة 
مل��و�ج��ه��ة  للق�صم  م�صتقبلية  روؤي����ة  و���ص��ع 
�ل���ت���ح���دي���ات، وذل�����ك ب��ا���ص��ت��ق��ط��اب �أع�����ص��اء 
من  درج���ة  ع���ال���ي���ة  ع��ل��ى  هيئة  تدري�ص 
للخطط  �مل�����ص��ت��م��ر  و�ل��ت��ط��وي��ر  �ل��ت��اأه��ي��ل 
و�لأجهزة، وتاأهيل  و�مل��ع��ام��ل  �ل��در����ص��ي��ة 
درج��ة  م��ن  �لتج�صري  ب��اإم��ك��ان��ه��ن  ط��ال��ب��ات 
�لبكالوريو�ص من غري  �إلى درجة  �لدبلوم 
���ص��ع��وب��ات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وو����ص���ع ب��ن��ي��ة حتتية 
مبا  �لتعليمية  �لعملية  ت��خ��دم  للمعامل 
يتو�فق مع �ملعايري �لدولية،  وتوفري بيئة 

�لأكادميي  �لتح�صيل  بني  جتمع  تعليمية 
تدريب  بر�مج  وتطوير  و�لعملي  �لنظري 
عملية  خ��ربة  �لطالبة  �إك�صاب  على  ق���ادرة 

وتطبيقية وبحثية.

إنجازات القسم
�لق�صم،  �لتي حققها  �لإجن���از�ت  �أه��م  وعن 

�أ�صارت �إلى  �أنها تتمثل يف ما يلي:  
خمتلفة  تدريبية  دور�ت  ت��ق��دمي    •
ل���ت���م���ك���ني �ل����ط����ال����ب����ات و�لأع�����������ص�����اء 
م����ن �إجن�������از �ل���ع���دي���د م����ن �لأع����م����ال 

�حلا�صوبية.
•  �إعد�د �لبنية �لتحتية للمعامل وفق 
مو��صفات تدعم �لعملية  �لتعليمية.

عملية  ل���دع���م  �ل���د�خ���ل���ي  �ل���ت���دري���ب 
�لتعليم �لإلكرتوين.

�لتعلم  غ����رف  ت��اأ���ص��ي�����ص وجت��ه��ي��ز   •
�لإلكرتوين للطالبات و�لأع�صاء.
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أساتذة

د. الفيفي: زيادة أعداد 
الطالب وضعف مستواهم 

العلمي يقلقان األكاديميين
هنادي الشهراني

و�لتخطيط  �لإد�رة  �أ���ص��ت��اذة  �أوج����زت 
�ل�����رتب�����وي �مل�������ص���اع���دة، وك���ي���ل���ة ك��ل��ي��ة 
�لدكتورة  �لطالبات(،  )�صطر  �لرتبية 
ن���ورة يحيى �ل��ف��ي��ف��ي، يف ح���و�ر �ل��ذي 
�لتي  �مل��ع��وق��ات  »�آف�����اق«،  �أج��رت��ه معها 
�ل��ت��دري�����ص، يف   هيئة  �أم���ام ع�صو  تقف 
زيادة �أعد�د �لطاب و�صعف م�صتو�هم 
�لعلمي وكرثة �ملقرر�ت �لدر��صية �لتي 
ي��ق��وم ب��ت��دري�����ص��ه��ا، �إ���ص��اف��ة �إل����ى ع��دم 
تو�فر �ملر�جع �لازمة لتلك �ملقرر�ت، 
وع����دم ت��و�ف��ر �ل��دع��م �ل��ك��ايف لإج����ر�ء 
�لن�صر  �صعوبة  و  و�لدر��صات  �لأبحاث 

يف �ملجات �ملحكمة.

ما اأهم  املنا�سب  التي توليتها؟
�أنا حاليا ع�صو هيئة �لتدري�ص بق�صم 
ووكيلة  �ل��رتب��وي،  و�لإ���ص��ر�ف  �لإد�رة 
ك��ل��ي��ة �ل��رتب��ي��ة )���ص��ط��ر �ل��ط��ال��ب��ات(، 
�لتعليم  وكيلة  من�صب  �صابقا  و�صغلت 
�ملو�زي بكليتي �لآد�ب و�لرتبية �صابقا، 
و�أي�����ص��ا وك��ل��ي��ة �ل�����ص��وؤون �لأك��ادمي��ي��ة 

بكلية �لرتبية.

اإجنازاتك على امل�ستوى 
الأكادميي؟

 ل�����و ك�������ان �لإجن�������������از  �أم����������ر� ي�������ص���ري� 
مليئة  حياتنا  لكانت  ممهد�  وطريقا 
�إل��ى  �لأم���ر يحتاج  ب��الإجن��از�ت، ولكن 
ث��ق��ة وب���ذل وم��و����ص��ل��ة و���ص��ري �صحيح 
و�أه�����د�ف و����ص��ح��ة، وخ��ل��ف ك��ل �إجن���از 
�أ�صحاب همم، فلعلنا نكون منهم باإذن 
ما  ن����ادر�  �لتميز  �إل���ى  و�ل��ط��ري��ق  �هلل، 

يكون مزدحما.

 ما الدافع لختيار تخ�س�سك؟ 
ح���������ب �ل�����ت�����خ�����������ص�����������ص، وت�����وج�����ي�����ه 
ب���ع�������ص ع���������ص����و�ت ه���ي���ئ���ة �ل���ت���دري�������ص 
مرحلة  م��ن  �لنتهاء  بعد  �لفا�صات 
�مل�صتمر  �لبكالوريو�ص،  و�لتخطيط 
مل�����ص��رية ح��ي��ات��ي �ل��ع��ل��م��ي��ة، وم��ع��رف��ت��ي 

لقدر�تي. و�لد�فع لختيار �لتخ�ص�ص 
ك�����ذل�����ك، �إمي���������اين ب��������اأن �ل��ت��خ��ط��ي��ط 
و�ل���ت���ط���وي���ر �ل�����رتب�����وي �ل���ن���اج���ح ه��و 
ق���وت ح��ق��ي��ق��ي ل��رف��ع ����ص���اأن جمتمعي 
�ل��ع��ل��م��ي �مل��ح��ي��ط ب���ي وك���ذل���ك ب��ل��دي 
�لغايل ،  و�أي�صا م�صاركتي �مل�صتمرة يف 

�لأعمال �لتطوعية.

ما مقومات جناح الأكادميي؟
�ل��ع��ل��م ل  ب���اأن  ي��وؤم��ن  �أن  عليه   •
ف��ي��ه؛  ع��ن�����ص��ري��ة  ول  ل���ه  جن�صية 
ي�صاأل  �جلميع  على  منفتح  فهو 
مرجعيته  ول��ه  وي��ح��اور  ويناق�ص 

�لتي يعتمدها.
ج��ام��ع��ت��ه  يف  م��وق��ع��ه  •   يعزز 

ويخدمها.
ل  لنف�صه  علمية  روؤي���ة  •  عنده 
كرتقية  �لأ���ص��ت��اذي��ة  عند  يتوقف 
للعاملية  يتجاوزها  بل  �أكادميية، 

و�لريادة يف �لبحث. 
وخ���ب���ري�  م��ط��ل��ع��ا  ي����ك����ون  �أن   •
ب���ال���ل���و�ئ���ح و�لأن���ظ���م���ة �خل��ا���ص��ة 
و�لبحث  �لتدري�ص  باأع�صاء هيئة 
�لعلمي وعماد�ت �لبحث و�لتميز 

�لعلمي.
�لعلمي  �ل��و���ص��ط  يف  وج����ود  • له 
ي����وؤث����ر وي����ت����اأث����ر، م���ت���اب���ع م��ت��م��ي��ز 
للموؤمتر�ت و�مللتقيات و�لندو�ت، 

عاملي �لبحث و�لروؤية.
•  ل ي�����ص��ع��ر ط��اب��ه وج��ل�����ص��اوؤه 
كانو� معه من غز�رة  �إذ�  بالوقت 
علمه وبديع �أ�صلوبه وقوة تاأثريه 

و�صدق �إميانه مبا يقول.
يتفل�صف  ول  بالعلم  يت�صدق  • ل 
ب��ه، ول ي�صتحقر  �أم��ر ل يعلم  يف 

�جلهاء ول ي�صت�صغر �لنا�ص.

حدثينا عن العالقة
بني الدعم والإجناز؟

ع�����ص��وة ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����ص م���ن �صمن 
�أول���وي���ات���ه���ا �لإجن�������از�ت �لأك���ادمي���ي���ة، 
�لإجن�����از�ت فهي  ه���ذه  وح��ت��ى تتحقق 

و�لتدريب،  �مل�صتمر  �لدعم  �إلى  حتتاج 
�أن تطوري جامعة، فابدئي  �أردت  فاإن 
جميع  �لتدري�ص  من  هيئة  بتطوير 

�جلو�نب �ملتعلقة به.

كلمة توجهينها
اإلى  اأ�ستاذات اجلامعة؟

ولي�صت  تفاعلية،  حما�صرتك  �جعلي 
على  طالباتك  �صجعي  و�ح��د،  باجتاه 
�إب�������د�ء �ل�������ر�أي، و�ب���ت���ع���دي ع���ن ح�صو 
�ملفيدة،  �ملعلومة  رك��زي على  و  �لكام 
فاطلبي  تطاعي  �أن  �أردت  �إن  وتذكري 

�مل�صتطاع.

هل هناك معوقات تقف
اأمام الأكادميي يف عمله؟

م���ن خ����ال �لط������اع ع��ل��ى ع����دد من 
�ل���ر����ص���ائ���ل �ل��ع��ل��م��ي��ة �ل���ت���ي ت��ن��اول��ت 
�لأك��ادمي��ي،  �أم���ام  تقف  �لتي  �ملعوقات 

�أوجزها يف �لآتي: 
�أع�������د�د �ل��ط�����اب، و�صعف  زي����ادة 
�مل��ق�����رر�ت  وك���رثة  �ل��ع��ل��م��ي،  م�صتو�هم 
�لدر��ص�ية �لت�ي يق�وم بتدري�صها ع�صو 
�أحيانا  تبتعد  و�ل��ت��ي  �لتدري�ص  هيئة 
عدم  وك��ذل��ك  �لتخ�ص�ص،  ع��ن جم��ال 
تو�فر �ملر�جع �لازمة لتلك �ملقرر�ت، 
ب��الإ���ص��اف��ة �إل����ى ع����دم ت���و�ف���ر �ل��دع��م 
�ل��ك��ايف لإج���ر�ء �لأب��ح��اث و�ل��در����ص��ات، 
�ملكتبات  يف  �لازمة  �ل�دوريات  ون�درة 
�جلامعية، و�صعوبة �لن�صر يف �ملجات 

�ملحكمة.
�لإد�ري�������ة فتتمثل  �مل�����ص��اك��ل  �أم����ا   
يف ن��ق�����ص �ل���ك���ف���اءة �مل��ه��ن��ي��ة �لإد�ري������ة 
ظهرت  �لتي  �لوظائف  تلك  ل�صاغلي 
ع�ص�و  يلقاها  �ل��ت��ي  �ملعاملة  �ص�وء  يف 
�لإد�ري  �جله�از  م�ن  �لت�دري�ص  هيئ�ة 
و�ملز�جية �لتي يتم بها تطبيق �للو�ئح 

و�لقر�ر�ت.

ما ال�سعوبات التي واجهتك
يف م�سريتك العملية والعلمية؟

�أجد �صعوبة يف �لن�صر �لعلمي.

كيف توفقني بني العمل
الإداري والأكادميي؟ 

تتمثل يف  �لأول�����ى  �ل��ن��ج��اح  ط��ري��ق��ة  �إن 
فعدم  حقيقية؛  معرفة  �لهدف  معرفة 
معرفة �لهدف توؤدي �إلى �ختيار طريق 
�إلى  �آخ��ر رمبا يف�صي يف نهاية �ملطاف 
ه����دف �آخ�����ر. وي���ج���ب �أن ي���ك���ون ه��ن��اك 

تخطيط جّيد للو�صول �إلى �لهدف.
ف��ال��ت��خ��ط��ي��ط �جل���ي���د ه���و �أ���ص��ا���ص 
ي�����ص��اع��د  �إذ  �ل���رئ���ي�������ص؛  �ل���ن���ج���اح ول���ب���ه 
�لطريق  �إدر�ك  على  �جليد  �لتخطيط 
�لذي �صي�صري فيه هذ� �لإن�صان للو�صول 
�إدر�كا جيد� وعميقا وب�صكل  �إلى هدفه 

كبري جد�، مما �صي�صاعد على �لنجاح.

ما الذي يتطلبه النجاح
يف العمل الإداري والأكادميي؟

�ل�صروريني؛  و�ملعرفة  بالعلم  �لت�صلح  
فالعلم و�ملعرفة يك�صفان �مل�صتور، وهما 
�لإن�����ص��ان  �صتنقل  �ل��ت��ي  �ل��ن��ق��ل  و���ص��ي��ل��ة 
�أي�صا �لأخ��اق  �أخ��رى.  �إل��ى  من نقطة 
��ة �ل��ت��و����ص��ع وع���دم  �حل�����ص��ن��ة وب��خ��ا���صّ
�ل��ت��ك��رب، ف��ه��ذ� �خل��ل��ق ي��ب��ق��ي �لإن�����ص��ان 
�أو  ي��رف��ع��ه  ول  طبيعية،  د�ئ����رة  ���ص��م��ن 
يعطيه �أكرب من قدره، وهو ل ي�صتحق 

هذ� �لأمر.

و�أن يتحّلى كّل من ي�صعى للتمّيز 
و�ل��ن��ج��اح ب��امل��ث��اب��رة و�جل���د و�ل��ع��زمي��ة 
و�لجتهاد؛ �إذ �إّن هذه �ل�صفات ت�صاعد 
�لإن�����ص��ان وب�����ص��ك��ل ك��ب��ري ج���د� ع��ل��ى �أن 
يتجاوز كل هذه �لعقبات �لتي مير بها 
�لأك��ادمي��ي��ة و�لإد�ري����ة،  ع��رب م�صريته 
و�أن ي��ك��ون ق����ادر�ً ع��ل��ى ع���دم �لإ���ص��غ��اء 
�لنا�ص  فاآر�ء  �خلارجية؛  �ملثّبطات  �إلى 
�لعديد من  تكون يف حمّلها يف  ق��د ل 

�لأحيان.

اأهم م�ساركاتك
البحثية والعلمية؟

ن�صرت عدد� من �لبحوث ومنها:
وح��دة  لتطوير  مقرتح  ت�صور   •
ال����ن���������ص����اط الإداري ل����ت����ح���������ص����ن 
�لآد�ب  بكليتي  �لوظيفي  �لأد�ء 

و�لرتبية يف جامعة �مللك خالد.
وعاقتها  �لتنظيمية  �لثقافة   •
�صركة  يف  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي  ب���الل���ت���ز�م 
�آفاق �لتعلمية مبنطقة �لريا�ص.

• معوقات �لبحث يف �قت�صاديات 
�ل����ت����ع����ل����ي����م م�������ن وج������ه������ة ن���ظ���ر 
�لرتبوية.  بالعلوم  �ملتخ�ص�صني 
وه��ن��اك ع��دد م��ن �ل��ب��ح��وث لز�ل 

ينتظر �لن�صر. 

و�أي�������ص���ا ق���دم���ت جم��م��وع��ة من 
�ل������������دور�ت �ل���ت���دري���ب���ي���ة ل����ع����دد م��ن 
�مل��ر�ك��ز وم��ك��ات��ب �لإ����ص���ر�ف و�مل��ع��اه��د 
�مل��ت��خ�����ص�����ص��ة، و�أي�������ص���ا �����ص���ت�������ص���ار�ت 
وم�������ص���ارك���ات ع��ل��م��ي��ة م���ت���ع���ددة ل��ع��دد 
و�ل��رتب��وي��ة،  �لتعليمية  �جل��ه��ات  م��ن 

و�خلا�صة.

ما طموحاتك
يف املجال العلمي والعملي؟

�لإمي������ان �حل��ق��ي��ق��ي مي��ن��ح��ك ط��م��وح 
�لن�صر ود�أب �لنملة. 

كلمة اإلى الطالبات؟ 
�صاأخل�صها يف النقاط الآتية:

• �جل���ام���ع���ة ه����ي �مل����ك����ان �ل����ذي 
ت���ت���ع���رف���ني ف����ي����ه ع����ل����ى ن��ف�����ص��ك 
وذ�ت���ك وم���و�ه���ب���ك  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا، 

وعلى نقاط قوتك و�صعفك.
• �صاركي يف �لن�صاطات و�لندو�ت 
�لنقا�صية حول كتاب ما، وو�ّصعي 

مد�ركك بالقر�ءة.
�أي  ت��ت��ب��ع��ني  �إم���ع���ة  ت���ك���وين  ل   •
ناعق فتهلكي من دون عاتق، ول 
ولكن  �ملناف�صة  �أجل  تناف�صي من 

من �أجل �أهد�فك.

+ 
ق

فا
آ

التخطيط التربوي
يعرف �لتخطيط �لرتبوي باأنه هو �لعملية 
�أ�صاليب  تت�صمن  �ل��ت��ي  �مل�صتمرة  �ملت�صلة 
�لبحث �لجتماعي ومبادئ وطرق �لرتبية 
�أن  وغ��اي��ت��ه��ا  و�لق��ت�����ص��اد،  �لإد�رة  وع���ل���وم 
يح�صل �لطالب على تعليم كاف ذي �أهمية 
ي��ت��م��ك��ن كل  و����ص��ح��ة وع��ل��ى م���ر�ح���ل، و�أن 
فر�صة  على  �حل�صول  من  �ملجتمع  يف  فرد 
�إ�صهاما  وي�صهم  قدر�ته  بها  ينمي  تعليمية 

فعال بكل ما ي�صتطيع يف تقدم باده.

فوائد التخطيط الناجح
قدر�ته.•  يف  كبرية  ثقة  �ملخطط  مينح   •

ي�����ص��اع��د يف ����ص��ت��غ��ال �ل��وق��ت و�لإم��ك��ان��ات 
ب�صكل �أمثل.

ولي�ص  �أهميتها  �لأه���د�ف ح�صب  ترتيب   •
ب�صكل ع�صو�ئي.

�لب�صرية  �ل��ط��اق��ات  ��صتثمار  يف  ي�صاعد   •
و�ملادية ب�صكل جيد.

• �لإفادة من جتارب �لآخرين و�لنطاق 
من حيث و�صلو�.

ي�صاعد يف �لإف��ادة من �خلطط �ل�صابقة   •
ومينع من عملية �لتكر�ر.

• ي�صاعد يف �لو�صول �إلى �حلكم �ملو�صوعي 
و�لتقومي �لنزيه.
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معالجة المادة على المقياس الذري والجزيئي
�م��ت��د�د�ت  �لنانو  تقانة  �عتبار  ميكن 
�لنظر  بهدف  �لتقليدية  للتخ�ص�صات 
�صريح،  ب�صكل  �خل�صائ�ص  ه��ذه  �إل���ى 
ه��ذ� ب��الإ���ص��اف��ة �إل���ى �أن���ه ميكن �إع���ادة 
على  �لتقليدية  �لتخ�ص�صات  تف�صري 
�لنانو؛  لتقنية  خا�صٍة  تطبيقات  �أنها 
�حليوي  �لتبادل  ه��ذ�  ي�صهم  ثم  وم��ن 
ل��اأف��ك��ار و�مل��ف��اه��ي��م يف ت��ف��ه��م �مل��ج��ال 

ب�صورة متمدنة. 
�ل�صغائر  تقنية  تعد  عام  وب�صكل 
عملية تركيب وتطبيق لأفكار كل من 
و�إنتاج  فهم  بهدف  و�لهند�صة  �لعلوم 
�إذ ت�صهم تلك  م��و�د و�أج��ه��زة ج��دي��دة، 

�ل�صتخد�م  يف  عامة  ب�صورة  �ملنتجات 
�لو��صع 

حجمها  ت��ق��ل�����ص  �ل��ت��ي  �مل�����و�د  �إن 
لي�صل �إلى �ملقيا�ص �لنانوي قد تمُظهر 
فجاأة خ�صائ�ص خمتلفة جد� باملقارنة 
تظهر  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �خل�صائ�ص  بتلك 
ع��ل��ى �مل��ق��ي��ا���ص �مل��ك��رب »�مل����اك����رو«، مما 
تطبيقات  ع��ل��ى  �حل�����ص��ول  ع��ن  ي�صفر 
ف����ري����دة ل���ه���ا مل ت���ك���ن م���ع���ه���ودة م��ن 
ق��د ت�صبح  �مل��ث��ال،  ق��ب��ل. وع��ل��ى �صبيل 
�ملو�د  و�لنحا�ص  �صفافة،  �ملعتمة  �مل��و�د 
حافزة  خ�صائ�ص  لها  ي�صبح  �خلاملة 
تتحول  �مل�صتقرة  و�مل��و�د  كالباتينيوم 

�إل����ى م����و�د حم��رتق��ة »ك���الأمل���ون���ي���وم«، 
يف  �صو�ئل  �إل��ى  تتحول  �ل�صلبة  �مل���و�د 
درجة حر�رة �لغرفة »كالذهب«، �ملو�د 
�إل����ى م����و�د مو�صلة  ت��ت��ح��ول  �ل��ع��ازل��ة 
�مل��و�د  تتحول  قد  كما  »كال�صيليكون«، 
�خل���ام���ل���ة يف ت��رك��ي��ب��ه��ا �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي 
كيميائية  حافزة  م��و�د  �إل��ى  �لطبيعي 
ل��ن��ان��وي��ة  �أح���ج���ام  �إل����ى  تقل�صها  ع��ن��د 
�لأب��ع��اد؛ وم��ن ثم فالقدر �لأك��رب من 
�لإع����ج����اب ب��ت��ق��ان��ة �ل���ن���ان���و ي��ن��ب��ع من 
و�ل�صطحية  �لكمومية  �لظو�هر  هذه 
��ظ��ه��ره��ا �مل�����ادة على  �ل���ف���ري���دة �ل��ت��ي تمُ

�ملقيا�ص �لنانوي.

د. عاطف مسعد: النانو أسهم
في التخلص من الملوثات الصناعية

د. عاطف 
مسعد

• حاصل على درجة 
الدكتوراه من قسم 

العلوم التطبيقية 
بجامعة كانازاوا 

باليابان.
• أدى العديد

من المهمات العلمية 
بجامعة تشنجهوا 
بتايوان وجامعتي 
توياما وطهوكو 

باليابان
• عمل أستاذا زائرا 
بجامعتي كانازاوا 
واوساكا باليابان، 

باإلضافة إلى جامعة 
مااليا بماليزيا.

•  شارك في العديد 
من المؤتمرات 

العلمية الدولية في 
السعودية وخارجها. 
•  يعمل حاليا أستاذا 

لعلوم المواد وتقنية 
النانو بقسم الكيمياء 

في الجامعة.

خالد العمري

كلية  يف  �ل��ك��ي��م��ي��اء  بق�صم  �لأ���ص��ت��اذ  �أك����د 
علم  �أن  م�صعد،  عاطف  �لدكتور  �لعلوم، 
�ل��ن��ان��و �أ���ص��ه��م يف �إي���ج���اد ط����رق ح��دي��ث��ة 
للتخل�ص من �مللوثات �ل�صناعية �ل�صائلة 
للبيئة،  �صديقة  بطريقة  �لهو�ء  وتنقية 
كاأفام  �حلافزة  �مل��و�د  �إنتاج  جمال  وهو 
�لأ�صعة  وج��ود  �لنانو يف  رقيقة يف حجم 
�ل�����ص��م�����ص  �أ���ص��ع��ة  �أو  �ل��ب��ن��ف�����ص��ج��ي��ة  ف����وق 

للتخل�ص من �مللوثات �ل�صناعية.

ما الذي دفعك اإلى تخ�س�ص 
الفيزياء؟

ح���ب���ي ل��ل��ف��ي��زي��اء �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة خل��دم��ة 
منتج  على  للح�صول  و�لتطلع  �ملجتمع 

يخدم �لب�صرية. 

اأهم التطبيقات املرتبطة
بعلم النانو؟

»وج��ع��ل��ن��ا م���ن �مل����اء ك���ل ���ص��يء ح���ي �أف���ا 
���ص��ر �حل��ي��اة �لغام�ص  �مل���اء  ي���وؤم���ن���ون«.. 
�ل�������ذي ي���رت���ب���ط وج�������ود �ل���ك���ائ���ن �حل���ي 
بوجوده يف �أي مكان؛ لذ� يعد تلوث �ملياه 
من �لعو�مل �ملوؤثرة يف �نخفا�ص كميات 
�مل����اء �ل�����ص��ال��ح ل��ل�����ص��رب �ل��ت��ي ه���ي ع��م��اد 
�حلياة، وهناك �لعديد من �مل�صادر �لتي 
�ل�صاحلة  للمياه  �ل��ع��ام  �مل��خ��زون  ت��غ��ذي 
من  م�صادره  �أغلب  وتكون  لا�صتهاك 
�لأم���ط���ار و�لأن���ه���ار و�ل��ب��ح��ري�ت و�مل��ي��اه 
�جلوفية؛ لذ� فاإن حدوث �أي تلوث لتلك 
�ملبا�صر  �لتاأثري  �إل��ى  حتما  يقود  �مل�صادر 
على �لبيئة و�لزر�عة و�لرثوة �ل�صمكية.

عدة  �إيجاد  يف  �لنانو  علم  و�أ�صهم   
ط����رق ح��دي��ث��ة ت��ق��ع يف ن���ط���اق �ل��ع��ل��وم 
من  للتخل�ص  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
�ل�����ص��ائ��ل��ة وتنقية  �ل�����ص��ن��اع��ي��ة  �مل��ل��وث��ات 
وهو  للبيئة،  �صديقة  بطريقة  �ل��ه��و�ء 
جم����ال �إن���ت���اج �مل�����و�د �حل���اف���زة ك���اأف���ام 
رقيقة يف حجم �لنانو يف وجود �لأ�صعة 
�ل�صم�ص  �أ���ص��ع��ة  �أو  �ل��ب��ن��ف�����ص��ج��ي��ة  ف����وق 
�إذ  �ل�صناعية،  �مل��ل��وث��ات  م��ن  للتخل�ص 
على  �ل�صامة  �ملركبات  هذه  تك�صري  يتم 
�صطح �ملادة �إلى عنا�صرها �لأولية »ثاين 

ت�صبب  ل  �لتي  و�مل���اء«  �لكربون  �أك�صيد 
�أ�صر�ر� للبيئة �ملحيطة، مما ي�صاعد يف 

�حلفاظ عليها.

اأهم املو�سوعات البحثية
التي تهتم بها؟

�أح�����ص��رت خ��ل��ي��ط��ا م���ن �أك�����ص��ي��د �ل��زن��ك، 
وثاين �أك�صيد �لق�صدير نانوي �لرتكيب، 
وكذلك �أفاما رقيقة من �أك�صيد �لزنك 
�أك�صيد  و�أي�صا  �ل�صيلكون،  �أك�صيد  وثاين 
�ل��ن��ي��ك��ل م���ع ث����اين �أك�����ص��ي��د �ل�����ص��ي��ل��ك��ون 
�ملح�صرة بطريقة �ل�صول جل بدل من 
ط����رق حت�����ص��ري �جل�����ص��ي��م��ات �ل��ن��ان��ون��ي��ة 
تكون  م��ا  ع��ادة  �لتي  �ل�صتخد�م  �صائعة 
�أ�صهمت هذه �لطريقة  �إذ  ن�صبيا؛  مكلفة 

بتو�فر �لوقت و�ملال. 
وت���ع���د ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل�������ص���ول ج��ل 
ح��دي��ث��ة ن�����ص��ب��ي��ا، ومي���ك���ن ع���ن ط��ري��ق��ه��ا 
�إن����ت����اج م�����و�د ج���دي���دة »م���ت���ق���دم���ة« ذ�ت 
خو��ص ي�صعب �حل�صول عليها بالطرق 
�ل���ت���ق���ل���ي���دي���ة ومي����ك����ن �����ص���ت���خ���د�م ه���ذه 
�لتكنولوجيا �ملتقدمة يف �إنتاج مو�د ذ�ت 

كفاءة �أد�ء عالية يف �ملو�د �حلافزة.
وق������د ت���ب���ني م����ن ع��م��ل��ن��ا ه������ذ� �أن 
ه��ن��اك �إم��ك��ان��ي��ة خل��ف�����ص درج����ة ح���ر�رة 
�أك�صيد  �أغ�صية  ��صتجابة  �لت�صغيل وزيادة 
�لرقيقة  �ل�صيلكون  �أك�صيد  ثاين  �لزنك، 
نف�صه،  �ل��وق��ت  ف��وت��ون��ي��ة يف  ك��م��ح��ف��ز�ت 
للتطبيقات  بجد�رة  موؤهلة  يجعلها  مما 

�لتجارية.
و�أي�������ص���ا �أ�����ص����ارت �ل��ن��ت��ائ��ج �إل�����ى �أن 
�ل�صيلكون  �أك�صيد  ث��اين  �ل��زن��ك،  �أك�صيد 
م�صتقر ون�صط �صوئيا ول تتغري �لكفاءة 
�لتفاعل.  وقت  طو�ل  للعينات  �ل�صوئية 
��صتخد�م  مز�يا  على  بو�صوح  يدل  وهذ� 
ثاين  �لزنك،  �أك�صيد  من  رقيقة  طبقات 
�ل�صوئية  �لكفاءة  ذو  �ل�صيلكون  �أك�صيد 
�إل���ى  �أن ت���ع���زى  �ل���ت���ي مي��ك��ن  �ل���ع���ال���ي���ة، 
�مل�صاحات �ل�صطحية �لكبرية �ملوجودة يف 

�لعينات �ملح�صرة.
ر�صد  فقد مت  �صبق  ما  �إل��ى  �إ�صافة 
رقيقة  لأغ�صية  م�صامية  »تركيبة«  بنية 
�أك�صيد  ثاين  �لنيكل،  �أك�صيد  من  نانوية 
�ل�صيلكون، مما يزيد ح�صا�صيتها للك�صف 

ع��ن �ل���غ���از�ت. وح��ال��ي��ا، ميكن �حل��د من 
�لهو�ء،  يف  �ملتطايرة  �ل�صناعية  �مللوثات 
وذل������ك ب���ط���اء �لأ�����ص����ط����ح �ل���زج���اج���ي���ة 
و�ل���ن���و�ف���ذ و�مل����ر�ي����ا وزج������اج �ل�����ص��ي��ار�ت 
ب���ط���ب���ق���ات رق���ي���ق���ة م����ن ث������اين �أك�����ص��ي��د 
�لتيتانيوم �مل�صامي. و�أي�صا ميكن تطبيق 
با�صتخد�م  �جل��دي��دة  �لتكنولوجيا  ه��ذه 

�أك�صيد �لنيكل.
لقد مت �أي�صا ت�صنيع ق�صبان نانوية 
باجلرمانيوم  �ملطعم  �لزنك  �أك�صيد  من 
على قاعدة �صيلكونية با�صتخد�م طريقة 
قيم  ع��ن��د  �حل�����ر�ري  للتبخري  ب�صيطة 

خمتلفة ملحتوى �جلرمانيوم.
�ملح�صرة  �ل��ع��ي��ن��ات  تقييم  مت  وق���د 
�لفوتونية  �ل��ك��ف��اءة  ت��ع��ي��ني  ط��ري��ق  ع��ن 
ويعد  �لأزرق.  �مليثايلني  ح��ل  �أج���ل  م��ن 
�ل��ن��م��و  ع���ل���ى  ي���رك���ز  ت���ق���ري���ر  �أول  ه�����ذ� 
�أك�صيد  لق�صبان  ب��اجل��رم��ان��ي��وم  �ملحفز 
�لكفاءة  تعزيز  �أجل  �لنانوية من  �لزنك 

�لفوتونية؛ �إذ متت معظم هذه �لدر��صات 
د�خ����ل �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة مع 

بع�ص طالبات �لدر��صات �لعليا.

هل اأجريت درا�سات بحثية
مرتبطة بال�سناعة؟

�أج�����ري�����ت ب��ع�����ص �ل����در������ص����ات ب��ج��ام��ع��ة 
ت���وه���وك���و ب���ال���ي���اب���ان، ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى 
و�أي�صا  �ل��ع��ني،  �صبكية  لرتقيع  �صريحة 
�حل�صول على �صبيكة من �لأملونيوم ذ�ت 
�صناعة  يف  ت�صتخدم  معينة  خ�صائ�ص 
جامعة  يف  و�ل�صيار�ت  �لطائر�ت  هياكل 
توياما. بالإ�صافة �إلى ذلك، متت بع�ص 
�لكفاءة  لرفع  �ل�صيلكون  على  �لدر��صات 
ك��ان��از�و�  بجامعتي  �ل�صم�صية  للخايا 

و�و�صاكا.

ما ال�سعوبات الأكادميية
التي تواجه طالب التخ�س�ص؟

ن�����ص��ك��ر �مل��م��ل��ك��ة وج��ام��ع��ة �مل��ل��ك خ��ال��د 
على توفري �أحدث �ملتطلبات �حلديثة 
ل���ل���ب���اح���ث���ني و�ل������ط������اب ل��ل��ن��ه��و���ص 
�لع�صر  ومو�كبة  �لتعليمية  بالعملية 
ولذلك  �لعاملية؛  �جلامعات  ومناف�صة 
ل ت��وج��د ���ص��ع��وب��ات ت��و�ج��ه �ل��ط��اب، 

و�حلمد هلل.

كلمة اأخرية؟
�أن�������ص���ح �أب���ن���ائ���ي �ل���ط���اب ب���امل���ذ�ك���رة 
و�لج��ت��ه��اد و�مل��ث��اب��رة م��ن ب��د�ي��ة �لعام 
�أثناء  �مل��ادة  �أ�صتاذ  ومناق�صة  �لدر��صي 
�مل��ح��ا���ص��ر�ت و�ل�����ص��اع��ات �مل��ك��ت��ب��ي��ة يف 
�ملكتبة  زي��ارة  و�أي�صا  �لدر��صي،  �ملقرر 
�مل��رك��زي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، و�لط�����اع على 
�أح�����دث �ل��ك��ت��ب �ل��ع��رب��ي��ة و�لأج��ن��ب��ي��ة 
و�أي�صا  و�لتعاون،  و�لتفاعل  و�ملر�جع 
م��ع �أ���ص��ت��اذ �مل��ق��رر م��ن خ���ال �ل��ب��اك 

بورد كل عام.
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مبادئ طب األسرة 
�ل��وق��اي��ة  ع��ل��ى  • �ل���رتك���ي���ز 

و�لتثقيف �ل�صحي.
�جل��م��ه��رة  ع��ل��ى  • �ل��رتك��ي��ز 
حتت �خلطر، �أي كل �لعائلة، 

ولي�ص �ملري�ص فقط.
���ص��ح��ي��ة  رع����اي����ة  • ت���ق���دمي 

موجهة للمجتمع.
�ملنزلية. بالزيار�ت  • �لقيام 

�حلياة.  مدى  • �لتعلم 

ط����ب �لأ������ص�����رة ت��خ�����ص�����ص ط��ب��ي 
�ل�صحية  �لرعاية  خدمات  يوفر 

�ل�������ص���ام���ل���ة ل���ل���ن���ا����ص م����ن ج��م��ي��ع 
�لأع�����م�����ار، وه�����و ق�����ص��م �ل���رع���اي���ة 
�ل�����ص��ح��ي��ة �لأول����ي����ة �ل�����ذي ي��ق��دم 
�لرعاية  و���ص��ام��ل  م�صتمر  ب�صكل 
�ل�����ص��ح��ي��ة ل���ل���ف���رد و�لأ�������ص������رة يف 
ج��م��ي��ع �لأع����م����ار م���ن �جل��ن�����ص��ني، 
جلميع  مبدئية  ��صت�صارة  ويقدم 
�لأم�����ر�������ص و�أع���������ص����اء �جل�����ص��م، 
ويقوم على معرفة �ملري�ص ب�صفة 
�لأ���ص��رة  �إط����ار  يف  �صخ�صية  �صبه 

و�ملجتمع.
وي���ه���دف ط���ب �لأ�����ص����رة �إل���ى 
و�صاملة  �صخ�صية  رع��اي��ة  ت��وف��ري 

�لأ�صرة  �إط��ار  للفرد يف  وم�صتمرة 
و�ملجتمع.

وط���ب���ي���ب �لأ�������ص������رة ه�����و م��ن 
يجب �لت�����ص��ال ب��ه قبل غ��ريه يف 
ويف  �ل��ع��اج.  وطلب  �ملر�ص  حالة 
ب��ع�����ص �ل��ب��ل��د�ن، م��ن �ل�����ص��روري 
ي���ك���ون ع��ن��ده  �أن  ف�����رد  ك����ل  ع���ل���ى 
طبيب �أ�ْص�رة خا�ص يتابع �أحو�له 
ل���دي���ه ملفا  �ل�����ص��ح��ي��ة، وي���ح���وي 
ط��ب��ي��ا ل��ل�����ص��خ�����ص ي�����ص��م ت��اري��خ��ه 
�ل��ع��اج��ي )مب���ا يف ذل���ك �لأدوي����ة 
و�ل��ع��م��ل��ي��ات و�حل������الت �مل��ر���ص��ي��ة 
ويف  �لطبية(.  �لفحو�ص  ونتائج 

طب األسرة.. رعاية شاملة للفرد في إطار المجتمع
ي���ك���ون طبيب  م��ع��ظ��م �لأح����ي����ان، 
�لعام  �ل��ط��ب  يف  ا  خمت�صّ �لأ���ص��رة 
طب  �أو  �ل��ب��اط��ن��ي��ة  �لأم���ر�����ص  �أو 

�لأطفال.
�إل��ى  �ملري�ص  يحتاج  وعندما 
�أو فحو�ص  ن��وع خا�ص  ع��اج من 
�أو فحو�ص من  خمربية حم��ددة 
طبيب  على  عر�ص  �أو  �ن  معَيّ نوع 
خمت�ص يف جزء معَيّ�ن من �جل�صم 
�لدموية  و�ل����دورة  �لقلب  )م��ث��ل 
مثا(، فطبيب �لأ�ْصرة هو �ملعني 
باإحالة �ملري�ص وتوجيهه و�إر�صاده 

�إلى ما هو �أف�صل له و�أن�صب. 

رنا الشهري:
شغفي بدراسة الطب

بدد صعوبة مادة الكيمياء
ريم العسيري

�خت�صا�صية  �لطب  كلية  خريجة  �أكدت 
�لطبي  فهد  �مللك  �لأ�صرة مبجمع  طب 
�ل��ع�����ص��ك��ري ب���ال���ظ���ه���ر�ن �ل��ط��ب��ي��ب��ة رن��ا 
�ل�صعوبات  م��ن  �أن  �ل�����ص��ه��ري  �إب��ر�ه��ي��م 
�ل���ت���ي و�ج��ه��ت��ه��ا يف م��رح��ل��ة �ل���در�����ص���ة 
باأبها عدم  �ل��ط��ب  ك��ل��ي��ة  يف  �جل��ام��ع��ي��ة 
حيث  �لع�صوية،  �لكيمياء  م��ادة  جت��اوز 
ت�صبب ذلك ب�صعورها بالإحباط، مبينة 
�أن  معتربة  �لو�صع،  ذل��ك  ت��د�رك��ت  �أنها 

�لف�صل كان �نطاقة نحو �لنجاح. 
�ل�������ذي  �حل��������������و�ر  يف  وك�����������ص�����ف�����ت 
م��رح��ل��ة  �أن  »�آف�����������اق«  م���ع���ه���ا  �أج�����رت�����ه 
�ل��در����ص��ة  �ل��در����ص��ة �جل��ام��ع��ي��ة تتطلب 
بجدية، و�حلر�ص على طلب �لعلم، مع 
ن�صب  �ل��ط��اب  ي�صع  و�أن  �لهمة،  علو 
ي�صعون  �ل��ذي  �ل�صامي  �لهدف  �أعينهم 
�إليه، و�أن يتذكرو� �أن كل هذه �ل�صعوبات 
�ل����ت����ي مت����ر ع��ل��ي��ه��م �ل����ي����وم ���ص��ت�����ص��ب��ح 
ذك����رى ج��م��ي��ل��ة ي�����ص��ع��دون ل��ذك��ر�ه��ا يف 
ي�صتمتعو�  �أن  عليهم  �مل�صتقبل، لذلك 

بكل حلظة يف �حلياة �لأكادميية. 

 ما الدافع وراء اختيارك تخ�س�ص 
الطب ب�سكل عام

وطب الأ�سرة بالتحديد؟
�لطب حلم زرعه و�ل��دّي منذ �لطفولة 
ب���دخ���ويل  ب���ت���وف���ي���ق م����ن �هلل  وحت����ق����ق 
تخ�ص�ص طب  و�خ����رتت  �ل��ط��ب،  ك��ل��ي��ة 
�ل��ذي لم�ص  �لتخ�ص�ص  لأن��ه  �لأ���ص��رة، 
فهو  �جلامعية،  �ل��در����ص��ة  خ��ال  قلبي 
تخ�ص�ص ملم و�صامل لكل �لتخ�ص�صات 
�ل��ط��ب��ي��ة ل��ي��ك��ون ل���دي���ك م���ن ك���ل بحر 
باجل�صد  يهتم  تخ�ص�ص  وه���و  ق��ط��رة، 
و�ل����روح وك���ل �أف����ر�د �لأ����ص���رة م��ن طفل 

بالغ، وكبري �صن.

 كيف كانت ال�سنة الأولى بعد 
التحاقك بكلية الطب؟ 

وكانت  عام 2004  �لطب  بكلية  �لتحقت 
�مل��ح��ا���ص��ر�ت  ب��ني  �ل�صنة �لأول����ى ر�ئ��ع��ة 

و�لأح��ي��اء  �لإجنليزية  �للغة  يف  �ملكثفة 
و�ل��ك��ي��م��ي��اء، وك���م ك��ان��ت ���ص��ع��ادت��ي و�أن���ا 
�أرت�����دي »�ل��ب��ال��ط��و �لأب���ي�������ص« �خل��ا���ص 
باأنني  �أ�صعر حينها  باملعامل، حيث كنت 
�أ�صبح و�قعا  بالفعل طبيبة، و�أن �حللم 

ملمو�صا. 

كيف ت�سفني لنا مرحلة
الدرا�سة اجلامعية؟

مرحلة جميلة ل تن�صى على �لرغم من 
كل �ل�صعوبات.

ماذا تتطلب هذه املرحلة
من قبل الطالبات؟ 

�ل��در����ص��ة بجدية و�حل��ر���ص على طلب 
�لعلم مع علو �لهمة، و�أن ي�صعو� ن�صب 
ي�صعون  �ل��ذي  �ل�صامي  �لهدف  �أعينهم 
�إليه، و�أن يتذكرو� �أن كل هذه �ل�صعوبات 
ذكرى  �صت�صبح  �ليوم  عليهم  متر  �لتي 
�مل�صتقبل،  يف  لذكر�ها  ي�صعدون  جميلة 
حلظة  بكل  ي�صتمتعو�  �أن  عليهم  ولهذ� 

متر.

ما اأهم القيم التي اكت�سبتها خالل 
مرحلة الدرا�سة اجلامعية؟

�ل�صرب.

ماذا منحتك كلية الطب يف اأبها؟
�أنتفع  �لذي  �لعلم  من  �لكثري  منحتني 

به و�ل�صد�قات �لتي �أعتز بها.

ما ال�سعوبات التي واجهتك خالل 
مرحلة درا�سة الطب، وكيف 

تغلبت عليها؟
 مادة �لكيمياء �لع�صوية وعدم جتاوزها 
كان حمبطا يل، �إل �أين تد�ركت �لو�صع 
وكان �لف�صل هو �لنطاق نحو �لنجاح.

على يد من تتلمذت
يف جمال طب الأ�سرة؟ 

كل من عملت معهم �أو قامو� بتدري�صي، 
�صو�ء باجلامعة �أو خال در��صة �لبورد، 

�جلامعة  من  ومنهم  جميعا،  �أ�صكرهم 
�لدكتور خالد جلبان.

ما ال�سفات ال�سخ�سية التي يجب 
اأن ميتلكها طبيب الأ�سرة؟

م����درك����ا  ح���ك���ي���م���ا،  ح���ل���ي���م���ا  ي����ك����ون  �أن 
لحتياجات جمتمعه.

هل هناك مهارات معينة
يجب اأن ميتلكها طبيب الأ�سرة؟

يكون ملما  �أن  بد من  �لأ�صرة ل  طبيب 
�ل�صائعة يف جمتمعه،  �لطبية  باحلالت 
و�أن ي��ك��ون ح��ري�����ص��ا ع��ل��ى ن�����ص��ر �ل��وع��ي 
و�ل��ث��ق��اف��ة �ل�����ص��ح��ي��ة، وع��ل��ي��ه �أي�����ص��ا �أن 
على  ويطلع  �مل��ري�����ص،  ل�صكوى  ي�صتمع 

خماوفه، ويحافظ على خ�صو�صيته.
 

كيف ترين امل�ستقبل الوظيفي
خلريجات طب الأ�سرة

بالتحديد؟
ز�ل��ت  ف��م��ا  �هلل،  ب����اإذن  م�����ص��رق  �مل�صتقبل 
ه��ن��اك ح��اج��ة لأط��ب��اء �لأ���ص��رة يف �أغلب 
م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات��ن��ا �حل��ك��وم��ي��ة، خ�����ص��و���ص��ا 
�أط��ب��اء �لأ���ص��رة ه��م �ل��ع��م��ود �لفقري  �أن 

للنظام �ل�صحي.

ما ن�سائحك لطالبات الطب؟
فالطب  و�ل�صدق،  بالأمانة  يتحلني   �أن 
مهنة �صامية، ومن �أنبل �ملهن على وجه 
�لأر�ص، و�أن ل يتوقفن عن طلب �لعلم، 
ف��ع��امل �ل��ط��ب يف ت��ط��ور وجت����دد يجب 

عليهن مو�كبته. 

كلمة توجهينها لكلية الطب 
والقائمني عليها؟

�لعلمي،  �لبحث  على  �لطلبة  ت�صجيع 
وتذليل �ل�صعاب �لتي تو�جه �لباحثني، 
م�����ع �حل�����ر������ص ع���ل���ى دع������م �لأع�����م�����ال 
و��صتغال  �ل��ط��ب،  لطلبة  �لتطوعية 
ت��ن��ظ��ي��م  و�إب�����د�ع�����ات�����ه�����م يف  ط���اق���ت���ه���م 
�مل��وؤمت��ر�ت و�ل��ن��دو�ت �ل��ت��ي ت�صعى �إل��ى 

ن�صر �لوعي �ل�صحي.

رنا إبراهيم الشهري
• بكالوريو�ص طب و جر�حة 2011

•  �لبورد �ل�صعودي لطب �لأ�صرة 2015 
•  �لبورد �لعربي لطب �لأ�صرة 2016 

• �مل�صمى �لوظيفي: �خت�صا�صي �أول تخ�ص�ص طب �لأ�صرة.
• مكان �لعمل: جممع �مللك فهد �لطبي �لع�صكري بالظهر�ن.
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مبتعثون

هندسة الطيران.. من بن فرناس إلى تكنولوجيا العصر
»ه��ن��د���ص��ة �ل����ط����ري�ن و�ل���ف�������ص���اء �جل����وي« 
 Aerospace Engineering بالإجنليزية 
ف�����رع م����ن ف������روع �ل���ه���ن���د����ص���ة، وه�����و �ل��ع��ل��م 
و�ملركبات  �لطائر�ت  وبناء  بت�صميم  �ملعني 
�ل��ف�����ص��ائ��ي��ة؛ وت��ن��ق�����ص��م ه��ن��د���ص��ة �ل��ف�����ص��اء 
ومتد�خلني،  �أ�صا�صيني  فرعني  �إلى  �جلوي 

هما:
و�ملاحة �جلوية �لطري�ن  • هند�صة 

�لف�صاء • هند�صة 
�صمن  �مل��رك��ب��ات  م���ع  ي��ت��ع��ام��ل  �لأول 
ل��اأر���ص، و�ل��ث��اين يتناول  �لغاف �جل��وي 
�لغاف �جلوي  خ��ارج  تعمل  �لتي  �ملركبات 
ل���اأر����ص؛ ويف ح��ني �أن »�مل��اح��ة �جل��وي��ة« 

م�صطلح  ��صتطاع  �لأ�صلي،  �مل�صطلح  كانت 
يوقف  �أن  �لأ�صمل  وه��و  �جل���وي«  »�لف�صاء 
ت��و���ص��ع��ت  ب��ع��دم��ا  وذل�����ك  �لأول  ����ص��ت��خ��د�م 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل���ط���ري�ن ل��ت�����ص��م��ل �مل��رك��ب��ات 
�لعاملة خارج �لغاف �جلوي، ويطلق على 
منتظمة  ب�صفة  �جل���وي  �لف�صاء  هند�صة 

علم �ل�صو�ريخ.
�لعامل  ه��و  بنجاح  ط��ار  م��ن  �أول  ك��ان 
من  قفز  حيث  ف��رن��ا���ص،  ب��ن  عبا�ص  �مل�صلم 
�ل�صر�عية  بطائرته  وه��ب��ط  مرتفع  م��ك��ان 
�مل�صنوعة من �حلرير وري�ص �لن�صور، وبعده 
نف�صه  ق���ذف  �ل���ذي  �صلبي  �أح��م��د  ه��ز�رف��ن 
م�صيق  عابر�  باأجنحته  هبط  ثم  ب�صاروخ 

د�فين�صي  ل��ي��ون��اردو  ك��ان  وب��ع��ده  �لب�صفور، 
وه���و �أول �ل��ع��ل��م��اء �ل��ذي��ن ف��ك��رو� ج��دي��ا يف 
�لطري�ن، مع �أنه مل يجرب �صخ�صيا �أيا من 
لها  يكن  مل  ورمب��ا  �صممها،  �لتي  �ملركبات 
�أنه  �إل  �لطري�ن  عامل  �مللحوظ يف  �لتاأثري 

ل ميكن جتاهل ت�صميماته.
ومي���ك���ن مب���ت���اب���ع���ة �أو�ئ���������ل م�����ص��ن��ع��ي 
�لقرن  �أو�خ��ر  يف  عا�صو�  و�لذين  �لطائر�ت 
�ل��ت��ا���ص��ع ع�����ص��ر و�أو�ئ������ل �ل��ق��رن �ل��ع�����ص��ري��ن، 
م��اح��ظ��ة �أن��ه��م ك��ان��و� ي��ع��ت��م��دون يف �أغ��ل��ب 
�لأح����ي����ان ع��ل��ى �جل���ه���ود �ل���ف���ردي���ة، ���ص��و�ء 
��صتطاع  فقد  ذلك  ومع  �ملادية،  �أو  �لتقنية 
ب�صيطة،  وباإمكانات  �ل��ط��ري�ن  منهم  كثري 
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مشاعل الشميمري.. أول سعودية تلتحق بـ »ناسا«
نا�صا  ب��وك��ال��ة  تلتحق  ���ص��ع��ودي��ة  �أول 
�لأمريكية لدر��صات �لف�صاء، وتعمل 
هذ�  يف  خا�صة  �أب��ح��اث  تطوير  على 

�ملجال.
وم��ول��ت »ن��ا���ص��ا« در����ص��ة م�صاعل 
ل��ن��ي��ل درج�����ة �مل��اج�����ص��ت��ري يف جم��ال 
على  تركزت  و�لتي  �لف�صاء،  هند�صة 
�ل��دي��ن��ام��ي��ك��ا �ل��ه��و�ئ��ي��ة �ل��ت��ج��ري��ب��ي��ة 
�ل�����ص��و�ري��خ،  وت�صميم  و�لتحليلية، 
�ل��ن��ووي؛  �حل����ر�ري  �ل��دف��ع  وتقنيات 
�حل�صول  م��ن  م��وؤخ��ر�  متكنت  حيث 

مشهور العمري

 ،Business.com جم��ل��ة  ���ص��ن��ف��ت 
م�صاعل �ل�صميمري كو�حدة من �أكرث 
مائة �صيدة عربية تاأثري�، كما �صنفها 
constructionweekonline. موقع
�لأو�ئ��ل  �لع�صرة  قائمة  �صمن   ،com
�لأك����رث ت���اأث���ري� مب��ج��ال��ه��ا يف �ل��ع��امل 
�أول  �أ�صبحت  �أن  بعد  وذل��ك  �لعربي، 
�صعودية يف جمال ت�صميم �ل�صو�ريخ 
�ل����ن����ووي����ة، ك���م���ا ت���ع���د �ل�����ص��م��ي��م��ري 

على ماج�صتري يف ت�صميم �ل�صو�ريخ 
�أول  ل���ت���ك���ون  �ل����ن����ووي����ة،  �حل�����ر�ري�����ة 
�ل��درج��ة  ه��ذه  على  حت�صل  �صعودية 

�لعلمية.

شهادات علمية
ك��ان��ت م�����ص��اع��ل مت��ك��ن��ت ح��ي��ن��م��ا ك��ان 
�صهاد�ت  ح�صد  من  �صنة،   22 عمرها 
بكالوريو�ص  )درج��ت��ا  متعددة  علمية 
�لريا�صيات  ويف  �لطري�ن  هند�صة  يف 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة م����ن م��ع��ه��د ف���ل���وري���د� 

ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف م���ل���ب���ورن ب��ولي��ة 
فلوريد� �لأمريكية(، �إ�صافة �إلى نيل 
درجة �ملاج�صتري يف هند�صة �لطري�ن 
وكالة  لها  عن طريق منحة قدمتها 

نا�صا.
كما �أنها كانت ت�صع هدفا و�حد� 
هند�صة  در����ص��ة  وه��و  عينيها،  ن�صب 
�أن  منذ  �جل���وي  و�لف�صاء  �ل��ط��ري�ن 
ك��ان��ت ط��ف��ل��ة، ف��ف��ور �أن ف��رغ��ت من 

�لثانوية �لعامة
در�������ص������ت ه����ن����د�����ص����ة �ل�����ط�����ري�ن 

فلوريد�  جامعة  يف  �جلوي  و�لف�صاء 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة، �إ����ص���اف���ة �إل������ى ت��خ�����ص�����ص 
ح�صلت  ثم  �لتطبيقية،  �لريا�صيات 
وكالة  من  منحة  على  �ملاج�صتري  يف 
للماحة  �ل��وط��ن��ي��ة  )�لإد�رة  ن��ا���ص��ا 
بحث  لإج��ر�ء  و�لف�صاء(،  �لف�صائية 
�إلى  �ل�صفر  على  �لإن�صان  ق��درة  على 

�ملريخ عرب �ل�صو�ريخ �لنووية.

حلم آخر
بعد �أن تخرجت ح�صلت على وظيفة 

�أمريكية  )�صركة  ر�يثيون  يف  مغرية 
�لتي  �ل��دف��اع  �أن��ظ��م��ة  يف  متخ�ص�صة 
ت��ع��د و�ح�����دة م���ن �أك�����رب 10 ���ص��رك��ات 
ل��ل��دف��اع يف �ل��ع��امل( ب��ع��د ع��ام��ني من 
�لعمل يف هذه �ل�صركة �حليوية طارد 
�فتتاح  يف  يتج�صد  �آخ��ر  حلم  م�صاعل 
هند�صة  يف  �أم��ري��ك��ا  يف  خا�صة  �صركة 
�ل��ط��ري�ن و�ل��ف�����ص��اء �جل����وي، حتقق 
هذه  يف  �أح��ام��ه��ا  بقية  خالها  م��ن 
هي  وه��ا  �لتقليدية،  غ��ري  �ل�صناعة 

�لآن تو��صل جناحها.

ع���امل  �حل���ق���ي���ق���ي يف  �ل���ت���ط���ور  ي����ب����د�أ  ومل 
�لطري�ن �إل بقدوم �حلرب �لعاملية �لأولى، 
�لطري�ن من جمرد  �صناعة  حيث حتولت 
هو�ية �أو جمال ��صتثماري حمدود �لنطاق 
�إل�����ى ���ص��ن��اع��ة ع�����ص��ك��ري��ة ���ص��ري��ع��ة �ل��ت��ق��دم 
و�خل����رب�ء  �مل��ه��ن��د���ص��ني  خ����رب�ت  ��صتجلبت 
�إل���ى بلورة  �ل��ذي��ن �صعو� م��ع م���رور �ل��وق��ت 
�أ���ص�����ص هند�صية  �ل��ع��ل��م ع��ل��ي  و�إن�����ص��اء ه���ذ� 

علمية.
ر�صميا كان �أول من ��صتطاع �لطري�ن 
ب��ط��ائ��رة ت��ط��ري ب��دف��ع ذ�ت���ي ه��م��ا �لأخ����و�ن 
ر�يت، وكان ذلك يف 17 دي�صمرب 1903، وقد 

��صميا طائرتهما ر�يت فاير.
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المصدر: صحيفة
يونيفرسيتي وورلد نيوز

�صددت �لأغلبية �لعظمى من �لكندين 
ع��ل��ى �����ص����رورة دع����م �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي 
دولة  لت�صحى  للباد  �أف�صل  مل�صتقبل 

قائدة يف م�صمار �لإبد�ع �لعلمي.
�أج�����ر�ه رئي�ص  ويف م�����ص��ح  ح��دي��ث 
�أن��در���ص��ون«  �صركة »�أب��اك��و���ص«، »ب��رو���ص 
يف �لفرتة ما بني 21 يوليو �ملا�صي �إلى 
 1500 �صمل  �ملن�صرم،  �أغ�صط�ص  مطلع 
�صاب كندي ل تتجاوز �أعمارهم 18عاما، 
�ل��ك��ن��دي��ني  �أن  �أك�����دت  �ل��ن��ت��ائ��ج  �إن  ق���ال 
ي���رون �لق��ت�����ص��اد �ل��ع��امل��ي ي��رت��ك��ز �أك��رث 
�لتعليم  وتطبيق  �ملعرفة  تعميق  على 
�أن  موؤكدين  �لثابت،  �لإب���د�ع  �صورة  يف 
�لقت�صاد�ت  تدعم  �لبحثية  �جلامعة 
�مل��ح��ل��ي��ة وت��ع��ال��ج �ل��ت��ح��دي��ات �مل��ل��ح��ة يف 
ع�صرنا �حلا�صر مثل تغري �ملناخ وعدم 
�ملعدية  و�لأم��ر����ص  �لدخل  يف  �مل�صاو�ة 
ت�صتطيع  �إن��ه��ا  ب��ل  �لب�صرية،  و�ل��ه��ج��رة 
موؤ�ص�صات  م��ن  �أي�����ص��ا مت��وي��ا  �أن جت��د 
دولية، �لأمر �لذي يعني  �أن �أي تقلي�ص 
�صيكون  �لعايل  �لتعليم  يف  لا�صتثمار 

ق�صر نظر.
و�أكد �ندر�صون وجود �عتقاد متنام 
�أن ت��ن��ج��ح يف ه��ذ�  ب����اأن ك��ن��د� ت�����ص��ت��ط��ي��ع 
تناف�ص يف  �أن  �لقت�صاد �جلديد، ويجب 
هذ� �مل�صمار، وتوقعو� �أن تزيد �حلكومة 
من تخ�صي�ص مو�رد ل�صمان �أن تناف�ص 

كند� على �أعلى �مل�صتويات.

النتائج
ثقة  على  �لكنديني  �أن  �ل�صتطاع  �أك��د 
�مل�صتقبل  باحثي  �ملتمثلة يف  �ملو�هب  باأن 
�ل��ب��اد يف  ق���ادرة على تلبية �ح��ت��ي��اج��ات 
وجاءت  �لدوليني.  نظر�ئها  مع  �لتعاون 

نتائج �لأبحاث كما يلي:
زيادة  دعمو�  �لكنديني  من   %92 •

�ملو�رد �ملالية لتمويل �لباد.
يف  �ل���ص��ت�����ص��م��ار  ي��دع��م��ون   %94  •
�ل����ت����ع����اون �ل���ب���ح���ث���ي �ل��������دويل ب��ني 
�حل����ام����ع����ات مل���ع���اجل���ة �ل���ت���ح���دي���ات 

�لعاملية.
كبار  ��صتقطاب  ي��دع��م��ون   %94  •
�ل��ب��اح��ث��ني يف �ل���ع���امل ل��ل��ج��ام��ع��ات 
يتمر�ص طابها على  لكي  �لكندية 

�لبحث �لعاملي.
�أن  يجب  كند�  �أن  يعتقدون   %92 •
�ملوهوبني  �ل�صباب  �لباحثني  تدعم 

هل تستمر األبحاث العلمية في كندا في تراجعها؟

م���ن �أج�����ل �حل���ف���اظ ع��ل��ى �مل���و�ه���ب 
�لكندية �لكربى.

يف ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج �مل�����ص��ح، �أك���د 
م���دي���ر »ه��ي��ئ��ة ج���ام���ع���ات ك����ن����د�«، »ب���ول 
�ل��ك��ن��دي��ني  �ل��ب��اح��ث��ني  �أن  د�ف���ي���د����ص���ون«، 
�إل��ى طفر�ت  ت��وؤدي  �أفكار جريئة  لديهم 
�لكندية  �لعقول  �أن  �إل��ى  م�صري�  ك��ربى، 
�إنتاج نتائج  �إل��ى دعم من �أج��ل  يف حاجة 

ت�صمن م�صتقبا باهر� للدولة. 
�لكدنيني  �أن  تو�صح  �لنتائح  وتلك 
�ملحتملة  ك��ن��د�  ق��ي��ادة  ح��ي��ال  متفائلون 
�أن  وي��ري��دون  �لبحثي،  �ملجال  يف  للعامل 
�ملتولد  و�لإب�����د�ع  للطفر�ت  دع��م��ا  ي���رو� 
من �لبحث �جلامعي. وبالن�صبة ل�صركة 
»�أباكو�ص« فاإن �مل�صح �أو�صح �أن �لكنديني 
يرون �ل�صباب م�صدر� للقوة ويريدون �أن 
يرو� �أنهم منحو� �لفر�صة ليرتكو� �أثر� 

لأنف�صهم ولوطنهم وللعامل �أجمع«.

جامعات دولية

هل يمكن الحصول على درجتي دكتوراه في آن واحد؟
و�ل���ط���اب �ل���ذي���ن ح�����ص��ل��و� على 
�لربنامج  ه��ذ�  يف  لا�صرت�ك  مو�فقة 
ع��ل��ي��ه��م �أن ي��در���ص��و� جم���ال م��ع��ي��ن��ا يف 
ويجب  �ملهنية،  و�لهتمامات  �لأبحاث 
�أن يفو� بكل متطلبات بر�مج �لدكتور�ه 
ت��ق��اب��ل  و�ح�������دة  ر����ص���ال���ة  ي��ك��ت��ب��و�  و�أن 

متطلبات كل درجة لكل جامعة. 

االستحقاق
�حل���������ص����ول ع����ل����ى م������ب������ادرة �ل����درج����ة 
�مل�����ص��رتك��ة ي��ع��د �م���ت���ي���از� مي��ن��ح فقط 
للطاب �لذين �أبرزو� متيز� يف عملهم 
متطلبات  يكملو�  �أن  ي�صتطيعون  ممن 

يونيفرستي أوف شيكاغو غازيت

يف م���ب���ادرة ج���دي���دة، �أط��ل��ق��ت ج��ام��ع��ة 
م��ب��ادرة  �صيكاغو«،  �أوف  »يونيفر�صتي 
ج���دي���دة ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى درج���ت���ني يف 
�ل���دك���ت���ور�ه و�ح�����دة م��ن��ه��ا، و�لأخ�����رى 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع �إح���������دى �جل���ام���ع���ات 

�لفرن�صية.
وح�����ص��ب �مل���ب���ادرة، ف���اإن ك��ل طالب 
م�صمم  م�����ص��رتك  �إ����ص���ر�ف  ل��ه  �صيكون 
در��صته،  م�صار  لتفا�صيل  مر�صوم  ل��ه، 
وحمددة له متطلبات �أكادميية وخطة 

زمنية لإكمال درجتي �لدكتور�ه.

�لإطار  حدود  يف  �لعلميتني  �لدرجتني 
�صمان  �أي  يعطى  ول  �مل��ح��دد،  �لزمني 
يعد  �مل�صتمر  �لأك���ادمي���ي  �ل��ت��ق��دم  ب���اأن 
�لدرجة  متطلبا لا�صرت�ك يف مبادرة 

�جلامعية �ملزدوجة. 
�أي طالب يرغب يف �ل�صرت�ك يف 
�لأم��ر  يناق�ص  �أن  عليه  �ل��درج��ة  ه��ذه 
على  �مل�����ص��رف  �حل��ال��ي��ة:  موؤ�ص�صته  م��ع 
م��دي��ر برنامج  �أو  و�ل��ق�����ص��م،  �ل��ر���ص��ال��ة، 
ي��ع��ادل��ه،  م���ا  �أو  �����ص����وؤون �خل���ري���ج���ني، 
)يف  �ل���ط���اب���ي���ة  �ل���������ص����وؤون  ع��م��ي��د  �أو 

يونيفر�صتي �أوف �صيكاغو(.
و�خلطو�ت �لتالية ت�صمل حمادثة 

م����ع م�������ص���رف �ل����در������ص����ة �مل���ح���ت���م���ل يف 
�مل�صتند�ت  بقية  ت��ق��دمي  م��ع  �جل��ام��ع��ة 

�لتي تتطلبها عمادة �لطاب. 

الطالب في فرنسا
�أم����ا �ل���ط���اب يف ف��رن�����ص��ا ف��ي��ج��ب �أن 
درج����ة  م����ن  �لأول  ع���ام���ه���م  ي��ك��م��ل��و� 
�ملاج�صتري يف جامعة فرن�صية يف وقت 
»يونيفر�صتي  ج��ام��ع��ة  يف  ت��ق��دمي��ه��م  
�إكمال  منهم  �صيكاغو«و�صيطلب  �أوف 
�ملاج�صتري  درج����ة  م��ن  �ل��ث��اين  �ل��ع��ام 
يونيفر�صتي  جامعة  يف  قبولهم  قبل 

�أوف �صيكاغو.

ل��ل��م��ن�����ص��اآت و�مل����ع����د�ت �ل�����ص��غ��رية 
و�لعلوم �لكربي.

و�مل���ن���ح  �ل����ع����ل����وم  ب���ي���ئ���ة  • دع������م 
�ل���ب���ح���ث���ي���ة م����ن خ������ال حت�����ص��ني 
ت���غ���ط���ي���ة ت���ك���ال���ي���ف �لأب������ح������اث. 
�أن ق���درة  �إل�����ى  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ�����ص����ار 
ك���ن���د� ع��ل��ى �ل��ت��ن��اف�����ص يف �مل��ج��ال 
مقارنة  حديثا  تقل�صت  �لبحثي 

بنظري�تها �لغربية.
• و�أو�صح �لتقرير �أنه وفقا لآخر 
حت���دي���ث ل��ل��ب��ي��ان��ات يف دي�����ص��م��رب 
جم��ل�����ص  �أدرج������ه������ا  �ل����ت����ي   2016
�إنتاج  �أن  �لكنديني  �لأك��ادمي��ي��ني 
�مل��ط��ب��وع��ات يف م��ع��ظ��م �مل��ج��الت 
بطيئة  بوترية  �نخف�ص  كند�  يف 
�أكرث منه يف �لفرتة ما بني 2003 
ل��ت��ق��ري��ر ع��ام  �إل����ى 2014 خ��اف��ا 
�صريعة  زي���ادة  �صهد  �ل���ذي   2012

�لوترية.

تقرير  نيلور
وزر�ء  رئي�ص  ع��ودة  بعد  �لتقرير  ن�صر 
�إل����ى جم��ل�����ص �ل���ن���و�ب يف ف�صل  ك��ن��د� 
�خل�����ري�����ف، مم�����ا ي�������ص���ع م�����زي�����د� م��ن 
عن  املنبثق  ال�صتثمار  على  ال�صغوط 
ت��و���ص��ي��ات جل��ن��ة م��ر�ج��ع��ة �ل��ع��ل��وم يف 
كند� �لتي ير�أ�صها �لأ�صتاذ �جلامعي يف 
جمال �لطب يف جامعة تورنتو »د�فيد 
�لتقرير  تو�صيات  وتلخ�صت  نيلور«، 
�لذي حمل ��صم �ل�صتثمار يف م�صتقبل 
�لعلمي  �لبحث  �أ�صا�صات  تقوية  كند�: 

يف كند�، يف ما يلي:
يقودها حمققون،  علمية  • منح 
على  ت�����ص��ت��ح��وذ  �أن  ي��ج��ب  وه�����ذه 

�لأولوية �لق�صوى.
ل��ل��ب��اح��ث��ني  ���ص��خ�����ص��ي  دع������م   •
عملية  ق��ط��اع��ات  يف  و�مل���ت���درب���ني 

خمتلفة.
• تكاليف ت�صغيل للبنية �لتحتية 

�ن��خ��ف�����ص  ل�����ه�����ذ�،  ون���ت���ي���ج���ة   •
م����ع����دل �لإن������ت������اج �ل���ب���ح���ث���ي م��ن 
�مل��رت��ب��ة �ل�����ص��اب��ع��ة يف �ل���ف���رتة ما 
�ملرتبة  �إل���ى   2010  –  2005 ب��ني 
�ل���ت���ا����ص���ع���ة يف �ل�����ف�����رتة م�����ا ب��ني 
�ل��ه��ن��د  ت���ق���دم  ب��ع��د   2014-2009
�أن  ع��ن  ف�صا  عليها،  و�إي��ط��ال��ي��ا 
�أد�ء كند� يف �حل�صول على جو�ئز 
نوبل تر�جع ومل تعد تاأتي عقب 
�لوليات �ملتحدة و�ململكة �ملتحدة 

بل �إن ��صرت�ليا جتاوزتها �أي�صا.

تحول في السياسة
كند�  �صعف  �أن  �إل���ى  �لتقرير  تو�صل 
مرتبط  �لعاملي  �لبحثي  �لتناف�ص  يف 
بالتغري�ت �لفيدر�لية يف �لتمويل لكل 
ت�صب  ج��دي��دة  ب��ر�م��ج  مل�صلحة  باحث 
مو�ردها على عدد �صئيل من �لأفر�د 
ل��ت��ط��وي��ر  م����ر�ع����اة  دون  و�مل���وؤ����ص�������ص���ات 

حت�صني  ودون  �لقائمة  �لرب�مج  قيمة 
م�صتوى �لبحث.

ر�صالة وجهها ثاثة  �أخ��ري�، ويف 
�لكندية  �جلامعات  كبار  يف  م�صوؤولني 
»مكغريل»  جامعة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ه��م: 
�����ص����وز�ن ف����ورت����ري»، و م���دي���ر ج��ام��ع��ة 
»لف�������ال» »����ص���ويف د�رم���������رو«، وم��دي��ر 
برتون«،  »غ��اي  مونرتيال  دي  جامعة 
»م��ون��رتي��ال  �صحيفة  �فتتاحية  ع��رب 
غ��ازي��ت« ح���ذرو� م��ن �نخفا�ص �ل��روح 
�مل���ع���ن���وي���ة ل��ب��اح��ث��ي �جل���ي���ل �جل���دي���د 
����ص���رح  و�ح���������د�  ب���اح���ث���ا  �أن  ل�����درج�����ة 
فر�صة  ثمة  هنالك  ب��اأن  للم�صوؤولني 
على  للح�صول  �لباحثني  بني  �صغرية 
وظ��ي��ف��ة م���رم���وق���ة م���ق���ارن���ة ب��اع��ب��ي 
�ل��وط��ن��ي.  �ل��ه��وك��ي  �ل��ه��وك��ي يف دوري 
وحذرو� قائلني »ل ن�صتطيع حتمل �أن 
ع��دم وجود  ب�صبب  ه��ذ� �جليل  يخ�صر 

�لتمويل �لازم«.

المدن التي تتواجد فيها
الجامعات البحثية الرئيسية

في كندا
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الواليات المتحدة
م���وج���ة ع���ومل���ة �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل ت��زي��د 
�ملتحدة  �لوليات  �لتج�ص�ص يف  خماطر 
و�أ�صاتذة  طاب  وي�صتطيع  �لأمريكية، 
يتعرفو�  �أن  �لأخ����رى  و�ل��ب��اد  �ل�صني 
ع��ل��ى م��ا ي���دور يف ك��و�ل��ي�����ص �جل��ام��ع��ات 
�لأمن  على  �صلبا  يوؤثر   مما  وكلياتها؛ 
ما  ح�صبما  �ملتحدة  للوليات  �لوطني 

�صطرت �صحيفة »بو�صطن غلوب«.

فيتنام
منذ  �لفيتنامية  �حلكومة  ق��ر�ر  �صاعد 
�جلامعات  م��ن  ل��ع��دد  �ل�صماح  ع��ام��ني، 
ب��ال���ص��ت��ق��ال��ي��ة م����ن ت��ل��ب��ي��ة �مل��ع��اي��ري 
ج��ودة  حت�صني  يف  �ل��دول��ي��ة،  و�ملقايي�ص 
�أع����دت����ه وز�رة  م�����ص��ح  وف�����ق  �ل���ت���دري���ب 

�صحيفة  ون�صرته  و�ل��ت��دري��ب  �لتعليم 
»فيتنام نيوز«. و�صارك يف هذه �خلطوة 
23 جامعة �تخذت �إجر�ء�ت منها تقليل 
وتعيني  �ل��ت��دري��ب  يف  �ملنخرطني  ع��دد 
ز�د  �إذ  منهم  ب��دل  �ملدر�صني  من  �ملزيد 
يوليو  نهاية  حتى   %63 بن�صبة  عددهم 

�ملا�صي. 

أسكوتلندا
ط���ال���ب ح�����زب �ل���ع���م���ل �لأ���ص��ك��ت��ل��ن��دي، 
قائمة  د�ئ���رة  بتو�صيع  ب���اده،  جامعات 
�لقر�ءة بني طاب �جلامعة، وحذر من 
لزيادة  نتيجة  �لباد  يف  عرقية  فجوة 
ه����وة �ل����ق����ر�ءة ب���ني �ل���ط���اب �ل��ب��ي�����ص 
و�ل�صود و�لآ�صيويني؛ نتيجة لأن معظم 
ترجع   �جلامعة  يف  �ملفرو�صة  �لقر�ء�ت 

لكتاب وموؤلفني و�أكادمييني بي�ص، مما 
باملناد�ة  �لوطنيني  �لطاب  نقابة  دع��ا 
ب�����ص��رورة �ل��ت��ن��وع يف �خل��ي��ار�ت ح�صبما 

�أعلنت �صحيفة »�صكوتاند هريلد«.
وح�����ذرت �ل�����ص��ح��ي��ف��ة م���ن ت��د�ع��ي 
م�صتوى �لطاب �ل�صود، ل�صيما بعد �أن 
�لبي�ص  �خلريجني  �أن  �لنتائج  �أظهرت 
ي�����ص��ك��ل��ون 76% ح�����ص��ل��و� ع��ل��ى درج����ات 
ع��ل��م��ي��ة م���ع م��رت��ب��ة �ل�����ص��رف �أو ع��ل��ي��ا، 
بينما جاء �ل�صود بن�صبة 54% و�لطاب 
حزب  وحت�صل   %66 بن�صبة  �لآ�صيويون 
�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ه���ذه �ل��ب��ي��ان��ات م��ن وك��ال��ة 

�لإح�صائيات يف  �لتعليم �لعايل.  

النرويج
ل ي��ث��ق ن�����ص��ف �ل�����ص��ع��ب �ل��روي��ج��ي 

يف �ل��ب��ي��ان��ات �ل��ت��ي ت��ن�����ص��ره��ا �مل��ك��ات��ب 
وف��ق��ا  �ل�����ص��ن��اع��ي��ة  ول  �حل���ك���وم���ي���ة 
لتقرير ين�صر كل �صتة �أ�صهر من قبل 
ويرى  �لرويجي.   �لأبحاث  جمل�ص 
�ثنان  من كل خم�ص، ح�صب �لتقرير، 
باجتاهات  تتاأثر  �لأب��ح��اث  نتائج  �أن 

�لباحثني ووجهات نظرهم.
�ل�صحافيني  �أن  �لن�صف  ويرى 
�آر�ئهم  مع  تتطابق  نتائج  يقدمون 
�ل��روي��ج��ي��ني   ث��ل��ث��ي  �أن  م��ق��اب��ل  يف 
�ل�صتثمار  عليها  �لرويج  �أن  يرون 
من  ك��غ��ريه��ا  �لعلمية  �لأب���ح���اث  يف 
و�صمل  �لكربى.   �ل�صناعية  �ل��دول 
�لتقرير �لذي �صدر يف يوينو 2017،  
بني  �أعمارها  ت��رت�وح  مفردة   2088

18-80 عاما.

جامعات دولية

ية
ول

 د
ات

قط
ل

التأسيس
تاأ�ص�صت عام 1457 يف منطقة كانت خا�صعة 
�أملانيا،  جنوب  �لنم�صاوية  لامربو�طورية 
وه��ي، على هذ�  فر�يبورغ،  وتقع يف مدينة 
جامعة  بعد  جامعة  �أك���رب  ث��اين  �لأ���ص��ا���ص، 
ف��ي��ي��ن��ا يف ت���ل���ك �حل���ق���ب���ة م����ن �ل����ق����رن 15 

�مليادي.

عدد الطالب
�أل��ف طالب من  ي��در���ص فيها �أك��رث م��ن 25 
خم��ت��ل��ف �لخ��ت�����ص��ا���ص��ات، وي��ح��ا���ص��ر فيها 
430 بروفي�صور�، يدعمهم يف عملهم 2950 
موظف.   4800 من  و�أك��رث  علميا،  م�صاعد� 
»�مل��دي��ن��ة  ت�صميتها  ���ص��ب��ب  ت�����ص��ور  ومي��ك��ن 
فر�يبورغ  �صكان  �أن  عرفنا  �إذ�  �جلامعية« 

�ليوم ل يزيد عن 230 �ألفا.

التصنيف الوطني
�لأمل��ان��ي��ة  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وز�رة  وت�����ص��ن��ف 
جامعة فر�يبورغ �صمن �أف�صل 10 جامعات 

�أملانية، ومنحتها عام 2009 درجة »ممتاز« يف 
�لبيولوجي  �لكيمياء  �لتدري�ص يف  م�صتوى 
و�لأدب  �لأمل���اين،  و�لأدب  و�لتاريخ  و�لطب 
�لإجن��ل��ي��زي و�ل���ق���ان���ون، م��ن ب��ني 11 كلية 

عالية �مل�صتوى يف حرمها �جلامعي.
بعياد�تها  لودفيغ  �أل���ربت  جامعة  وت�صتهر 
�أملانيا يف  �لتي تعد من �لأف�صل يف  �لطبية 
�لعياد�ت  وتتلقى  �لخت�صا�صات.  خمتلف 
�جل��ام��ع��ي��ة �أك����رث م���ن 790 �أل����ف زي�����ارة يف 
�ل�صنة، ويتولى 1400 طبيب و2900 موظف 
�أل����ف م��ري�����ص على  ���ص��ح��ي م��ع��اجل��ة 166 

�صررها �صنويا.

المكتبة
ثاثة  نحو  ف��ر�ي��ب��ورغ  جامعة  مكتبة  ويف 
مايني جملد ورقي من �لكتب يف خمتلف 
كتاب  مليونا  �إليها  ي�صاف  �لخت�صا�صات، 
يف م��ك��ت��ب��ات ك��ل��ي��ات��ه��ا، وم��ك��ت��ب��ة �إل��ك��رتون��ي��ة 
و1300  �لعلمي  للبحث  موقعا   161 ت��وف��ر 
بنك معلومات. وت�صمح �جلامعة للو�فدين 

�لد�ر�صني يف �ملر�حل �لعليا )من �أكرث من 
100 دولة( تقدمي �أطروحاتهم بلغتهم �لأم، 

وبني هذه �للغات: �لعربية و�ل�صينية.

أشهر الخريجين 
نال 10 من خريجي جامعة فايبورغ جائزة 
�لكيمياء.  جم���ال  يف  منهم  خم�صة  ن��وب��ل، 
وت���ب���د�أ �ل��ق��ائ��م��ة ب��ال��ع��امل ه��اي��ري�����ص �أوت���و 
فياند )1927( يف جمال �لكيمياء، وتنتهي 
)2008( يف جم��ال  ه�����اوزن  ت����زور  ب��ه��ار�ل��د 

�لف�صلجة �لطبية.

مشاهير السياسة 
هتلر  �إعام  وزير  غوبلز،  • بيوزيف 

�ل�صهري.
م�صت�صار  �أول  �أدي����ن����اور،  ك���ون���ر�د   •
�لعاملية  �حل��رب  بعد  �لغربية  لأملانيا 

�لثانية.
�لج���ت���م���اع  ع�����امل  ف���ي���رب،  • م���اك�������ص 

�ل�صهري.

جامعة ألبرت لودفيغ
University of Freiburg

محطات في حياته
• �صارك يف تاأ�صي�ص �لألعاب �لريا�صية �جلامعية 
وظ���ل �ل��رئ��ي�����ص �مل�����ص��ارك ل��ه��ا يف �ل��ف��رتة م��ا بني 

1989 حتى 2005.
يف  موؤثر�  �صوتا  فر�يد�ي  ظل   تقاعده  • بعد 
�ملعنيني  من  ع��دد�  و��صت�صاف  كارولينا«  »ن��ورث 
�ل�صهري  �لإعامي  برناجمه  يف  �لولية  ب�صوؤون 
��صتهله، وهو  �ل���ذي  ب��ي��وي��ول«  ك��ارول��ي��ن��ا  »ن���ورث 

على ر�أ�ص �لعمل يف �جلامعة.
نورث  جامعة  رئي�ص  ��صت�صاف   2012 عام  • يف 
وبد�  باولز«  »�إر�صكاين  �آن��ذ�ك  �جلديد  كارولينا 

للعيان �أنه ي�صلم �لر�ية له.
�لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  م��ن  �لعديد  �أطلقت   •
�ل����ك����ربى يف �ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة �����ص���م���ه ع��ل��ى 
ك��ر����ص��ي �ل��ب��ح��ث و�ل���ق���اع���ات ف��ي��ه��ا؛ ف��م��ث��ا يف 
��صمه يف  د�ل�ص �صميت مدر�صة متو�صطة على 
م�صقط ر�أ�صه: »غا�صتون كاونتي«، و�صمي معهد 
 « زوج��ت��ه  و����ص��م  ��صمه  على  �لتعليمي  �لإب����د�ع 
�إي����د�« يف ف���رع �جل��ام��ع��ة يف »ر�ل���ي���غ«، وهنالك 
�لتعليم  يف  ��صمه  يحمل  �آخ���ر   تعليمي  م��رك��ز 
نورث  �أوف  »يونيفر�صيتي  جامعة  يف  �مل�صتمر 

كارولينا« يف »ت�صابل هيل«.
• تويف يف 2012/10/12 عن عمر ناهز 92 عاما.

William C. Friday • �لإ�صم: 
�لفرتة ما  �لأ�صبق يف  كارولينا  • مدير جامعة نورث 

بني 1986-1956.
وتربي   1920 عام  فريجينا  بولية  ر�فاين  يف  • ولد 

يف »د�ل�ص» نورث كارولينا».

تعليمه
�لأقم�صة  ت�صنيع  يف  �لبكالوريو�ص  درج��ة  على  ح�صل 
يونيفر�صيتي«،  �صتيت  ك��ارول��ي��ن��ا  »ن���ورث  جامعة  م��ن 
ودرج����ة ب��ك��ال��وري��و���ص �أخ����رى يف �ل��ق��ان��ون م��ن جامعة 
»ت�صابل هيل«.  �أوف نورث كارولينا« يف  »يونيفر�صيتي 
وخ��دم   .1941 ع��ام  يف  �لثالثة  للفرقة  ر�ئ���د�  و�نتخب 
اإب���ان احل���رب العاملية  يف جي�س الح��ت��ي��اط الأم��ريك��ي 

�لثانية.

حياته العملية
عمل  �إذ  �ل��ع��ايل؛  �لتعليم  خدمة  يف  حياته  جل  ق�صى 
»يونيفر�صيتي  جامعة  يف  �لطابية  لل�صوؤون  عميد� 
�أوف نورث كارولينا« من 1948-1951 ثم ترقى مل�صاعد 
مدير جامعة »كون�صوليد�تد �وف نورث كارولينا« من 
�لقائم  ث��م  �جلامعي،  �لنظام  �أم��ني  ث��م   ،1955-1951
للمن�صب  �ختري  ثم   1957-1965 من  �ملدير  باأعمال 

ب�صكل د�ئم وظل فيه حتى تقاعده عام 1986.

ويليام فرايداي..
حياة في التعليم العالي
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فضاءات
الرأي الجامعي

إلزم همة عالية
�صعد�ء ببد�ية عام جامعي، حيث بد�ية 
و�لتطلع  �ل�صامية  �لأه����د�ف  تاأ�صي�ص 
ل���اأم���ام و�ل��ن��ظ��ر �إل����ى �لآف������اق، ومهما 
�مل�صافات بعيدة فطريق �لو�صول  كانت 

بني يديك.
�نطوت �أيام كانت مفعمة بالر�حة 
بناء  يف  �لبع�ص  ��صتغلها  و�ل�صرتخاء، 
نف�صه و��صتجمام فكره فيما يعود عليه 
وق�صاها  ذ�ت���ه،  وت��ع��زي��ز  ثقافته  ب��رف��ع 

�آخرون دون �أهد�ف و��صحة.
 �بد�أ بنف�صك.. علمها �أين تتجه.. 
�ل��ذ�ت��ي،  �ل�صعف  ع��ن  ت�صمو  �أن  ب��د  ل 
و�ل��ي��اأ���ص، وحينما حت��دد ه��دف��ك ف��اإن 

ه���ذ� مي���دك ب��ال��رتك��ي��ز، وك��ل��م��ا رك��زت 
�حلافز  ق��وة  �زد�دت  معني  �صيء  على 

يف حياتك.
لتقوي   ، �لآن  م��ن  ه��دف��ك  ح���دد 
�صيء يف  كل  »�أّد  ق��اع��دة   و�تبع  همتك 
�أن بع�ص �ل��ط��اب ل  ح��ي��ن��ه«، وت��ذك��ر 
يربطونها  لأن��ه��م  �أه��د�ف��ا  لهم  ي���رون 
هو  �ل��ه��دف  ب���اأن  متنا�صني  بالتعقيد، 
�لهمة و�لنجاح يف هذه �حلياة، وحاول 
و�إز�ل��ة  �ل�صلبية  �لأفكار  من  �لتخل�ص 
ك��ل م��ا ه��و غ��ري ����ص���روري، ولب����د �أن 
ت���درك �أن �ل��رتك��ي��ز وحت��دي��د �ل��ه��دف 

يوؤديان �إلى نتيجة عظيمة.

على قدر �أهل �لعزم تاأتي �لعز�ئم، 
وت����ك����اد �ل���ع���زمي���ة ت���ك���ون ه����ي �مل���ح���رك 
�لأ���ص��ا���ص��ي �ل���ذ�ت���ي؛ ول��ه��ذ� �أق����ول ل��ك: 
و�أنت يف طريقك �إلى هدفك �لزم �لهمة 
�لعالية، فكلما كرب �لهدف علت �لهمة 
لأن �صاحب هذه �لهمة �صريع �لو�صول 

لأهد�فه.
لك  ي���وم  �أول  ع��ن��د  نف�صك  لح���ظ 
�لعالية   �لهمة  مامح  �أول  فيه  يكون 
�صاحب مبادئ ل تتزعزع، ويف كل ظرف 
م���ن �ل���ظ���روف ع��ل��ي��ك حت��دي��د �مل�صري 
باأهد�ف  نف�صك  و�لزم  �إليه،  ت�صعى  وما 

حمددة فالختيار هو �ختيارك.

ماذا قدمت لنفسك؟
مرام حسن عسيري

طالبة بكلية العلوم واآلداب للبنات بتهامة

�لدنيا  ه��ذه  يف  نت�صابق  وم��ره��ا..  بحلوها  نعاي�صها  مت�صي  �ل�صنني 
�لتي  �لأ�صئلة  من  �لكثري  هناك  ولكن  و�لأم���ل،  ب��الإمي��ان  متم�صكني 
���ص��وؤ�ل و�ح���د ي�صكننا، وقليا م��ا يجد له  ي���وم، ول��ك��ن  ت���ر�ودن���ا  ك��ل 

�ل�صخ�ص جو�با . ماذ� فعلت يف �ل�صنة �ملا�صية؟ 
وت�صارع يف تذكر �لأح��د�ث �لتي مرت بك لتعرف ماذ� �أجنزت؟ 
وماذ� قدمت لعمرك �لذي تقدم عاما كاما؟ عام كامل م�صى ح�صل 
بناء  يف  �صاعدتك  �لتي  �لأ�صياء  من  �لكثري  وعملت  �لكثري  فيه  لك 
يوؤخرك  �أن  ميكنه  فقط  �ل�صوؤ�ل  هذ�  �صخ�صيتك..  وتكوين  حياتك 

�أعو�ما و�أعو�ما.
ن��ق��ف وق��ف��ة ���ص��ادق��ة م��ع �لنف�ص ونكمل  �أن   يف ك��ل ع���ام، ي��ج��ب 
�ل��رتك��ي��ز على �حلا�صر  ن��ح��اول  �أن  �أي�����ص��ا  ب���د�أن���اه؛ وي��ج��ب علينا  م��ا 
�لتي  �لتي نريد حتقيقها،  و�لأم��ور �جلميلة  و�مل�صتقبل، و�لأه��د�ف 
نا بالطاقة �لإيجابية، لتحقيق �ملزيد من �لإجناز�ت و�لطموحات  دمُ ِ متمُ
ووفق  نريد  ما  ح�صب  �صخ�صياتنا  بناء  يف  �أ�صهمنا  قد  بذلك  لنكون 
متطلبات �صحيحة وقودها �لطموح و�لعمل، غري متنا�صني �لأخطاء 
نكون  حتى  م�صتقبا  تفاديها  اولني  حممُ وفعلناها  فيها  وقعنا  �لتي 
وقنني متاما باأن �بت�صامتنا  �أكرث قوة �أمام ما يوجهنا من �صعوبات، ممُ

وثقتنا باأنف�صنا �صتكونان خري رفيق لنا،  و�أن �حلياة درو�ص وعرب.

فضة حسن
عبيد عسيري
طالبة الدبلوم التربوي العالي
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سؤال األسبوع

الحياة الجامعية في عيون الطالب المستجدين

كيف يتبدد قلق الصورة المرسومة خارج األسوار؟
هادي الشهراني

وريم العسيري

�ل��ط��اب  م��ن  ع���دد�  �جل��ام��ع��ة  ��صتقبلت 
�لعلمية  �لتخ�ص�صات  خمتلف  يف  �جل��دد 
ن�صيب  وك���ان  �ل��ف��روع،  ب�صتى  �لأدب��ي��ة  و 
�لأ����ص���د م���ن �أع������د�د �ل��ق��ب��ول يف �مل��دي��ن��ة 
�جلامعية بقريقر. وعلى هام�ص �حتفال 
و��صتقبال   ،87 �لوطني  باليوم  �جلامعة 
�ل���ط���اب �مل�����ص��ت��ج��دي��ن، �ل��ت��ق��ت »�آف������اق« 
�نطباعهم  ملعرفة  �مل�صتجدين  من  ع��دد� 
مل�صتقبلهم  وتخطيطهم  �جل��ام��ع��ة  ع��ن 

�جلامعي.. 

صعوبة التعايش  
ق����ال �ل��ط��ال��ب ب��ق�����ص��م ن��ظ��م �مل��ع��ل��وم��ات، 
ع��ب��د�مل��ح�����ص��ن �ل�����ص��ه��ر�ين »ي�����ص��ع��ب على 
م�صتوى  م��ع  �ل�صريع  �لتعاي�ص  �لبع�ص 
در��صي جديد خمتلف متاما عن 12 �صنة 
در��صة  و�صاعات  و�ح��د  نظام  على  م�صت 
�ل�صنو�ت، ورمبا  تلك  موحدة على مدي 
�لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  يكون جميع من يف 
تلك، حري�صني على عدم فو�ت �أي �صيء 
و�لقو�نني  �لأنظمة  ب�صبب  �لطالب  على 
ما  د�ئ��م��ا  �أن��ه��م  كما  �ل��ت��ي حتكم عملهم، 
ي�صتجد،  �لأم��ور على ما  �أولياء  يطلعون 
�أم�����ا �حل���ي���اة �جل��ام��ع��ي��ة ف��ه��ي خم��ت��ل��ف��ة، 
وب�صكل عام فهي مبنزلة تكوين �صخ�صية 
�لطالب ب�صكل جيد ليكون على ��صتعد�د 
ت�����ام خل���و����ص ج��م��ي��ع �ل���ت���ح���دي���ات �ل��ت��ي 

تنتظره يف �صوق �لعمل«. 

تخوف ليس في محله 
عبد�لرحمن  �ل��ط��ال��ب  ق��ال  ناحيته  م��ن 
�أن يكون هناك  �إنه توقع  حممد عبد�هلل 
�ن���غ���اق وع�����دم وج�����ود �ل���وق���ت �مل��ن��ا���ص��ب 
للرتويح عن �لنف�ص بني �ملحا�صر�ت، �إل 

�أنه �أكد تا�صي ذلك متاما.
وق��������ال »�ل������ط������اب م�����ن �أق�������ص���ام 
وتخ�ص�صات خمتلفة قد يجتمعون يف 
�إحدى مو�د �لإعد�د �لعام ويتناق�صون 
�مل��������ادة �ل��ع��ل��م��ي��ة �ل����ت����ي ي���در����ص���ون���ه���ا، 
وي����ت����ج����اذب����ون �أط���������ر�ف �حل����دي����ث يف 
للجميع  �أمتنى  �لوقت،  �إم�صاء  �صبيل 
ونف�صي  و�أن�صحهم  و�ل�صد�د  �لتوفيق 

باجلد و�لجتهاد«.

صورة مختلفة
و�أكد �لطالبان عبد�لرحمن حممد ذيب، 
�ل�صورة  �أن  �ل�صهر�ين،  �إبر�هيم  وحممد 
�جلامعة  ع��ن  ل��دي��ه��م  ت��ك��ون��ت  �لنمطية 
وعدم  وكرثتها،  �ملقرر�ت  يف  �صعوبة  من 
�لتي  �لتخ�ص�صات  م��ع  بع�صها  جتان�ص 
ظهر  ب��ل  �صحيحة  تكن  مل  ي��در���ص��ون��ه��ا، 
ل���ه���م خ�����اف ذل�����ك مب���ج���رد ت�����ص��ف��ح��ه��م 

للمقر�ت وربطها ذهنيا بتخ�ص�صاتهم.
تخ�ص�ص  �خ���ت���ي���اره  ذي����ب  و�أرج�������ع 
�إلى تلقيه ن�صائح متتالية  �أ�صول �لدين 
�أق��ارب��ه، كما ح��دد هدفا له بعد  من قبل 
تخرجه وهو �لن�صمام لل�صلك �لع�صكري 
من خال كلية �مللك عبد�لعزيز �حلربية 
بينما و�صف  �لأمنية،  �مللك فهد  كلية  �أو 
�ل�����ص��ه��ر�ين ت��خ�����ص�����ص �ل��ف��ي��زي��اء �ل���ذي 
ي���در����ص���ه، ب��ال�����ص��ع��ب وق���ال»ل���ك���ن ع��ن��دم��ا 
��ف��اج��اأ  ي��ب��ذل �ل��ط��ال��ب �أق�����ص��ى ج���ه���وده يمُ
ب�����ص��ه��ول��ة �ل��ت��خ�����ص�����ص، وه�����ذ� ه���و ح��ال 
جميع �لتخ�ص�صات باجلامعة وبالأخ�ص 

�لعلمية منها«.
 

اختالف بسيط
و�أو�صح �لطالب عبد�هلل �صعيد �لأحمري، 
�أن  »تخ�ص�ص تعليم �بتد�ئي- ريا�صيات« 
عمه ن�صحه بهذ� �لتخ�ص�ص لكونه معلم 

ريا�صيات.
�أتوقع  »كنت  ق��ال  �لتخ�ص�ص  وع��ن 
�صعوبة يف �لدر��صة �جلامعية كليا، ولكن 

وجدت �أن ما ندر�صه مقارب ملا در�صناه يف 
يف  و��صح  �ختاف  مع  �ملا�صية،  �لأع���و�م 
»قبل دخولنا  و�أ�صاف  �ملعلوماتى«.  زيادة 
�جل��ام��ع��ة ت��ك��ون��ت ل��دي��ن��ا ف���ك���رة ���ص��اب��ق��ة 
ب����اأن ت��ب��اع��د �ل��ق��اع��ات �ل��در����ص��ي��ة ي��ك��ون 
ب��د�أن��ا  عندما  ول��ك��ن  �ل��ط��ال��ب،  على  عبئا 
�لدر��صة �صرعان ما تا�صت تلك �لفكرة، 
و�أ���ص��ب��ح��ت �أك�����رث ���ص��ه��ول��ة ع��ق��ب حفظ 

�ملمر�ت ومو�قع �لقاعات«.
 

فترة نضج  
�لطبيعي  �ل��ع��اج  بق�صم  �لطالبة  ق��ال��ت 
ب���ك���ل���ي���ة �ل����ع����ل����وم �ل���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة، ن����دى 
م�����ص��ف��ر �ل��ق��ح��ط��اين، »ب�����ص��ف��ت��ي ط��ال��ب��ة 
م��ك��ان��ا ج��دي��د�  �أج���د �جل��ام��ع��ة  م�صتجدة 
وخم����ت����ل����ف مت�����ام�����ا ع����م����ا ����ص���ب���ق���ه م��ن 
نف�صي  �أرى  جتعلني  ب��ط��ري��ق��ة  م��ر�ح��ل 
كبري  قدر  وعلى  �أ�صبحت  فتاة  نا�صجة 
�مل�����ص��وؤول��ي��ة، ول��ق��د مل�صت م��ن بع�ص  م��ن 
�لقليل  هناك  ب��اأن  �مل�صتجد�ت  �لطالبات 
م���ن �ل�����ص��ع��وب��ات يف �ل��ت��و����ص��ل ب��ي��ن��ه��ن، 
�جلانب  ه��ذ�  يف  �أف�صل  ن�صبح  �أن  و�آم���ل 
لكي نقوي �لعمل �جلماعي بيننا، و�أعلم 
تقدم  م��ع  لاأف�صل  تتقدم  �جلامعة  �أن 
�ل��وق��ت، و�أط��م��ح �أن �أك���ون ج��زء� م��ن هذ� 

�لتقدم باإذن �هلل«.

تهيئة األجواء
م����ن ج���ان���ب���ه���ا ق���ال���ت �ل���ط���ال���ب���ة ب��ق�����ص��م 

حممد ابراهيم ال�سهراينعبداملح�سن ال�سهراين عبداهلل �سعيد الحمري عبدالرحمن حممد عبداهلل عبدالرحمن حممد ذيب

ب�صر�ة  و�لعلوم  �لآد�ب  بكلية  �لريا�صيات 
»نحن  �هلل  ع�صريي  عبد  هيفاء  عبيدة، 
ن��ري��د  قاعات  �مل�����ص��ت��ج��د�ت،  �ل��ط��ال��ب��ات 
مهياأة  وو��صعة  ومكيفة مزودة ب�صماعات 
وب���روج���ك���رت ت��ع��م��ل ب�����ص��ك��ل ج��ي��د لنقل 
وك���ذل���ك مكتبة  ب���و����ص���وح،  �مل���ح���ا����ص���ر�ت 
�لطالب،  �حتياجات  بكل  مهياأة  جامعية 
وباأ�صعار منا�صبة، �إ�صافة �إلى دور�ت مياه 
�أن  تتم  معاملتنا  نتمنى  كما  نظيفة،  
يتم  و�أن  �مل�صرفات،  قبل  من  جيد  ب�صكل 

توفري �أماكن �أطعمة جيدة«.
�فتتاح  يتم  �أن  �أي�صا  »نتمنى  وز�دت 

و�لرتحيل  �لقانون  مثل  جديدة  �أق�صام 
�جل���وي و�لق��ت�����ص��اد بجميع ف��روع��ه من 

ديكور و�أزياء وهند�صة«.

دورات تدريبية
بق�صم  جانبها  طالبت �لطالبة  م���ن 
�لقحطاين،  معي�ص  وج��د�ن  �لريا�صيات 
�لطالبات  متنح  تدريبية  دور�ت  باإقامة 
�خل���ربة يف جم���الت م��ن��وع��ة، ب��الإ���ص��اف��ة 
د�خ��ل وخارج  �لأن�صطة  �إقامة بع�ص  �إل��ى 
د�خ��ل  �صماعات  ت��وف��ري  يتم  و�أن  �لكلية، 
�لقاعات وكر��صي يف �ل�صاحات �خلارجية.

تخصص مختلف
و���ص��ف��ت �ل��ط��ال��ب��ة م����ر�م ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
�لريا�صيات  بكلية  ق�صم  من  �ل�صريف، 
جمتمع  رفيدة،  �أحد  يف  و�لآد�ب  �لعلوم 
ما  ���ص��رع��ان  لكنها  باملختلف،  �جل��ام��ع��ة 
غري  بتخ�ص�ص  �لتحاقها  �إل���ى  �أ���ص��ارت 
�لذي كانت ترغب فيه، �إذ قالت »مل �أكن 
�لريا�صيات  تخ�ص�ص  در����ص��ة  يف  �أرغ���ب 
�ل��ه��ن��د���ص��ة  ل���در�����ص���ة  �أط����م����ح  بل كنت 
�أب��ذل  �أن  �لآن  علي  ب��ات  لكن  �ملعمارية، 
�إكمال  على  �أعمل  و�أن  ق�صارى جهدي، 

�لدر��صات �لعليا«.

مجتمع جميل
�لكيمياء يف كلية  �لطالبة  بق�صم  وبدت 
نويه�ص،  �آل  م�صبب  نورة  باأبها،  �لعلوم 
�جل��دي��د  �جل��ام��ع��ي  مبجتمعها  �صعيدة 
»�أ�صعر  وقالت  باجلميل،  و�صفته  �ل��ذي 
وطموح  �ملرحلة،  بهذه  �صعيد  �لكل  ب��اأن 
و�أن  تخ�ص�صها  يف  ت��ب��دع  �أن  طالبة  �أي 
�صك  �ملر�تب، وهي با  �أعلى  �إل��ى  ت�صل 
�ق��رتب��ت من  ل��ك��ون��ه��ا  ب��ال�����ص��ع��ادة  ت�صعر 
حت��ق��ي��ق ب��ع�����ص �أح���ام���ه���ا م����ن خ���ال 
�ك��ت�����ص��اب �ل��ك��ث��ري م��ن خ����رب�ت وجت���ارب 

�لطالبات �ل�صابقات يف �لكلية«.
م��اح��ظ��ة  ن��وي��ه�����ص  �آل  و�أب��������دت 
ح�����ص��رت��ه��ا يف �إع�����ادة �ل��ن��ظ��ر يف �أ���ص��ع��ار 
�ل��ك��اف��ت��ريي��ا، وق��ال��ت »�لأ���ص��ع��ار مبالغ 

فيها«. 
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ب��ن عبد  �هلل  �مل��ل��ك عبد  م��رك��ز   يتميز 
�لعربية،  �للغة  �لدويل خلدمة  �لعزيز 
ب���ج���ه���وده �جل����ب����ارة يف �ل���ع���ن���اي���ة ب��ل��غ��ة 
و�ل��ور���ص  �ل����دور�ت  �ملتمثلة يف  �ل�����ص��اد، 
و�ل������ن������دو�ت �ل���ع���ل���م���ي���ة، �إ�����ص����اف����ة �إل����ى 
مبر�كز  �لرتقاء  يف  �ملتعددة  �إ�صهاماته 
ومعاهد وكليات تعليم �للغة �لعربية يف 

�لد�خل و�خلارج.
وعن تاأ�صي�ص �ملركز، يقول موقعه 
�أيقن �مللك عبد�هلل  "لقد  �لإلكرتوين، 
�أهمية  �هلل-  –رحمه  عبد�لعزيز  ب��ن 
�ل��ع��ن��اي��ة ب��ال��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة، و����ص���رورة 

ب�����ذل �جل����ه����ود �ل���و�ع���ي���ة و�مل���درو����ص���ة 
�أ�صدر  فقد  ولذلك  عليها،  للمحافظة 
�أم�������ره �ل�������ص���ام���ي �ل����ك����رمي ذي �ل���رق���م 
�لقا�صي  1429/7/23ه����  وتاريخ   ،7231
ب���امل���و�ف���ق���ة ع��ل��ى �إن�������ص���اء م���رك���ز �مل��ل��ك 
عبد�هلل بن عبد�لعزيز �لدويل خلدمة 
�للغة �لعربية، وذلك لتحقيق عدد من 
على  للمحافظة  �لطموحة  �لأه����د�ف 
وتكرمي  ون�صرها،  ودعمها  �للغة،  هذه 

علمائها.
وق�����د ح���ظ���ي �إن�������ص���اء ه�����ذ� �مل���رك���ز 
�ملهتمني  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ب��اإ���ص��ادة  �لعلمي 

ب��ال��ل��غ��ة �ل���ع���رب���ي���ة، وث��ن��ائ��ه��م �ل��ع��اط��ر 
ع��ل��ى م��ا �ت�����ص��ف ب��ه �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل بن 
عبد�لعزيز –رحمه �هلل- من بعد نظر، 
وحكمة �صديدة، ورغبة �أكيدة يف �صعيه 
�لتي  �لعربية  �للغة  نحو �حلفاظ على 
�حلنيف،  �لإ�صامي  �لدين  وع��اء  تعد 

ولغة �لقر�آن �لكرمي."
وي���ق���وم ���ص��ع��ار �مل���رك���ز ع��ل��ى ر���ص��م 
ح���رف �ل�����ص��اد �مل��ت��ك��رر �أرب�����ع م����ر�ت يف 
�لعربية  �ل��ل��غ��ة  �إل����ى  ل��ريم��ز  �ل�����ص��ع��ار؛ 
�حلرف  �إن��ه  �إذ  �ل�صاد؛  بلغة  �ل�صهرية 
�لوحيد �لذي ل يوجد يف لغة غريها. 

مركز الملك عبد اهلل الدولي لخدمة اللغة العربية
به  ر�صم  �لذي  �لأخ�صر  �للون  ويج�صد 
�لن�صارة  ع��ل��ى  �ل��دلل��ة  �ل�����ص��اد  ح���رف 
و�حليوية، كما هو حال �للغة �لعربية، 
�ملت�صمة بالتجدد و�حليوية يف ع�صورها 

�ملختلفة.
وي�����اأت�����ي �خل������ط �ل�������ذي ك���ت���ب ب��ه 
من  ف��ك��رت��ه  يف  م�صتوحى  �مل��رك��ز  ����ص��م 
على  �ل��د�ل��ة  �خل�صر�ء  �ل�صجرة  ورق��ة 
�ل���ن�������ص���ارة و�حل����ي����وي����ة ك���م���ا ه����ي ل��غ��ة 
�لآخ��ر  �لإي��ح��اء  �إل��ى  بالإ�صافة  �لعرب، 
�لعناية  �إلى  �لد�ئمة  �ملت�صمن حاجتها 

و�لهتمام.

زكريا حسين

�لأردين،  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  جم��م��ع  �ف��ت��ت��ح 
�ملجمع  »مكتبة  م�صروع  �ملا�صي،  �لأ���ص��ب��وع 

لاأطفال«.
و�أو����ص���ح رئ��ي�����ص �مل��ج��م��ع �لأ���ص��ت��اذ �ل��دك��ت��ور 
�أن  �مل�����ص��روع،  �فتتاح  خ��ال  �لكركي،  خالد 
�لأطفال  ومتكني  �لعربية  باللغة  �لعناية 
م���ن �إت��ق��ان��ه��ا ي��ق��ع��ان يف ���ص��ل��ب �أول����وي����ات 
مفتوحة  �صتكون  �أبو�به  �أن  موؤكد�  �ملجمع، 
�أمام �لأطفال كل �صبت من �لعا�صرة �صباحا 

حتى �لثالثة ع�صر�.
يفكر  �مل��ج��م��ع  �أن  �ل���ك���رك���ي  وك�����ص��ف 

وم�صابقة  بالأطفال  تعنى  جملة  ب��اإط��اق 
للخطابة خا�صة بهم.

وك�����ان ح��ف��ل �لف���ت���ت���اح ���ص��م��ل ق����ر�ءة 
ق�ص�صية لاأطفال قدمتها �لقا�صة رو�صة 
�لهدهد، وعر�صا مرئيا تفاعليا للمحتوى 
�لهدهد،  »م�صروع  �لعربية  للغة  �لإبد�عي 

لاأخوين ب�صتاوي«.
ثقافية  م�صابقة  �حلفل  ت�صّمن  كما 
وج��ه��ت ل��اأط��ف��ال، وز�وي�����ة خ��ا���ص��ة ب���رو�د 
»م��ك��ت��ب��ة ع��اب��ر ���ص��ب��ي��ل« ل��ل��ق��ر�ءة ب��اإ���ص��ر�ف 
ز�هية وطاقم مر�فق  �أخو  ر�ئدة  �لدكتورة 
ل���ه���ا. و�ن���ت���ه���ى �حل���ف���ل ب���ع���رو����ص م��رئ��ي��ة 
وغريها  �مل�صورة  �لق�ص�ص  من  لاأطفال 

على  �مل�صجعة  �لتفاعلية  �ل��ن�����ص��اط��ات  م��ن 
�لقر�ءة.

وت���اأت���ي ه����ذه �خل���ط���وة �إ���ص��ه��ام��ا من 
�للغوية لدى  بالذ�ئقة  �لرتقاء  �ملجمع يف 
�ل��ن��ا���ص��ئ��ني، وت�����ص��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى �مل��ط��ال��ع��ة، 
للغة  �لنتماء  وغر�ص  �مل��ب��ادرة،  روح  وخلق 
مهار�تهم  وتنمية  نفو�صهم،  يف  �ل��ع��رب��ي��ة 
عن  �ملجمع  على  �لتعرف  يف  وم�صاعدتهم 

قرب و�ل�صتفادة من �أن�صطته.

قانون حماية
�لأردين،  �لعربية  �للغة  جممع  �أن  ي��ذك��ر 
�أق����ر ق��ب��ل ع���ام���ني، ق��ان��ون��ا حل��م��اي��ة �للغة 

المجمع األردني
يفتتح مشروع مكتبة األطفال

�ل�صليمة،  �ل��ع��رب��ي��ة  ع��ل��ى  ي��رك��ز  �ل��ع��رب��ي��ة، 
�حلكومية  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات  �ل������وز�ر�ت  وي��ل��زم 
و�خل��ا���ص��ة ب��ا���ص��ت��خ��د�م �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة يف 
�إل��ى  وي��ه��دف  و�إع��ان��ات��ه��ا،  وثائقها  جميع 
�حل���ف���اظ ع��ل��ى ���ص��ام��ة �ل��ل��غ��ة، وم��و�ك��ب��ة 
م�صطلحات �لعلوم، وو�صع معاجم لاآد�ب 
و�ل��ف��ن��ون، و���ص��و�ب��ط و�ع��ت��ب��ار�ت للقانون، 

وجعل �لعربية لغة للبحث �لعلمي.
�لتي  �ملهن   بع�ص  �لقانون  ح��دد  كما 
ي��رت��ب��ط �ل��ق��ب��ول ف��ي��ه��ا ب��اج��ت��ي��از �م��ت��ح��ان 
�ملعلم  ومنها:  �لعربية،  �للغة  يف  �لكفاية 
�لع�صو يف �لتعليم �لعايل، و�ملذيع �ملحرر يف 

�أي موؤ�ص�صة �إعامية.

اللغة واإلعالم

دورة في تحرير 
الخطابات.. وندوة 

تناقش الصناعة 
المعجمية السعودية

�لعربية،  �للغة  �ل��دويل خلدمة  عبد�لعزيز  بن  �مللك عبد�هلل  ينظم مركز 
ب��ع��ن��و�ن »حت��ري��ر  �ل��ك��ت��اب��ة و�ل��ت��ح��ري��ر،  ت��دري��ب��ي��ة مكثفة يف م��ه��ار�ت  دورة 
�أ�صبوع،  مدى  على  ت�صتهدف  ومفرد�تها«،  و�لعرو�ص  �لر�صمية  �خلطابات 

�ملوظفني �لر�صميني. 
و�أفادت م�صادر يف �ملركز �أن �لدعوة �إلى �مل�صاركة مت توجيهها �إلى جميع 
�لهيئات �حلكومية لرت�صيح �ملوظفني �ملخت�صني بالتحرير، موؤكدة �أن �لدورة 
�إلى  وتهدف  و�بتعاثهم،  �ملدنية  �خلدمة  موظفي  تدريب  جلنة  من  معتمدة 
�لإ�صهام يف تطوير �أ�صاليب �لتحرير �للغوي لديهم مبا يتاءم مع موقعهم، 
باأعلى  مهامهم  �إجن��از  يف  وي�صاعدهم  �لعربية،  باللغة  �ململكة  �هتمام  ويعك�ص 

قدر من �جلودة و�صرعة �لإجناز.
�أعلن �لأمني �لعام للمركز، �لدكتور عبد�هلل �لو�صمي،  �أخرى،  من جهة 
�أن �ملركز  يعمل على �إطاق دليل �ملعاجم �للغوية �ل�صعودية، �صمن �حتفائه 

باجلهود �ل�صعودية يف جمال �ملعاجم �للغوية.
وجاء ذلك خال ندوة علمية متخ�ص�صة بعنو�ن »�ل�صناعة �ملعجمية يف 
�ل�صعودية«، نظمها �ملركز يف �ل�صاد�ص من حمرم �جلاري، يف مقر وز�رة �لتعليم 
بالريا�ص، مبنا�صبة �ليوم �لوطني �ل�صعودي 87، مب�صاركة خرب�ء متخ�ص�صني.
وقال �لو�صمي �أثناء �فتتاحه �لندوة، �إن �ملركز ر�صد عدد� من �جلهود 
من  �لتقليل  ع��دم  م��ع  �مل�صرتك،  �لعمل  وقلة  �لفردية  عليها  تغلب  �لتي 
�جلهود �ل�صابقة، م�صري� يف �لوقت نف�صه �إلى �أن �لدليل �لذي يعمل عليه 
 ،1384 عام  �إل��ى  �أقدمها  يعود  �صعوديا،  )218( معجما  نحو  ي�صمل  �ملركز  
وتوزعت �أماكن ن�صرها يف عدد من مدن �ململكة، منها: �لريا�ص، جدة، مكة 
�ملنورة، بريدة، عنيزة، �لعا، �لطائف، �لدمام، �لقطيف،  �ملكرمة، �ملدينة 
�لأح�صاء، حائل، وعرعر؛ و�أ�صاف �لو�صمي �أن 16 من هذه �ملعاجم ن�صرت 
خارج �ململكة،  م�صيفا �أن �ملركز يعمل على �إبر�ز هذه �جلهود وتعزيز عملها 

�صمن �إطار موؤ�ص�صي منظم.
وتابع »للمركز ن�صاطات متعددة يف جمال �ملعاجم، �إذ �أ�صدر جمموعة من 
و�خلطاب(،  �للغة  بني  �لعربي  »�ملعجم  ومنها  �ملجال،  هذ�  يف  �لعلمية  �لكتب 
و »�مل���دون���ات �ل��ل��غ��وي��ة �ل��ع��رب��ي��ة: ب��ن��اوؤه��ا وط��ر�ئ��ق �لإف�����ادة م��ن��ه��ا«، و »�ملعجم 
�لرتبوية  و�مل�صطلحات  »�لألفاظ  و  روؤى ومامح«،  �لعربية:  للغة  �لتاريخي 
يف �لرت�ث �لعربي«، و »معجم �صحيح حلن �لعامة«، ويعمل على �إنتاج �أعمال 
متعددة خال �ملدة �لقادمة، ومنها دليل يح�صر جميع �جلهود �ل�صعودية يف 
�لعمل �ملعجمي، بالإ�صافة �إلى تويل �ملركز مهمة �لإ�صر�ف و�ملتابعة للمعجم 

�لطابي بقر�ر من معايل وزير �لتعليم �مل�صرف �لعام على �ملركز«.
�لتعريف  �إل��ى  هدفت  �ل�صعودية«  يف  �ملعجمية  »�ل�صناعة  ن��دوة  وكانت 
باملنجز�ت �ل�صعودية يف جمال �صناعة �ملعاجم باللغة �لعربية على م�صتوى 
�لأفر�د و�ملوؤ�ص�صات، وبناء قاعدة بيانات ببليوغر�فية، ور�صد �لعقبات �لتي 
�حللول  و�إي��ج��اد  �ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة  يف  �ملعاجم  �صناعة  تعرت�ص 
�ملهنية  و�لعامة  �خلا�صة  �لقطاعات  يف  �ملتخ�ص�صة  �ملعاجم  ودعم  �ملنا�صبة، 
وجتارب  �ل�صعودية،  �ملعجمية  �ل�صناعة  و�آف��اق  و�ق��ع  وتناولت  و�لتعليمية، 
�ملوؤ�ص�صات و�لفرق �لبحثية يف �ل�صناعة �ملعجمية، �إ�صافة �إلى جتارب �لأفر�د 

يف �ل�صناعة �ملعجمية.
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اإلعالم وتشكيل الرأي العام
���ص��در ح��دي��ث��ا ع��ن �ل����د�ر �ل��ع��رب��ي��ة للعلوم: 
�ل���ر�أي  وت�صكيل  »�لإع�����ام  ك��ت��اب  ن��ا���ص��رون، 
للباحث  و�مل�صوؤولية«،  �حلرية  حدود  �لعام: 
�ل�صالح،  �حلميد  عبد  �لدكتور  �لأك��ادمي��ي 
�لإع��ام �جلديدة يف  و�صائل  تاأثري  ويتناول 
ت�صكيل �لر�أي �لعام، وكيف يتم نقل �لر�صائل 
تقنية  ث���ورة  زم��ن  يف  ومناق�صتها  و�لأف���ك���ار 
�ملعلومات �لتي �أتاحت �إنتاج �خلرب و�ل�صورة 
�جلمهور  م��ن  م�صاحة  �أك��رب  �إل��ى  و�إي�صالها 
و���ص��ائ��ل  �أو  خ����ربة  �إل�����ى  �حل���اج���ة  دون  م���ن 

حمرتفة.
وي�صري �ل�صالح �إلى �أن �نعد�م مركزية 

�لإن��ت��اج و�ل��رق��اب��ة �أ���ص��ه��م ب��اإح��د�ث ت��اأث��ري�ت 
دون  م��ن  �ملجتمعات  د�خ��ل  قناعات  وتغيري 

�صو�بط �أو حمدد�ت.
�لكتاب،  م��ن  �ل��ن��ظ��ري  �جل���زء  وي�صمل 
�لتعريف بعنا�صر �لإنتاج �لإعامي و�صناعة 
�لتي ط��ر�أت عليهما  �لعام و�ملتغري�ت  �ل��ر�أي 
يف ع�����ص��ر �ل��ت��ق��ن��ي��ة وث�����ورة �مل��ع��ل��وم��ات وم��ا 

��صطلح على  ت�صميته بالإعام �جلديد.
و�أم�����ا �جل���ان���ب �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي ف��ق��د عني 
ب��در����ص��ة ت��ع��ام��ل �ل��ف�����ص��ائ��ي��ات �ل��ع��رب��ي��ة مع 
�ل���ت���ح���دي���ات �مل���ع���ا����ص���رة ك���ال���رب���ي���ع �ل��ع��رب��ي 
و�لإره������اب و�ل��ت��ط��رف �ل��دي��ن��ي و�ل��ع��اق��ات 

ومناق�صة  ��صتعر��ص  ع��ن  ف�صا  �ل��دول��ي��ة؛ 
�مل��ع��اه��د�ت و�ل��ربوت��وك��ولت ومو�ثيق  �أب���رز 
�لذ�تية  �لأخ��ب��ار  وقيم  �لإع��ام��ي،  �ل�صرف 
�ملتبادلة  �مل�صوؤولية  �إط��ار  يف  و�مللزمة،  منها 

بني �لإعامي و�جلمهور.
ويرى �ملوؤلف �أن  �لإعام ميلك تاأثري� 
�ل��ع��ام، م�صري�  �ل���ر�أي  على  وف��اع��ا  و��صحا 
�إلى �أن مبقدوره �أن يوجهه نحو حقائق غري 
�لذ�تية  �مل�صوؤولية  �نعد�م  حال  يف  متو�زنة، 
�إل��ى نوع  ي��وؤدي  �لقائم بالت�صال، مما  لدى 
�ل�صرت�تيجي،  �أو  �ل�صيا�صي  �ل��ت��زوي��ر  م��ن 

م�صت�صهد� باأمثلة و�صو�هد يف هذ� �ل�صدد.

�أث����ن����اء م�����ص��ارك��ت��ه، ع���ن وج�����ود جي�ص 
�صعودي تطوعي �إلكرتوين مدرب ذ�تيا 
للكثري  ت�صدى  عالية،  تقنية  مبهار�ت 
على  و�ملنظمة  �ل��غ��ادرة  �لهجمات  م��ن 
من  �ب���ت���د�ء   وق���ي���ادة،  جمتمعا  �ململكة 
�لعربي وحتى  �لربيع  �أح��د�ث ما �صمي 
»حر�ك 15 �صبتمرب« �لذي حتطم �أمام 

�صابة هذ� �جلي�ص ووعيه.
وت����اب����ع »�إن�����ن�����ا ن��ع��ي�����ص يف ���ص��اح��ة 
�مل�صتويات وجمهولة  كل  على  مفتوحة 
�مل�صتخدمني، وهذ� �لو�قع �لإلكرتوين 
مبو�قع  ممثلة  �فرت��صية  دول  يج�صد 
�أن  �إلى  م�صري�  �لفرت��صي«،  �لتو��صل 
�ل�����ص��ب��ك��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة ع���ززت مفهوم 
�لنا�ص  ذ�ئ��ق��ة  و�أن  �ل�صحايف،  �مل��و�ط��ن 
يف  موؤثرة  �أ�صبحت  �جلديدة  و�لأجيال 
�لف�صاء  ه��ذ�  يف  يظهر  �ل��ذي  �ملحتوى 
�لإعامي و�لإلكرتوين، مطالبا بو�صع 
ي�صكل  بحيث  �مل��ح��ت��وى،  ل��ه��ذ�  م��ع��اي��ري 
و�مل�صرية  للمجتمع  قيمة  ذ�ت  �إ���ص��اف��ة 

�حل�صارية �لتي تعاي�صها �لباد.

�ف��ت��خ��ر م�����ص��ارك��ون يف ن����دوة »�لإع�����ام 
�جل���دي���د ووط����ن م��ن��ي��ع« �ل��ت��ي نظمها 
م��ل��ت��ق��ى »�إع���ام���ي���ون«، �أخ������ري�، �صمن 
ف��ع��ال��ي��ات �لح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم �ل��وط��ن��ي، 
بوجود جي�ص �إلكرتوين �صعودي وطني 
مب�صتوى  ك��ان  متقدمة،  بتقنية  م�صلح 
�ل��ه��ج��م��ات �ل��ت��ي ت��ع��ر���ص ل��ه��ا �ل��وط��ن 
»حر�ك  و�آخرها  �ملا�صية  �لفرتة  خال 
15 ���ص��ب��ت��م��رب«، وم����ا ���ص��ب��ق��ه��ا ل��ف��رت�ت 
�ل�صعودي  طويلة، ك�صفت وعي �ملجتمع 
ووطنيته وتاحمه مع قيادته، وقدر�ته 
للح�صابات  للت�صدي  �لافتة  �لتقنية 
�لوهمية �أو �للتفاف على �أمن �لوطن 

و�أمان جمتمعه.
و����ص���ارك يف �ل���ن���دوة �ل��ت��ي ع��ق��دت 
بالريا�ص، كل من موؤ�ص�ص »�إعاميون«، 
�ل���ب���اح���ث يف جم�����ال �لإع���������ام، ���ص��ع��ود 
�لغربي، و�مل�صت�صار يف �لإعام �لرقمي، 
ب��الإع��ام  و�مل��ه��ت��م  �حل��م��ي��د�ن،  م�صعل 
�لجتماعي، منتج برنامج �ل�صقر، عبد 
�ل��رح��م��ن �مل���ط���ريي. و�أف�����ص��ح �ل��غ��رب��ي 

و�����ص���ت���ع���ر����ص �ل���غ���رب���ي �مل��ن�����ص��ات 
�لإعام  يف  »�إعاميون»  مللتقى  �لتابعة 
�جل���دي���د ودوره�������ا �مل��ه��ن��ي و�مل��ج��ت��م��ع��ي 
�أن �مل��ل��ت��ق��ى و���ص��ع  و�ل���وط���ن���ي، م���وؤك���د� 
وه�صتاقات  بها  خا�صا  تبويبا  ملن�صاته 

لكل تخ�ص�ص.
يقدم  ت��وي��رت  يف  »ح�صابنا  و�أردف 
يجيدها  �لتي  �حلية  باللغات  حم��ت��و�ه 
ب��ع�����ص �أع�����ص��ائ��ه �لإع���ام���ي���ني، وه���ي: 
و�لفار�صية  و�لرتكية  �لرو�صية  �للغات 
و�لإجن���ل���ي���زي���ة و�ل��ف��رن�����ص��ي��ة، وم��ت��اب��ع��و 
ع�صر�ت  �إل���ى  ي�صلون  �حل�����ص��اب��ات  ه���ذه 

�لألوف«.

تطور وتقنين
م���ن ج��ه��ت��ه �أ����ص���ار م��ن��ت��ج ب��رن��ام��ج 
وهو  �مل��ط��ريي،  �لرحمن  عبد  �ل�صقر، 
�أح�����د م�����ص��اه��ري ���ص��ن��اب ����ص���ات، �إل�����ى �أن 
�ل��ن��ج��وم��ي��ة ع��ل��ى �لإع�����ام �لج��ت��م��اع��ي 
�أن   موؤكد�  و�لتقنني،  �لتطور  �أخ��ذت يف 
�جلمهور مل يعد يتقبل �أي حمتوى بل 

�أ�صبح هناك �إبد�ع وجتديد.  وعن دور 
باليوم  »�ل�صقر« يف �لحتفاء  برناجمه 
�ملطريي  �أو���ص��ح  للمملكة،   87 �لوطني 
�صات  �صناب  ع��رب ح�صابه على  ق��دم  �أن��ه 
حلقات خم�ص�صة لليوم �لوطني ت�صلط 
�لعزيز،  عبد  �مللك  تاريخ  على  �ل�صوء 
وحت��ك��ي م��اح��م �ل��ت��وح��ي��د م��ن �أم��اك��ن 
�ملعارك يف عر�ص مب�صط يتقبله �أجيال 
مبد�أ  م��ن  ينطلق  �أن��ه  م��وؤك��د�  �ل�صباب، 

خدمة �لوطن.
�إل����ى �أن جت��رب��ة  و�أ����ص���ار �مل���ط���ريي 
جناحها  �أث��ب��ت��ت  »�إع���ام���ي���ون«  ملتقى 
ب�����ص��ك��ل خ���ا����ص يف �لإع��������ام �جل���دي���د، 
�إيجابية عن �لإعاميني  وتقدم �صورة 
للمجتمع  وم�����ص��ارك��ت��ه��م  ور���ص��ال��ت��ه��م 

بال�صكل �لنافع و�لو�عي.

الحسابات الوهمية
يف �ل�����ص��ي��اق ذ�ت�����ه، ب���ني �مل�����ص��ت�����ص��ار يف 
�حلميد�ن،  م�صعل  �لرقمي،  �لإع��ام 
قنو�ت  �صهدتها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ط��ور�ت  �أن 

ندوة »اإلعالم الجديد ووطن منيع«
تتصدى للحاقدين

اللغة واإلعالم

�لتو��صل �لجتماعي، ك�صرت �لحتكار 
يف �لإعام من قبل �ملوؤ�ص�صات، موؤكد� 
�أن �مل��و�ط��ن �لإع��ام��ي �أ���ص��ب��ح جنما 
ل���ه ج��م��ه��ور ب�������الآلف، ي���ت���اأث���رون به 
ب�����ص��ك��ل �أو ب���اآخ���ر. وح����ذر �حل��م��ي��د�ن 
و�لأدو�ر  �ل��وه��م��ي��ة  �حل�����ص��اب��ات  م���ن 
�أن��ه  ت��وؤدي��ه��ا، مبينا  �لتي  و�لأج��ن��د�ت 
مت �إغاق �لكثري من �حل�صابات �لتي 
حتمل �أ�صماء وهمية ول متثل �لر�أي 

�حلقيقي للمو�طن.

مداخالت الحضور
تح �ملجال للح�صور، �إذ  علق  بعد ذلك فمُ
�لتعليم،  وز�رة  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث 
م��ب��ارك �ل��ع�����ص��ي��م��ي، ق��ائ��ا �إن����ه ي�صعر 
�ملعرفات،  م��ن  غابة  و�صط  يعي�ص  ب��اأن��ه 
ج���زء م��ن��ه��ا جم��ه��ول وغ��ائ��ب وبع�صها 
و�لنافع  �ملثمر  �أي�صا  وفيها  وم��وؤذ،  �صام 

و�مل�صرق.
وت����اب����ع »ع������دد �مل���ت���اب���ع���ني �ل��ك��ب��ري 
خربة  �أك�صبتني  �ملت�صارعة  و�لأح����د�ث 

�أو  وت��ن��ظ��ي��م  �ل��ت��ع��ام��ل معهم  ك��ب��رية يف 
�أ�صناف  �إل��ى  �ملتابعني  ه���وؤلء  ت�صنيف 
ع���دة ي��ت��ط��ل��ب ك���ل ن���وع ت��ع��ام��ا خا�صا 
كتاب عن  لإ���ص��د�ر  توجهه  مبديا  ب��ه»، 
�أن  �آم��ا  جتربته يف �لإع���ام �جل��دي��د، 

ي�صتفاد منه.
�لإعامي  �لكاتب  ق��ال  ذل��ك،  �إل��ى 
جتربة  �أم��ام  �إننا  �ليو�صف  �لعزيز  عبد 
�إط���اق لقب  ج��دي��دة وف��ري��دة، ر�ف�صا 
ل��اإع��ام  م�صتخدم  �أي  ع��ل��ى  �إع��ام��ي 
�جلديد، مطالبا �جلهات ذ�ت �لعاقة، 
و�لإع��ام  �لثقافة  وز�رة  مقدمتها  ويِف 
وه���ي���ئ���ة �ل�����ص��ح��اف��ي��ني �ل�������ص���ع���ودي���ني، 

بحماية هذه �ملهنة.
�لقانوين،  �مل�صت�صار  ب��دوره، طالب 
�ملحامي نهار �لدلبحي، ب�صرورة �إعادة 
�لنظر يف �للو�ئح و�لأنظمة �لتي حتكم 
�لإع������ام �جل���دي���د، م��ب��دي��ا ����ص��ت��ع��د�ده 
ل��ل��ت��ع��اون م���ع »�إع����ام����ي����ون» ب��ت��ق��دمي 
مقرتح لتطوير نظام مكافحة �جلر�ئم 

�لإلكرتونية.
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ثقافة

�أعلن �ملجل�ص �لعربي للطفولة و�لتنمية، 
مب���ب���ادرة م���ن رئ��ي�����ص �مل��ج��ل�����ص ���ص��اح��ب 
�ل�����ص��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم�����ري ط���ال ب���ن عبد 
جديدة  جائزة  �إن�صاء  �صعود،  �آل  �لعزيز 
حت��م��ل ����ص��م »ج��ائ��زة �مل��ل��ك ع��ب��د �لعزيز 
�لطفولة  ق�صايا  يف  �لعلمية  للبحوث 
�أن  على  �ل��ع��رب��ي«،  �ل��وط��ن  يف  و�لتنمية 
-2017( �لأول���ى  دورت��ه��ا  مو�صوع  يكون 

2018( عن �لتن�صئة على �ملو�طنة.
جاء ذلك يف �لحتفالية �لتي نظمها 
�ملجل�ص، مطلع �لأ�صبوع �ملا�صي بالقاهرة 
ب��ح�����ص��ور ع����دد م���ن �ل�������ص���ف���ر�ء �ل���ع���رب، 
ون���خ���ب���ة م����ن �خل�������رب�ء و�مل��ت��خ�����ص�����ص��ني 
يف  �لعربية  �لطفولة  بق�صايا  و�ملهتمني 

�لدول �لعربية.
حول  عر�صا  �لحتفالية  وت�صمنت 
�جل����ائ����زة وجم���الت���ه���ا وق��ي��م��ت��ه��ا و�آل���ي���ة 
�أهد�فها  ط��رح  �إل��ى  �إ�صافة  لها،  �لتقدم 
�لطفل  حقوق  ثقافة  تعميق  يف  �ملتمثلة 

+ 
ق

فا
آ

معرض الشارقة الدولي للكتاب
خال  �ل�صارقة،  يف  �إك�صبو  مركز  ي�صهد 
 11 �إل��ى  �ملقبل  نوفمرب  �أول  م��ن  �ل��ف��رتة 
منه، معر�ص �ل�صارقة �لدويل للكتاب يف 
دورته �ل� 36 �لتي تنظمها هيئة �ل�صارقة 

للكتاب.
نخبة  �ملعر�ص،  فعاليات  و�صيح�صر 
��ّت��اب و�مل��ث��ق��ف��ني، و�لفنانني  �أب���رز �ل��كمُ م��ن 
�أه��م  ل�صتعر��ص  �ل��ع��رب،  و�لإع��ام��ي��ني 
مو��صيع  �صيناق�صون  ك��م��ا  �أن��ت��ج��وه،  م��ا 

متنوعة على مد�ر 11 يوما. 
وم����ن ه�����وؤلء �مل���دع���وي���ن، �ل���رو�ئ���ي 
�ل�����ص��ع��ودي ع��ب��ده خ����ال، �ل��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة 

رو�ي��ت��ه  ع��ن   2010 ل��ع��ام  �لعربية  �لبوكر 
عو�مل  يف  �صيبحث  حيث  ب�صرر«،  »ترمي 
خفية تكّر�صها رو�ياته، جاعا من ف�صاء 
�ل���وه���م جم���ال ح��ي��وي��ا ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة، حيث 
���ص��ي��ك��ون ج��م��ه��ور �مل��ع��ر���ص ع��ل��ى م��وع��د 
لك��ت�����ص��اف ك���ل م���ا ي����دور يف �خل���ف���اء من 
عرب  �إليها  �لو�صول  خ��ال  ح��اول  حقيقة 
جمموعة من رو�ياته، ومنها: »�لطني«، 
و»�لأي����������ام ل ت��خ��ب��ئ �أح���������د�«، و»ن����ب����اح«، 

وغريها. 
ك���م���ا ���ص��ي��ح�����ص��ر �ل�����رو�ئ�����ي حم��م��د 
يف  �لبوكر  بجائزة  �لفائز  ع��ل��و�ن  ح�صن 

دورتها �لأخرية عن رو�يته »موت �صغري« 
و�لدكتور علي �لنملة، و�لرو�ئي �لكويتي 
طالب �لرفاعي، و�ل�صاعر �صيف �لرحبي، 
م�صعود،  غ�ّصان  �لعاملي  �ل�صوري  و�لفنان 
و�ل���رو�ئ���ي �جل���ز�ئ���ري و����ص��ي��ن��ي �لأع����رج، 

و�ل�صاعر و�لرو�ئي �إبر�هيم ن�صر �هلل.
�ل��دويل  �ل�صارقة  معر�ص  �أن  يذكر 
�أهم ثاثة  للكتاب �لذي يعّد و�حد� من 
�ل��ع��امل،  م�صتوى  ع��ل��ى  للكتاب  م��ع��ار���ص 
وح�صارية،  ثقافية  مكانة  لنف�صه  حجز 
ت��اأث��ري ملحوظ على قطاعات  ل��ه م��ن  مل��ا 

و��صعة من �ملثقفني و�لأدباء.

المجلس العربي
للطفولة والتنمية يعتمد جائزة 

باسم الملك عبد العزيز
م���ن خ����ال �إث�������ر�ء �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي يف 
ي��خ��دم ق�صايا  �ل��ط��ف��ول��ة مب���ا  جم����الت 
ت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع��ات �ل��ع��رب��ي��ة وم��و�ج��ه��ة 
�ل��ت��ح��دي��ات، ودع����م وحت��ف��ي��ز �ل��ب��اح��ث��ني 
�ل��دول  يف  �لطفولة  بق�صايا  �ملن�صغلني 
�لعربية، وتعظيم �حلو�ر �ملجتمعي حول 
وتن�صئته  للطفل  �لأهمية  ذ�ت  �لق�صايا 

من خال �لبحوث �ملقدمة.
�ل��ب��ح��وث  �إد�رة  م���دي���ر  و�أو������ص�����ح 
وت��ن��م��ي��ة �مل���ع���رف���ة ب��امل��ج��ل�����ص �ل��ع��رب��ي 
حممد  �مل��ه��ن��د���ص  و�ل��ت��ن��م��ي��ة،  للطفولة 
�إع��ام��ي على  ف���وزي، يف ت�صريح  ر���ص��ا 
مو�صوع  �ختيار  �أن  �لحتفالية،  هام�ص 
�جلائزة يف دورتها �لأولى »�لتن�صئة على 
�مل��و�ط��ن��ة«، ي��اأت��ي �ن��ط��اق��ا م��ن �هتمام 
و�مل��و�ط��ن��ة  �ل��ط��ف��ول��ة  بق�صايا  �ملجل�ص 
لتن�صئة  �أول���وي���ة  ذ�ت  ق�صايا  بو�صفها 

�لطفل يف �لبلد�ن �لعربية.
جميع  ت�صتهدف  �جل��ائ��زة  �أن  وب��ني 

�ل��ب��ح��وث ب��اأن��و�ع��ه��ا �مل��خ��ت��ل��ف��ة )ن��ظ��ري��ة 
�أن  ميكن  �ل��ت��ي  م�صحية(،  �أو  وميد�نية 
ت��ف��ي��د �ل��ع��ام��ل��ني يف جم����ال �ل��ط��ف��ول��ة، 
��ن��ح ل��اأف��ر�د  �أن �جل��ائ��زة متمُ �إل���ى  م�صري� 
يتقدم  اأن  وي�صرتط  للموؤ�ص�صات،  ولي�س 
�لباحث ببحث و�حد خال �ل��دورة، ول 
باجلائزة  نف�صه  �لباحث  يفوز   �أن  يجوز 

لدورتني متتاليتني.

الجوائز وقيمتها
دولر  �آلف  �صتة  �لأول����ى:  �جل��ائ��زة   •

�أمريكي
دولر �آلف  خم�صة  �لثانية:  • �جلائزة 
دولر �آلف  �أربعة  �لثالثة:  • �جلائزة 

دولر �آلف  ثاثة  �لر�بعة:  • �جلائزة 
دولر �ألفا  �خلام�صة:  • �جلائزة 

�إل����ى ج��ان��ب ���ص��ه��ادة ت��ق��دي��ر ت�صلم 
���ص��م��ن ف��ع��ال��ي��ات �حل��ف��ل �خل��ت��ام��ي 

المجلس العربي للطفولة والتنميةلت�صليم �جلو�ئز.
نبذة تعريفية

�مل����ج����ل���������ص �ل�����ع�����رب�����ي ل���ل���ط���ف���ول���ة 
غري  عربية  �إمنائية  منظمة  و�لتنمية 
تعمل  �عتبارية  �صخ�صية  ذ�ت  حكومية 
تاأ�ص�ص  وق��د  وق��د  �لطفولة،  جم��ال  يف 
رئي�صه  1987 مببادرة من  عام  �ملجل�ص 
�صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري طال بن 
عبد �لعزيز بناًء على �لتو�صية �ل�صادرة 
�ل��ذي  و�لتنمية  �لطفولة  م��وؤمت��ر  م��ن 
ع��ق��د ب��ت��ون�����ص ع���ام 1986 حت��ت رع��اي��ة 
جامعة �لدول �لعربية. ويتخذ �ملجل�ص 
وتنظم  ل��ه،  مقر�  �لقاهرة  مدينة  م��ن 
�تفاقية  �مل��ق��ر  ب��دول��ة  �ملجل�ص  ع��اق��ة 
�صخ�صيته  حتدد  �لغر�ص  لهذ�  خا�صة 
�خلارجية  وز�رة  مع  �لقانوين  وو�صعه 

�مل�صرية )هيئة دبلوما�صية(.   

الرؤية 
منظمة  ي���ك���ون  لأن  �مل��ج��ل�����ص  ي��ت��ط��ل��ع 
ر�ئ�������دة يف جم�����ال ح���ق���وق �ل���ط���ف���ل يف 
�لوطن �لعربي، ومرجعية  للموؤ�ص�صات 
و�لأف����ر�د و�لأ���ص��ر لإع���د�د طفل عربي 
جمتمعه  تنمية  يف  �مل�صاركة  على  ق��ادر 

و�ل���ت���ع���ام���ل م����ع �مل����ت����غ����ري�ت �ل��ع��امل��ي��ة 
�ملت�صارعة.

الرسالة
عربية  بيئة  تهيئة  على  �ملجل�ص  يعمل 
د�ع���م���ة حل���ق���وق �ل��ط��ف��ل يف �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�إطار  يف  و�لدمج،  و�مل�صاركة  و�حلماية 
�لتعاون  خ��ال  م��ن  و�ملجتمع  �لأ���ص��رة 
و�ل�������ص���ر�ك���ة �ل��ف��اع��ل��ة م���ع �مل��وؤ���ص�����ص��ات 
�لأه���ل���ي���ة، و�حل��ك��وم��ي��ة، و�لإق��ل��ي��م��ي��ة، 
و�ل��دول��ي��ة، ح��ت��ى ي�صب �ل��ط��ف��ل ق���ادر� 
مع  �لإيجابي  و�لتفاعل  �مل�صاركة  على 
�حلياة، متفهما لغريه، وحمبا لوطنه.

األهداف اإلستراتيجية
ي��ه��دف �مل��ج��ل�����ص �إل����ى ت�����ص��ج��ي��ع وت��ب��ن��ى 
و�مل�صاريع  و�ل��در����ص��ات  �لأف��ك��ار  وتنمية 
�إلى  �لهادفة  و�ل�صيا�صات  و�لت�صريعات 
�صمن  ودجمها  �لطفل،  حقوق  تفعيل 
من  وذل���ك  �لتنمية،  وم�����ص��اري��ع  خطط 

خال ما يلي:
• ت���وف���ري �ل��ب��ي��ان��ات و�مل��ع��ل��وم��ات 
وت��ن��م��ي��ة �مل��ع��رف��ة �مل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 

ق�����ص��اي��ا ح��ق��وق �ل��ط��ف��ل �ل��ع��رب��ي، 
وت���ب���ادل���ه���ا م���ع �مل����ر�ك����ز �ل��ب��ح��ث��ي��ة 

و�ملوؤ�ص�صات �ملعنية بهذ� �ل�صاأن.
• ت��وع��ي��ة وت��ع��ب��ئ��ة �ل������ر�أي �ل��ع��ام 
�ل���ع���رب���ي ل���دع���م ح���ق���وق �ل��ط��ف��ل 
ب��ال��ت��ع��اون و�ل��ت��ن�����ص��ي��ق م��ع و���ص��ائ��ل 
�لإع����ام وغ��ريه��ا م��ن �مل��وؤ���ص�����ص��ات 

�لتنموية.
ب��ن��اء ���ص��ر�ك��ات و���ص��ب��ك��ات فاعلة   •
م����ع م���ن���ظ���م���ات �مل���ج���ت���م���ع �مل����دين 
و�مل��وؤ���ص�����ص��ات �حل��ك��وم��ي��ة، لإي��ج��اد 
منا�صرين وكيانات منظمة وتبنى 
ت�صريعات و�صيا�صات د�عمة حلقوق 

�لطفل.
• ت���وف���ري �ل����دع����م �ل���ف���ن���ي وب���ن���اء 
قدر�ت �لعاملني مبجال �لطفولة 
م������ن �مل����وؤ�����ص���������ص����ات �حل���ك���وم���ي���ة، 
و�لأ���ص��ر.  و�لإع��ام��ي��ني،  و�لأهلية 
و�ل�صيا�صات  �ل���ق���ر�ر�ت  و���ص��ان��ع��ي 

و�لت�صريعات.
�لد�عمة  �أن�صطته  �ملجل�ص يف  ويركز 
�أربعة جم��الت هي:  حلقوق �لطفل على 

�لتنمية، و�حلماية، و�مل�صاركة، و�لدمج.
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تقنية

غربان تويتر
ي�صكل  بات  �لذكية،  �أجهزتهم  يحملون  من  مب�صاهدة  �لكتفاء  حتى 
يلهثون  �ل��ذي��ن  �لإن��رتن��ت  مت�صفحي  عينات  فبع�ص  ك��ب��ري�؛  خطر� 
خلف متابعة ما يجري يف هذ� �لعامل، �صلمو� عقولهم طو�عية لأياد 

يف �خلفاء تقلبها كيفما ت�صاء.
ويف �لوقت �لذي تاأخذ جهازك �لنقال، لرتى من باب �لف�صول 
�أحيانا ما يدور على �صبكات �لتو��صل �لجتماعي، جتد نف�صك و�صط 
�إلى  ليتحول  �لأح��ي��ان  غالب  يف  �ل�صيطرة  عن  يخرج  وح��و�ر  نقا�ص 

خو�ر!
من يناق�ص من؟

�ل���ر�أي،  يف  ب�صيط  لخ��ت��اف  ينعق  م��ن  نف�صها  �للحظة  يف  ه��م 
فيزيد �لفزع بني �أطر�ف �ل�صر�ع ثم يتحول هذ �لختاف �إلى حرب 

تبد�أ باملا�صنة وتنتهي بالقطيعة!.
من هوؤلء؟

�لتي  �أ���ص��ح��اب تلك �حل�����ص��اب��ات �ملجهولة  ت��وي��رت،  �إن��ه��م غ��رب��ان 
من  �إل  يعلمها  ل  م�صاحلهم  م��ذه��ب.  �أو  ع��رق  �أو  بدين  تعرتف  ل 
له،  و�لتحري�ص  ل��اإره��اب  دع��م  م��ن  �ل��ق��ذرة،  �لعمليات  ه��ذه  ي��دي��ر 
ودعم للفنت و�ملظاهر�ت، و�صق وحدة �ل�صف، و�لتدخل يف �لقر�ر�ت 

�ل�صيادية للدول.. و�لقائمة تطول.
ويف كل يوم يظهر �صكل جديد، بل �أ�صكال من �أنو�ع هذ� �لإرهاب 

�ملبطن. ل تعلم من �أين ياأتي وكيف يد�ر!
ه��وؤلء ما يفوق  �صريعة لتويرت مثا، جتد من غربانه  بنظرة 
طيوره عدد� وعتاد�.. مايني �حل�صابات �لوهمية �لتي تنفث �صمومها 
كل يوم ويف كل مكان رغم حماولت �لقائمني على تويرت �لت�صدي 
للح�صابات �لوهمية و�ملروجة لاإرهاب؛ فما بني مطلع �أغ�صط�ص و30 
�لربع  ويف  مليون ح�صاب!  نحو  تويرت  �أغلقت   ،2015 عام  يونيو من 

�لأول من عام 2017 مت �إغاق �أكرث من 300 �ألف ح�صاب!
ورغ���م ك��ل ه��ذه �لإج�����ر�ء�ت، م��از�ل��ت �أ���ص��و�ت نعيق �ل��غ��رب��ان يف 
�زدي��اد، فما �حلل �جل��ذري يا تويرت بعد �أن �أ�صبحت من�صة وماذ� 

لبع�ص خفافي�ص �لظام؟

حسن أحمد العواجي
ريتويت

فون مارت

Sony Xperia XZ1 هاتف
.1080p قيا�ص 5.2 �ن�ص وبدقة Triluminos صا�صة من نوع� •

وتطبيقات   Xporia launcher ب��ر�م��ج  م��ع   Oreo 8 �آن���دروي���د  ت�صغيل  ن��ظ��ام   •
�لو�صائط �ملعددة من �صوين.

• معالج Snapdragon 835 ثماين �لنو�ة.
.f 2.0 كامري� رئي�صية بدقة 19 ميجابك�صل وفتحة عد�صة •

• ت�صوير فيديو بدقة 4k مبعدل 60 �إطار� يف �لثانية.
• كامري� �أمامية بدقة 13 ميجا بك�صل مع تركيز تلقائي.

• مكرب �صوت �صترييو مع م�صت�صعر ب�صمة.
• بطارية 2700 ميللي �أمبري بتقنية �ل�صحن �ل�صريع.

.SIM تقنية دعم �صريحتني •
• هيكل خارجي م�صنوع بالكامل من الأملنيوم مع اإ�صافة ثاثة خطوط هوائية.

• �لألو�ن �ملتو�فرة: �لأزرق، �لوردي، �لف�صي، �لأ�صود.

كاميرا مراقبة مع ميزة 
التعرف على الوجه

 Nest Cam وتعد  فائقة.  مبعايري  جديدة  مر�قبة  كامرية   Nest �صركة  طرحت 
�لأوجه  �لتعرف على  �إمكانية  �ملر�قبة تطور�؛ فمع  �أكرث كامري�ت  IQ و�ح��دة من 
�ل�صوت،  ومكرب  لل�صورة  �لتلقائي  للتكبري  �إ�صافة  و�ل�صدمات،  �لطق�ص  ومقاومة 

تعد IQ �خليار �لأول للباحثني عن �لأمان ملنازلهم من �صطو �لل�صو�ص.
و�صتتو�فر IQ يف �لأ�صو�ق نوفمرب �ملقبل ب�صعر يبد�أ من 350 دولر�.

ابتكارات غريبة

لعبة 
 Destiny2

�����ص����در �أخ��������ري� �جل�������زء �ل����ث����اين م����ن �ل��ل��ع��ب��ة 
�جلماعية Destiny 2. ويف هذ� �جلزء تو��صل 
�صركة Bungie دعمها ملفهوم �لعامل �ملفتوح يف 
لهذ�  جديدة  �صخ�صيات  �إ�صافة  مع  �مل�صتقبل، 
باملنظور  �لت�صويب  جتربة  منه  جتعل  �جل��زء 
�أك��رث متعة و�إث��ارة. �للعبة �صدرت على  �لأول 
 Xbox و   ،Xbox one PS4، PS3 و  �أجهزة 

360. �ل�صعر: 60 دولر�.

ألعاب الفيديو

شركة سوني موبايل
�صوين  �صركتي  �حت��اد  من   2001 ع��ام  تاأ�ص�صت  �لتاأ�صي�ص:   •

�ليابانية و�أريك�صون �ل�صويدية.
�مل�صتوى  على  �صخ�ص   8000 م��ن  �أك���رث  �ل��ع��ام��ل��ة:  �ل��ق��وة   •

�لعاملي.
• �ملقر �لرئي�صي: هامر �صميث، لندن، �ململكة �ملتحدة.

• �ل�صناعة �لأ�صا�صية: �لت�صالت.
• �أه����م �مل��ن��ت��ج��ات: �ل���ه���و�ت���ف �ل��ن��ق��ال��ة، �أج���ه���زة �ل�����ص��ب��ك��ات 

�لا�صلكية، �أنظمة �لت�صالت.
• �لعائد�ت: �أكرث من 107 مليار�ت يورو.

• �لإير�د�ت: �أكرث من 100 مليار يورو.

تكنو +
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المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علـي بن شـويل القـرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيـم العسيـري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحـي بن عبداهلل التيهـاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعد رئيس التحرير - المتابعة االدارية
حسـن أحمد العـواجي

alawji@kku.edu.sa

مساعدة رئيس التحرير - القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
سلطان عوض العسيري، سارة القحطاني

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

عدنان األلمعي، هادي الشهراني
أمل أبو مديني، ليال الشهري

التصوير
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت
باسم المشرف العام

صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها

مبنى المدرجات المركزية )ب(

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

twitter.com/aafaqkku
facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة
تعبر عن وجهة نظر أصحابها

وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق
أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة
لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد
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الصفحة األخيرة

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

أسبوعية جامعة الملك خالد

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

مشمسمشمسمشمس مشمس مشمسمشمسمشمسمشمس مشمس مشمس

25-4126-4026-3927-3927-3923-3823-3723-3722-3722-3714-2713-2715-2615-27       14-27

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا مشمس

آفاق اإللكترونية
قريبا يتم تد�ص���ني »�آفاق �لإلكرتونية«، وهي ن�ص���خة حية تفاعلية من 
»�آفاق« موجهة جلميع �صر�ئح �جلمهور من د�خل �جلامعة وخارجها، 

وكذلك د�خل �ململكة وخارجها.
وكان مع���ايل مدي���ر �جلامع���ة �لأ�ص���تاذ �لدكت���ور فال���ح �ل�ص���لمي 
حري�ص���ا عل���ى �إظه���ار هذه �لن�ص���خة �ص���من توجهات معالي���ه لتطوير 
�ص���حيفة »�آف���اق«. وخ���ال �ل�ص���يف و�إل���ى �لآن نعمل �ص���من فريق مت 
تكليف���ه م���ن �ص���حيفة »�آف���اق« م���ع فري���ق م���ن �لإد�رة �لعام���ة لتقني���ة 
�ملعلومات، لو�ص���ع �للم�ص���ات �لأخرية على هذه �لن�ص���خة �ملتطورة من 

مفهوم �ل�صحافة �لإلكرتونية.
�ل�ص���حيفة  ت�ص���بح  �أن  �لورقي���ة  »�آف���اق«  �ص���حيفة  و��ص���تطاعت 
�جلامعي���ة �لأول���ى لي�ص فقط على م�ص���توى �ململكة، بل على م�ص���توى 
�لع���امل �لعرب���ي، وت�ص���عى �ل�ص���حيفة لأن ي���و�زي ذل���ك �لنج���اح »�آف���اق 
�إليكرتونية« متقدمة يف �ل�ص���كل و�مل�صمون و�لتفاعل، وهذ� ما نتطلع 

�ليه خال �لأ�صابيع �ملقبلة باإذن �هلل.

نافذة

• أسبوعية جامعة الملك خالد
• الصحيفة الجامعية

األكثر انتشارا: 45 الف
نسخة اسبوعيا

• أول صحيفة جامعية
تطبع بنظام الويب

• توزع في كافة
مناطق المملكة وخارجها

• توزع كل اسبوع داخل
صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

العالم من حولنا

»العلم«
يجمع البشرية!
روافد الفضاء المشاركين

في الرحلة رقم 54/53 
إلى محطة الفضاء الدولية، 
األميركيان، جوزيف أكابا )يسار( 
ومارك فاندي-هاي )يمين( 
والروسي ألكساندر ميزوركين 
)وسط( خالل االحتفال الذي سبق 
إطالق مركبتهم في مركز 
الفضاء الروسي بكازاخستان.
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