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منطقة تبوك

المملكة، وتحظى بطبيعة  رئيسية للسياحة في  تبوك وجهة  مْنِطَقة 

صحراوية خالبة، ومعالم فريدة للُتراث الثقافي، وتشير اآلثار التاريخية 

واآلراميين،  ثمود،  مثل  عديدة،  ألمم  مقرًا  كانت  تبوك  مْنِطَقة  أن 

واألنباط. كما تشهد اآلثار على وجود اإلنسان في الجزء الشمالي ِمْن 

المملكة ُمـْنـُذ عدة قرون قبل الميالد، َكـَما يتضح ِمْن اآلثار في تيماء 

ـة  التي ارتبطت بحضارة ما بين النهرين. وِمْن الحقبات التاريخية الُمـِهمَّ

فترة حضارات األنباط والمدينيين واألدومية، وفترة الحضارة اإلسالمية، 

وتشمل الحكم المملوكي والعثماني. 

مدينة وتعريف
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افتتاحية العدد

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، والصالة والسالم على نبيه الكريم..

أما بعد:

فمع صدور العدد األول من مجلة أصداء؛ انهالت على عمادة البرامج التحضيرية وفريق 

عمل المجلة التهاني من الجهات المختلفة، وكذلك عبارات التشجيع والمؤازرة، وعبارات 

الثناء والدعاء، ولهؤالء نقول لهم جميعًا، إننا نشكر لكم تفاعلكم الطيب، ونعدكم 

العقالني،  الرأي  يحترم  ثقافي متنوع  نحو تقديم إصدار  أن نمضي قدمًا  الله  بإذن 

المنضبطة،  التنوع واالختالف، في إطار من األهداف  الجادة، يقبل  للدارسة  وينحاز 

والحرية المسؤولة.

يأتي العدد الثاني من المجلة، وقد اتجهت المملكة نحو خطة التحول الوطني في 

إطار الرؤية الوطنية 2030م، هذه الرؤية التي تمثل حالة من التجدد الحضاري سوف 

تمتد آثاره بإذن الله إلى مختلف المجاالت، وأهم هذه المجاالت وأعمقها هي الثقافة 

االقتصادية  البنى  في  أساسية  تغييرات  إجراء  على  يحمل  الذي  والتنوير  والفكر  

والثقافة،  والفكر  العلم  أهل  يقودها  التي  التغيرات  هذه  والثقافية،  واالجتماعية 

المنشودة؛ من هنا نتطلع إلى  المرتقب وقوة دفعه  التحول  الذين يمثلون أعمدة 

دورهم المأمول في شحذ الهمم ودفع العزائم نحو مسيرة البناء والتنمية واإلنتاج 

التي تواكب هذا التحول وتترجمه إلى واقع ملموس.

إننا في هذا العدد نعود لنجدد الدعوة لكل األراء، والكتابات، والدراسات الهادفة، في 

في  المجلة  تساهم  ألن  محاولة  والتقنية، في  والفنية  والعلمية  األدبية  المجاالت 

نشر حالة متوقدة من اإلضاءة المعرفية. 
                                                                

والله الموفق،،،
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده ونستعينه، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين.. وبعد:

م لهذا العدد الثاني من مجلة »أصداء« التي تصدرها عمادة البرامج التحضيرية  فإنه من دواعي سروري أن أقدِّ
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وبهذه المناسبة أشكر لعمادة البرامج التحضيرية جهودها في هذا 
اإلصدار الثقافي المتنوع، الذي لقي عدده األول ترحيبًا من األوساط الجامعية والثقافية، وهو ما ُيلقي بمزيد 

من المسؤولية على أسرة المجلة في االستمراية على نفس الخط والمسار. 
وهذه المجلة هي إصدار من إصدارات الجامعة التي نساهم بها في نشر الثقافة والمعرفة؛ فمما ال شك فيه 
أن المؤسسات الجامعية تظل منابرًا إعالمية، ومشعاًل هامًا، ومنارة مضيئة في صناعة الوعي وبناء المعرفة 
وتشكيل العقل والوجدان، وتكوين البنية الثقافية التي تمثل قوة الدفع األولى لكل تنمية، والسياج الواقي 
من انحراف الفكر نحو الزلل والخلل؛ وتبقى المسؤولية تالحق المؤسسات األكاديمية لتتحمل أدوارها في هذا 

اإلطار، فإن دورًا مهمًا وأصياًل من أدوارها يكمن في خطابها الثقافي والتنويري.
هذا الخطاب الثقافي والتنويري الذي يجب أن يظل دائمًا في خدمة أهداف تنمية المجتمع ورقيه، ليكون أداة 
قادة  خلف  الوطني  واالصطفاف  اإلجماع  لحالة  داعمًا  ووحدته،  وترابطه  المجتمع  تماسك  أدوات  من  رئيسة 
ورجال هذا الوطن، وأن يكون أحد خصائص هذا الخطاب هو الوسطية واالعتدال دون إفراط أو تفريط، وفق 
وتنمية،  وبناء  إعمار  األرض من  على هذه  ورسالته  الحياة  ودوره في  اإلنسان  قيمة  ُيعلي من  منهج قويم 
ورفض الفهم الخاطئ والفكر المنحرف والضال، والسلوكيات الدخيلة على مجتمعاتنا، والتفسيرات الخاطئة 

لدين الله، واالنجراف خلف األفكار الشاردة والعابثة والُمِضلة.
إن هذا هو التوجه الذي نحمله ونسعى إليه، فال مناص من تحملنا لمسؤوليتنا تجاه هذا الوطن، وقادته الذين 

ه وِعزِته. ال يألون جهدًا في سبيل رفعته وتقدمه.. حفظ الله الوطن، وبارك في كل جهد بناء يسعى إلى ُرقيِّ

                                                        أ.د. سليمان بن عبدالله أباالخيل

كلمة معالي مدير الجامعة
أ.د. سليمان بن عبدالله أباالخيل
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ثمن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى جهود 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في مجال األنشطة 

الطالبية، جاء ذلك في رد معاليه على تقرير اليوم الوطني 

1437/1436هـ،  الجامعي  للعام  التحضيرية  البرامج  لعمادة 

هذا  لمثل  وتقديري  شكري  عن  أعبر  أن  “يسرني  قائاًل: 

العمل، الذي يعبر عن الرسالة الحقيقية للجامعات في تنظيم 

األنشطة الطالبية المفيدة لطلبة الجامعة، واستثمار وشغل 

أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة، ويعزز من تفوقهم 

الدراسي، كما سرني تعدد األنشطة الطالبية التي نظمتها 

الجامعة احتفاًء باليوم الوطني، والمشاركة الفعالة من طلبة 

الجامعة في مثل هذه األنشطة...”. 

من جانب آخر عّبر عميد البرامج التحضيرية الدكتور عبد الرحمن 

منسوبي  عن  ونيابًة  شخصيًا  -باسمه  النملة  سليمان  بن 

على  التعليم؛  وزير  لمعالي  وتقديره  شكره  -عن  العمادة 

الجامعة  تنفذها  التي  واألنشطة  للبرامج  وتشجيعه  دعمه 

مدير  سعادة  بدعم  أشاد  كما  والطالبات،  ألبنائها الطالب 

الجامعة بالنيابة، ومتابعته المستمرة لبرامج العمادة التي كان 

لها األثر في نجاحها.

وزير التعليم 
يشكر الجامعة

لنشاط التحضيرية
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الطريفي على  زيد  بن  الدكتور عادل  الثقافة واإلعالم  صدرت موافقة معالي وزير 

منح عمادة البرامج التحضيرية بالجامعة الترخيص بإصدار مجلة »أصداء« المجلة الدورية 

التي تصدر كل فصل دراسي وتتناول الدراسات الجادة، واألفكار الهادفة، والمقاالت 

األدبية، والعلمية، والفنية، والتقنية وغيرها. 

من جانبه وجه عميد البرامج التحضيرية الدكتور عبدالرحمن بن سليمان النملة شكره 

على  الفوزان  عبدالرحمن  بن  فوزان  الدكتور  بالنيابة  الجامعة  مدير  لسعادة  وتقديره 

كدعم  اإلعالمي  بالجانب  االهتمام  ذلك  ومن  التحضيرية،  البرامج  بعمادة  اهتمامه 

على  واإلعالم  الثقافة  وزارة  د.النملة  شكر  كما  للجامعة،  وفريدة  متميزة  نوعية  إضافة  تعّد  التي  المجلة  هذه 

التجاوب السريع الذي يؤكد اهتمام معالي الوزير بالمنابر اإلعالمية والثقافية التي لها األثر في نشر الفكر النير 

والعلم والثقافة .

كما أشار إلى أن وجود مثل هذه المجلة يفيد في رفع مستوى الوعي العلمي ونشر الثقافة والمعرفة، ووّجـه 

د.النملة  دعوته إلى الُكّتاب والباحثين والمتخصصين إلى اإلفادة من هذا الوعاء العلمي والثقافي الجديد، في 

نشر دراساتهم، ورؤاهم ومقاالتهم العلمية، واألدبية من خالل التواصل مع هيئة التحرير بالعمادة.

الثقافة واإلعالم
ُتوافق على

إصدار »أصداء«
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ت�سلم معايل مدير جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية الأ�ستاذ 
الدكتور �سليمان بن عبداهلل اأبااخليل التقرير ال�سنوي لعمادة الربامج 
التح�سريية  الربامج  عميد  ا�ستقباله  خالل  مبكتبه  التح�سريية 

الدكتور عبدالرحمن بن �سليمان النملة ومن�سوبي العمادة.
واطلع معايل مدير اجلامعة على ما حققته عمادة الربامج التح�سريية 
للعام  العمادة  اإ�سدارات  من  ن�سخة  له  اأهديت  حيث  اإجنازات،  من 
وكتاب  للعمادة،  ال�سنوي  التقرير  ومنها:  1437/1436هـ  اجلامعي 
وتقرير  للعمادة،  التعريفي  والدليل  اأ�سداء،  وجملة  الوطني،  اليوم 
ملتقى  يف  العمادة  م�ساركة  وتقرير  امل�ستجدين،  الطالب  ا�ستقبال 

اختيار التخ�س�ص اجلامعي، وتقرير ملتقى املهارات الإبداعي الأول.
واأكد معاليه على الدور املهم الذي تقوم به عمادة الربامج التح�سريية 
واأكد على من�سوبي العمادة اأهمية موا�سلة اجلهد والتفاين يف خدمة 

طالب التح�سريية وطالباتها.
كافة  على  العمادة  اإجنازات  اأن  على  د.النملة  اأكد  جانبه  ومن 
ورعاية من  بدعم  اإل  املتميز  ال�سكل  بهذا  لتظهر  تكن  م�ستوياتها مل 
انعك�ص  الذي  الأمر  تاأ�سي�سها  منذ  املتوا�سل  اجلامعة  مدير  معايل 
اأهدافها  حتقيق  نحو  قدمًا  وم�سيها  العمادة  تطور  على  اإيجابًا 

ال�سرتاتيجية وجودة خمرجاتها.

أباالخيل يشكر التحضيرية
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جاءت الثقة امللكية الكرمية بتعيني معايل الأ�ستاذ الدكتور �سليمان بن 
عبداهلل اأبا اخليل مديرًا جلامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية 
ومن�سوبيها،  الإمام  جامعة  طالب  �سدور  اأثلج  خربًا  وزير؛  مبرتبة 
اإذ ل يخفى على اأحد ما بذله »اأبا اخليل« يف تطوير هذه اجلامعة، 
وبحث كافة ال�سبل التي تعود بالنفع لطالب اجلامعة خا�سة، وللدين 

والوطن عامة.
وقد تاأكدت هذه امل�ساعر بعودة اأبا اخليل اإلى اجلامعة يف ال�ستقبال 
ومن�سوبي اجلامعة  والأ�ساتذة  الطالب  به، من  الذي حظي  احلافل 
الذين قِدموا لل�سالم عليه وتهنئته. وبهذه املنا�سبة قال د.عبدالرحمن 
بن �سليمان النملة عميد الربامج التح�سريية »مما ل تخطئه العني 
اأنه كتاب مفتوح  اأبا اخليل  التعامل مع معايل الدكتور �سليمان  عند 
املفعمة،  النا�سجة  التجربة  يحوي خربة طويلة من  فيه،  ل غمو�ص 
عازمة  اإرادة  وميتلك  الدوؤوب،  العمل  على  فريدًا  اإ�سرارًا  ويحمل 
على البناء والإعمار. فهو ل يفقد حما�سا، ول ياألوا جهدا يف �سبيل 

الرتقاء والإنتاج، دافعًا لكل جهد بناء، داعمًا لكل م�سروع فاعل«
اأدوات التطوير  اأنه ميلك  واأ�ساف: »اإن املتتبع مل�سرية الرُجل يدرك 
واآلياته؛ فقد ا�ستطاع يف واحدة من احلالت النادرة اأن يقود ويطور 
موؤ�س�سة اأكادميية فيجعل منها منربًا خلطاب و�سطي متوازن يالئم 
وهمومه،  الوطن  لتحديات  منه  عميق  اإدراك  يف  املرحلة،  طبيعة 
فكان اأن جعل من جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية مق�سدًا 
ر من الأيادي العابثة وتقارع  لالأفكار الوطنية والعقول امل�ستنرية، حتذِّ
الفكر امل�سموم، وتدعو اإلى الوحدة والتعا�سد والعت�سام بحبل اهلل، 
فكانت  للولء،  وعنوانًا  للوطنية،  منربًا  عهده  يف  اجلامعة  فاأ�سحت 
وتوجهاتها  فاعلة،  ودعواتها  بناءة،  ومقرتحاتها  ن�سطة،  حتركاتها 

حممودة من اجلميع«.
حترير  واأ�سرة  التح�سريية  الربامج  عمادة  تتقدم  املنا�سبة  وبهذه 
جملة »اأ�سداء« بخا�ص التهنئة ملعايل الدكتور �سليمان بن عبداهلل اأبا 

اخليل مع دعوات خمل�سة و�سادقة بالتوفيق وال�سداد.

وسط استقبال حافل من ِقبل منسوبي الجامعة وطالبها
جامعة اإلمام تحتفي بالعودة الحميدة لـ »أبا الخيل«
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على  العي�سى  حممد  بن  اأحمد  الدكتور  التعليم   وزير  معايل  وافق 
اإقامة املوؤمتر الوطني الثاين لل�سنة التح�سريية حتت عنوان: »تكامل 
العمل« خالل الفرتة  التح�سريية مع متطلبات �سوق  ال�سنوات  اأدوار 
من 9-10/ 1438/6هـ املوافق 8-2017/3/9م مبقر جامعة الإمام 

حممد بن �سعود الإ�سالمية مبدينة الريا�ص.
ن معايل مدير جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية  من جانبه ثمَّ
وزير  معايل  موافقة  اخليل  اأبا  عبداهلل  بن  �سليمان  الدكتور  الأ�ستاذ 
التعليم على اإقامة مثل هذه امل�ؤمترات التي ترثي الأو�ساط الأكادميية 
والعلمية، وتعيد توجيه وبلورة الربامج الأكادميية مبا ي�سبط م�سارها 

ويرتقي مبخرجاتها. كذلك �سكر معايل مدير اجلامعة اجلهود التي 
لهذا  والتخطيط  الإعداد  يف  التح�سريية  الربامج  عمادة  تبذلها 
اأن يخرج املوؤمتر بال�سكل املتوقع له، م�سيفًا  اأمله  املوؤمتر، معربًا عن 

اأن اجلامعة ت�سع كافة اإمكاناتها لدعم حتقيق اأهداف هذا املوؤمتر.
الربامج  النملة عميد  �سليمان  بن  الدكتور عبدالرحمن  وك�سف  هذا؛ 
التح�سريية اأن املوؤمتر ياأتي يف اإطار بحث واقع العالقة بني ال�سنوات 

التح�سريية يف اجلامعات ال�سعودية والتعليم العام من جهة؛ وبني هذه 
الربامج والأق�سام العلمية داخل اجلامعات من جهة اأخرى، مبا يك�سف 
ال�سنوات التح�سريية والتعليم  التن�سيق وتكامل الأدوار بني  عن مدى 
ال�سعودية  اجلامعات  خمرجات  تاأهيل  جمال  يف  واجلامعي  العام 

ملواكبة متطلبات �سوق العمل يف اإطار حتقيق الروؤية الوطنية 2030.
تكامل  الأول:  املحور  هي:  حماور  اأربعة  يتناول  املوؤمتر  اأن  واأ�ساف 
اأدوار ال�سنوات التح�سريية يف اجلامعات ال�سعودية مع التعليم العام. 
اجلامعات  يف  التح�سريية  ال�سنوات  اأدوار  تكامل  الثاين:  واملحور 
ال�سنوات  الثالث:  املحور  اأما  اجلامعية،  املنظومة  مع  ال�سعودية 
بعنوان:  جاء  الأخري  واملحور  العمل،  �سوق  ومتطلبات  التح�سريية 

ال�سنوات التح�سريية وروؤية 2030م. 
بال�سنوات  واملهتمني  الأكادمييني  من  الباحثني  »د.النملة«  ودعا 
اإثراء هذا املوؤمتر من خالل  التح�سريية و�سوق العمل للم�ساركة يف 
�سُتنظم  والتي  امل�ساحبة  والور�ص  العمل،  واأوراق  العلمية،  الأبحاث 

على هام�ص املوؤمتر.

وزير التعليم يوافق على إقامة المؤتمر
الوطني الثاني للسنة التحضيرية

بمقر جامعة اإلمام وتحت عنوان: »تكامل أدوار
السنوات التحضيرية مع متطلبات سوق العمل«

اخبار العمادة
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وزير التعليم يوافق على إقامة المؤتمر
الوطني الثاني للسنة التحضيرية

بمقر جامعة اإلمام وتحت عنوان: »تكامل أدوار
السنوات التحضيرية مع متطلبات سوق العمل«

تحضيرية اإلمام في 
ضيافة الشورى 

الدكتور  معالي  الشورى  مجلس  رئيس  استقبل 
البرامج  الشيخ  طالب عمادة  آل  بن محمد  الله  عبد 
التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
وتخلل الزيارة االطالع على مرافق المجلس كمكتبة 
كما  األندلسية،  والقاعة  الكبرى،  والقاعة  المجلس، 
تم حضور الجلسة المنعقدة للمجلس وسط ترحيب 
وحفاوة استقبال من مسؤولي المجلس، وفي ختام 
البرامج التحضيرية الدكتور  الزيارة قدم وكيل عمادة 
عبد الله بن محمد الوزرة هدية تذكارية لمعالي رئيس 
مجلس الشورى، وقد شارك في هذه الزيارة طالب 

المسار الصحي بعمادة البرامج التحضيرية.
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ُتعد عمادة الربامج التح�سريية البوابة الأولى ل�ستقبال الطالب امل�ستجدين يف اجلامعة حيث تك�سبهم املهارات الأ�سا�سية قبل انخراطهم 
ليجتمع طالبها  لها  م�ستقل  �سرح  بناء  ذلك  ومن  التح�سريية،  الربامج  بعمادة  اهتمامها  اجلامعة  و�سعت  لذا  اجلامعية  بالتخ�س�سات 
مببنى واحد ليتحقق الهدف منها، وقد حتدث امل�ست�سار امل�سرف العام على ال�سوؤون الفنية املهند�ص حممد بن عبدالعزيز اجلريان عن 
املبنى اجلديد للعمادة والذي هو حتت الإن�ساء حيث قال :« ي�ستمل املخطط العام للمنطقة التعليمية على مبنة ال�سنة التح�سريية الذي يت�سع 
لعدد )10.000( طالب حيث �سريبط هذا املبنى ببالطة امل�ساة احلالية للمنطقة. كما �سيتم ربطه بجميع اخلدمات وال�سبكات والأنظمة 

املوجودة.
واأ�ساف املهند�ص اجلريان اأن املبنى يتكون من طابقني حتت الأر�ص خم�س�سة مع امل�ستوى الأر�سي ملواقف ال�سيارات، اأما الطابق الأول 
املرتبط ببالطة امل�ساة فيحتوي على مداخل املبنى وقاعة رئي�سية مدرجة ومطعمًا، اأما الطابق الثاين والثالث في�سمان قاعات للتدري�ص 
ب�سعات خمتلفة منها قاعات مدرجة، ومعامل وخمتربات، وكذلك الأق�سام العلمية ومكاتب لأع�ساء هيئة التدري�ص، ومكاتب للطاقم الإداري، 
وتتوزع يف املبنى اخلدمات الأ�سا�سية مثل مطابخ اخلدمة ودورات املياه وغريها ،ويف اخلتام ذكر املهند�ص اجلريان باأنه �سيتم ربطه بجميع 

اخلدمات وال�سبكات والأنظمة املوجودة باملنطقة«

م. حممدعبدالعزيز اجلريان

اخبار العمادة

مبنى متكامل الخدمات 

لعمادة التحضيرية
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»اللقاءات التدريبية
في تحضيرية اإلمام«

الربامج  الإ�سالمية  �سعود  بن  حممد  الإمام  بجامعة  التح�سريية  الربامج  عمادة  اأطلقت 
الأول  التدريبي  الربنامج  وقدم  والن�ساء،  الرجال  من  التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  التدريبية 
التح�سريية،  الربامج  بعمادة  الطالب  �سوؤون  مدير  ال�سحيباين  حمد  بن  الأ�ستاذ/علي 
و�سوؤون  الأكادميي  لالإر�ساد  الإداري  التنظيم  »اآلية  الآتية:  املحاور  على  الربنامج  وا�ستمل 

الطالب، ومهارة التعامل مع الطالب اجلامعي، وكيفية رفع م�ستوى الطالب التعليمي« 
واأكد اأ.ال�سحيباين على اأهمية مراعاة الفروق الفردية بني الطالب، واإي�ساح املعايري التي 
الطالب  واإبالغ  الدرجات،  وتوزيع  املقرر،  تو�سيف  تناول  كما  الطالب،  خاللها  من  ُيقييَّم 
بغيابه ودرجاته اأوًل باأول، عدا درجات الختبار النهائي، و�سرورة حتديث ك�سوف الطالب، 
اجلماعي،  الغياب  على  العمادة  ت�سديد  اأكد  كما  واحلرمان،  النقطاع  بني  الفرق  واإي�ساح 
توقيع  اأهمية  اإلى  مالية،واأ�سار  اأعباء  وحتميله  الطالب  تكليف  الطالب،ورف�سها  و�سبط 
الطالب على وثيقة التح�سريية، التي توزع يف الأ�سبوع الأول من كل ف�سل درا�سي، والتي ُتعد 

مبثابة عقد بني الطالب والعمادة.
و�سارك يف الندوة م�سرف وحدة الإر�ساد الأكادميي الأ�ستاذ: �سعيد بن يحيى الزهراين وتكلم 
عن اأنظمة الإر�ساد الأكادميي بالعمادة، وبع�ص املخالفات املتكررة، ومنها : التاأخر يف رفع 
اأع�ساء هيئة التدري�ص لأ�سماء املنقطعني واملحرومني، وعدم منع الطالب الذين يح�سرون 
باللبا�ص الغري ر�سمي، وا�ستقبال الأعذار من الطالب . ويف اليوم الثاين قدم الدكتور عمر 
بن علي الرفايعة -من عمادة التقومي واجلودة-دورة تدريبية يف تو�سيف املقررات الدرا�سية 
جودة  قيا�ص  واأهمية  للتعليم،  املهمة  ال�سرتاتيجيات  عن  فيها  حتدث  التعليم،  وخمرجات 
املخرجات، و�سرورة حتديد الأهداف العامة للربنامج، واأهداف املقرر الدرا�سي، وحتديد 

ا�سرتاتيجيات التدري�ص الكفيلة بتحقيق املنتجات، واأ�ساليب التقومي وموؤ�سرات الأداء.
اأن  النملة  اأو�سح عميد الربامج التح�سريية الدكتور: عبد الرحمن بن �سليمان   من جهته 
التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  التح�سريية  الربامج  عمادة  تقدمها  التي  املهنية  التنمية  برامج 
وحت�سني  اأدائهم،  تطوير  يف  لهم  املهني  الأداء  وحت�سني  لديهم،  الدافعية  زيادة  ت�ستهدف 
�ساملة  تاأتي �سمن خطة  والربامج  الدورات  اأن هذه  النملة  د.  واأ�ساف  خمرجات طالبهم 

لتطوير الأداء لأع�ساء هيئة التدري�ص بالعمادة، التي اأعدها وينفذها فريق من املخت�سني.
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عميد الدمام في ضيافة التحضيرية
ال�سنة  عميد  قام  التح�سريية،  الربامج  يف  واملعلومات  اخلربات  تبادل  مبداأ  من  انطالقًا 

التح�سريية والدرا�سات امل�ساندة بجامعة الدمام الدكتور عبد العزيز بن فهد الفهيد بزيارة 
لعمادة الربامج التح�سريية بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، التقى خاللها بعميد 
تقدمي  الزيارة  هذه  يف  ومت  النملة،  �سليمان  بن  الرحمن  عبد  الدكتور  التح�سريية  الربامج 
ا�سرتاتيجيات العمل يف الربامج التح�سريية يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، كما 
ا�ستمع اإلى عر�ص لآلية تطوير الكادر الإداري والتدري�سي من وكيل العمادة للجودة والتطوير 
الربامج  عمادة  مبنى  على  بجولة  قام  ذلك  بعد  ال�سمري،  غنيم  بن  الرحمن  عبد  الدكتور: 
التح�سريية لال�ستفادة من جتهيزات جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية والإمكانيات التي 
تتميز بها مباين اجلامعة، وقام بزيارٍة لنادي الربامج التح�سريية، وقاعة التدريب، والإطالع 

على مطبوعات العمادة للعام اجلامعي 1436/1437هـ.
من جانب اآخر �سكر �سعادة الدكتور عبد العزيز بن فهد الفهيد عمادة الربامج التح�سريية، 
ممثلة بعميدها ووكالئها، على ح�سن ال�ستقبال، والتميز يف اإتقان براجمها اإعدادًا وتنفيذًا، 

�سائاًل املولى لهم مبزيٍد من التوفيق وال�سداد. 

ت�سميم  يف  تدريبية  دورة  للطالبات  التح�سريية  الربامج  يف  الآيل  احلا�سب  نادي  نظم 
وا�ستخدام  ا�ستخدامها،  وكيفية  الفوتو�سوب،  باأدوات  الطالبات  وتعريف  الفوتو�سوب، 
الفالتر يف التعديل على ال�سور، واإنتاج لوحات فنية با�ستخدام برنامج الفوتو�سوب، ثم 
التعريف باإ�سدارات الربنامج املتوافقة مع اأجهزة اجلوال والأجهزة اللوحية املتنقلة، وقد 
وا�ستخدام  والفالتر،  الطبقات  والتعامل مع  ال�سور وحتريرها،  الدورة معاجلة  ُقدم يف 
التلوين وتقنياته،  واإتقان مهارات  الفنية على ال�سور،  اللم�سات  واإ�سافة  الر�سم،  اأدوات 
بن  اجلوهرة  والأ�ستاذة:  ال�سهراين،  عنان  الأ�ستاذ:  وقدمها  الدورة  هذه  اأعد  وقد 
معمر،  وتعد ختامًا ل�سل�سلة ور�ص يف الفن الرقمي، حيث �سبقتها 3 ور�سات تخ�س�سية يف 
 »How to make 3D  animation« و ،»Infographic« جمال الفن الرقمي عن
وتعد هذه الدورة من الدورات التدريبية التي تفيد يف اكت�ساف مواهب الطالبات املبدعات 

واملتميزات ومن ثم �سقلها ورعايتها .

 تصاميم اإلبداع في

 نادي الحاسب

اخبار العمادة
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يف اإطار مكافحة التدخني  وتوعية الطالب بخطره واأ�سراره على 
للتوعية  التح�سريية حملة  الربامج  واملجتمع، نفذت عمادة  الفرد 
بخطره  الطالب  توعية  منها  الهدف  العمادة،  لطالب  بخطره 
احلملة  هذه  خالل  من  التاأكيد  مت  وقد  ال�سحة،  على  واأ�سراره 
اجلامعية،  املدينة  يف  املدخنني  مع  التعامل  اإجراءات  قواعد  على 
للتوجيه والإر�ساد يف اجلامعة، كما  الدائمة  اللجنة  اأعلنتها  والتي 
قام املر�سدون الأكادمييون بجولة على القاعات الدرا�سية من اأجل 

التاأكيد على الطالب ب�سرورة اللتزام بنظام اجلامعة، وحتذيرهم 
العمادة  بهو  يف  توعوية  عبارات  و�سعت  وقد  داخلها،  التدخني  من 
وممراتها، و�سارك عدد من الطالب يف هذه احلملة، وذكر الأ�ستاذ 
�سعيد بن يحيى الزهراين اأن العمادة تركز يف براجمها التوعوية على 
الطالب امل�ستجدين، الذين ل يلمون بالقدر الكايف باأنظمة اجلامعة، 
الزيارة  طريق  عن  اجلامعية  والأنظمة  باللوائح  تعريفهم  يتم  حيث 
املتكررة يف القاعات الدرا�سية، وتعليق اللوحات والبرنات الإر�سادية.

التحضيرية توعي الطالب بأضرار التدخين
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الثقافة الصحية
والقياسات الجسمية

حملة توعوية بعنوان “�سحتك بالأرقام”، نظمها ق�سم الثقافة ال�سحية 
بعمادة الربامج التح�سريية، ا�ستملت على تطبيق القيا�سات اجل�سمية 
والدهنية،  الع�سلية  الأجزاء  وتقدير  اجل�سم،  كتلة  موؤ�سر  لتحديد 
وحتديد منط اجل�سم ال�سحي، وكانت الفئة امل�ستهدفة لهذا الربنامج 
هم طالب الربامج التح�سريية، ومت توزيع مطويات توعوية عن اأهمية 
الربنامج  ا�ستمل  كما  ال�سحية،  والتغذية  الريا�سي  الن�ساط  ممار�سة 
على لقاء مفتوح مع امل�سرف الأكادميي لق�سم الثقافة ال�سحية، حتدث 
فيها عن موؤ�سر حجم اجل�سم  قائاًل: اإن القيا�سات اجل�سمية لتحديد 
املنا�سب،  ال�سحي  الوزن  ملعرفه  جيده  و�سائل  اجل�سم  كتلة  موؤ�سر 
لكل  املنا�سبة  الطبية  والن�سائح  املعلومات  على  حت�سل  اأن  وت�ستطيع 
حالة، حيث يعترب موؤ�سر كتلة اجل�سم من اأهم املوؤ�سرات على �سحته، 
ومدى �سحة وزن الإن�سان بالن�سبة لطوله. وي�ستعمل هذا املوؤ�سر لقيا�ص 
ال�سمنة، ومعرفة مرحلة نق�ص الوزن لدى الأ�سخا�ص الذين يعانون من 
�سوء التغذية، واأن النزول حتت احلد الأدنى ملوؤ�سر كتلة اجل�سم 18.5 

يعد دلياًل على نق�ص التغذية.       

برامج تطوعية ينفذها طالب التحضيرية
اأقام ق�سم مهارات الت�سال العديد من الربامج والأن�سطة التطوعية 
ال�سمري  واإحياء  التطوعي،  العمل  على  حتفيزهم  اأجل  من  للطالب؛ 
الأخالقية  واملواقف  املعتقدات  اإلى  ي�سري  الذي  اجلمعي  ال�سعور  اأو 
خالل  من  برزت  وقد  املجتمع،  لتوحيد  كقوة  تعمل  والتي  امل�سرتكة، 
تعاليم  على  وحر�سهم  الرائعة،  الطالب  �سخ�سيات  الأعمال  تلك 
دينهم احلنيف، ورغبتهم يف خدمة وطنهم، وتفانيهم يف اإجناز هذه 
مب�سيئة  واعد  اإن�ساين  بعمل  يب�سر  مما  واإخال�ص،  دقة  بكل  الأن�سطة 
اهلل. ولي�ص ذلك بغريب على �سباب مملكة الإن�سانية واحلزم، الذين 
الذي  الفريق  روح  واأبرزوا  اجلماعي،  العمل  يف  تناغمهم  اأظهروا 
لدى  طيبًا  واأثرًا  جمياًل،  انطباعًا  وتركوا  الواحد،  كاجل�سد  يعمل 
زيارة  املنفذة:  الربامج  ومن  اجلماعي،  بن�ساطهم  امل�ستهدفة  الفئات 
�سيارات  مواقف  وتنظيم  ترتيب  بالريا�ص،  الجتماعية  الرتبية  دار 
الطالب، زيارة مدينة الأمري �سلطان الإن�سانية، توزيع الك�سوة ال�ستوية 
على بع�ص الأ�سر الفقرية، تنظيف احلرم اجلامعي ، تنظيف حدائق 
اجلامعة، امل�ساهمة يف جتهيز  ممر خا�ص لذوي الحتياجات اخلا�سة، 
طم�ص العبارات غري الالئقة على اجلدران ويف احلدائق، اإعادة تاأهيل 
النقاهة، زيارة  زيارة م�ست�سفى  والقدمية،  املمزقة  امل�ساحف  وجتديد 
املر�سى، وتهدف هذه الربامج اإلى املحافظة على املرافق العامة وتغيري 
بع�ص ال�سلبيات، وتنمية ال�سعور بالنتماء للجامعة والهتمام مبرافقها، 

املجتمع  وتثقيف  ال�سباب،  لدى  اهلل  ببيوت  والرعاية  الهتمام  وتعزيز 
ب�سرورة اللتفات ملقد�سات ال�سريعة، وغر�ص روح الإح�سا�ص بالآخرين، 
عدد  اأن  للق�سم  الأكادميي  امل�سرف  ال�سمري  هاي�ص   / الدكتور  وذكر 

امل�ستفيدين من الطالب يف هذه الربامج يزيد على 500 طالب،
حيث ي�سارك الطالب يف اإعدادها وتنفيذها، مما ي�ساهم يف اإبراز هذه 

الربامج لالأمناط ال�سل�كية اجليدة لدى الطالب.

الملتقى اإلبداعي
الإبداع،  دعم  يف  التح�سريية  الربامج  عمادة  حر�ص  من  انطالقًا 
ورعاية املوهوبني من طالبها وطالباتها يف تطوير اإبداعاتهم وتنميتها، 
احلياة  ملتطلبات  ثقافاتهم  جتاه  عنها  للتعبري  ميولهم؛  واكت�ساف 
الت�سال  لتحقيق  التكنولوجية احلديثة؛  اأدوات  با�ستخدام  الع�سرية، 
العمادة  اأعدت  اجلامعية،  احلياة  يف  والجتماعي  والثقايف  الفكري 
ت�ساهم  التي  الو�سائل  اأهم  من  يعد  الذي  للطالب،  الإبداع  ملتقى 
التعلم  نحو  وحتفزهم   ، الطالب  لدى  والإبداع  البتكار  تنمية  يف 
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الربامج التح�سريية  يف اللُّغة العربية، ومدى اإملامهم باملفاهيم 
والأ�س�ص والنظريات التي قدمت لهم يف القاعات ال�سفية، قيا�ص 
 ، ودراية  مهنية  بكل  الت�سالية  امل�سكالت  مواجهة  يف  قدراتهم 
اليجابي  والتفاعل  التوا�سل  يف  والرتدد  اخلوف  حاجز  وك�سر 
مع الأمناط الب�سرية املختلفة، تط�ير قدرات الطالب التعبريية 
خالل  من  علمية  مبوؤ�سرات  واخلروج  والإبداعية،  احلوارية 
املعايري التي تقا�ص بها  م�ستويات ال�سجاعة الأدبية لدى الطالب 
الإقناع  على  قادرة  �سخ�سية  وبناء  والنقا�ص،   احلديث  اأثناء 
ووطنه،  وثقافته  ولغته  بدينه  الطالب  وربط  والتاأثري،  والتف�سري 
واكت�ساف املميزين  واملوهوبني من الطالب ورعايتهم. وحماور 
هذه الفعالية هي: اأوًل: مهارة ال�ستماع والتلقي، وفن اخلطابة؛ 
ويكون التناف�ص حول اإلقاء ن�ص يج�سد قوة احلب عن النبّي �سلى 
الأعمال  وتكون  والتعبري،  الإلقاء  مهارة  ثانيًا:  و�سلَم،  عليه  اهلل 
العنف،  ونبذ  الوطن،  حب  جت�سيد  حول  تتمحور  بها  امل�سارك 
واحلث على بر الوالدين. ويكون الفوز من ن�سيب اأف�سل ق�سيدة 
�سعرية، اأو اأف�سل ق�سة �سردية، واأف�سل خاطرة اأدبية. ثالثًا: ويف 
اأعمالهم حول مدى  الطالب  يقدم  الإلكرتوين،  الت�سال  حمور 
وتنمية  الجتماعي  التوا�سل  يف  الإنرتنت  �سبكة  من  ا�ستفادتهم 
مهارات الثقافية والفكرية. رابعًا: ويف املحور الثقايف تقام اأ�سئلة 
متن�عة تعطى درجات الف�ز لأكرث املجم�عات اإجابة على الأ�سئلة 
على  التاأكيد  مت  الأعمال  ريادة  حمور  ويف  خام�سًا:  املطروحة. 
اأف�سل الأعمال.  اأن تقدم كل جمموعة عمل ريادي ويتم اختيار 
الأعمال  على  الطالب  تدريب  هي:  الفعالية  هذه  تنفيذ  واآلية 
اأداًء يف  اأف�سلهم  واختيار  ال�سفية  القاعات  داخل  بها  امل�سارك 
املرحلة الأولى، ثم اإقامة يوم للت�سفيات النهائية بنادي الربامج 
ق�سم  ا�سرتط  وقد   ، الفائزين  الطالب  وتر�سيح  التح�سريية، 
اللغة العربية اأن ت�سارك جميع ال�سعب يف كل حمور من املحاور، 
امل�سابقة  امل�ساركة يف  الإبداعية  بالأعمال  واإعطاء عناية خا�سة 

يف حال كونها من اإنتاج الطالب.

المهارات اللغوية في 
البرامج التحضيرية

اللغوية«على م�ستوى  اللغة العربية م�سابقة »املهارات  اأقام ق�سم 
الإلقاء  م�سابقة  ت�سمنت  والتي  التح�سريية،  الربامج  م�سارات 
مكتملة  خطبة  اإعداد  يف  البارعون  الطالب  ي�سارك  واخلطابة، 
العنا�سر، واإلقاء تلك اخلطبة على طالب العمادة، �سواء اأكانت 
املحور  اللجنة يف  ت�سع  اأن  على  ارجتالية،  اأم  ورقة  مقروءة من 
ال�سابق معايري مهارة الإلقاء؛ متهيًدا لالإعالن عن امل�سابقة، كما 
ي�سارك الطالب مب�سابقة ال�سعر، وتتناول جانبني: الأول: الإبداع 
ال�سعري، وي�سارك فيه الطالب البارعون يف نظم ال�سعر، ولديهم 
ملكة الإبداع، الثاين: الإلقاء ال�سعري، وي�سارك يف هذا اجلانب 
الطالب املتميزون يف الإلقاء ال�سعري، �سواء اأكان الإلقاء فرديًّا 
ال�سعر،  م�سابقة  معايري  لو�سع  جلنة  ت�سكل  كما  جماعيًّا.  اأم 
�سواء يف جانب الإبداع اأم الإلقاء ال�سعري، وي�سارك الطالب يف 
م�سابقة الأعمال الريادية: حيث تتناول اجلوانب التالية: الأ�سئلة 
الربامج  جلنة  و�ست�سع  الت�سوير،  الفني،  الت�سميم  الثقافية، 
متهيًدا  الريادية،  الأعمال  بهذه  اخلا�سة  املعايري  والأن�سطة 

لالإعالن عنها يف م�سابقة اللغة العربية.
والهتمام  والرتقاء   والتطور  للجودة  ومواكبة  اآخر  جانب  من 
الإمام  بجامعة   - التح�سريية  الربامج  عمادة  توليه  الذي 
حممد بن �سعود الإ�سالمية، ويف �سعيها امل�ستمر لتطوير م�ستوى 
العربية،  اللُّغة  بينهم، قدم ق�سم  التناف�ص  واإذكاء روح  طالبها، 
من خالل خطته لعام الدرا�سي 1437/1436هـ م�سابقة طالبية 
الراجعة  التغذية  الآتي: ر�سد  واأدبية يهدف من خاللها  ثقافية 

للخربات واملهارات التي اكت�سبها طالب
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يف  مهمًا  دورًا  امللتقيات  وتلعب  احلياة،  مدى  امل�ستمر  والتعلم  الذاتي 
القدرات  ذوي  الطلبة  اكت�ساف  لتحقيق  واملخرتعني  املوهوبني  رعاية 
التح�سريية،  الربامج  عمادة  داخل  اإبداعية  بيئة  وتوفري  الإبداعية، 
وال�ستفادة من املراكز املتوفرة يف اجلامعة لتقدمي اإبداعاتهم، وتوجيه 
الطالب يف ت�سجيل براءات الخرتاع لدى اجلهات املعنية، مثل : مدينة 
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ويهدف ملتقى الإبداع اإلى ال�ستفادة 
معارف  الطالب  واإك�ساب  ال�سباب،  طاقات  من  والفعالة  الكاملة 
لديهم،  املهارات الجتماعية  تنمية  اإلى  ومهارات جديدة، كما يهدف 
وتنمية �سلوكيات اإيجابية، وحتفيز مهارات وقدرات الطالب املوهوبني، 
ويهدف اإلى تنمية مواهب الطالب واإ�سباع حاجاتهم وت�سجيعهم على 
اإلى حتفيز الطالب على  التفكري، كما يهدف  ابتكار طرق جديدة يف 
املوهوبني بطريقة منظمة  الطالب  واإثراء ح�سيلة  اآراء جديدة،  خلق 
امل�ساكل  مواجهة  على  الطالب  م�ساعدة  اإلى  يهدف  كما  وهادفة، 
املعقدة بتفكري علمي �سليم، وت�سجيع الطالب على فهم مواقف جديدة، 

والتعرف على زمالء واأ�ساتذة جدد.

التحضيرية تقدم برامج 

توعوية عن مكافحة الفساد
وحماربة  النزاهة،  قيم  زرع  يف  التح�سريية  الربامج  عمادة  بدور  اإميانا 
والطالبات،  للطالب  واملثمرة  النافعة  الربامج  لتقدمي  و�سعيًا  الف�ساد، 
التي  والوقائية،  الإثرائية  والدورات  الربامج  اإعداد  يف  العمادة  داأبت 
ن�سر  اأنَّ  ومبا  والطالبة.  الطالب  �سخ�سية  تكوين  يف  اليجابي  الأثر  لها 
اأ�سبح  والطالبات  الطالب  بني  الف�ساد  ملكافحة  الدويل  اليوم  مفاهيم 
مطلبًا اأ�سا�سيًا، يعزز قيم املواطنة لديهم، فقد نظمت العمادة العديد من 

الربامج التوعوية والتثقيفية التي توافق اليوم الدويل ملكافحة الف�ساد.
بن  الرحمن  عبد  الدكتور  �سعادة  التح�سريية  الربامج  عميد  واأ�سار 
�سليمان النملة اإلى اأن الهدف من الربنامج هو حت�سني طالب وطالبات 
والأخالقية  الدينية  القيم  غر�ص  طريق  عن  الف�ساد،  �سد  العمادة 

الن�سو�ص  واحرتام  بال�سلوك،  التحلي  نحو  الطلبة  وتوجيه  والرتبوية، 
وتطوير  لتعزيز  املبذولة  اجلهود  يف  والإ�سهام  والنظامية،  ال�سرعية 

وتوثيق التعاون يف جمال حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد.
اأهمية  على  ال�سمري  عايد  بن  �سعود  الدكتور  العمادة  وكيل  اأكد  كما 
وتر�سيخ  للوطن،  والنتماء  واحل�ص  الديني،  الوازع  وتقوية  النزاهة، 
مفاهيم النزاهة ومكافحة الف�ساد، بربط الطالب والطالبات باملحاور 
املقررات  اأفقي يف  ب�سكل  الف�ساد ومفاهيمه  الآتية: دمج قيم مكافحة 
غر�ص  يف  الريادي  ودورها  التعليمية  املوؤ�س�سات  وتفعيل  اجلامعية، 
جمال  يف  التوعوية  احلمالت  واإن�ساء  الف�ساد،  ومكافحة  النزاهة  قيم 
نحو  الطالب  وتوجيه  الرتبوية،  املوؤ�س�سات  داخل  الف�ساد   مكافحة 
وتفعيل  والنظامية،  ال�سرعية  الن�سو�ص  واحرتام  بال�سلوك،  التحلي 
ور�ص  وتقدمي  الإن�سان،  حقوق  ثقافة  ن�سر  يف  العامة  العالقات  دور 
الربامج  وطالبات  وطالب  العمادة  ملن�سوبي  تدريبية  ودورات  عمل 
النقاط   يف  الي�م  بهذا  الحتفال  يف  امل�ساركة  تنفيذ  ح�ل  التح�سريية 
الآتية:الطرق والو�سائط الرتبوية للرتبية على حقوق الإن�سان. احلوكمة 
الر�سيدة والف�ساد الإداري، التقنيات والأ�ساليب اخلا�سة بالرتبية على 

حقوق الإن�سان. ثقافة النزاهة واأثرها يف املجتمع. الأمانة الإعالم
اأخالقيات  للفرد.  الجتماعية  امل�سوؤولية  املجتمع.  خدمة  يف  ودورها 
املهنة. مظاهر الف�ساد اجلامعي و�سبل مواجهته. اأهمية النزاهة وتقوية 
الربامج  نادي  م�سرف  وذكر  للوطن.  والنتماء  واحل�ص  الديني  الوازع 
من  العديد  ي�سمل  الربنامج  اأن  املو�سى  اأ�سامة  الدكتور  التح�سريية 
الفعاليات وامل�ساركات الطالبية لتفعيل دور الطالب يف مكافحة الف�ساد، 
ومن اأهمها: اأول: تقدمي ور�ستي عمل ملن�سوبي العمادة والطالب حول 
تر�سيخ مفاهيم النزاهة ومكافحة الف�ساد بعنوان:)احلوكمة الر�سيدة 
نقا�ص  حلقة  ثانيًا:  اجلامعي(،  الف�ساد  )مظاهر  الإداري(،  والف�ساد 
�سبابية بعنوان: )ل ف�ساد يف جامعتنا(، ثالثًا: عمل اأبحاث طالبية عن 
اأ�سولها.  من  واجتثاثها  معها  التعامل  وكيفية  الف�ساد  ظاهرة  اأ�سباب 
م�سابقة  خام�سًا:  الف�ساد.  مكافحة  يف  عبارة  اأف�سل  م�سابقة  رابعًا: 
ت�سميم  اأف�سل  م�سابقة  �ساد�سًا:  الف�ساد.  مكافحة  يف  تغريده  اأف�سل 
�سعار يف مكافحة الف�ساد. �سابعًا: عمل من�سورات ومطويات حول اأهمية 
النزاهة وتقوية الوازع الديني واحل�ص والنتماء للوطن. ثامنًا: اإ�سدار 

اخبار العمادة

مجــلــة أصـــداء    العدد الثاني20



نادي البرامج التحضيرية ينظم 
ملتقى المهارات اإلبداعي

 األول للطالب
الربامج  عمادة  يف  والإثرائية  التدريبية  الأن�سطة  خطة  �سمن 
املهارات  ملتقى  خميم  التح�سريية  الربامج  نادي  نظم  التح�سريية 
 120 اأكرث من   التح�سريية، مب�ساركة  الربامج  لطلبة  الأول  الإبداعي 

طالًبا من جميع امل�سارات.
تخللته  عليه،  املتفق  الربنامج  متنوعة ح�سب  اأن�سطة  النادي  اأعد  وقد 
العمل  يف  وحما�سرة  وريا�سية،  وعلمية،  واأدبية،  ثقافية،  فقرات 
مقرر  م�سرف  قدمها  الذاتي،  التحفيز  يف  تدريبية  ودورة  التطوعي، 
اأهم  الدكتور  عر�ص  وقد  ال�سمري.  هاي�ص  الدكتور  الت�سال  مهارات 
اأنواع ال�سخ�سيات، وكيفية التعامل اجليد معها، ومت مناق�سة وم�ساركة 
ال�سلبيات  من  للتخل�ص  الأ�ساليب  اأن�سب  على  التعرف  يف  الطالب 
ال�سخ�سية، وحتفيزهم على مهارات الت�سال اجليد، ويهدف امللتقى 
من ذلك اإلى ال�ستفادة الكاملة والفعالة من طاقة ال�سباب، واإك�سابهم 
معارف ومهارات جديدة، وتنمية املهارات الجتماعية لديهم، وتنمية 
�سلوكياتهم اإيجابية ، وحتفيز مهاراتهم وقدراتهم، وتنمية  مواهبهم، 
والتعرف  جديدة،  مواقف  فهم  على  وت�سجيعهم  حاجاتهم،  واإ�سباع 

على زمالء واأ�ساتذة جدد، واإثراء ح�سيلة الطالب املوهوبني بطريقة 
منظمة وهادفة، وت�سجيعهم على ابتكار طرق جديدة يف التفكري. 

 وقد نظم واأعد هذا اللقاء نادي الربامج التح�سريية، واأ�سار م�سرف 
بن  اأ�سامة  الدكتور  امللتقى  يف  الطالبية  والأن�سطة  التدريبية  الربامج 
حممد املو�سى اإلى اأن مثل هذه الربامج تخدم عملية التوا�سل والإبداع 
بتكرمي  امللتقى  وانتهى  اجلامعي،  احلرم  وخارج  داخل  الطالب  لدى 
الطالب املتميزين يف املخيم، وامل�سرفني على الربنامج من قبل اإدارة 

نادي الربامج التح�سريية.
النتماء  روح  كتعميق  الإيجابية،  اجلوانب  من  العديد  حقق  اأنه  كما 
الربنامج، كما  ل�سعار  الطالب  ترديد  للوطن، وظهر ذلك من  والولء 
�ساهم يف اإيجاد نوع من التناف�ص اجلاد والهادف بني الطالب من خالل 
الطالب،  بني  والتعارف  امللتقى،  اأثناء  متت  التي  املختلفة  امل�سابقات 
خ�سو�سًا واأنهم من �سعب خمتلفة، مما اأدى اإلى بناء ج�سور التوا�سل 
الجتماعي بينهم بعد امللتقى، وتنمية مواهب واإبداعات الطالب من 

خالل امل�سابقات املختلفة، وحفل ال�سمر اأثناء امللتقى.
�سليمان  بن  الرحمن  عبد  الدكتور  التح�سريية  الربامج  عميد  وذكر 
والفكري،  العلمي  والعمق  بالتنوع  تت�سم  الربامج  هذه  مثل  اأن  النملة 
التي تعزز ما تقدمه الربامج الدرا�سية، وترثي البنى املعرفية للطالب 

اجلامعي، وحتفزه على الإبداع والتميز.
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اللقاء التدريبي »كيف

تختار تخصصك الجامعي«

اللقاء  التح�سريية  الربامج  عمادة  اأقامت 
اجلامعي«  تخ�س�سك  تختار  »كيف  التدريبي 
التعرف على حقائق  اإلى  حيث يهدف الربنامج 
وتو�سيح  اجلامعي،  التخ�س�ص  باختيار  تتعلق 
اجلامعي،  التخ�س�ص  لختيار  الفعالة  الو�سائل 
اخلاطئ،  التخ�س�ص  اختيار  اأ�سباب  وحتديد 
اختيار  ويعترب  القرار،  اتخاذ  مهارة  واكت�ساب 
التخ�س�ص اجلامعي من اأهم اخلطوات يف حياة 
ال�سليم  الختيار  لأن  والطالبة؛  الطالب  الفرد 
حماية  ثابتة  اأ�س�ص  على  القائم  للتخ�س�ص، 
وتزداد  اجلامعي،  امل�س�ار  عرثات  من  للفرد 
حياتهم  لأهمية  الواعني  الأفراد  عند  اأهميته 
تطورات  تواكب  التي  ومتطلباتها،  امل�ستقبلية 
الع�سر من النواحي الجتماعية، والقت�سادية، 
اختيار  يف  الأ�سا�سية  والعنا�سر  والتكنولوجية. 
�سعور  وهو  امليول:  هي:  اجلامعي  التخ�س�ص 
اأو  مبو�سوع  واهتمامك  انتباهك  ي�ساحب 
التح�سري  وهو  ال�ستعداد:  ثم  ما.  تخ�س�ص 

لأي متغري يطراأ عليك بعد املرحلة الثانوية. ثم 
ت�سعى  التي  والغايات  النتائج  وهي  الأهداف: 
اإلى حتقيقها. وكذلك اكت�ساف الذات: ويتم من 
خالل قدراتك ومهاراتك التي تكون متمكنًا بها، 
بينما  طبيعية،  ب�سورة  معني  �سي  اأداء  وحت�سن 
العتبار  بعني  الأخذ  مع  �سعبًا.  الآخرون  يراه 
التخ�س�ص واحتياج �سوق العمل. ويتم كل ذلك 
التخ�س�سات  على  الطالب  اطالع  خالل  من 
ميوله  تتوافق  والتي  العمل،  �سوق  يف  املطلوبة 
التخرج  بعد  املتوفرة  العمل  وجمالت  وقدراته، 
من  ا�ست�سر  ال�ست�سارة:  وتبقى  ق�سم.  كل  من 
تراه يفيدك يف اختيار تخ�س�سك، مثل الإر�ساد 

الأكادميي، اأو اأ�ستاذك.
 - الدورة  -مقدم  الطالب  �سوؤون  مدير  وذكر 
اللقاء  هذا  اأهمية  ال�سحيباين  علي  الأ�ستاذ 
تاأتي من حاجة الطالب امللحة،  التدريبي، التي 
خا�سة يف  الفرتة التي توافق ت�سجيل الرغبات، 
اأكرب  من  يعترب  اجلامعي  التخ�س�ص  فاختيار 
يف  يجعلهم  مما  الطالب،  تواجه  التي  امل�ساكل 
حرية قد توؤثر على حت�سيلهم العلمي والأكادميي.

 نحو التغير اإليجابي
ً
معا

اأقامت وكالة عمادة الربامج التح�سريية مبركز درا�سة الطالبات لقاًء توعويًا حتت عنوان      » معًا نحو التغري«، بغر�ص تعريف 
الطالبات بقواعد ال�سحة وال�سلوكيات ال�سحية واملمار�سات اخلاطئة واأثرها وا�ستبدالها ب�سلوكيات �سحيحة، فكثريًا من ت�سرفات 
الإن�سان و�سلوكياته تدخل �سمن مفهوم العادات، �سواًء اأكانت �سحيحًة اأم خاطئًة، وهذا ال�سلوك ل يخلو من بع�ص العادات التي 
غري  ومن  تلقائًيا  ميار�سها  فهو  ال�سخ�سية،  وطباعه  �سفاته،  من  جزًءا  اأ�سبحت  حتى  حياته،  �سوؤون  من  �ساأن  كل  يف  ميار�سها 
ا  تفكري منه، وذكرت مقدمة اللقاء اأن للعادات اأثًرا كبرًيا يف حياة الإن�سان، لكونها را�سخًة يف النف�ص، ولأنها لي�ست اأمًرا عار�سً
من  لها  ملا  ال�سغر،  منذ  واكت�سابها  بتعلمها  والهتمام  بها،  العناية  �سرورة  اجلميع  على  يفر�ص  الذي  الأمر  احلدوث،  نادر  اأو 
القائمة على معارف ومفاهيم �سحية حقيقية،   ال�سليمة،  العادات ال�سحية  اإيجابية نحو ممار�سة  اأثر بارز يف »تكوين اجتاهات 
والعادات ال�سحية تعد من اأهم واأبرز مقومات الرتبية اجل�سمية لالإن�سان، والتي ل غنى له عنها، ل�سيما اأنها اأحد مطالب النمو 
واأن يحافظ عليها يف  الإن�سان،  اأن يعرفها  ال�سروري جًدا  ال�سحيح، وذات عالقة مبا�سرة ب�سحة اجل�سم و�سالمته، فكان من 

خمتلف الظروف والأحوال، ويف جميع املراحل العمرية، وقداأعدت اللقاء وقدمته اأ/رميا عي�سى.

اخبار العمادة
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التدري�سي  للكادر  التح�سريية برامج تدريبية  الربامج  اأقامت عمادة 
بالعمادة، وكان الربنامج الأول موجهًا اإلى اأع�ساء الكادر التدري�سي، 
الذين يقومون بتدري�ص مقررات املهارات، وكان عنوان الدورة الأولى 
متعب  بن  هاي�ص  الدكتور  قدمها  التي  الفعال«،  التدري�ص  »اأ�س�ص 
الثانية فكانت حتت م�سمى »التعلم الفرتا�سي  اأما الدورة  ال�سمري. 
احلفني  الأ�ستاذ  وقدمها  التدري�ص«،  هيئة  اأع�ساء  كفايات  تنمية  يف 

اإبراهيم احلفني حممد.
وكان الربنامج الثاين عن التاأهيل الجتماعي والديني لأ�ساتذة اللغة 
الإنكليزية من غري العرب والقادمني حديثا للمملكة العربية ال�سعودية، 
وتناولت الدورة الأولى »احلياة الجتماعية والدينية، واحرتام العادات 
اللغة  برنامج  )مدير  الطبول  اأبو  حممود  الدكتور  قدمها  اململكة،  يف 
الرئي�سية  »امل�سوؤوليات  بعنوان  كانت  الثانية  والدورة  الإجنليزية(، 
واحرتافية  التح�سريية،  الربامج  بعمادة  التدري�ص  هيئة  لأع�ساء 
الإجناز، التي قدمها« الأ�ستاذ حممد ماهر )من�سق اللغة الإنكليزية(، 
الإدارية  العلوم  مل�ساري  املقررات  تو�سيف  عن  الثانية  الدورة  وكانت 
اللغة  )من�سق  قطب  �سفوت  الأ�ستاذ  قدمها  التطبيقية  والعلوم 
الإنكليزية(، وت�سمنت الدورة الثالثة »تو�سيف مقررات م�سار العلوم 
ال�سحية« وقدمها الأ�ستاذ حممد خان )من�سق امل�سار(، وقدم بع�ص 
الأ�ساتذة و�سارك بتقدمي  دورة عن الفكر العملية واخلطوات الواجب 
اتباعها يف تعليم اللغة الإنكليزية من خربات املعلمني اأنف�سهم. كما مت 
اإقامة دورة عن ا�سرتاتيجيات تعليم القراءة )PQ4R( موجهًة اإلى 
الأ�ساتذة، وقدم هذه الدورة كل من: د.حممود اأبو الطبول، اأ. ميو�ص 
اآدان، اأ. �سالح �سالح، اأ. اأ�سرف حافظ، اأ. حممد قطب، وتخلل تقدمي 
الدورات مناق�سات فاعلة وطرح اأ�سئلة والإجابة عليها من امل�ساركني 

الذين عربوا عن �سعادتهم لتقدمي مثل تلك الفعاليات اجلادة.
اأقامت وكالة الربامج التح�سريية للطالبات  برامج  اآخر   من جانب 
باللغتني  لقاًء  على  ا�ستملت  التدري�سي،  الكادر  اأداء  لتح�سني  تدريبية 
يف  ومهامها  الأكادميي  الإر�ساد  وحدة  عن  والإجنليزية  العربية 
�ساركت  كما  اجلامعي،  التكيف  من  ومتكينهن  الطالبات،  م�ساعدة 
وحدة الإ�سراف اجلامعي بلقاء تعريفي عن الوحدة باللغتني للتعريف 
يف  و�سارك  والغياب،  الطبية  الأعذار  و�سوابط  واأهدافها،  مبهامها 
العوي�سز،  مو�سي  الدكتورة  التح�سريية  الربامج  وكيلة  اللقاء  هذا 
يبذله  الذي  للجهد  بالعمادة؛   العمل  فريق  الدورة  تلك  يف  و�سكرت 
الثقة  بناء  اأهمية  على  واأكدت  الأكادميي،  والإر�ساد  التدري�سي  الكادر 

تدريب وتطوير
الكادر التدريسي

ال�سعوبات  على  التعرف  واأهمية  التدري�ص،  هيئة  وع�سو  الطالب   بني 
التي تواجهها الطالبات، وم�ساعدتهن يف عالجها، و�سرورة التوا�سل مع 

الإر�ساد الأكادميي .
وقدم بعد ذلك لقاء تدريبي عن ملف املقرر” ماهيته، واأهميته، وكيفية 
واأهمية  به،  التدري�سي  الكادر  ع�سو  تعريف  بهدف  “؛  وتنظيمه  اإعداده 
وتو�سيح  اجلودة،   �سبط  و�سائل  معايري  اأحد  كونها  التعليمية؛  املوؤ�س�سة 
املطريي،  عائ�سة  الأ�ستاذة:  وقدمتها  اأعدتها  وحمتوياته،  اإعداده  كيفية 
والأ�ستاذة نوف ال�سانع، كما �ساركت يف الرتجمة الأ�ستاذة: وفاء النمي، 

والأ�ستاذة:  اأريج القحطاين.
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التحول الوطني.. الرؤية 
الواعدة والدولة الطموحة

ل�ست مع الذين ينظرون اإلى خطة التحول الوطني يف جانبها القت�سادي 
اإليها باعتبارها حتوًل اقت�ساديًا مبني على �سيا�سات  اأو النظر  فقط؛ 
اإرها�سات  باعتبارها  اإليها  اأنظر  ولكني  وطموحة؛  مغايرة  اقت�سادية 
اململكة  تاأخذ  فارقة،  تاريخية  وحلظة  �ساملة،  تنموية  ح�سارية  حالة 
واملنطقة باأ�سرها اإلى �سيغ جديدة من التجدد احل�ساري ال�سامل الذي 

يواكب امل�ستجدات والتقدم العاملي.
فمرة تلو الأخرى تثبت اململكة العربية ال�سعودية قدرتها على مواجهة 
التحديات واخلروج منها باأف�سل �سورة، مرة تلو الأخرى تثبت اململكة 
املنطقة،  يف  الأحداث  بو�سلة  توجيه  على  وقدرتها  وزعامتها  ريادتها 
الذي  احل�ساري  التجدد  من  حالة  اإلى  اخلليج  منطقة  تقود  هي  فها 
ا�ستدعته �سرورة التحول القت�سادي للخروج به من دائرة القت�ساد 
اإلى   ،%80 ن�سبة  يقارب  مبا  النفط  على  يعتمد  الذي  امل�سدر  اأحادي 

اقت�ساد منتج ومتطور ومتنوع ي�ساحبه حالة متوقعة من التغري العام 
التنموي ال�سامل.

طموحه  يف  هو  2030م  روؤية  من  كجزء  الوطني  التحول  برنامج  اإن 
التحتية  وبنيتها  ال�سعودية  الدولة  واإبهاره ينطلق من مقومات  وجراأته 
القوية التي تراكمت خالل ال�سنوات املا�سية، عرب برامج تنموية وخطط 
خم�سية ا�ستطاعت اأن توؤهل اململكة لهذه النطالقة القوية والطموحة. 
وجمتمعيًا؛ يعتمد برنامج التحول الوطني على قوة دفع جمتمعية غري 
تقليدية فهو ينطلق من جمتمع ميثل ال�سباب فيه ما يتجاوز ن�سبة ال 

60% وهو ما يعد فر�ص جناح مواتية ومرتقبة لهذا الربنامج.
لقد و�سعت الروؤية وحددت جمموعة من املرتكزات املحورية لها، حيث 
اأولوياتها الق�سوى، الهتمام املبا�سر  ت�سمنت يف املقام الأول و�سمن 
باملواطن ال�سعودي يف التعليم والتاأهيل والتدريب واإتاحة وتنمية الفر�ص، 

د. عبدالرحمن بن سليمان النملة
عميد البرامج التحضيرية

المقاالت
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واإقرار مبداأ التكافوؤ للجميع، ودعم املوؤ�س�سات ال�سغرية، ورفع كفاءة 
ومتكني  القطاعات،  من  عدد  خ�سخ�سة  وتفعيل  احلكومي،  القطاع 
اخلدمات  من  متكاملة  منظومة  لتوفري  ال�سعي  مع  اخلا�ص،  القطاع 
املتطورة يف التوظيف، والعالج، وال�سكن، والرتفيه. ول�سبط تنفيذ هذه 
الروؤية فقد مت و�سع اأهداف حمددة لها، واآليات تنفيذ دقيقة، مقرتنة 
باأجهزة رقابة وموؤ�سرات قيا�ص واأنظمة متابعة و�سفافية، تقوم جميعها 
واجتماعية ودميوغرافية  على مميزات ومقومات جغرافية وح�سارية 
هذا  اإلى  وبالإ�سافة  الب�سرية،  وطاقتها  اململكة  قوة  متثل  واقت�سادية 
اجلوانب الجتماعية؛ فهناك م�سارات التنمية القت�سادية وال�ستثمار 
املتوقع  من  التي  والآليات  وال�سرتاتيجيات  الربامج  من  العديد  عرب 
بها،  ي�ستهان  ل  عاملية  اقت�سادية  قوة  اململكة  من  اأن جتعل  اهلل  باإذن 

ومنوذجًا فريدًا يف التحول القت�سادي.
اإن هذا النجاح املرتقب القائم على ال�ستغالل الأمثل لطاقات اململكة 
الهائلة ومواردها، من املتوقع اأن ينعك�ص اإيجابًا على دول اخلليج كافة 
ل اململكة فح�سب. فريى املراقبون امتداد هذا التاأثري اإلى دول اخلليج 
ب�سورة خا�سة والعامل ب�سكل عام، وهو الت�سور الذي ينطلق من الثقل 
القت�سادي واحل�ساري واجليوا�سرتاتيجي للمملكة. ف�سال عن اآليات 
البينية  والتجارة  اخلليجية  امل�سروعات  وانعا�ص  القت�سادي  التكامل 
بني دول اخلليج، وما يوؤكد ذلك هو حالة القبول والتفاوؤل التي عربت 

عنها ت�سريحات قادة الدول اخلليجية حول الروؤية ال�سعودية.
بها  ويتفائل  امل�ستقبل  ت�ست�سرف  التي  الطموحة  الروؤية  هذه  وو�سط 
اجلميع، فاإنها تقدم الكثري من الفر�ص املتاحة واملواتية التي ي�ستطيع 
التي من  الوظائف  ي�ستفيد منها، فهناك ماليني  اأن  ال�سعودي  ال�ساب 
القادمة، ف�سال  �سنة  توفرها اخلطة خالل اخلم�ص ع�سرة  اأن  املتوقع 
يحل  واأن  القت�ساد  قيادة  اخلا�ص  القطاع  لإعطاء  الدولة  توجه  عن 
اأن  خا�سة  كبرية،  املتاحة  الفر�ص  فاإن  لذا  ذلك،  يف  احلكومة  حمل 
ال�سغرية  امل�سروعات  دعم  على  منها  كبري  جانب  يف  تعتمد  اخلطة 
ر مبزيد من  واملتو�سطة لرفع م�ساهمتها يف الناجت املحلي، وهو ما يب�سَّ

فر�ص العمل املتوقعة.
اإن من واجبنا كمواطنني جتاه هذه الروؤية اأن نكون داعمني عن قناعة 
ويقني لهذا الت�سور مدركني اأن هذه الروؤية ت�سب يف م�سلحة الأجيال 
نعي�ص  اأننا  ن�ست�سعر  اأن  البالد، فالبد  م�ستقبل هذه  وت�سنع  القادمة، 
علينا  تفر�ص  التي  واخلارجية  الداخلية  التحديات  من  عامًا  جوًا 
التكاتف وال�سطفاف خلف الهدف والطموح، فالروؤية قد اأعلنت، ولبد 
اجلاد،  العمل  نحو  ونندفع  الإنتاج،  قيمة  من  ُنعلي  معها،  نتواكب  اأن 
تخلقها  التي  املتاحة  الفر�ص  من  ون�ستفيد  ال�سريف،  التناف�ص  ونحقق 

هذه الروؤية، من اأجل م�ستقبل اأف�سل لأبنائنا واأجيالنا القادمة.
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ً
معالي أمين منطقة الرياض سابقا

األستاذ عبد الله بن علي النعيم

تتطور الرياض بشكل سريع خالل حياة الجيلين السابقين، ونسلط الضوء قبل عرض الرؤية 
المستقبلية لمدينة الرياض على الحقائق األكثر لفتًا للنظر، التي لوحظت مؤخرًا وهي:

الأكرب  العدد  كون  مع  الريا�ص،  مدينة  ل�سكان  املواليد  معدل  ارتفاع 
الطبيعية  والزيادة  �سنًا  الأ�سغر  العمرية  ال�سكان �سمن املجموعة  من 
بالريا�ص �ستبقى عند ن�سبة 31 بالألف )لل�سع�ديني( اأو اأكرث من ذلك 
لعقود قادمة، مما يعني باأن هذه الن�سبة- مبفردها - �ست�ساعف عدد 

�سكان ال�سعوديني خالل 20 �سنة تقريبًا.
�ستظل الريا�ص دائمًا-باعتبارها العا�سمة ومقرًا للموؤ�س�سات احلكومية 
املركزية-جتتذب  وامل�ست�سفيات  الرئي�سية  للجامعات  ومكانًا  املركزية 

الهجرة الداخلية وعددًا اآخر من املهاجرين غري ال�سعوديني.
ت�ساعف النتائج امل�سرتكة لتلك العوامل، فالعدد الإجمايل لل�سكان يف 

املدينة من 6 اإلى 8 ماليني ن�سمة بحلول العام2020م.
جمموعه  ما  توفري  ي�ستلزم  فاإنه  ال�سعوديني،  لتعليم  العام  الجتاه  مع 

1.4 مليون وظيفة تقريبًا بحلول عام 1440هـ /2020م.
اإلى  وبالإ�سافة  م�ساعفة،  �سورة  يف  ال�سكن  على  الطلب  �سيزداد 
عام  يف  وحدة   455.000 البالغ  احلالية  ال�سكنية  الوحدات  عدد 
1417هـ/1996م، �ستدعو احلاجة اإلى اإن�ساء 847.000 وحدة �سكنية 
 627.000 بينها  من  /2020م،  1440هـ  عام  بحلول  تقريبًا  جديدة 

وحدة لل�سعوديني فقط.
�سيوؤدي حجم املدينة اإلى م�ساعفة الطلب على و�سائط النقل، وبالتايل 

�سي�ستلزم ذلك اإن�ساء �سبكة نقل ذات فعالية اأكرب، وقد بداأ العمل حاليًا 
مب�سروع قطار الريا�ص.

�سرورة توفري م�سادر جديدة للطاقة واملياه، و�ستحتاج خدمات املرافق 
تاأخذ  جديدة،  اأنظمة  وتطوير  تو�سعتها،  اإلى  النقل  واأنظمة  العامة 
اأ�سعاف  ثالثة  م�ساحتها  تبلغ  منطقة  يف  اجلديد  الطلب  العتبار  يف 

م�ساحة املنطقة احل�سرية احلالية.
ترتفع  �سوف  للمياه،  ال�سنوية  والإعانات  احلالية  التعرفة  على  بناء 
معدل  ا�ستمر  اإذا  هذا  اأ�سعاف،  لأربعة  املياه  لإمدادات  احلاجة 
ورمبا  م�ستقباًل،  فيه  التحكم  بدون  بالت�ساعد  للفرد  ال�ستهالك 
تت�ساعف النفقات على �سبكة مياه ال�سرف ال�سحي على مدى فرتة 

اخلم�ص وع�سرين �سنة القادمة عدة اأ�سعاف عن املبلغ املقرر حاليًا.
�سرورة املحافظة على املواد البيئية النادرة املعر�سة للتو�سع العمراين 
غري املنظم، خ�س��سًا عند متديد خط�ط املرافق العامة واإن�ساء �سبكة 

الطرق.
اإدارة  اإلى  التطوير  لعملية  املحركة  القوى  من  املت�سعب  النمو  يتطلب 
حري�سة حلماية القيم الثقافية وجودة احلياة، واأن هذه احلقائق لبد 
اأن تاأخذها جمموعة العمل الرئي�سية يف احل�سبان عند �سياغة م�ستقبل 

مدينة الريا�ص.

»حقائق حول الرياض«

المقاالت
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مراحل التطور العمراني لمدينة الرياض:
كانت  لقد  املدينة  م�ساحة  الريا�ص عمرانيًا من حيث  وتطور مدينة  منو 
خالل القرن التا�سع ع�سر وحتى اأوائل القرن الع�سرين كما هي مل يطراأ 
عليها اأي تغيري يذكر، وكانت البلدة دائرة ال�سكل تقريبًا، ل تزيد م�ساحتها 
ل  ُعَدّ اأرباع الكيلومرت املربع، ويف العقد الثاين من هذا القرن  عن ثالثة 
�سكل البلد اإلى �سبه م�ستطيل بلغت م�ساحته 00.09 كم2، ونتيجة للتو�سع 
العمراين يف العقد اخلام�ص بلغت م�ساحتها 8.5كم2، ويف العقد ال�سابع 
اإلى 85كم2، ويف فرتات �سريعة و�سلت  ت�ساعفت م�ساحة املدينة لت�سل 
امل�ساحة الكلية للمدينة و�سواحيها حاليًا اإلى 1800 كم2،واإن كانت املباين 

ال�سكنية ل حتتل اإل 850كم2، والباقي م�ساحات بي�ساء متخللة .
قارب  الريا�ص حتى  مدينة  ل�سكان  الدميغرايف  والتطور  النمو  توا�سل 
عدد �سكان مدينة الريا�ص 6 ماليني ن�سمة ح�سب بيانات الهيئة العليا 

لتطوير مدينة الريا�ص.

مراحل النمو والتطور لمدينة الرياض: 
تلك  وتتمثل  املدينة،  بها  مرت  رئي�سية  مراحل  خم�سة  منيز  اأن  ميكن 

املراحل يف:
املرحلة الأولى: حتى عام 1349هـ /1929م كانت مرحلة ن�سوء وتكوين.
املرحلة الثانية: بني عامي 1349هـ - 1375هـ /1955م بداأت املدينة 
منوها التدريجي لال�ستقرار الذي نعمت به البالد بعد توحيدها على يد 

جاللة امللك املغفور له امللك عبدالعزيز اآل �سعود.
 ، 1388هـ/1955م-1968م   _ 1375هـ  عامي  بني  الثالثة:  املرحلة 
تعترب البداية احلقيقية للنمو وات�ساع ون�سوء الأحياء احلديثة باملدينة.

املرحلة الرابعة: بني عامي 1388هـ-1396هـ/1968م-1976م، مت 
و�سع خمطط عام لرت�سيد منو املدينة واجتاهاته مع التوقعات حتى 

عام 1410هـ/1990م.
قفزت  وقد  الآن،  اإلى  /1976م  1396هـ  عام  من  اخلام�سة:  املرحلة 
املدينة خاللها يف حركة الإن�ساء والتطور احل�سري والعمراين قفزتها 
الهائلة ومنت النمو املذهل وبلغت م�ساحة التنمية العمرانية 3000 كم2 

منها 1.300كم2 م�ساحة مطورة.
املدينة يف منو وتطور م�ستمر على جميع املحاور، كما �سهدت املنطقة 
واملراكز  والأبراج  العالية  املباين  العليا  منطقة  يف  احلديثة  املركزية 

التجارية )الع�سب التجاري(.
بداأت  اأن  بعد  اململكة على عوائد كبرية  نتيجة حل�سول  اأنه  اإلى  ن�سري 
اأ�سعار البرتول تاأخذ قيمتها الطبيعية بالتدرج ابتداء من عام 1394هـ 
/1974م، اأن غريت من الأو�ساع ال�سائدة يف ذلك الوقت، كما اأن النمو 
اإلى زيادة  اأديا  ال�سريع يف عدد ال�سكان والرتفاع امللحوظ يف الداخل 

كبرية يف الطلب على امل�ساكن وعلى اخلدمات العامة املرتبطة بها.

وزيادة   « 1426هـ/2006م  عام  خالل  البرتول  اأ�سعار  لرتفاع  ونظرًا 
عائدات الدولة مما اأدى اإلى طفرة جديدة يف جمال الأعمال والتو�سع 

يف املناطق ال�سكنية.

الرؤية المستقبلية للمخطط 
االستراتيجي الشامل

لمدينة الرياض الذي تبنته الهيئة 
العليا لتطوير مدينة الرياض:

لتحقيق مبداأ اال�ستدامة يف التخطيط، وبناء مدينة 

جميلة وفعالة للم�ستقبل، ولتكون مبثابة واحة و�سط 

ال�سحراء توفر الأجيال احلا�سر وامل�ستقبل م�ستوى حياة 

جيد �سوف يج�سد تطوير مدينة الريا�ض العالقة بني 

االإن�سان باالإن�سان والب�سر بالطبيعة يف املدينة:
الر�سالة  اأر�ص  ال�سعودية  العربية  للمملكة  كعا�سمة  دورها  تعك�ص 
ووطني  واإقليمي  عاملي  وكمركز  ال�سريفني،  واحلرمني  املحمدية 

لالأن�سطة ال�سيا�سية والثقافية والقت�سادية والتاريخية.
تعطي  بيئة  الكرمية، يف  واحلياة  الالزمة  الإن�سانية  الحتياجات  توفر 
الأ�سرية  واحلياة  والأمن  الطماأنينة  لهم  وتوفر  لل�سكان،  الأولوية 

والعالقات الجتماعية الوطيدة.
تكون مبثابة “ مدينة واحة” معا�سرة، تن�سجم مع البيئة ال�سحراوية 
من خالل ال�ستخدام الأمثل للتقنية والتخطيط العمراين الذي يهدف 

اإلى اإيجاد منوذج يتالئم مع البيئة.
تكون مبثابة مركز جتاري ومايل مزدهر وفعال، ومناف�ٍص على النطاق 
العاملي، ويندمج اقت�ساديًا و�سيا�سيًا على امل�ستويني الوطني والإقليمي.
جميلة يف �سكلها العمراين اخلا�ص بها، ومندجمة باحلياة الجتماعية 
مدينة  الإ�سالمية.  والفنية  الثقافية  القيم  يربز  ومركز  والثقافية، 
رائدة يف اخلدمات التعليمية وال�سحية، ومركزًا للمعرفة، تقود البحث 

والتطوير العلمي يف جمالت تقنية الطاقة واملناطق ال�سحراوية.

االستراتيجية العمرانية الوطنية:
اأكرث  تعترب اململكة العربية ال�سع�دية يف ال�قت احلا�سر واحدة من 
البلدان حتوًل ح�سريًا يف العامل، وت�سمل القوى التي ت�سهم يف هذه 
لل�سكان  ال�سريعة  والزيادة  املفاجئ،  القت�سادي  النمو  الظاهرة 
ال�سريعة  والزيادة  العاملية،  والهجرة  الداخلية  والهجرة  ال�سعوديني، 
يف تطوير البنية التحتية الجتماعية والقت�سادية، وحت�سن النتقال 
والتباين الإقليمي، واأخريًا التحول الجتماعي للمجتمع ال�سعودي من 

جمتمع قروي اإلى ح�سري يف طبيعته.
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 ومع اأن اململكة العربية ال�سعودية ل تتميز بوجود املدن ال�سخمة كما هو 
احلال يف اأماكن اأخرى بالعامل، اإل اأنه ميكن اعتبار التوطني احل�سري 
اأن اململكة العربية ال�سعودية ظلت قادرة على  باململكة مرتفعًا، ويبدو 
العمراين  التو�سع  عادة  ترافق  التي  املعاك�سة  الأحوال  بع�ص  جتنب 
ال�سريع، مثل وجود الأحياء املزدحمة بال�سكان والأحياء غري النظامية.

ومن اأهم خ�سائ�ص منط امل�ستوطنات احل�سرية �سمن الإطار الوطني 
هو توزيعها ال�سكاين املرتكز يف مدن حمددة، حيث اأن ثمانني باملائة 
-حوايل 20 مليون ن�سمة-من العدد الإجمايل ل�سكان اململكة يرتكزون 
يف ع�سرين مركز ح�سري باأحجام خمتلفة. ويف عام 1431هـ /2011م 
كان حوايل 42 باملائة من �سكان املدن يعي�سون يف ثالثة مراكز ح�سرية 

رئي�سية هي الريا�ص/ جدة / الدمام.
ال�سرتاتيجية  باإعداد  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  قامت  وقد 
العمرانية الوطنية، ومت اعتمادها من جمل�ص الوزراء، وركزت اأهدافها 
الرئي�سية على اأهمية تعزيز منط امل�ستوطنات املتعددة الأقطاب، وكان 

من اأهم مالحمها الرئي�سية ما يلي:
ا�ستغالل املزايا القوية للمناطق احل�سرية الرئي�سية.

حتقيق الإمكانيات القت�سادية للمراكز الإقليمية املختارة.
تعزيز التنمية املتوازنة للوظائف الأعلى يف الرتتيب.

تعزيز املناطق ذات التجمعات ال�سكنية اخلفيفة واملبعرثة بني 
املراكز احل�سرية الرئي�سية.

حماية البيئة واملوارد الطبيعية.

متا�سك عملية التنمية يف جميع اأنحاء اململكة.
وطنية  �سيا�سات  الوطنية  العمرانية  الإ�سرتاتيجية  ت�سمنت  ولقد 
للريا�ص،  امل�ستقبلي  التطور  على  تاأثري  لها  �سيكون  حمددة،  واإقليمية 
ي�ستخدم  اإطارًا تخطيطيًا  وثيقة ت�سع  تلك ال�سرتاتيجية مبثابة  وتعد 

يف توجيه التنمية الطويلة املدى.

الرئي�سية  العنا�سر  يلي  وفيما 
العمرانية  لال�سرتاتيجية 

الوطنية:

حتقيق ال�ستخدام الأمثل ل�سبكات اخلدمات واملرافق العامة الأ�سا�سية 
تزويدها  مت  التي  الرئي�سية  احل�سرية  املراكز  يف  خا�سة  احلالية، 

ب�سبكات اخلدمات واملرافق العامة املذكورة، وذلك عن طريق الآتي:
�سبط عملية النمو العمراين واإعداد خمططات هيكلية لتحديد املناطق 

التي �سيتم بها التطوير العمراين يف امل�ستقبل.
للمراكز  ال�ستيعابية  الطاقات  زيادة  نحو  موجهة  �سيا�سات  تبنى 
احل�سرية الكبرية عن طريق الإ�سراع يف ال�ستعمال املنا�سب لالأرا�سي 

البي�ساء املو�سولة باخلدمات.
اإدخال اأنظمة جديدة لتق�سيمات الأرا�سي والبناء للتاأثري على حت�سني 

البنية العمرانية يف املراكز احل�سرية.
يف  التوازن  اختالل  لتعديل  النمو  ملركز  القت�سادية  القوى  ا�ستخدام 
اإعطاء  الوطنية  العمرانية  ال�سرتاتيجية  وتقرتح  الإقليمية،  التنمية 
الأولوية لدعم تنمية مراكز ح�سرية معينة، تقع يف مناطق ذات كثافات 
�سكانية منخف�سة، بهدف حتقيق التنمية لتلك املناطق، مما يوؤدي اإلى 
توفري فر�ص العمالة لكوادر املهنيني والفنيني، وبالتايل �ست�ساعد على 

تخفي�ص معدلت الهجرة من الريف اإلى املدن.
تعزيز الروابط الوظيفية والإنتاجية بني خمتلف اأجزاء اململكة،  وتقرتح 
لتحقيق  للفر�ص  الأمثل  ال�ستغالل  الوطنية  العمرانية  الإ�سرتاتيجية 
التنمية يف املناطق املجاورة الأقل تطورًا، التي تقع �سمن تاأثري املراكز 
املتو�سطة  املدن  وتطوير  ت�سجيع  طريق  عن  الرئي�سية،  احل�سرية 
وال�سغرية، الواقعة على امتداد املحاور احلالية بني املراكز احل�سرية 

�سمن  التنمية  مراكز  ال�سرتاتيجية  حددت  حيث  الرئي�سية، 
احل�سول  يف  الأولوية  لها  �ستكون  التي  التنمية  حماور 

املوارد  وتخ�سي�ص  الالزم،  الدعم  على 
يلي  وفيما  حتتاجها،  التي 
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ال�سيا�سات التي متت التو�سية بها �سمن هذا الإطار:
�سمن  الواقعة  وال�سغرية  املتو�سطة  للمدن  هيكلية  خمططات  اإعداد 

حماور التنمية املحددة.
ال�ستخدام الفعال ل�سبكات اخلدمات واملرافق العامة الأ�سا�سية املتوفرة 

باملراكز احل�سرية الكبرية، الواقعة �سمن حماور التنمية احلالية.
بذل اجلهود الالزمة لتحقيق توزيع �سكاين متوازن �سمن حماور التنمية 

ل�سمان النت�سار التدريجي للتنمية خارج مراكز اجلذب احلالية.
ال�سامل  الإقليمي  املخطط  اإعداد  ال�سرتاتيجية فقد مت  لهذه  وحتقيقًا 
ويتبنى  الريا�ص  مدينة  لتطوير  العليا  الهيئة  قبل  من  الريا�ص  ملنطقة 
املخطط اإيجاد هرمية للتجمعات ال�سكانية لتحقيق التوازن يف التنمية 
اإقليمية  منو  ومراكز  وطنية  منو  مراكز  باإيجاد  وذلك  ت�ستيت،  بدون 
وحملية تغطي كافة حماور التنمية يف املنطقة، ومن اأهمها حمور التنمية 

املمتد من الريا�ص اإلى اخلرج جنوبًا واإلى املجمعة والق�سيم �سماًل.
ولي�ص من اأهداف ال�سرتاتيجية العمرانية الوطنية تخفي�ص دور الريا�ص، 
بل اإلى توفري اخلدمات الأ�سا�سية والفر�ص الوظيفية لل�سكان يف مواطنهم 
الأ�سلية، ونتيجة لذلك ميكن التوقع باأن الريا�ص قد يكون لها طلب اأقل 
العتمادات  يف  متنا�سب  تخفي�ص  مع  امل�ستوى  املنخف�سة  اخلدمات  على 

املالية، كلما تقدم تنفيذ ال�سرتاتيجية العمرانية الوطنية.

اإن�ساء  الريا�ص  منطقة  على  ال�سرتاتيجية  هذه  نواجت  اأهم  من  ولعل 
ثالث جامعات يف املحافظات )اخلرج- املجمعة - �سقراء(، واعتماد 
الدوادمي،  القويعية،  اخلرج،  )�سدير،  كبرية  �سناعية  مدن  خم�ص 
�سقراء(، وقد �ساهمت هذه اجلامعات واملدن ال�سناعية يف خلق فر�ص 
عمل جديدة ل�سكان املحافظات، مما اأدى اإلى تخفي�ص الهجرة اإلى مدينة 
الريا�ص، كما مت النتهاء من اإن�ساء �سكة احلديد )الريا�ص - املجمعة - 

الق�سيم اإلى �سمال اململكة( و�ست�ساعد على نقل الب�سائع وامل�سافرين.
ومن اأبرز التحديات التي تواجهها مدينة الريا�ص حاليًا ازدياد حجم 
يتجاوز  مبا  الداخلية  و�سوارعها  طرقها  جتوب  التي  املرورية  احلركة 
1.500.000 رحلة يوميًا رغم وجود �سبكة �سخمة من الطرق الرئي�سية 
الختالفات  ولكن  احلركة،  حرة  والتقاطعات  واجل�سور  والأنفاق 

املرورية تزداد ب�سكل مذهل نظرًا للتو�سع الأفقي يف املدينة.
اإدارة املدينة » الهيئة  وكان هذا املو�سوع هاج�سًا يوؤرق القائمني على 
العليا - اأمانة املدينة »، ومعاجلة لهذه امل�سكلة فقد مت موؤخرًا اعتماد 
واحلافالت،  الكهربائية  القطارات  با�ستخدام  العام  النقل  م�سروع 
واعتمدت احلكومة ال�سعودية م�سروعًا عمالقًا و�سلت تكاليفه اإلى مبلغ 
84 مليار ريال �سعودي، وقد بداأت تنفيذه العام املا�سي، و�سينتهي باأذن 

اهلل خالل ال�سنوات الأربع القادمة.
 وختامًا... فما ذكرته لي�ص �سوى ملحات يف حتديات التنمية يف املدن 
وا�سحة  وروؤية  ا�سرتاتيجية  وتتطلب  ومت�سعبة،  عديدة  وهي  الكربى، 
القرارات ملعاجلة امل�ساكل قبل  ميكن تنفيذها مع امل�سارعة يف اتخاذ 
ورزقهم  الكربى  املدن  اإدارة  على  القائمني  اهلل  اأعان  ا�ستفحالها، 
ال�سرب والتحمل وتقبل معاناة �سكانها ب�سدر رحب.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،،
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فكر  ريادة االعمال لطالب 
البرامج التحضيرية

الدكتور/خالد بن عبدالعزيز الشـلفان 
عميد مركز خدمات التوظيف واألعمال الريادية

اأ�سياء  من  م�ستقبلهم  بناء  يف  يبدوؤون  اجلامعة  وطالبات  طالب  من  كثري 
ول  اأثرياء،  يبدوؤوا  اأو  القمة  من  يبدوؤوا  اأن  يفكرون  ول  ب�سيطة،  واإمكانيات 
ينتظرون م�سادفات احلظ ول فر�سة العمل التي لتاأتي مرة اأخرى، هوؤلء 
بالنجاح  يوؤمنون  داخلهم  روؤيته من  يبدوؤون يف  م�ستقبلهم عندما  ي�سنعون 

بيقني، تدفعهم قوة داخلية اإلى الأمام، ويعملون يف اجتاهني:- 

مهارات  من  لديهم  ما  يعرفون  حيث  داخلهم  يف  يكون  الأول:  الجتاه   -
وم�اهب ومي�ل ونقاط ق�ة، جتعلهم خمتلفني ومتميزين، يتك�ن لديهم حلم 

يدفعهم من الداخل- مبني على الثقة والإ�سرار.

يجب  التي  الأ�سياء  يالحظون  وماحولهم،  واقعهم  هو  الثاين:  والجتاه   -
مع  يتعاملون  اأمامهم،  متاحة  وموارد  تلبيتها،  يجب  واحتياجات  تغيريها، 
الواقع بواقعية وجدية، ومن هذه النقطة يبداأ حتول احللم اإلى واقع، ينتقل 
من الداخل  اإلى اخلارج، وقبل ذلك كله لديهم طموح واإ�سرار وقدرة على 
روؤية الفر�ص، التي غالبًا ما تكون بال مالمح، واإمنا ي�ستدل عليها بالإح�سا�ص 

والتحليل املنطقي.
واأما الذين ل يبدوؤون فينق�سمون اإلى ق�سمني:

الأول:   الذين دائمًا يف انتظار ما قد ل ياأتي اأبدًا اأو ياأتي
متاأخرًا، لأنهم ل يتحكمون به، فهم يبحثون عن اخليارات

الآمنة، ول يحبون املخاطرة، يف�سلون اأن يتحركوا يف جماعة،
ول يفكرون مطلقًا اأن يقودوا هذه اجلماعة، تابعون بالفطرة. 

فهوؤلء الوظيفة هي م�ستقبلهم الآمن، يت�سمون بنظرة ت�ساوؤمية وطموحات 
مل  مل�ستقبلهم،  منه  يدخرون  ثابت  دخل  تاأمني  اأمانيهم  اأق�سى  حمددة، 
خا�ص.  عمل  تاأ�سي�ص  يف  الكامنة  وقدراتهم  اأنف�سهم  حقيقة  على   يتعرفوا 

اأو  الفكرة  وينتظرون  الريادية،  ال�سفات  لديهم  يبداأوا  مل  الذين  الثاين:  
يف  ليبداأوا  البداية  نقطة  عن  ويبحثون  املنا�سب  الوقت  اأو  املنا�سب،  املجال 

حتقيق اأحالمهم.

واآلن أيها الطالب... أيتها الطالبة؟ 
البداية  نقطة  عن  ويبحثون  احللم،  لديهم  الذين  املبادرين  من  اأنتم  هل 
لتحقيقه، فاإذا كنتم منهم اإليكم اخلطوات الآتية من اأجل اأن حتولوا احللم 

اإلى م�ستقبل واعد....
اأوًل- اختيار فكرة العمل اأو م�سروع امل�ستقبل: 

ما هو  م�سروعي... وطريقي اإلى امل�ستقبل؟ 
لكي ن�ساعد على التعرف على الفكرة اأو املجال املنا�سب، واإذا مل يكن لديك 

بالفعل الفكرة فيمكن طرح الت�ساوؤلت التالية:

1- ما هو العمل املنا�سب لكي اأبداأ ؟
وينا�سب  �سخ�سيتك،  يالئم  الذي  املنا�سب  العمل  هو  بب�ساطة:  الإجابة 
اإمكانياتك وقدراتك واإمكانياتك ال�سخ�سية والتفكري، وكذلك العمل الذي 

ينا�سب نوع ذكائك.
الذي  اأو  به،  اأمتيز  الذي  النوع  على  اأتعرف  لكي  الذكاء  اأنواع  هي  ما   -2

يحتاجه م�سروعي؟؟

- الذكاء اللغوي: هو الذي مييزك يف ا�ستخدام الكلمات واخلطابة والتعبري 
وحتى ال�ستماع. 

- الذكاء الب�سري: هو القدرة على اإدراك التفا�سيل عرب امل�ساهدة، ور�سم 
�سورة ذهنية اأو خيالية بتجميع ال�سور اأو الأ�سياء يف ذهنك، والقدرة على 
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الت�سور والتذكر الب�سري، ومعرفة التفا�سيل. 
 - الذكاء املنطقي: هو علم املنطق والتفكري الواعي والقدرة على حل امل�سكالت. 
- الذكاء الإبداعي: هو القدرة على البتكار، �سواء ابتكار اأ�سياء اأو اأفكار 

جديدة اأو تطوير وحت�سني اأفكار اأو اأ�سياء قدمية.
يف  التميز  على  والقدرة  البدينة  املهارات  اكت�ساب  هو  البدين:  - الذكاء 

الأداء احلركي وفهمه.
- الذكاء العاطفي: هو علم امل�ساعر والتاأثري على اأوتار الآخرين مما يوؤدي 
فئات  لدى  قبول  اأو  �سعبية  واكت�ساب  �سخ�سية  بناء عالقات  التميز يف  اإلى 

كثرية يف املجتمع. 
املنا�سب  امل�سروع  فكرة  على  التعرف  يف  ت�ساعد  �سوف  ال�سابقة  اجلوانب 

لل�سخ�ص والتي حتقق له النجاح يف امل�ستقبل. 
فمثاًل امل�سروع القائم على العمل يف جمال الإبداع، مثل: الت�سميم والديكور، 
والإخراج، والفنون والإعالم، يجب اأن يتوافر لدى ال�سخ�ص الذكاء الإبداعي 
اجلانب  يتوفر  اأن  يجب  التجارة  جمال  يف  يعمل  الذي  وامل�سروع  واللغوي. 
جمال  يف  يعمل  الذي  وامل�سروع  احل�سابية،  القدرات  عن  امل�سوؤول  املنطقي 
الذي  العاطفي،  الذكاء  ال�سخ�ص  لدى  يتوفر  اأن  يجب  املتنوعة،  اخلدمات 
ميكنه من التوا�سل بثقة مع العمالء، حيث يقدم لهم خدمات وهي منتجات 

غري ملمو�سة، تتطلب ثقة يف ال�سخ�ص امل�سوؤول عن تقدميها.

3- كيف يتم اختيار الفكرة؟ 
تنق�سم الفكرة اإلى ق�سمني:

اأ- فكرة الن�ساط العام الذي �س�ف اأعمل به، وهي اخلدمات واملنتجات التي 
اأقدمها، مثل: اإن�ساء ح�سانة، اأو مركز لالأطفال على �سبيل املثال.

امل�سروع،  املتميزة يف  اجلوانب احلديدة  اأو  الإبداعية  الإ�سافات  فكرة  ب- 
لالأطفال،   القيادي  اأو  البتكاري  كالتفكري  املهارات  لتنمية  ح�سانة  مثال: 
والفنية،  املو�سيقية  املواهب  ح�سانة  اأو  لالأطفال،  الفنية  املهارات  تنمية  اأو 
واختيار  مثاًل،  املنزل  اإلى  تنتقل  اأوح�سانة  دينية،  تربوية  اأن�سطة  تقدمي  اأو 
الفكرة اجلديدة هي اأف�سل عنا�سر النجاح يف رحلة العمل اخلا�ص، وهناك 

ثالثة مناطق ميكن اأن متدنا باأفكار لإقامة م�سروع منا�سب: 
الأولى- املواهب وامليول واملهارات التي لدى ال�سخ�ص. 

الثانية- اخلربات العملية التي ميتلكها ال�سخ�ص. 
الثالثة- التخ�س�ص العلمي اأو الأكادميي. 

 ثانيا- اإذا ما مت اختيار وحتديد فكرة ما، فعليك درا�ستها من كافة اجلوانب: 
اجلوانبالقانوينة: 

لتاأ�سي�س  الالزمة  والر�س�م  والفنية  القان�نية  ال�سروط  على  للتعرف 
امل�سروع. 

اجلوانب ال�سوقية:

خدمات  اأو  منتجات  على  لالإقبال  املتاحة  الفر�سة  على  للتعرف 
م�سروعك، وتتعرف على املناف�سني والعلماء والأ�سعار

ال�سائدة، وم�ستوى الداء املطلوب لكل فئة من فئات عمالئك. 
اجلوانب الفنية: 

نوع  على  نتعرف  حيث  بامل�سروع،  العمل  وتفا�سيل  فنيات  يف  الدخول 
وحجم التكاليف واجلوانب الفنية املطلوبة يف ت�سغيل امل�سروع، مثل: نوع 
املاكينات واملعدات ومهارات العاملني، وعددهم املطلوب لإنتاج املنتج 

اأو تقدمي اخلدمة. 
اجلوانب املالية: 

الالزم  املال  راأ�ص  اأو  املطلوبة  ال�ستثمارية  التكلفة  على  التعرف 
اأق�ساط  �سداد  وكيفية  املت�قعة،  الأرباح  وكذلك  امل�سروع،  لتاأ�سي�س 

القر�ص وفرتة �سداده.

ثالثًا- ال�سعي لمتالك املهارات الالزمة لإدارة امل�سروع: 
املهارات الإدارية: التخطيط  والتنظيم واتخاذ القرار والتفاو�ص 

والقيادة. 
املهارات املالية واملحا�سبية: للتعرف على اجلوانب املحا�سبية 

وال�سيطرة على التكاليف.
املهارات الفنية: ت�سمل كافة العنا�سر اخلا�سة بالت�سغيل لإنتاج املنتج 

اأو اخلدمة.
رابعًا: توفري املوارد املالية:

ل بد اأن يتوفر متويل منا�سب لتاأ�سي�ص امل�سروع من قبل ال�سخ�ص نف�سه، 
بالإ�سافة اإلى بع�ص امل�سادر، مثل: امل�ساركة

اأو جهات  اأو القرتا�ص من البنك،  اأو دعم من الأهل،  مع الأ�سدقاء، 
متويلية متخ�س�سة يف متويل امل�ساريع ال�سغرية.

امل�سروع،  يف  للعمل  ملهمني:  اأ�سخا�ص  على  والعتماد  خام�سا: البحث 
وامل�ساعدة يف حتقيق النجاح، وميكن اأن يكونوا من الأهل اأو املوظفني 

يف امل�سروع اأو حتى الأ�سدقاء.
الفكرة:  درا�سة  لك  وقدمته  عليه  تعرفت  ما  تنفيذ  يف  البدء  �ساد�سًا: 
ال�سوق جيدًا،  وتعرف على  الأويل،  الداخلي  التح�سريي  بالعمل  اهتم 

وقدم لل�سوق احتياجاته بتميز واختالف عن املناف�سني.
 اإن الريادة يف الأعمال تابعة لعوامل اقت�سادية وغري اقت�سادية، وتقوم 

على ثالثة افرتا�سات:
اأولها: اأن الريادة لي�ست تابعة فقط للنم� القت�سادي و�سروط التنمية. 
ثانيها: اأن الع�امل القت�سادية وغري القت�سادية ت�سكالن معًا ال�سروط 

ال�سرورية لل�سلوك الريادي.
خالل  من  العملية  على  فعاًل  توؤثر  خارجي  كعامل  الدولة  اأن  ثالثها: 

تاأثريها على العوامل القت�سادية وغري القت�سادية.
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لدى الكثري انطباع يف ربط م�سطلح الطباعة باملنتجات ذات البعدين 
من زاوية روؤية واحدة اأفقية يف الطباعة على الورق اأو غريه من املواد 
الأخرى، كالطباعة الرقمية، وطباعة الأوف�ست، اإل اأنه ظهرت تقنية 
جديدة يف عامل ال�سناعة عرفت مب�سطلح )الطباعة ثالثية الأبعاد(.
جم�سمات  تكوين  عملية  اأنها  منها:  تعريفات،  عدة  امل�سطلح  ولهذا 
اإنتاج جم�سمات �سلبة  اأو عملية  الأبعاد من ت�ساميم رقمية،  ثالثية 
حقيقية ثالثية الأبعاد، وذلك بو�سع طبقات متتالية من مادٍة ما فوق 
ثالثي  منوذج  اأي  حماكاة  عملية  باأنها  تعريفها  ميكن  كما  بع�سها. 

الأبعاد، اأو جم�سم لتكوين �سورة طبق الأ�سل منه.

 ويتميز هذا النوع من الطباعة بال�سهولة وال�سرعة يف الإنتاج مقارنة 
بالتقنيات التقليدية يف ت�سنيع املج�سمات.

لقد كانت هذه ال�سناعة حتى وقت قريب تتطلب مهارة خا�سة ل تتوفر 
اإل لدى القليل من النا�ص، اإل اأنه بوجود التقنية اجلديدة )الطباعة 

ثالثية الأبعاد( اأ�سبح الأمر يف متناول الكثري.
وجاءت احلاجة اإلى هذا النوع من الطباعة لك�سر احتكار ال�سركات 
ل  اأنه  اإل  امل�سدر،  مفتوحة  اأ�سبحت  بحيث  ال�سناعة،  يف  الكربى 
املعقولة،  والتكلفة  املطلوبة  اجلودة  اإلى  و�سلت  باأنها  القول  ميكن 
اأنحاء العامل لتطويرها،  اإذ ل تزال يف البداية، لذلك يتم العمل يف 

الطباعة ثالثية 
األبعاد)الرقمية(

م / إبراهيم بن عبد الكريم المحيميد

مدير عام المطابع بجامعة االمام

محمد بن سعود االسالمية

المقاالت
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اأنواع كثرية، منها الطباعة  من حيث اوللطباعة ثالثية الأبعاد 
واأنواع  بالليزر،  والطباعة  ال�سوئية،  والطباعة  الن�سهار،  عرب 

اأخرى.
واخت�سار  بال�سهولة  الأبعاد  ثالثية  الطباعة  تقنية  وتتميز 
مع  التقليدية،  الت�سكيل  طرق  على  منتجاتها  وتتفوق  الوقت، 
وبجميع  خمتلفة،  باأحجام  منتجات  على  احل�سول  اإمكانية 
القيا�سية،  املوا�سفات  لكل  متامًا  ومطابقته  تقريبًا،  الأ�سكال 

مما ل يتي�سر احل�سول عليه بالطرق التقليدية.
عيوب  من  تخلو  ل  اجلديدة  ال�سناعة  هذه  فاإن  كله  ذلك  ومع 
تنخف�ص  اأن  املتوقع  الطباعة  ملاكينة  املرتفعة  التكلفة  منها 
تدريجيًا مع مرور الوقت، وبطيء عملية الطباعة التي ت�ستغرق 

�ساعات واأحيانًا اأيام ح�سب حجم املج�سم.
اإن م�ستقبل الطباعة ثالثية الأبعاد يحمل الكثري من املفاجاآت 
تبعًا للتطور العلمي والتقني املذهل القائم حاليًا مما قد يفوق 
خيال الإن�سان املحدود، ولبد من النظر اإليها على اأنها عن�سر 
حت�سني  يف  الكبرية  اإمكانياتها  ا�ستغالل  يجب  وو�سيلة  مكمل 

املنتجات احلالية وت�سنيع منتجات جديدة كليًا.

امل�ستخدمة  اخلام  واملواد  امليكانيكية،  والأجزاء  لربامج، 
اأي  حماكاة  يف  تكلفة  باأقل  ممكنة  جودة  اأعلى  اإلى  للو�سول 
منوذج ثالثي الأبعاد اأو جم�سم؛ لتتكون �سورة طبق الأ�سل منه.
يف  بها  اخلا�سة  ا�ستخداماتها  الأبعاد  الثالثية  وللطباعة 
�سناعية،  اأطراف  لعمل  الطبي  املجال  منها:  عدة،  جمالت 
والعمارة بعمل  ال�سيدلة،  ال�سمع، ويف  واآلت  الأ�سنان،  واأطقم 
الأ�سكال الهند�سية، ويف جمال التعليم بعمل خرائط جم�سمة، 

واأع�ساء ج�سم الإن�سان، ومناذج اأولية مل�ساريع الطالب.
كما ت�ستخدم يف �سناعة مناذج طبق الأ�سل يف ال�سكل واللون 
النموذج  تاآكل  بغر�ص احلفاظ عليها يف حال  الأثرية،  للتحف 

الأ�سلي.
جمال  يف  املهمة  الأبعاد  ثالثية  الطباعة  ا�ستخدامات  ومن 
يف  التالفة  الأجزاء  وا�ستبدال  ل�سناعة  الف�ساء  اأبحاث 
الع�سكرية  ال�سناعات  جمالت  ويف  الف�سائية،  املركبات 

والأ�سلحة واملدنية واملعمارية.
ومن اأ�سهر املواد اخلام امل�ستخدمة يف الطباعة ثالثية الأبعاد 
الزجاج،  النايل�ن،  الف�لذ،  املطاط،  وال�رق،  البال�ستيك، 

الف�سة، ال�سمع، ومواد اأخرى.
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المقاالت

األصداء، والصوت المسموع

عبدالله بن عبدالمحسن الماضي

التحضيرية  البرامج  تلقيت نسخة من اإلصدار األول لمجلة »أصداء« التي تصدر عن عمادة 

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.. ذلك العرين العريق جامعة اإلمام التي بدأت 

بكليتي الشريعة واللغة العربية منذ قرابة ستة عقود، هذا الصرح الذي أَمدَّ الجهاز الحكومي 

والقطاع الخاص بالكفاءات الشرعية واإلدارية، ومن شغلوا مناصب عليا في الدولة.

لقد كان لي إبحار بين طيات هذه المجلة الفتية وما احتوته من معلومات ومقاالت توعوية 

وأدبية، وقد أعادت بي الذاكرة إلى ما قبل سبعة عقود من الزمن عندما كنت وزمالئي 

الشيخ:  الكتاب  معلم  دكان  أمام  األرطاوية  هجرة  في  الكّتاب  بمدرسة  وظهرًا  صباحًا 

عبدالمحسن بن دخيل الفهيد )رحمه الله( نشكل نصف دائرة جلوسًا على أرض ترابية عرضة 

الحروف  له من  المعلم ما طاب  ون عليه  ُيدِّ الخشب  لعوامل جوية صيفًا وشتاء.. نحمل حقيبة مدرسية عبارة عن لوح من 

نه نذهب إلى  الهجائية وآيات من القرآن الكريم من خالل محبرة من سناء الصاج، وقلم من أعواد األثل، وكلما تجاوزنا ما دوَّ

مجرى الوادي لندهن اللوح بمادة من مستنقع الماء، وهكذا دواليك حتى نختم المصحف قراءة وشيئًا من الكتابة، وعند 

فة للخريج من قبل زمالئه إلى بيت أهله تظاهرة.. نحتسي بعدها الشاي وما يتوافر من المأكوالت..  ختم المصحف تأتي الزَّ

يكون بعد ذلك لمن يرغب مواصلة تعليمه حضور حلقات تقام في المسجد تحت إشراف قاضي البلدة لقراءة كتاب ثالثة 

األصول.. كل ذلك جاء في ظل تدنٍّ لمستوى المعيشة وانعدام للمقومات الثقافية والوعي الصحي.. ُيقابل هذا مكارم 

من القيم والمروءات، والصلة والتواصل واأللفة والتعاون، وهذه الحالة شبه شاملة لكافة وطننا العزيز.

تنمية شاملة ومباني مدرسية  به من  َيِعجُّ  العيش وما  رغد  اآلن من  عليه  نحن  الزمن وما  حال ذلك  يتصور  أن  الكريم  للقارئ 

ز هذا التحفيز المعنوي لألبناء لمواصلة تعليمهم، وتوسعة ثقافتهم، وما يوجب الشكر لله على ما نحن عليه  وجامعية.. ُيعزِّ

بفضل من الله ثم اإلدارة الحكيمة لقادة هذه البالد.. أمدهم الله بعونه وتوفيقه وحفظ لنا أمننا واستقرارنا إنه سميع مجيب.
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وإيحاءات  القرآني،  التمثيل 

الصورة األدبية.
د.خالد راشد

فيها  �ساخ�سًة،  حيًة  �س�رًا  فجاءت  القراآن،  يف  التمثيل  �س�ر  كرثت 
حركة احلياة، وفيها الإح�سا�ص القوي العميق بكل معاين احلياة، ولئن 
كان القراآن قد اأكرث من �س�ر التمثيل يف اآياته، فما ذاك اإل لتلك الآثار 
النف�سية العميقة، التي تبدو وا�سحة جلية عند الوقوف على كل �سورة 
املجردة  املعاين  حُتيل  وحيث  النفو�ص،  تتعمق  حيث  ال�سور،  هذه  من 
الذهنية اإلى م�ساهد ملمو�سة حم�سو�سة، تكاد تعي�ص فيها ـ اإن مل تكن 

قد عا�ستها بالفعل ـ نفو�ص النا�ص اأجمعني. فمن تلك ال�سور الآتي:
َي�ْسَتِجيُبوَن  َل  ُدوِنِه  ِمْن  َيْدُعوَن  ِذيَن  َوالَّ قِّ  احْلَ َدْعَوُة  َلُه  تعالى:}  قال 
ْيِه اإَِلى امْلَاِء ِلَيْبُلَغ َفاُه َوَما ُهَو ِبَباِلِغِه َوَما ُدَعاُء  َلُهْم ِب�َسْيٍء اإِلَّ َكَبا�ِسِط َكفَّ

اَلٍل{ �سورة الرعد، اآية)14(. اْلَكاِفِريَن اإِلَّ يِف �سَ
هذه ال�سورة تبني اأن اهلل وحده هو الذي ي�ستجيب ملن يدعوه، وينيله 
اخلري، واأن الآلهة  التي يدعونها مع اهلل ل متلك لهم �سيئًا، ول تنيلهم 

خريا، حتى ولو كان ذلك اخلري قريبًا.
ويف هذا املعنى �سورة عجيبة، �سورة تلحُّ على احل�ص والوجدان وجتتلب 
اإليها اللتفات، ولي�ص من ال�سهل اأن يتحول عنها املتاأمل فيها اإل بجهٍد 
الألفاظ  تر�سمها  اأن  ت�ستطيع  التي  ال�سور  اأعجب  من  فهي  وم�سقة، 
اإن�سانًا حّيًا �ساخ�سًا، با�سطًا كفيه اإلى املاء، يريد اأن يبلغ فاه، ولكنه ل 

ًة اأكرث فرمبا ا�ستطاع، واأنى له ذلك. ي�ستطيع، ول� َمّده ُمدَّ
ِذيَن َمَعُه  ِ َوالَّ ٌد َر�ُسوُل اهللَّ مَّ وانتقاًل اإلى م�سهٍد اآخر يف قوله تعالى:}حُمَ
اًل ِمَن  ًدا َيْبَتُغوَن َف�سْ ًعا �ُسجَّ اِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُركَّ اُء َعَلى اْلُكفَّ اأَ�ِسدَّ
يِف  َمَثُلُهْم  َذِلَك  ُجوِد  ال�سُّ اأََثِر  ِمْن  ُوُجوِهِهْم  يِف  �ِسيَماُهْم  َواًنا  َوِر�سْ  ِ اهللَّ
يِل َكَزْرٍع اأَْخَرَج �َسْطاأَُه َفاآَزَرُه َفا�ْسَتْغَلَظ َفا�ْسَتَوى  ْوَراِة َوَمَثُلُهْم يِف اْلإِجْنِ التَّ
ِذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا  ُ الَّ اَر َوَعَد اهللَّ اَع ِلَيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّ رَّ َعَلى �ُسوِقِه ُيْعِجُب الزُّ

اِت ِمْنُهْم َمْغِفَرًة َواأَْجًرا َعِظيًما{ �سورة الفتح، اآية،)29(. احِلَ ال�سَّ

والتبجيل  والثناء  املدح  على  الكرمية  الآية  يف  ال�سابقة  ال�سورة  تقوم 
تلك  واأعظم،  النفو�ص  يف  واأنبل  واأفخم،  اأبهى  التمثيل  فجاء  العطر، 

ال�سورة التي امتدح اهلل فيها اأ�سحاب حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.
القراآن،  يف  بالزرع  الت�سبيه  اأكرث  وما  كزرع،  اإنهم  هذا؟  متثيٍل  فاأي 
ـ  هنا  ال�سحابة  ولكن  ودنياهم؛  الكافرين  لأعمال  بالن�سبة  وخا�سًة 
ه�سيمًا،  ي�سبح  ل  زرع،  كمثل  ـ  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد  �سحابة 
ول تذروه الرياح اأبدًا، زرٌع يخيل اإلى ناظره اأنه ثابت دائم يف مكانه ل 
يزول، وقاٌر يف منبته ل يتغري ول يتحّول، حتى لتتحول العني عنه وما 
ويحدث  املق�سود،  الغر�ص  ليحقق  اإل  ذاك  وما  العني،  عن  هو  حتّول 

اَر{. اَع ِلَيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّ رَّ الأثر النف�سي املطلوب} ُيْعِجُب الزُّ
رُّ َدَعاَنا  َذا َم�صَّ اْلإِْن�َساَن ال�سُّ وانتقاًل اإلى م�سهٍد اآخر يف قوله تعال:} َواإِ
رٍّ  ُه َمرَّ َكاأَْن مَلْ َيْدُعَنا اإَِلى �سُ رَّ ا َك�َسْفَنا َعْنُه �سُ ْنِبِه اأَْو َقاِعًدا اأَْو َقاِئًما َفَلمَّ جِلَ

َن ِلْلُم�ْسِرِفنَي َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن{ �سورة النمل، اآية )12( ُه َكَذِلَك ُزيِّ َم�سَّ
هذه اإحدى ال�سور التي ر�سمها القراآن، كمعجزة فنية، تتخطى الزمان 
واملكان، وتتجاوز القرون والأجيال، وقد �سيقت بي�سر و�سهولة واخت�سار.

ال�سدق  عنا�سر  كل  فيها  اجتمعت  قد  املعربة،  اجلليلة  ال�سورة  هذه 
ال�سر،  مي�سه  حني  حقًا  الإن�سان  فهكذا  معًا،  الفني  واجلمال  النف�سي 
وتتعطل فيه دفعة احلياة، يلتفت اإلى اخللف، ويتذكر القوة الكربى، ويلجاأ 
عندئٍذ اإليها، وُيلقي بكل حمله عليها، فاإذا انك�سف ال�سر، وزالت عوائق 
احلياة، وانطلقِت احليوية الدافعة يف كيانه، وهاجت دواعي احلياة فيه؛ 

ُه {. رٍّ َم�سَّ لبَّى دعاءه امل�ستجاب، و} َمرَّ َكاأَْن مَلْ َيْدُعَنا اإَِلى �سُ
فما اأبدع هذا التنا�سق الفني يف الآية، فعند الدعاء لك�سف ال�سر تطول 
ْنِبِه اأَْو َقاِعًدا اأَْو َقاِئًما { لَتَدَع اخليال ينتقل مع  ال�سورة هكذا} َدَعاَنا جِلَ
هذا الداعي يف اأحواله ي�ستغيث بربه، ثم عند ك�سف ال�سر ما اأ�سرع ما 
ت بهذا الداعي كالربق اخلاطف...ومِلَ  كانت ال�سورة اخلاطفة، التي مرَّ
ل؟ األي�ص ال�سر قد ُك�ِسَف عنه؟ فلريجع اإذًا اإلى ما كان عليه من ال�سالل، 

ُه {. رٍّ َم�سَّ وما اأ�سرع الرجوع اإليه، ولهذا } َمرَّ َكاأَْن مَلْ َيْدُعَنا اإَِلى �سُ
و تتنا�سق ختام الآية مع حال الإن�سان بعد ك�سف ال�سر عنه، فقد ن�سي 
كل �سيء، وتركه وراء ظهره، وهو ل يعلم اأن ما يعي�سه لي�ص اإل من باب 
الزينة والت�سلية، ولي�ص له قرار، ول �سدق ملن ي�سري على هذه الطريقة 
التي من خ�سائ�سها  الزينة  اأن  كما  واأحوالهم،  واأفعالهم  اأقوالهم  يف 
الثبات  تقبل  ل  فهي  حمددة،  ملدة  تكون  وال�سرور  والفرح  البهجة 

َن ِلْلُم�ْسِرِفنَي َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن{. وال�ستمرار}َكَذِلَك ُزيِّ
لالأذهان،  ال�سورة  تقريب  يف  القراآين  التمثيل  دور  يتبني  �سبق  مما 
واإذكاء احلما�سة لتخيلها، والعي�ص معها، و�سرب اأغوارها، وكاأنها ماثلة 
املعاين،  اأعقاب  اإذا جاء يف  فالتمثيل  واأجزائها،  تفا�سيلها  بكل  للعيان 
ك�ساها اأُّبهًة، ورفع من اأقدارها، و�ساعف قواها يف حتريك النفو�ص لها، 
ودعا القلوب اإليها، وا�ستثار لها من اأقا�سي الأفئدة �سبابًة وكلفًا، وق�سر 
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اإلى  وتوؤدي  واملجتمع،  بالفرد  تفتك  خطرة  جميعها  املخدرة  املواد 
قبل  نعرج  ولعلنا  اخلطرية،  واجل�سدية  والعقلية  النف�سية  الأمرا�ص 
ثالث  اإلى  تنق�سم  حيث  املخدرات؛  اأنواع  على  املو�سوع  يف  الدخول 
تنق�سم  واملن�سطات  ومهلو�سات،  ومثبطات،  من�سطات،   : وهي  اأق�سام 
مثل  متنوعة  فالطبيعية   وامل�سنعة،  الطبيعية،   : هما  نوعني  اإلى 
اإحدى  وهي  كالكبتاجون،  وكثرية  متنوعة  وال�سناعية  والتبغ.  القات 
والدي�سكامفينامني،  والريتالني،  الكبتاجون،  المفيتامني-  عائلة 
طبيعية،و   : ق�سمني  اإلى  وتنق�سم  املثبطات  والثاين  وامليثامفيتامني- 
املندرك�ص  حبوب  مثل  وال�سناعية  الأفيون.  مثل  فالطبيعية  امل�سنعة، 
اإلى  وتنق�سم  املهلو�سات  الثالث:  والزنك�ص.  والرتامادول  وال�سيكونال 
من  امل�ستخرج  احل�سي�ص  مثل  فالطبيعية  طبيعية،وامل�سنعة.  ق�سمني: 
LLCD وغريها من  وال�سناعية مثل عقار  الهندي.  القّنب  �سجرة 

احلبوب املهلو�سة.
واملروجني  للم�سنعني  ال�سبب  يرجع  املخدرات؟  اإنت�سار  ما�سبب 
املادي  الك�سب  وهو  اقت�سادي  �سبب  لأمرين:  والباعة  واملوزعني 
يقوم  ما  وهو  والدولة.  العقيدة  ي�ستهدف  عدواين  و�سبب  )احلرام(، 
والتاأثري  املجتمع  تركيبة  لتغيري  املنطقة  ال�سراع يف  اأطراف  بع�ص  به 
على قواه العقلية، والنف�سية ،واجل�سدية، ويركن اإلى اخلمول والنزواء 
، حتى يفقد املجتمع ثباته، وتخور قواه، وي�سبح �سيدًا �سهاًل لالأعداء. 
وحب�ب  احل�سي�س،  كمادة   : اململكة  يف  انت�سارًا  الأكرث  املخدرات  وتعد 
الكبتاجون، ومادة الهروين، والعقاقري الطبية ، الرتامادول والزنك�ص، 
ما  مثل  م�ستجدات  هناك  واأخريًا  طبية،  بو�سفة  اإل  ت�سرف  ل  والتي 

�سبط اأخريًا كمادة ال�سبو والكوكائني املن�سطة .
اأما عن اأ�سباب وقوع البناء يف املخدرات فهي : �سعف الوازع الديني، 

اجلديد،  والإعالم  ال�سخ�سية،  وال�سطرابات  الأ�سري،  والتفكك 
واأ�سدقاء ال�سوء، والفراغ والنزواء، وال�سفر للخارج.

ف�ستكون  ؟  مدمن  لديها  باأن  الأ�سرة  تكت�سف  كيف  عن  �ساألنا  ولو   
يف  و�سعف  والعدوانية،  الجتماعي،  والن�سحاب  بالعزلة  الإجابة: 
ال�سدقاء،  وتغيري يف  املدر�سي،  والغياب  الك�سل  الدرا�سي،  التح�سيل 
وزيادة غري مربرة يف احل�سول على املال، وتذبذب وعنف يف العالقة 

مع الوالدين والأ�سرة.
اأما عن الن�سيحة لتعامل الأ�سرة مع الأبناء فاحرتام الأبناء وت�سجعهم 
منهم،  والتقرب  مب�ساكلهم  بالبوح  الثقة  واإعطائهم  التعبري،  على 
اهتمامات  وتنمية  والثقافية،  الدينية  والثوابت  املبادئ  على  والرتكيز 
وغريها،  والربجمة  والر�سم  كالريا�سة  اليجابية  والن�ساطات  الأبناء 
وقت  تخ�سي�ص  النف�سي،  ال�سعف  مع  التعامل  كيفية  الأبناء  وتعليم 
ابن  كل  مع  وقت  وتخ�سي�ص  معهم،  للمرح  واأوقات  الزيارة  و  لل�سفر 
وناأخذ  املدر�سي،  ن�ساطهم  الوالدين  وم�ساركة  معهم  واحلوار  وابنة 
املخدرات،  يف  الأبناء  وقوع  يت�سورون  ل  والأمهات  الأباء  باأن  احلذر 

والرتكيز على قيمة احلب العائلي.

�سهد العقد الأول من القرن احلادي والع�سرين ظهور بع�ص الفريو�سات 
املمر�سة، والتي اأدت اإلى وفاة عدد كبري من الب�سر، وهذا لي�ص بغريب 
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ت�سببت  ع�سر  الثامن  القرن  اأواخر  اكت�سافها  فمنذ  الفريو�سات،  على 
املاليني من  قتل  اإلى  اأدت  التي  الوبائيات،  العديد من  الفريو�سات يف 
يف  1918م  عام  الإنفلونزا  فريو�ص  ت�سبب  املثال  �سبيل  على  الب�سر. 
اإ�سابة 500 مليون �سخ�ص، ووفاة ما يزيد على 50 مليون من الب�سر، 
عر�سة  فقط  الب�سر  ولي�ص   .)Spanish Flu( بـ  �سمي  فيما 
اأي�سًا؛  والنباتية  احلي�انية  الرثوة  واإمنا  القاتلة،  الفريو�سات  لإ�سابة 
املت�سدع  الوادي  حمى  فريو�ص  ت�سبب  1951م  اإلى  1950م  عام  ففي 
)Rift Valley Fever Virus( يف قتل ما يزيد عن 100000 
راأ�ص من املا�سية يف كينيا، وظهر الفريو�ص يف اململكة العربية ال�سعودية 
واليمن عام 2000م. وعالوة على ذلك فاإن هذا الفريو�ص ي�سيب الب�سر 
2002م  عام  ال�سني  و�سهدت  باملا�سية.  يعتنون  الذين  وخا�سة  اأي�سًا، 
بلدان  اإلى  اإنت�سر  والذي   ،)SARS( وباء الكورونا و�سمي بال�سار�ص
عديدة، م�سببًا اإ�سابة 8098 حالة، ووفاة 774، طبقًا لتقارير منظمة 
ال�سحة العاملية )WHO(. ومن املثري للده�سة اإعادة ظهور �ساللة 
جديدة من نف�ص الفريو�ص عام 2012م يف اململكة العربية ال�سعودية، 
اأي بعد مرور ما يقرب من ع�سر �سنوات على ظهور وباء ال�سار�ص يف 
ال�سني، واأطلق على الفريو�ص ا�سم )MERS-CoV( اأو متالزمة 
املجاورة،  البلدان  اإلى  الفريو�ص  وانت�سر  التنف�سية،  الأو�سط  ال�سرق 
ومن ثم اإلى بع�ص الدول الأوروبية وكوريا. واإلى تاريخ كتابة هذا املقال 
ت�سبب الفريو�ص يف اإ�سابة 1638 حالة، ووفاة 587 �سخ�س، اأكرثهم يف 
؟  واأعرا�سه  ؟  الفريو�ص  و�ساأ�ستعر�ص هذا  ال�سعودية.  العربية  اململكة 

وطرق اإنتقاله ؟ وخطورته  يف املقالت القادمة ؟
ال�سحة  منظمة  واأعلنت  زيكا،  فريو�ص  ظهور  الإعالم  و�سائل  تناولت 
اإ�سابة بفريو�ص زيكا يف  اأول حالة  العاملية يف مايو 2015م عن ظهور 
الربازيل. وانت�سر الفريو�ص اإلى 13 منطقة يف اأمريكا، وانتقل الفريو�ص 
اإلى القارة الأفريقية )Cabo Verde(. ولي�ست هذه املرة الأولى 
التي يعلن فيها عن ظهور فريو�ص زيكا، فقد ظهر الفريو�ص يف 2007 
يف منطقة ياب باملحيط الهادي، ويف عام 2013م يف منطقة بولينيزيا 
القرود  يف  1947م  عام  اإلى  الفريو�ص  اكت�ساف  ويرجع  الفرن�سية. 
القاطنة يف اإحدى غابات اأوغندا، وت�سمى غابة زيكا، والتي منها ا�ستق 
 ،  Flaviviridae لعائلة  الفريو�ص  هذا  وينتمي  الفريو�ص،  ا�سم 

مادة  على  وحتتوي   ،)Enveloped( مغلفة  الفريو�ص  وجزيئات 
.RNA  وراثية من النوع

ب�سكل  م�ساب  غري  اآخر  اإلى  م�ساب  �سخ�ص  من  الفريو�ص  وينتقل 
اأ�سا�سي عن طريق بعو�سة ت�سمى Aedes aegypti ، وتتواجد هذه 
البعو�سة يف املناطق ال�ستوائية، وتقوم هذه البعو�سة بنقل العديد من 
 ،)Dengue Fever( الأمرا�ص الفريو�سية، مثل حمى ال�سنك
على  الأعرا�ص  وتظهر   ،)Yellow Fever( ال�سفراء  واحلمى 
املفا�سل،  يف  واأمل  جلدي،  وطفح  حمى،  �سورة  يف  امل�ساب  ال�سخ�ص 
اأيام،  اإلى �سبعة  العينني، وت�ستمر هذه الأعرا�ص ملدة يومني  واإحمرار 
ول تكمن اخلطورة يف هذه الأعرا�ص، لأن الفريو�ص ل يقتل واأعرا�سه 
الالتي  احلوامل  الن�ساء  اأن  الربازيل  لوحظ يف  ولكن  للوفاة،  توؤدي  ل 
اأو  الراأ�ص،  يعانون من �سمور يف حجم  اأطفاًل  يلدن  بالفريو�ص  اأ�سنب 

 .)Microcephaly( فيما ي�سمى
ولكن  زيكا،  فريو�ص  لعالج  معني  دواء  اأو  لقاح  يوجد  ل  الآن  واإلى 
ق�سط  اأخذ  طريق  عن  حدتها  من  والتخفيف  الأعرا�ص  عالج  ميكن 
عقار  وتناول  اجلفاف،  حدوث  ملنع  ال�سوائل  و�سرب  الراحة،  من 
ويعد  والع�سالت،  املفا�سل  واأمل  احلمى  من  للتخفيف  ا�سيتامينوفني 
امل�سابني  الأ�سخا�ص  على  فيجب  للفريو�ص،   الرئي�ص  الناقل  البعو�ص 
اأن يتجنبوا البعو�ص، الذي ينقل الفريو�ص عرب الدم يف الأ�سبوع الأول 
اأو  م�سابني  الأ�سخا�ص  �سواء   - البعو�ص  عن  والإبتعاد  الإ�سابة،  من 
الفريو�ص،  انت�سار  ا�سرتاتيجية فعالة ملنع  بالفريو�ص -   غري م�سابني 
والأهم من  البعو�ص.   وتكاثر  انت�سار  ومو�سم  الوباء،  حالة  خا�سة يف 
ذلك هو الق�ساء على البعو�سة با�ستخدام م�سائد احل�سرات، واإرتداء 
األوان فاحتة تغطي معظم اأجزاء اجل�سم، وغلق النوافذ  مالب�ص ذات 
اأثناء النوم، والنوم حتت غطاء )النامو�سية(. وهناك اأي�سًا العديد من 
الطرق للق�ساء على البعو�ص، مثل ا�ستخدام املبيدات احل�سرية املو�سى 
بها من قبل منظمة ال�سحة العاملية لعالج حاويات املياه الكبرية ن�سبيًا، 
وتنظيف اأواين الزهور وغريها. مثل هذه اجلهود ال�سخ�سية ت�ساعد يف 
احلد من انت�سار الفريو�ص. ن�ساأل اهلل اأن يحفظنا ويحفظ بالدنا واأن 

يدمي عليها نعمة الأمن وال�سالمة.
 

أ.طراد عبدالعزيز أبالخيل

قسم الثقافة الصحية

الفيروسات المعاصرة.....

زيكا
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ل �سك اأن التعامل مع النا�ص على خمتلف اجتاهاتهم وميولهم وعملهم 
يحتاج اإلى �سيء كبري من الهتمام واحلكمة، لأن ال�ستطاعة واملقدرة 
ْكَمَة  على معاملة النا�ص جزٌء كبرٌي من احلكمة.. قال تعالى: }ُيوؤِتي احْلِ
ا َكِثرًيا{، ولقد خرج احلكماء  ْكَمَة َفَقْد اأُوِتَي َخرْيً َت احْلِ َمن َي�َساء َوَمن ُيوؤْ
الطويلة  الف�سول  من  وا�سع  ب�سيل  ومالحظاتهم  م�ساهداتهم  من 
اأن الناجحني يف  اأ�سا�سية، هي  والكتب املختلفة، تقوم كلها على فكرة 
هم  ومعاونتهم،  النا�ص  بحب  الظافرين  الإن�سانية  العالقات  ميدان 
اأنف�سهم يحبون النا�ص، ويتوددون اإليهم، ويحاولون ب�ستى ال�سبل ق�ساء 
حاجاتهم، وال�ستماع اإلى م�ساكلهم، وم�ساركتهم اأفراحهم واأتراحهم، 

واأن يعاملوهم مبثل ما يحبون اأن يعاَملوا..
�ساأل حكيم اأولده الثالثة ال�سوؤال الآتي: كيف ترون النا�ص؟ 

الثالث  واأجاب  �سيء،  ل  الثاين:  واأجاب  مثل احل�سرات،  الأول:  اأجاب 
كاجلبال، فقال احلكيم لأولده: النا�ص يرونكم يا اأبنائي مثلما يراهم 

كل واحد منكم...
القراء  تذكرة  اإلى  بحاجة  ال�سديدة  العجالة  هذه  مثل  يف  فاإنني  لذا 
باأ�س�ص العالقات الإن�سانية، خا�سة اإذا ما اأردنا اأن ننقل ما عندنا من 
اإلى النا�ص، واملق�سود باخلري هنا هو دين اهلل �سبحانه وتعالى،  خري 
كذلك، فالبد  الرغبة  كانت هذه  واإذا  بينهم،  ينت�سر  اأن  له  نود  الذي 
من وجود فن للتعامل مع هوؤلء النا�ص، لي�ستقبلوا ما نقول، وما نو�سي 

نظهر  اأن  بد  ل  املن�سود  الهدف  اإلى  ن�سل  وكي  به،  نتحدث  وما  به، 
من  ولعل  نحن،  بنا  الهتمام  على  حملهم  من  بدًل  بالنا�ص،  اهتمامًا 
عليكم  )ال�سالم  بالقول:  ال�سالم  بدء  هو  الهتمام  هذا  مظاهر  اأبرز 
اأن تطمئنه  بعد  اإن�سان منك  يتوقعه  فاأي �سيء  ورحمة اهلل وبركاته(، 
على نف�سك باأنك م�سامل له، ثم ياأتي بعد ذلك الب�سا�سة اأثناء املقابلة، 
وهي اأهم من تقدمي الطعام وال�سراب، وقد �سرب يف ذلك اأمثلة ُتردد، 
واأعمق من هذا كله هو قول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: )تب�سمك 
يف وجه اأخيك �سدقة(، ويف احلديث الآخر: )ل حتقرن من املعروف 
�سيئًا ولو اأن تلقى اأخاك بوجه طلق(، وي�ساف اإلى الهتمام بالنا�ص اأن 
ن�سع اأنف�سنا يف خدمتهم، ون�ساعدهم، وندلهم على اخلري ولو باأقل ما 
ميكن، وذلك اأثناء ال�سوؤال عن �سارع، اأو دائرة، اأو خالف ذلك، فاإذا 
فعلنا ذلك كنا اأهاًل ملحبتهم، ويف احلديث ال�سريف يقول النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم: )جبلت القلوب على حب من اأح�سن اإليها(، كما رغب 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يف ق�ساء حوائج النا�ص، فقال: من كان 
يف حاجة اأخيه كان اهلل يف حاجته، ومن فّرج عن م�سلم كربة فّرج اهلل 
املظاهر  اخللق من  اأن ح�سن  كما  القيامة(،  يوم  كرب  كربة من  عنه 
الدين  تعاليم  يف  كبري  وا�سع  باب  وهو  النا�ص،  مع  التعامل  يف  املهمة 
خلقًا،  النا�ص  اأح�سن  كان  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  فالر�سول  الإ�سالمي، 
باأحاديث كثرية منها قوله �سلى اهلل عليه و�سلم:  وقد حث على ذلك 
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)اأكمل املوؤمنني اإميانًا اأح�سنهم اأخالقًا وخريكم خريكم لأهله(، ولقد 
اأ�سحابه باملغفرة، قال  العفو وال�سفح ووعد  حث القراآن الكرمي على 

ُ َلُكْم{. بُّوَن اأَن َيْغِفَر اهللَّ َفُحوا اأََل حُتِ تعالى: }َوْلَيْعُفوا َوْلَي�سْ
ومن ح�سن اخللق الرفق واللني والعطف على امل�ساكني، وهذه الأ�سياء 
اأن  حني  يف  الإن�سان،  قلب  اإلى  الو�سول  يف  وال�سدة  العنف  من  اأقوى 
اأو الغلظة تنفر النا�ص من �ساحبها مهما حمل كالمه  العنف وال�سدة 

من منطق، ويف هذا املو�سوع اأ�سياء كثرية ل ي�سمح املجال لذكرها..
النا�ص،  بالتعامل مع  اأهم مظاهر الهتمام  الكبري فهو من  توقري  اأما 
منازلهم،  واإنزالهم  منهم،  الف�سل  واأهل  النا�ص  من  الكبري  فتوقري 
والعطف على �سغريهم، وقد حث الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم على 
ذلك فقال: )لي�ص منا من مل يجل كبرينا ويرحم �سغرينا ويعرف لعاملنا 
حقه(، كما اأن اإظهار املحبة من مظاهر الهتمام بالنا�ص، وقد جعل 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم املحبة من الإميان، فقال يف احلديث: )ل 
تدخلوا اجلنة حتى توؤمنوا ول توؤمنوا حتى حتابوا اأو ل اأدلكم على �سيء 
اإذا فعلتموه حتاببتم، اأف�سوا ال�سالم بينكم(، ولقد اهتم علماء النف�ص 
وا�ستطاعوا  عنه،  خمتلفة  بدرا�سات  وقاموا  النا�ص،  مع  التعامل  بفن 
من خالل معرفتهم، وا�ستقرائهم لطبائع النا�ص و�سلوكهم، اأن ي�سعوا 
بع�ص قواعد هذا الفن، فتحّول اإلى علم، واأ�سبح هناك مادة تدر�ص يف 
بها جمموعة  ويتخ�س�ص  الإن�سانية،  العالقات  مادة  وهي  اجلامعات، 
احلكومية  الدوائر  بع�ص  اإلى  التخ�س�ص  بهذا  ويدخلون  النا�ص،  من 
ت�سرف  العامة،  للعالقات  اإدارة  دائرة  كل  يف  نرى  فنحن  واخلا�سة، 
بالإ�سافة  الأخرى،  واجلهات  الأفراد  مع  الدائرة  هذه  عالقات  على 
اإلى وجود الدورات التي تقام يف معهد الإدارة العامة للموظفني، كما 
للدبلوما�سيني؛ كي يكون املوظف ملمًا بهذا الفن يف  اأن هناك دورات 
معاملة النا�ص، مما جعل علماء العالقات الإن�سانية يهتمون بهذا املجال 
اهتمامًا متميزًا وم�ستمرًا، واإذا اطلعنا على ذلك جند اأن هذا املو�سوع 
منذ  الإ�سالمي  الدين  تعاليم  يف  ذلك  ات�سح  فقد  جديدًا،  اأمرًا  لي�ص 
القدم، لكنني يف هذه العجالة ال�سريعة اأحب اأن اأكرر تذكريي ببع�ص 

اأ�س�ص العالقات الإن�سانية، التي مل اأذكرها يف مقدمة املقالة، ومنها:
- اإظهار حمبة النا�ص، فقد جعل الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم املحبة 
على  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حث  كما  احلديث،  اآخر  اإلى  الإميان  من 
بني  مندثرة  �سبه  ال�سفة  هذه  اأن  ال�سديد  ولالأ�سف  ال�سالم..  اإف�ساء 
النا�ص يف الوقت احلا�سر، فتجد بع�سهم يدخل مكانًا ول يوؤدي التحية، 
ورمبا يتالقى الثنان يف الطريق، وي�سرب اأحدهم كتف الآخر ول يوؤدي 

حتية الإ�سالم. 
اإن هذه التحية هي مفتاح اخلري للجميع بني النا�ص وحتابهم وتوادهم، 
فليحر�ص كل منا على تاأديتها يف كل وقت ومكان وزمان؛ ملا لها من اأهمية 
كبرية يف تنمية العالقات الإن�سانية بني امل�سلمني، ومن العادات الطيبة 

اأثناء  الإن�سات  تعاملهم  اأثناء  النا�ص  بني  العالقات اجليدة  ُتنمي  التي 
احلديث، وعدم مقاطعة من يحدثك، واأن تكون م�ستمعًا طيبًا، والغريب 
يف ذلك اأن تف�سي بني النا�ص املقاطعة يف الكالم اأثناء احلديث، فاإذا مل 
تقاطع اأحدًا يف احلديث اتهمك بعدم الهتمام به، ولكن الواقع يفر�ص 
ال�ستماع حلديث املتكلم؛ ل�ستيعابه، وفهمه، والرد عليه اإذا كان يحتاج 
الإن�سان  كان  اإذا  ل�سيما  ذلك،  �سابه  وما  نقله  اأو  فهمه،  اأو  ذلك،  اإلى 
يحدثك عن م�ساكل خا�سة به، فعليك ال�ستماع جيدًا، والتفاعل معه يف 
م�سكلته حتى لو مل تكن مقتنعًا بها؛ كي تك�سب وده وحمبته و�سداقته، 
اإ�سافة اإلى دخول هذا املو�سوع يف باب التوا�سع وخف�ص اجلناح لأخيك 
املوؤمن، واأحببت اأن اأنّوه على عدم ال�ستماع لأي اإن�سان اإذا كان حديثه 
حمرمًا، وا�ستمرارًا للحر�ص على معاملة النا�ص باأ�سلوب اإ�سالمي طيب 
نظرك،  وجهة  اإلى  لجتذابهم  اجلدال؛  عن  البعد  القارئ  اأخي  عليك 
فاجلدل ل يوؤدي اإل اإلى خ�سومة ونفرة وكراهية، وقد نهى النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم عن اجلدال بقوله: )ما �سل قوم بعد هدى كانوا عليه اإل 
اأتوا اجلدال(، وترك اجلدال هو العرتاف باخلطاأ اإذا كنت خمطئًا، لأن 
اإلى اأن من باب  ذلك ف�سيلة، ويوؤدي اإلى احرتام الآخرين لك، اإ�سافة 
التوا�سع الذي حث عليه ديننا الإ�سالمي، وزيادة على ما ذكر احرتام 
مت�سكهم  فلعل  مبنظارهم،  الأمور  اإلى  النظر  وحماولة  النا�ص،  اآراء 

باآرائهم التي تعتقد خطاأها ب�سببه عدم اإحاطتهم بالأمر كاماًل.
اأثناء  النا�ص فهو �سيء �سروري ومهم؛ ملناداتهم بها  اأ�سماء  اأما حفظ 
و�سّلم عليك،  ا�سم من قابلك،  ن�سيان  �سببه  مالقاتهم، فكم من حرج 
و�ساأل عن اأحوالك، واأنت ل تعرف ا�سمه، وتخجل من �سوؤاله عن ذلك، 
اأحيانًا،  الغرابة  من  �سيء  فيها  كان  واإن  اأ�سماوؤهم  يحبون  النا�ص  لأن 
حوله،  من  الأ�سياء  يدرك  وبداأ  ولدته،  منذ  به  ارتبط  الإن�سان  فا�سم 
التي يكرهونها،  باألقابهم  النا�ص  البتعاد عن مناداة  اإلى ذلك  اإ�سافة 
كما قال �سبحانه وتعالى: }َوَل َتَناَبُزوا ِباْلأَْلَقاِب ِبْئ�َص اِل�ْسُم اْلُف�ُسوُق َبْعَد 

امِلُوَن{ )�سورة احلجرات، 11(. ْ َيُتْب َفاأُْوَلِئَك ُهُم الظَّ اْلإِمَياِن َوَمن ملَّ
ويف ختام هذه العجالة اأمتنى من اهلل العلي القدير اأن يكون امل�سلمني 
من  بدًل  بينهم  الوئام  ي�سود  واأن  متاآلفني،  متعاطفني  متحابني  اأخوة 
بني  املحبوبني  من  واإياكم  نكون  واأن  وال�سحناء،  والبغ�ساء  اخل�سام 
خلقه؛ لأنه متى ما اأحب النا�ص ال�سخ�ص فهو دللة اإن �ساء اهلل على 

حمبة اهلل له �سبحانه وتعالى.  
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فالتعليم العايل يواجه العديد من التحديات �سواء داخلية اأم خارجية، ومن 
اأهم التحديات اخلارجية التي يواجهها وميكن اأن توؤثر عليه تلك املتغريات 
العاملية، ومنها: العوملة وما �ساحبها من تهديدات للنظم التعليمية، وكذلك 
الدويل،  والبنك  العاملية،  التجارة  كمنظمة  ال�ساغطة:  الدولية  املوؤ�س�سات 
متعدية  وال�سركات  القت�سادية،  التكتالت  العاملية  املتغريات  من  وغريها 
هذه  وكل  والتكنولوجيا،  الت�سالت  وثورة  املعلوماتية،  والثورة  اجلن�سية، 
املتغريات �ساحبها جمموعة من التاأثريات على اأنظمة التعليم ب�سفة عامة، 
لو�سع  اجلهود  ت�سافر  اإلى  الأمر  ويحتاج  خا�سة،  ب�سفة  العايل  والتعليم 
يف  ت�سهم  وو�سائل  اآليات  خالل  من  تفعليها  ميكن  و�سيا�سات  ا�سرتاتيجية 

مواجهة تلك التحديات.
نظم  وهياكل  بنية  اأ�سابت  التي  الداخلية  التحديات  من  جمموعة  وهناك 
التعليم العايل، ومنها: زيادة الطلب الجتماعي على التعليم العايل، مع عدم 
قدرة املوؤ�س�سات التعليمية على تلبية هذا الطلب ب�سورة جيدة؛ مما اأحدث 
الرتباط  غياب  ظل  يف  التعليمية  م�ؤ�س�ساتنا  داخل  طالبي  تكد�س  عملية 
باحتياجات �سوق العمل، الأمر الذي اأحدث نوع من الرتباك يف توزيع هذا 
الدرا�سات  النظرية على ح�ساب  الدراسات  املتزايد من الطالب نحو  الكم 
العملية والعلمية مبا ل يخدم احتياجات التنمية؛ مما اأحدث فجوة كبرية 

بني خمرجات التعليم و�سوق العمل.
وت�سب  التعليمي،  نظامنا  يواجهها  التي  امل�سكالت  من  العديد  وبرزت 
املناهج  ومنها:  التعليمية،  املوؤ�س�سات  داخل  التعليمية  العملية  يف  مبا�سرة 
العامل،  م�ستوى  على  واملعريف  العلمي  التقدم  ت�ساير  ل  التي  الدرا�سية 

كما يتم تقدميها من خالل طرق تدري�ص متقادمة ل ت�سجع على التعليم 
كل  الأحيان،  اأغلب  يف  املذكرات  بع�سها  ي�سبه  جامعية  وكتب  الفعال، 

ذلك يف ظل نظام رديء للتقومي والمتحانات.

تمهيد:
وامل�سكالت  التحديات  العايل مواجهة  التعليم  موؤ�س�سات  اإذا كان على 
التي تواجهها ، فاإن عليها اأي�سًا دورًا يف ا�ست�سراف امل�ستقبل والتخطيط، 
فقد اأ�سبح يتعني على اأي نظام تعليمي اأن يعك�ص بدرجة ما خ�سائ�ص 
خالل  من  امل�ستقبل،  ملواجهة  ي�ستعد  واأن  فيه  يوجد  الذي  جمتمعه 
امل�ستقبل، حتى ميكننا طرح  وا�ست�سراف  العلمية يف درا�سة  الأ�ساليب 
م�سكالته.  عالج  يف  ت�سهم  قد  تقليدية  غري  واأمناط  م�ستقبلية  بدائل 
ومن هنا تظهر  �سرورة تبني الدرا�سات ذات الأبعاد امل�ستقبلية والتي 
تهدف اإلى حتديد اجتاهات الأحداث، وحتليل املتغريات التي توؤثر يف 
اإيجاد هذه الجتاهات، و تهتم بدرا�سة امل�سكالت التي ميكن اأن تظهر 
يف امل�ستقبل، وتطرح لها البدائل التي ميكن اأن تاأخذ طريقها حلل هذه 

امل�سكالت امل�ستقبلية”)1(.
 وملا كانت موؤ�س�سات التعليم العايل حتتل داخل اأي نظام تعليمي اأهمية 
املهارات  ذات  الب�سرية  القوى  باإعداد  يت�سل  فيما  وبخا�سة  ق�سوى 
 ... املجتمعية  الحتياجات  خلدمة  املعرفة  لت�سخري  واملوؤهلة  العلمية 

علي �سالح جوهر، الإ�سالح التعليمي يف العامل العربي، املن�سورة :   .1
املكتبة الع�سرية، 2008م،  �ص 231-230.

التعليم العالي التحديات
والبدائل المستقبلية

الباحث د. أيمن زيتون
وبلورة مالمحه  المجتمع،  تكوين  العالي في  التعليم  به  يسهم  لما  العالي؛  بالتعليم  الدراسة  تهتم هذه 

في الحاضر والمستقبل، فيرتكز دور التعليم العالي في تنمية الثروة الحقيقية للمجتمع، وهي الطاقات 

البشرية من أجل تحقيق تنمية مستدامة؛ تحقق النمو االقتصادي للمجتمع، وتشبع رفاهية األفراد، لذلك 

برزت النظرة إلى التعليم باعتباره استثمارًا في رأس المال البشري، يمكن أن يحقق عوائد أكبر من رأس 

المال المادي بالنسبة للدول النامية، وإن كان له دوره أيضًا في نمو اقتصاديات الدول المتقدمة.

الدراسات
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يف  اأ�سا�سية  ركيزة  اأ�سبحت  بحيث  املوؤ�س�سات  تلك  اأهمية  زادت  فقد 
خطط التنمية ال�ساملة وتطويرها. فالتعليم العايل ين�سب على العن�سر 
وللم�ستقبل.  بل  للحياة  واإعداده  �ساملة،  تنمية  تنميته  بهدف  الب�سري، 
ولذلك اجتهت الدول التي ت�سعى اإلى تطوير اأو حتديث اأبنيتها الجتماعية 
والقت�سادية اإلى زيادة الإنفاق على التعليم وال�ستثمار فيه  بعد اأن تاأكد 

لها اأن ال�ستثمار يف التعليم يحقق عائد اأكرب)2(.
العامل  جمتمعات  بع�ص  حققتها  التي  النهو�ص  م�ستويات  تاأملنا  واإذا 
الثالث، ف�سوف جند اأنها اجتهت بالأ�سا�ص اإلى تطوير نظمها التعليمية، 
ولقد حدث ذلك يف جمتمعات عديدة بغ�ص النظر عن نظمها وتوجهاتها 
الأيديولوجية ؛ مثل : ال�سني ، الهند ، كوريا اجلنوبية ، وماليزيا . حيث 
اجتهت هذه املجتمعات اإلى تاأ�سي�ص البيئة املالئمة لنظام تعليمي متطور 
وفعال، وهي البيئة التي ت�سمنت و�سع التعليم، وبخا�سة التعليم العايل، 
يف مكانة متقدمة كاإحدى اأولويات املجتمع. ويدخل يف اإطار حتقيق البيئة 
املالئمة لتطوير النظام التعليمي وتاأكيد فاعليته تطوير موؤ�س�سات التعليم 
ميتلكون  خريجني  وتاأهيل  بتعليم  املوؤ�س�سات  هذه  تقوم  بحيث  العايل 
املوؤهالت املالئمة ل�سوق العمل، بحيث تكتمل دائرة ال�ستثمار القت�سادي 
التعليمية،  املوؤ�س�سات  هذه  تطوير  يتطلب  الذي  الأمر  وهو  التعليم،  يف 
عن  التخلف  لأن  وذلك  املعا�سرة،  ال�سوق  احتياجات  مع  تتوافق  بحيث 

مراعاة متطلبات ال�سوق، �سوف يزيد من معدلت البطالة )3(.

أوال: أهمية الدراسة:
التحليل  ت�ستخدم  التي  القليلة  الدرا�سات  من  الدرا�سة  هذه  تعد 
ال�سو�سيولوجي لدرا�سة التعليم العايل  واجلامعات اخلا�سة  والتي مل حتظى 
باهتمام كبري من الباحثني ال�سويولوجني حتى الآن. واإن درا�سة مبثل هذه 
تنبع  اأمن وطني وقومي، ومن ثم  العايل ق�سية  التعليم  الأهمية ميثل فيها 
اأهمية هذه الدرا�سة التي عاجلت ق�سايا التعليم العايل يف اإطارها القومي 

دون تاأثر باجتاهات اأو انحياز اإلى تيار يبعدها عن امل�سالح القومية .
مبوؤ�س�سات  العايل  التعليم  ربط  ق�سية  بطرح  اهتمامًا  الدرا�سة  تظهر  كما 
الجتماعية  امل�سئولية  باعتبار    ، والعمل  التنمية  ق�سايا  وخدمة  الإنتاج 
التعليم  موؤ�س�سات  بني  التبادلية  العالقة  اإطار  ويف  التعليمية  للموؤ�س�سات 
اأن  �ساأنه  من  الطرح  هذا  مثل  واإن  املختلفة،  املجتمع  وموؤ�س�سات  العايل 

الألفية:  مطلع  يف  العربية  جامعاتنا  زاهر،  الدين  �سياء  حممد   .2
2000م،  الهند�سية،  الدار  مطابع  القاهرة:  وخيارات،  حتديات 

�ص9. انظر اأي�سًا 
مكتبة  القاهرة:  القت�سادية،  والتنمية  التعليم  نوفل،  نبيل  حممد   .3

الأجنلو امل�سرية، 1979م،  �ص83.
درا�سات  مركز  العربي،  العامل  يف  التعليمي  ال�سالح  ليلة،  علي   .4

اخلليج العربي، احللقة النقا�سية ال�سابعة، 2005م ، �ص7.

ويعمل  التعليم  مب�ستوى  ويرتقي  ذاتها  التعليمية  العملية  تطوير  على  يعمل 
على تطويره، كما اأنه يلبي احتياجات املجتمع . كما  تطرح الدرا�سة  بع�ص 
الأمناط غري التقليدية للتعليم العايل، يف �س�ء ما ينا�سب التعليم وواقعه ، 
وما يتوفر له من اإمكانيات وفر�ص متاحة، ويف �سوء ما يت�سق مع املنظومة 
الدرا�سة  وتهتم   . ومتطلباته  املجتمع  احتياجات  يلبي  ومبا  للتعليم  الكلية 
من  له  تتعر�ص  ما  لتجاوز  حماولة  يف  اخلا�سة  اجلامعات  اأو�ساع  بتحليل 
خاللها  من  ميكن  اإمكانيات  من  لديها  يتوفر  ملا  وال�ستفادة  م�سكالت، 

الرتقاء مب�ستوى التعليم اجلامعي اخلا�ص .

: أهداف الدراسة:
ً
ثانيا

يف . 1 التعليمية  للعملية  الداخلية  التحديات  اأبرز  حتديد  الدرا�سة  حتاول 
موؤ�س�سات التعليم العايل .

حماولة الوقوف على املتغريات العاملية والتحديات اخلارجية التي ميكن . 2
اأن توؤثر على موؤ�س�سات التعليم العايل.

اإلقاء ال�سوء على اأهم امل�سكالت التي تواجه موؤ�س�سات التعليم العايل يف . 3
جمال الإدارة، والتمويل والإنفاق.

لتمويل . 4 التقليدية  طرح جمموعة من احللول واملقرتحات  والبدائل غري 
التعليم العايل.

تهدف الدرا�سة لتقدمي بع�ص برامج التطوير الإداري ملوؤ�س�سات التعليم . 5
العايل.

حتاول الدرا�سة حتديد مدى امكانية ال�ستفادة من بع�س الأمناط غري . 6
والتعليم  املفتوح،  والتعليم  بعد،  عن  كالتعليم  العايل  للتعليم  التقليدية 

الإلكرتوين، باعتبارها بدائل م�ستقبلية للتعليم العايل.
حتاول الدرا�سة حتديد اأبرز امل�سكالت التي تواجه اجلامعات اخلا�سة.. 7
مقرتح . 8 ت�سور  تقدمي  خالل  من  ا�ست�سرافية  روؤية  طرح  الدرا�سة  حتاول 

ي�ستهدف تطوير اجلامعات اخلا�سة.

: تساؤالت الدراسة.
ً
ثالثا

تطرح الدرا�سة ت�ساوؤًل رئي�سيًا ميكن �سياغته على النحو الآتي:
البدائل  وما  ؟  العايل  التعليم  تواجه  التي  التحديات  اأبرز  ما 

امل�ستقبلية املطروحة ملواجهتها ؟
وميكن  الفرعية،  الت�ساوؤلت  من  جمموعة  الت�ساوؤل  هذا  عن  ويتفرع 

اإجمالها يف:
ما اأبرز امل�سكالت التي تواجه اإدارة موؤ�س�سات التعليم العايل؟

ما اأبرز حتديات التمويل والإنفاق ملوؤ�س�سات التعليم العايل؟
ما اأبرز التحديات الداخلية للعملية التعليمية بالتعليم العايل؟

ما اأبرز التحديات اخلارجية التي تواجه التعليم العايل؟
ما اأهم البدائل امل�ستقبلية املطروحة ملواجهة حتديات التعليم العايل؟

ما واقع اجلامعات اخلا�سة   ؟ وهل ت�سلح بدياًل م�ستقبليًا للتعليم العايل؟ 
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الدراسات

نتائج الدراسة

التصور المقترح لتطوير التعليم العالي
أوال: إدارة مؤسسات التعليم العالي:

• للبناء 	 الأ�سا�سية  التكوينات  باعتبارها  التابعة،  الوحدات  اأو غريها من  املعهد  اأو  الكلية  الإدارة اجلامعية على م�ستوى  تدعيم 
اجلامعي التي ينبغي اأن تتمتع بدرجة منا�سبة من املرونة، وحرية احلركة الإدارية، والتاأكيد على اخت�سا�ص التق�سيمات املركزية 
باإدارة اجلامعة بالوظائف ال�سرتاتيجية على امل�ستوى اجلامعي العام، مع ترك ال�سوؤون التف�سيلية لالإدارة املخت�سة بالكليات 

واملعاهد والوحدات التابعة.
• تقوم مقرتحات التطوير الإداري على اأ�سا�ص تقدمي اإطار عام ت�سرتك فيه كل اجلامعات، على اأن تتولى كل جامعة اإعداد 	

مبداأ  احرتام  ثم  ومن  وتقنية،  ب�سرية  اإمكانيات  لها من  يتوافر  وما  تطورها  ومرحلة  ينا�سب ظروفها  الإدارية مبا  نظمها 
التمايز بني اجلامعات.

• القبول مببداأ التمايز والختالف يف النظم الإدارة حتى بني الكليات واملعاهد والوحدات التابعة لنف�ص اجلامعة، وذلك مبا يتفق 	
مع طبيعة وظروف كل منها.

• تدعيم الالمركزية يف عالقة اجلامعة بوزارة التعليم العايل واملجل�ص الأعلى للجامعات،  ويف عالقة الكليات واملعاهد بغريها 	
من الوحدات اجلامعية باإدارة اجلامعة.

• تفعيل دور املجال�ص اجلامعية، وتن�سيط م�ساهمتها يف التفكري ال�سرتاتيجي مل�ستقبل اجلامعة، وتنمية العمل امل�سرتك بني 	
املجال�ص على م�ستوى اجلامعة ووحداتها.

وتتمثل العنا�سر الأ�سا�سية لربنامج التطوير الإداري املقرتح بالآتي)1(:
اإعادة �سياغة فل�سفة الإدارة اجلامعية واأهدافها.. 1
اإعادة ترتيب التنظيم الإداري للجامعة.. 2
اإعادة ترتيب العالقات بني اإدارة اجلامعة والكليات واملعاهد والوحدات التابعة لها.. 3
اإعادة هند�سة نظم واإجراءات العمل الإدارية.. 4
اإعادة هيكلة وتطوير القوى الب�سرية يف قطاع ال�سوؤون الإدارية.. 5
تطوير نظم اختيار وتقومي اأداء القيادات الإدارية اجلامعية.. 6
التو�سع يف تطبيقات نظم املعلومات وا�ستخدام احلا�سبات الآلية يف خمتلف مرافق واأن�سطة اجلامعة ووحداتها.. 7
اإن�ساء نظم واآليات �سبط وتاأكيد اجلودة يف مرافق اجلامعة الإدارية.. 8
اإن�ساء نظم واآليات التخطيط ال�سرتاتيجي ومتابعة تقومي الأداء اجلامعي.. 9
مراجعة هياكل واخت�سا�سات واأو�ساع الوحدات ذات الطابع اخلا�ص، وتاأكيد التكامل فيما بينها واإلغاء حالت الزدواج . 10

والتداخل بني اأن�سطتها وبني الأق�سام العلمية والكليات والودات التابعة لها.
اإن�ساء نظم واآليات تنمية وتطوير الهياكل التنظيمية ، ونظم وتقنيات العمل، وتدريب وتنمية املوارد الب�سرية.. 11
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1. التعليم املمول ذاتيًا: 
احلكومية،  املوازنة  من  عليه  الإنفاق  يتم  ل  الذي  التعليم  به  ويق�سد 
واإمنا من خالل الر�سوم الدرا�سية التي يدفعها الطالب امللتحقون بهذه 

النوعية من التعليم، وت�سمل:
• التعليم املفتوح وامل�سائي.	
•  التعليم املوازي.	
•  تعليم الطالب الوافدين.	
•  التعليم عن بعد.	
•  التعليم اللكرتوين.	
• برامج التعليم امل�ستمر والتدريب التحويلي.	

2. برامج خدمة املجتمع:

وت�سمل:

اأجور  لقاء  واأفراده،  املجتمع  ملوؤ�س�سات  والفنية  العلمية  ال�ست�سارات 
منا�سبة يدفعها امل�ستفيدين، مثل املكاتب ال�ست�سارية لأعمال الهند�سة، 
والزراعية،  البيئية  امل�سكالت  وعالج  الإح�سائي،  التحليل  ومراكز 

مراكز ال�ست�سارات الرتبوية والنف�سية والأ�سرية.
اخلدمات التقنية املتطورة: ويحتاج املجتمع اإلى النتاجات ذات التقنية 
العالية، مثل: برجميات الكمبيوتر امل�ستخدمة يف احلا�سبات، وت�سنيع 

بع�ص الأنزميات واملواد ال�سيدلنية املتطورة.

: تمويل التعليم العالي:
ً
ثانيا
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3. الن�ساطات البحثية: 

وت�سمل:
واملوؤ�س�سات  العلمية  املوؤ�س�سات  بني  تتم  والتي  البحثية:  العقود  اأ- 
ال�سناعية الكربى، بهدف تطوير ال�سناعة وامل�ساهمة يف الإنتاج.

البحث امل�سرتك مع القطاع اخلا�ص: وفيه تقوم القطاعات ال�سناعية  ب- 
الباحثون  قيام  مقابل  للجامعات  مايل  دعم  بتقدمي  اخلا�سة 
اجلامعيون وقطاع ال�سناعة بتوحيد اجلهود للقيام باأبحاث م�سرتكة.

هيئات  لأع�ساء  عمولت  تقدم  فيها  ويتم  البحثية:  العمولت  ج- 
التدري�ص من قبل املوؤ�س�سات الإنتاجية، ومن خالل اجلامعة التي 

تتعاقد معها للقيام بالأبحاث العلمية املطلوبة)4(.

4. م�ساركة الوزارات والهيئات
    الر�سمية يف التمويل:

للوزارات  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  م�ساركة  طريق  عن  ذلك  ويتم 
والهيئات الر�سمية، التي حتتاج اإلى نوعية متخ�س�سة من اخلريجني، 
الربامج  وتقدمي  التعليمية،  العملية  باإدارة  التعليم  موؤ�س�سات  وتقوم 
املنا�سبة، وتقوم الوزارات والهيئات املعنية بتمويل تلك التخ�س�سات، 
وهنا ميكن للموؤ�س�سات التعليمية م�ساركة وزارات البرتول، والتعدين، 
وهيئة  واملالية،  والتجارة،  والعدل،  وال�سحة،  والكهرباء،  وال�سناعة، 
التخ�س�سات  ... يف تدبري احتياجاتها من  وامل�ساحة  الطريان املدين 

املختلفة بجودة عالية.

5. الن�ساطات االإنتاجية: 
ميكن اأن تقدم بع�ص الكليات التطبيقية مثل: كلية الزراعة، والطب 
البيطري، والفنون اجلملية... بع�ص امل�سروعات الإنتاجية من خالل 
والنباتي،  احليواين،  الإنتاج  جمال  يف  والور�ص  واملعامل،  املزارع، 
يف  اجلامعة  مطابع  ا�ستغالل  وميكن   ،  ... والكيميائي  والدوائي، 
طباعة الكتب، ون�سرها مبا يتوافر لها من اإمكانيات مادية، وجمهور 

ميكن اأن ي�سرتي هذه اخلدمة. 

6. التمويل اخلا�ض:
الذي ي�سارك فيه القطاع اخلا�ص مع الدولة، وعلى الدولة اختيار 

النمط الذي ينا�سبها من هذا التمويل.

7. الوقف والهبات والتمويل االأهلي:
الوقف  منظومة  تطوير  خالل  من  ميكن  اأنه  الباحث:  ويقرتح 

اجلامعي  التعليم  متويل  واآخرون،  حامد   ال�سالم  عبد  حممد   .5

واجتاهاته املعا�سرة، القاهرة: عامل الكتب، 2008م،  �ص 168- 170.

التطبيقات  مع  تتنا�سب  وتطويرها، حتى  التمويلة  بنيتها  الإ�سالمي يف 
�سكوك  طرح  خالل  من  ال�سرعية،  اأ�سولها  يخالف  ل  ومبا  املعا�سرة، 
واأ�سهم و�سندات وقفية، الأمر الذي �سوف ينعك�ص على حجم هذا الوعاء 
املايل من الزيادة، التي ميكن من خاللها تنفيذ ال�سرتاتيجيات الآتية: 

اأ-  ا�سرتاتيجية التدخل االإ�سالحي:
من  قائم  هو  ما  اإ�سالح  اإلى  الإ�سالحي  التدخل  ا�سرتاتيجية  تهدف 
جامعات وموؤ�س�سات للتعليم العايل، بتقدمي بع�ص الو�سائل ال�سالحية، 
اإن�ساء املراكز البحثية، والوحدات ذات الطابع خلا�ص، ومراكز  مثل: 
اخلدمة العامة، وخدمة املجتمع، ودعم املقررات الدرا�سية والكرا�سي 
املنح  وتقدمي  احلديثة،  والربامج  التخ�س�سات  اإن�ساء  ودعم  العلمية، 
العليا،  الدرا�سات  طالب  ودعم  واملتفوقني،  القادرين  لغري  الدرا�سية 
احلا�سب  لتعليم  ومراكز  اخلا�سة،  للفئات  واأق�سام  مراكز  واإن�ساء 
واملعامل  التجهيزات  وتوفري  اجلامعي،  الكتاب  ودعم  واللغات،  الآيل 
الطالبي  الإ�سكان  خدمات  يقدم  اأن  وميكن  واملكتبات،  واملختربات 
امل�ست�سفيات  اإن�ساء  يف  الوقف  ي�سهم  اأن  وميكن  اجلامعية،  واملدن 
كليات  واإن�ساء  باجلامعات،  واملالعب  الريا�سية  واملراكز  التعليمية، 

ومعاهد يف كنف اجلامعات القائمة. 

ب- ا�سرتاتيجية التدخل اجلذري للوقف:

تقوم هذه ال�سرتاتيجية على تبني املوؤ�س�سات الوقفية والأهلية لإن�ساء 
جامعة غري ربحية، تخدم بها حاجة املجتمع، وتلبي فيها احتياجاته من 
الربامج والتخ�س�سات التي يحتاجها �سوق العمل ومتطلبات التنمية، 
واإن�ساء مثل هذه اجلامعة يحتاج اإلى و�سع العديد من ال�سوابط التي 
ت�سور  فيه  يب�سط  مفرد،  بحث  اإلى  يحتاج  ما  وهو  جناحها،  ت�سمن 

علمي مقرتح لهذه اجلامعة.

ج- ا�سرتاتيجية البدائل امل�ستقبلية والأمناط غري   
      التقليدية للتعليم:

اأمناط  واإقامة  دعم  يف  والأهلية  ال�قفية  امل�ؤ�س�سات  ت�سهم  اأن  ميكن 
تعليمية غري تقليدية وبدائل م�ستقبلية، قد يحتاجها النظام التعليمي 
واجلامعات  الإلكرتوين،  والتعليم  بعد،  عن  التعليم  مثل:  القائم، 
واملمتد،  امل�ستمر  التعليم  وبرامج   .. املفتوح  والتعليم  الفرتا�سية، 
ذلك  يتم  اأن  وميكن  التحويلي،  والتدريب  والتعاوين،  املوازي  والتعليم 
من خالل اتفاقيات علمية مع اجلامعات وكذلك من خالل ال�سراكة مع 

الهيئات واملوؤ�س�سات الإنتاجية.

الدراسات
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 : مواجهة التحديات الخارجية 
ً
ثالثا

والداخلية  للتعليم العالي.
�سرورة تكثيف ا�ستخدام تقنيات املعلومات والنرتنت يف موؤ�س�سات . 1

التعليم العايل مل�اجهة �سغ�ط الع�ملة والث�رة املعل�ماتية.
تفعيل نظم واآليات لتقييم اأداء اجلامعات واملعاهد العليا يف �سوء املعايري . 2

الدولية بعيدًا عن التقييم املحلي الذي مييل اإلى ما ي�سبه التقييم الذاتي.

العاملي . 3 ال�سوق  ملتغريات  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  مواكبة  اأهمية 

واملحلي حتى ل تنعزل عن التاأثري وامل�ساركة، وحتى ت�ستطيع املبادرة 

بتقدمي تخ�س�سات غري تقليدية يحتاجها ال�سوق.

اأهمية تقدمي برامج درا�سية دولية حتتاجها املوؤ�س�سات وال�سركات . 4

الأجنبية واملتعددة اجلن�سية، والت�سويق لتلك الربامج وخريجيها يف 

ال�سوق املحلي والإقليمي والدويل.

ملوؤ�س�سات . 5 اخلارجية  بالعالقات  والهتمام  لالت�سال  قنوات  فتح 

الطلب  لتلبية  للتعاون؛  واتفاقيات  �سراكات  وعقد  العايل،  التعليم 

على التخ�س�سات املتجددة واملهارات املتقدمة.

ارتباطه . 6 �سرورة  مع  واجلامعي،  العايل  التعليم  على  الطلب  تلبية 

باحتياجات �سوق العمل ومتطلبات التنمية.

التو�سع يف التخ�س�سات العلمية والتقنية والتكنولوجية التي تخدم . 7

خمططات التنمية، واحلد من التو�سع يف الدرا�سات النظرية.

توفر . 8 بعد  اإل  الإقليمية  اجلامعات  فروع  ا�ستقالل  يف  التو�سع  عدم 

اإلى  احلاجة  دون  للعمل  اجلامعة  توؤهل  التي  الكاملة  املقومات 

اجلامعة الأم.

وموؤ�س�سات . 9 العايل  التعليم  موؤ�س�سات  بني  الربط  تكري�ص 

اختبار  اإلى  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  حاجة  باعتبار  الإنتاج، 

موؤ�س�سات  وحاجة  الإنتاج،  مواقع  يف  طالبها  وتدريب  جتاربها، 

وتطوير  واملتخ�س�سة،  املدربة  العاملة  والأيدي  العلم  اإلى  الإنتاج 

التقنية لزيادة اإنتاجها، وهذا ما توفره موؤ�س�سات التعليم العايل.

م�ستوى . 10 برفع  الهتمام  مع  تدريجيًا  التعليم  تعريب  عمليات  دعم 

اللغات الأجنبية للكليات والتخ�س�سات التي تدر�ص باللغة العربية.

تعميق وتعزيز مفهوم تكافوؤ الفر�ص، وحتقيق العدالة الجتماعية . 11

عند و�سع اخلطط وال�سيا�سات التعليمية يف جميع مراحل التعليم، 

واعتبارها متطلبًا �سروريًا عند اللتحاق باأي موؤ�س�سة تعليمية.

فكرة طرح مرجع . 12 نحو  الكتاب اجلامعي  فكرة  �سيطرة  التحول من 

اأ�سا�سي يف املادة الدرا�سية، يت�سم بال�سمول والإحاطة يف التخ�س�ص، 

والعمق يف الطرح، وهو ما ميكن تقدميه من خالل الق�سم العلمي.

و�سع �سيا�سة م�ستقرة حتدد اآليات لتطوير املناهج الدرا�سية يف كل . 13

جامعة لتواكب اآخر التطورات املحلية والعاملية.

ال�ستمرار يف تقدمي برامج لتنمية قدرات اأع�ساء هيئة التدري�ص . 14

يف املجالت العلمية واملهارية. 

دعم وتطوير املكتبات اجلامعية واملعامل والور�ص، وتوفري الأجهزة . 15

والأدوات الالزمة لتنمية مهارات الطالب.

اأنظمة المتحانات والتقومي؛ لتعتمد على التعلم الن�سط، . 16 حتديث 

والبحث  النقدي،  والتحليل  امليدانية،  والتجارب  امل�سكالت،  وحل 

وال�ستك�ساف.

الفرعية . 17 املراكز  توفري  خالل  من  بعد،  من  التعليم  يف  التو�سع 

مع  منطية،  غري  تخ�س�سات  وتقدمي  الأكادميي،  املر�سد  واإعداد 

مراعاة توفري اآليات اجلودة.

له . 18 متكاماًل،  نظامًا  باعتباره  املفتوح،  التعليم  بنظام  الهتمام 

فل�سفته واأهدافه وبراجمه وهياكله، التي ميكن من خاللها جتاوز 

كثري من املعوقات التي تواجه النظم التقليدية. 

اأهمية ال�ستفادة من الإمكانيات الهائلة التي توفرها نظم التعليم . 19

التعليم   – املفتوح  التعليم   – بعد  عن  )التعليم  التقليدية  غري 

الإلكرتوين( يف اإن�ساء جامعة م�ستقلة، تقوم على هذه النوعية من 

التعليم ب�سراكة مع املوؤ�س�سات الإنتاجية وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

واهلل املوفق

د. اأمين اأحمد زيتون
املدر�ض بعمادة الربامج التح�سريية

جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية
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والبحوث  للمقاالت  قراءته  خالل  من  وباحث  إنسان  لكل  الهامة  العناصر  من  األدبي  التذوق  يعد 
اللغة  دراسة  في  الهرم  رأس  تمثل  التي  األدبية  النصوص  فهم  في  يساعد  فهو  والنصوص،  
وتعلمها، ويجعل الدارس قادرًا على تلمس مواطن الجمال في النص األدبي مما يوفر له المتعة 
والثقافة معًا قد تساعد هذه المهارة على تنمية ملكة اإلبداع عند الطلبة ومحاكاة النصوص الراقية.

الصفحة األدبية
مهارات التذوق األدبي
 بقلم : الدكتور أسامة بن محمد الموسى

الصفحة االدبية

والتذوق الأدبي كما عرف باأنه الكالم اجليد من ال�سعر اأو النرث الذى 
بتعليم  املهتمون  حدد  ولقد  م�ستمعًا،  اأو  كان  قارئًا  املتلقي  �سعور  يثري 
يدرب  اأن  الأدب  معلم  على  يجب  التي  املهارات  من  جمموعة  الأدب 
اأهم هذه  التالميذ عليها يف �سبيل تنمية التذوق الأدبي لديهم واإليك 

املهارات:
1- حتديد الوحدة املو�سوعية يف الن�ص الأدبي.

2- الك�سف عن احلركة النف�سية يف الن�ص. 
3-  التمييز بني مكونات ال�سور الأدبية )الألفاظ، الرتاكيب ، ال�سور 

اخليالية ،العواطف(. 
وال�سياغة. الفكرة  بني  التالوؤم  ومدى   ، الكلمة  اأهمية  تو�سيح   -4 
وتف�سريه الرمز،  وفهم  املعنويات،  جت�سيد  يف  الأديب  مهارة  بيان   -5 

التي  ال�سخ�سية  خط�ط  ت�س�ير  يف  الأدبية  ال�س�ر  تاأثري  ت��سيح   -6

تناولها املوؤلف. 
اأو  تركيب،  اأو  )كلمة،  ال�سياغة  كل جزئية من جزئيات  اأثر  بيان   -7

�سورة( على  ا�ستثارة اجلو النف�سي الذي يريد الأديب اإثارته.  
املقروء.  على  احلكم  يف  الأدبي  الن�ص  من  �سواهد  ا�ستخدام   -8 
اأو�سحها،  واختيار  جلودتها،  تبعا  والأبيات  الق�سائد  ترتيب   -9

واأ�سدقها يف متثيل نواح خمتلفة من خ�سائ�ص الن�ص.
10- املوازنة بني ن�سني اأدبيني يف مو�سوع واحد.

--------------
امل�سدر:

- منتديات جامعة امللك في�سل. 

- منتديات حدائق اللغات والعلوم الإن�سانية.
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من لطائف اللغة العربية

قال أحد الفصحاء : إن الدنيا إن أقبلت بلت ، وإن أدبرت برت ، وإن أطنبت نبت، أو أركبت كبت، أو أبهجت 
هجت، أو أينعت نعت ، أو اكرمت رمت، أو سامحت محت، أو واصلت صلت، وإن بسطت سطت .

ويقال إن رجال فارسيًا كان يجيد اللغة العربية حتى ظن الناس أنه من العرب األقحاح  أصحاب البالغة 
و الفصاحة، و كان يقول دائما: أنا أجيد العربية أفضل من العرب أنفسهم، وال يعرف أحد أننى من 
األعاجم ، فأشار عليه  بعض أصدقائه أن  اذهب إلى فالن – وكان رجال من أفصح أهل زمانه -  و حادثه، 
فإن لم يعرف أنك أعجمى سلمنا لك، فذهب الفارسى إلى منزل الرجل، وطرق الباب، فصاحت بنت 
صغيرة من داخل البيت: من بالباب ؟ فرد الفارسى: أنا رجل  من العرب وأريد أباك، فقالت : أبي  فاء 
إلى الفيافى، فإذا فاء الفيء أفاء؛ أي: )ذهب إلى الصحراء، فإذا ذهب الظل وغابت الشمس وحل 
الظالم عاد(. فقال لها الفارسي: ماذا تقولين؟ . فأعادت القول، وقالت له كما قالت ، ولم يفهم 
الفارسي قولها، و ظل يراجعها مرات و مرات وهى ترد عليه بنفس القول، وهو ال يفهم شيئا مما 
تقوله، فنادتها أمها: من بالباب يا بنية ؟ فردت: رجل أعجمي يا  أماه ، ورجع الفارسي خائبًا وهو يردد:  

تلك الصغيرة عرفت أننى  أعجمي، فكيف لو قابلت أباها؟
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استراحة العدد
الحسود والبخيل

وقف ح�سـود وبخـيل بني يدي اأحـد املـلوك ، فقال لهـما : متنيا مني ما 
تريدان فاإين �سـاأعطي الثاين �سعف ما يطلبه الأول . ف�سار اأحدهما 
يقول لالآخـر اأنت اأول ، فتـ�سـاجرا طويال ، و كان كل منهما يخ�سى اأن 
اإن   : امللك  . فقال  الآخـر �سعف ما ي�سيبه  لئـال ي�سـيب   ، اأول  يتمنى 
مل تفعـال ما اآمركما قطعت راأ�سيكما . فقال احل�سـود : يا مولي اقلع 

اإحـدى عيـنَي!

الحطيئة والهجاء
النا�ص  اأهجى  من  وكان  بذيئا،  فاح�سا  لذعا  احلطيئة   ال�ساعر  كان 
وكان النا�ص يتحا�سونه خمافة ل�سانه، وهو ل ينته و ملا �سج النا�ص من 

هجائه رفعوااأمـره
الىاأمري املوؤمنني عمــر بن اخلطاب  -ر�سى اهلل عنه – فتهدده بقطع 
ل�سانه فقال له : اإنني و اهلل يا اأمري املوؤمنني قد هجوت اأبي اأمي وزوجتي 

و نف�سي، فتب�سم عمر ثم قال له : ما الذى قلت ؟ قال :
 قلت الأبي 

فبئ�ص ال�سيخ اأنت لدى متيم    وبئ�ص ال�سيخ اأنت لدى املعالى . 
وقلت الأمي  :

تنحي و اجل�سي مني بعيدا    اأراح اهلل مـــنك العاملينا 
اأغربال اإذا ا�ستودعت �سرا    و كانونا على املتحدثينا 

حياتك ما علمت حياة �سوء    وموتك قد ي�سر ال�ساحلينا 
و قلت المراأتي : 

اأطّوف ما اأطوف ثم اآوى     اإلى بيت قـــعيدته لـــكاع 
و قلت  لنف�سي  وقد نظرت يف بئر فراأيت وجهى : 

اأبت �سفتاي اليوم األ تكلما       ب�سوء فم اأدرى ملن اأنا  قائله 

اأرى لى وجها �سوه اهلل خلقه    فقبح مـــن وجه و قبح حامله 

قال ابن المعتز يصف القلم:
ز جليو�ص الكالم، يخدم الإرادة، ول ميلُّ ال�ستزادة، ي�سكت  القلم جمهِّ

واقًفا، وينطق �سائًرا، على اأر�ص بيا�سها مظِلم، و�سوادها م�سيء.

المهدي ووزيره والشاعر
خرج املهدي لل�سيد وكان برفقته وزيره علي بن �سليمان وال�ساعر اأبو دلمة ..
املهدي ظبيا  �سهم  اأ�ساب  نحو قطيع غزلن  �سهامهم  �سوبوا  وعندما 
فابت�سم  ال�سيد  كالب  اأحد  خطاأ  وزيره  �سهم  اأ�ساب  بينما   ، فاأرداه 

املهدي والتفت اإلى اأبي دلمة الذي فهم الطلب فقال:
�سوب املهدي غزال .... �سك بال�سهـم فـوؤاده

وعلـي بـن �سليمـــا .... ن رمـى كلبـا ف�سـاده
فهنيـئـــا لـهـمـــــــا .... كل امرئ ياأكل زاده!

استراحة العدد
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رجال تضرب بوصفهم األمثال

ار: يضرب به المثل في مقابلة اإلحسان باإلساءة فيقال: )جزاء سنمار(. سنمار رجل رومي بنى قصر الخورنق بظهر  سنمَّ

الكوفة للنعمان، وعندما أتم بناءه، وقف سنمار والنعمان على سطح القصر، فقال النعمان له: هل هناك قصر مثل هذا 

القصر؟، فأجاب كال، ثم قال: هل هناك بناء غيرك يستطيع أن يبني مثل هذا القصر؟، قال: كال، ثم قال سنمار مفتخرا: 

أال تعلم أيها األمير أن هذا القصر يرتكز على حجر واحد، وإذا أزيل هذا الحجر فإن القصر سينهدم، فقال: وهل غيرك يعلم 

موضع هذا الحجر؟، قال: كال، فألقاه النعمان عن سطح القصر، فخر ميتا، وإنما فعل ذلك لئال يبني مثله لغيره، فضربت 

العرب به المثل بمن يجزى باإلحسان اإلساءة.

األحنف بن قيس: يضرب به المثل في الِحلم فيقال: )أحلم من األحنف(.

حاتم الطائي: يضرب به المثل في الجود والَكرم فيقال: )أجود من حاتم(.

سحبان وائل: يضرب به المثل في الَفصاحة فيقال: )أفصح من سحبان وائل(.

حكمة

فراسة وذكاء
كان يف اأحد الأزمان ال�سابقة ملكًا و وزيره يتجولن يف اململكة ، و عندما 
و  امللك  بني  التايل  احلديث  دار  الطريق  يف  العجزة  اأحد  اإلى  و�سال 

الرجل العجوز.
امللك: ال�سالم عليكم يا اأبي.

العجوز: و عليكم كما ذكرمت و رحمة اهلل و بركاته.
امللك: و كيف حال الثنني؟ 
العجوز: لقد اأ�سبحوا ثالثة.

امللك: و كيف حال القوي؟
العجوز: لقد اأ�سبح �سعيفًا.
امللك: و كيف حال البعيد؟
العجوز: لقد اأ�سبح قريبًا.

امللك: ل تبع رخي�سًا.
العجوز: ل تو�ص حري�سًا.

كل هذا امل�سهد دار و الوزير واقٌف ل يفقه �سيئًا منه، بل و قد اأ�سابته 
و  وزيره يف جولتهم،  و  امللك  ثم م�سى  ال�سدمة.  و  الريبة  و  الده�سة 
العجوز  الرجل  بيت  اإلى  الوزير  �سارع  ق�سره  اإلى  امللك  عاد  عندما 

لي�ستف�سر عن الذي حدث اأمامه يف ذلك النهار. و�سل اإلى بيت العجوز 
املال  العجوز طلب مبلغا من  و لكن  املو�سوع،  ا�ستف�سره عن  ومبا�سرة 
فاأعطاه الوزير األف درهم،فقال له العجوز: فاأما الثنني فهما الرجالن 

و اأ�سبحوا ثالثة مع الع�سا. 
ويف ال�سوؤال الثاين طلب العجوز �سعفي املبلغ الأول فاأعطاه األفني فقال: 
فاأما القوي فهو ال�سمع و قد اأ�سبح �سعيفًا، ثم طلب �سعفي املبلغ الذي 
قد  و  النظر  فهو  البعيد  فاأما  فقال:  اآلف  اأربعة  الوزير  فاأعطاه  قبله 

اأ�سبح نظري قريبًا. 
وعندما �ساأله الوزير عن ال�سوؤال الأخري امتنع العجوز عن الإجابة حتى 

اأعطاه الوزير مائة األف درهم فقال:
اإن امللك كان يعلم منك اأنك �ستاأتي اإيل لت�ساألني عن الذي حدث واأين 
�ساأ�سرح لك واأو�ساين باأن ل اأعطيك مفاتيح الكالم اإل بعد اأن اأح�سل 
على كل ما اأريد وها قد ح�سلت، ثم م�سى الوزير وهو مبهور مبا ح�سل 

معه يف ذاك النهار.

المشرف على الصفحة

أ.عبدالحكيم بن حسن النجار
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ملف العدد

تنمية مهارات الكتابة الجدلية والتفكير 

التأملي استبصار نحو تعلم ناقد

د. عبد العزيز محمد محمد على الدين
كلية اللغات والترجمة

فهي  الآخرين،  اإلى  ال�سخ�ص  اأفكار  لنقل  قيمة  اأداة  الكتابة  تعد 
ت�ساعد على التعبري عن امل�ساعر الداخلية، وهي اأكرث اأدوات التق�مي 
�سيوعًا يف اللغة الإجنليزية كلغة اأجنبية، وعلى وجه اخل�سو�ص يف 

الدول العربية.
اللغة  مقررات  يف  الكايف  الهتمام  تنال  ل  اجلدلية  فالكتابة 
الإجنليزية، وقد نتج عن ذلك تدن ملحوظ يف م�ستويات الطالب 
خا�ص.  ب�سكل  اجلدلية  والكتابة  عام،  ب�سكل  الكتابة  مهارات  يف 
ولعل ال�سبب الرئي�ص وراء ذلك هو اأ�ساليب التدري�ص، واملمار�سات 
يف  الإجنليزية  اللغة  معلمو  معظم  يتبعها  التي  ال�سائدة  ال�سفية 
مواءمته  ومدى  النهائي،  املنتج  على  تركز  والتي  الكتابة،  تدري�ص 
والتنظيم،  املحتوى،  ت�سمل  التي  للكتابة،  املعروفة  املعايري  مع 

وا�ستخدام املفردات، وال�ستخدام النحوي.
تعقيدًا،  اأكرث  احلديث  املجتمع  اأ�سبح  فقد  اأخرى،  ناحية  من 
الذي  الأمر  �سريع،  ب�سكل  ومتغرية  متاحة  املعلومات  و�سارت 
التفكري  على  القدرة  الطالب  لدى  ننمي  اأن  ال�سروري  من  جعل 
يف  ي�ساعدهم  التفكري  من  النوع  فهذا  يدر�سونه.  فيما  التاأملي 

تكوين عالقات وترابطات لتحقيق هذه الأهداف، واملحتوى الذي 
لهذه  اأف�سل  فهم  اإلى  الو�سول  يف  اأي�سًا  وي�ساعدهم  يدر�سونه، 
وعلى  اأخرى.  وم�سكالت  مواقف  يف  تطبيقها  ثم  ومن  العمليات،  
الذي  الع�سر  هذا  يف  التاأملي  للتفكري  امللحة  احلاجة  من  الرغم 
الكايف  الهتمام  ينال  ل  املجال  هذا  اأن  اإل  ال�سريع،  بالتغري  يت�سم 
التقليدية،  بالطرق  تدري�سها  يتم  التي  الإجنليزية  اللغة  يف مقررات 
ومناق�سة،  ت�سميع  من  ال�سفية  الغرف  يف  تتم  الروتينية  فالعمليات 
تنمية  اإلى  توؤدي  ل  �سريعة  ا�ستجابات  تقدمي  على  الطالب  جترب 

تفكريهم التاأملي.
واحلل املقرتح لهذه امل�سكالت هو تبني نظرية جديدة، ميكن عن 
طريقها تزويد الطالب مبا ي�ساعدهم ليتعلموا ب�سكل تاأملي، عندئذ 
خلق  فكرة  على  القائم  فريري(  )باولو  منوذج  اإن  القول  ميكن 
والتفكري  الكتابة اجلدلية،  تنمية مهارات  والعمل على  امل�سكالت، 
اإذ  الأخرى،  اللغة  الطالب يف مهارات  اأداء  تاأثري على  له  التاأملي 
ي�سبح الطالب اأكرث كفاءة يف ممار�سة ج�انب اللغة املختلفة، كما 

اأنهم ي�سبحوا مفكرين ناقدين عند ا�ستخدام اللغة. 
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