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ملتقى التنمية الزراعية بمنطقة
عسير يختتم جلساته بـ 14 توصية
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الأميير في�صل بن خالد بن  امللكي  ال�صمو 
عبدالعزيز اأمر منطقة ع�صر، على دعمه 
املتوا�صل وحر�صه الدائم على م�صروعات 
التنمية مبنطقة ع�صر، مبا فيها التنمية 
والييزراعيية، وكذلك  واملياه  البيئة  يف قطاع 
ليي�ييصيياحييب اليي�ييصييمييو املييلييكييي الأميييييير تييركييي 
بييين طييييال بييين عييبييدالييعييزيييز نيييائيييب اأمييير 
املنطقة، على رعاية �صموه مللتقى التنمية 
على  وحر�صه  ع�صر  منطقة  يف  الزراعية 
لفعاليات  ومتابعته  ال�صخ�صي  احل�صور 
خالد  امللك  وجلامعة  امللتقى،  هذا  ونتائج 
ممثلة يف معايل مديرها الأ�صتاذ الدكتور 
فييالييح بيين رجيييياء اهلل اليي�ييصييلييمييي، عييلييى دعييم 
و�صراكة اجلامعة مع هذا امللتقى، وبوزارة 
البيئة واملييييياه واليييزراعييية عييلييى مييبييادراتييهييا 
الييوطيينييييية الييكييرى امليينييبييثييقيية ميين بييرنييامييج 
الييتييحييول الييوطيينييي وروؤيييييية املييمييلييكيية 2030، 
اأن تطلق فر�صا جديدة  �صاأنها  والتي من 
وجميييييالت غييير ميي�ييصييبييوقيية يف تيينييمييييية هييذا 
القطاعات  �صمن  ال�صرتاتيجي  القطاع 

القت�صادية للدولة.
ا�ييصييتييمييرار  الييتييو�ييصيييييات:  �صملت  كييمييا 
املييلييتييقيييييات وامليييييوؤمتيييييرات وامليييعيييار�يييض عن 

للزراعة  كلية  لإن�صاء  خالد  امللك  جامعة 
التخ�ص�صات  مبختلف  البيطري  والطب 
باعتبارها متتلك  خلدمة منطقة ع�صر 
اأكيييير ميين 75% ميين الييغييطيياء اليينييبيياتييي يف 
و�صواحل  كبرة  حيوانية  وثيييروة  اململكة 
البحث  وتوجيه  دعييم  ال�صمكية،  اليييروة 
الزراعي  القطاع  اإلييى  املنطقة  يف  العلمي 
وامليييائيييي والييبيييييئييي مبيييا يف ذلييييك تيياأ�ييصييييي�ييض 
امللك  بجامعة  والييتييدريييب  للبحث  مييركييز 
التنمية  الزراعة وخدمة  خالد يف جمال 
الزراعية يف املنطقة ودعوة رجال الأعمال 
اإلى  التمويلية  وال�صناديق  وامل�صتثمرين 
متييويييل الييبييحييث الييعييلييمييي اليييزراعيييي ودعييم 

امل�صروعات الزراعية يف املنطقة.
واإ�صافة اإلى ذلك؛ �صملت التو�صيات: 
الييتيينييمييييية  دعيييييم  الإعييييييييام يف  دور  تييفييعيييييل 
التوعية  فيها  مبييا  املنطقة  يف  الييزراعييييية 
لدى  والوعي  الهتمام  وتعزيز  والإر�ييصيياد 
الزراعة  املييجييالت  يف  املنطقة  وبنات  اأبيينيياء 
اإن�صاء  بها،  املرتبطة  وال�صناعات  املختلفة 
مركز حلماية النباتات املهددة بالنقرا�ض 

يحيى التيهاني

ميينييطييقيية ع�صر؛  اليييزراعييييييية يف  الييتيينييمييييية 
�صوء  يف  امللتقى  لييهييذا  ا�صتكمال  لييتييكييون 
باأهمية  تيينييادي  الييتييي   2030 اململكة  روؤيييية 
الوطنية،  التنمية  يف  ودورهيييا  ال�صتثمار 
وا�صتمرار  الييزراعييييية،  التنمية  فيها  مبييا 
»ميييكيييتيييب خيييييييراء الإعيييييييييام ليييليييدرا�يييصيييات 
دويل  مييوؤمتيير  تنظيم  وال�ييصييتيي�ييصييارات« يف 
عيين الييتيينييمييييية الييزراعييييية بييخييرات عاملية 
مع  بالتعاون  ودولييييية  وطنية  وم�صاركات 
الهتمام  والييزراعيية،  واملييييياه  البيئة  وزارة 
بالتجارب الناجحة والتقنيات امل�صتحدثة 
يف جمييييالت اليييييروة اليينييبيياتييييية والييييروة 
وتطويرها  ال�صمكية  والييروة  احليوانية 
وفيييتيييح املييييجييييال مليييزييييد ميييين امليييييبيييييادرات يف 
بال�صلوكيات  الييتييوعييييية  الييقييطيياعييات،  هيييذه 
اليييغيييذائييييييية لييييدى امليييواطييينييين؛ مبيييا فيها 
الهييتييمييام بييالأغييذييية اليييزراعييييييية- ودعيييوة 
اإعيييامييييييية لييلييميي�ييصيياركيية ميييع وزارة  جييهييات 
ال�صحة  ووزارة  والييزراعيية  واملييييياه  البيئة 
لتنظيم  عييياقييية؛  ذات  اأخييييييرى  وجيييهيييات 
حيييميييات اإعيييامييييييية لييلييتييوعييييية بيياأهييمييييية 
اململكة  الأ�ييصيير يف  لييدى  الغذائي  الييتييوازن 
عيييامييية وميينييطييقيية عيي�ييصيير خيييا�يييصييية، دعيييوة 

أسبوعية جامعة
الملك خالد

اختتم ملتقى التنمية الزراعية مبنطقة 
عيي�ييصيير جييليي�ييصيياتييه، والييييذي رعيييياه �صاحب 
ال�صمو املييلييكييي الأميييير تييركييي بيين طييال 
اأمييييير منطقة  نيييائيييب  عييبييدالييعييزيييز  بييين 
خال  اأبييهييا  ق�صر  بفندق  وعقد  ع�صر، 
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جامعة امللك خالد الأ�صتاذ الدكتور فالح

بن رجاء اهلل ال�صلمي.
وقد نّظم هذا امللتقى »مكتب خراء 
التابع  وال�صت�صارات«  للدرا�صات  الإعييام 
جلييامييعيية املييلييك خييالييد بيياليي�ييصييراكيية مييع فييرع 
مبنطقة  واليييزراعييية  واملييييياه  البيئة  وزارة 
عيي�ييصيير، كييمييا �ييصيياهييمييت عييييدد مييين اجلييهييات 
الأخييرى يف �صراكات ا�صرتاتيجية مع هذا 
جامعة  ومنها  والتنظيم،  بالدعم  امللتقى 
املييلييك خييالييد، والييغييرفيية الييتييجييارييية بيياأبييهييا، 
ع�صر  ربييوع  و�صركة  اجلييزيييرة،  و�صحيفة 
اليييزراعييييييية، وميينيياحييل اليييييحيييييا، وعييييدد من 
والييتييجييارييية  واملييهيينييييية  العلمية  اجلييمييعيييييات 
اإجنيياح  �صاهم يف  كما  اأخييييرى،  ومييوؤ�ييصيي�ييصييات 
فييعيياليييييات هيييذا املييلييتييقييى رعييياييييات عيييدد من 

املوؤ�ص�صات الإعامية.
وا�صتمل امللتقى على عدد من املحاور، 
وهييييي: الييفيير�ييض ال�ييصييتييثييمييارييية اليينيياجييحيية 
يف قييطيياعييات الييييزراعيييية املييخييتييلييفيية واملييييييياه، 
الييدعييم  ت�صهيل  يف  املييالييييية  املييوؤ�ييصيي�ييصييات  دور 
ال�صمكية:  الييروة  الزراعية،  للم�صروعات 
الزراعية  ال�صياحة  والتحديات،  الفر�ض 
يف  اخلييا�ييض  القطاع  دور  ع�صر،  مبنطقة 
دعم التنمية الزراعية، الدرا�صات الرافدة 
البيئة  قييطيياع  والييتييطييوييير يف  لييا�ييصييتييثييمييار 

واملياه والزراعة.
وت�صمن امللتقى اأربع جل�صات علمية، 
وجل�صة تو�صيات ختامية، وجل�صة نقا�صية 
يف اليييييييوم اليييثييياين جلييميييييع املييي�يييصييياركييين يف 
حوالى  اجلل�صات  هذه  يف  و�صارك  امللتقى، 
30 �صخ�صية من خمتلف القطاعات املعنية 
بتقدمي  والييبييحييث،  وال�صتثمار  بييالييزراعيية 
اأكيييير مييين عيي�ييصييرييين ورقيييية عييلييمييييية وورقييية 
كثر  يف  م�صتفي�صة  نقا�صات  ودارت  عمل، 
اأفييرزهييا  الييتييي  واملييو�ييصييوعييات  الق�صايا  ميين 
تطوير  الييى  يييهييدف  ومييدرو�ييض  واع  نقا�ض 

جمال التنمية الزراعية يف املنطقة.
وقييييد خييييرج املييلييتييقييى بيييي 14 تييو�ييصييييية، 
�صملت: توجيه بال�صكر والتقدير ل�صاحب 

بعد زيارته التفقدية
لمدينة جامعة الملك خالد..

األمير تركي بن طالل:
روح الفريق الواحد 

للجامعة ستسهم 
في إكمال المشروع

)تفاصيل صفحة 4 و 5(

وفقا  اخلطوة  هييذه  وتيياأتييي  ا�صتثمارية،  �صركة  اإن�صاء  اإلييى  اجلامعة  تتجه 
بعد  ال�صلمي،  اهلل  رجيياء  بن  فالح  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  ملعايل مدير 
تد�صن �صاحب ال�صمو امللكي الأمر في�صل بن خالد بن عبدالعزيز اأمر 
ال�صندوق  خالد،  امللك  جامعة  لأوقيياف  الفخري  الرئي�ض  ع�صر  منطقة 
املا�صي،  الأربييعيياء  اأقيييييم  اليييذي  احلييفييل  يف  اجلامعة  لأوقييياف  ال�صتثماري 
القطاع اخلا�ض وتنطلق مب�صاريع  ال�صركة �صتعمل بروح  اأن  م�صددا على 
وحتقيق  تفعيلها  نييحييو  �صهولة  بييكييل  وال�ييصييتييثييمييارييية  الييوقييفييييية  اجلييامييعيية 
الإداري  الإجيييراء  باأهمية جتيياوز معوقات  اجلامعة  اإميييانييا من  اأهييدافييهييا، 
واللجنة  النظارة  جمل�ض  يف  لل�صركاء  املنا�صبة  البيئة  وتوفر  التقليدي 

ال�صتثمارية لأوقافها.
بييداييية مرحلة  اجلامعة  اأوقييياف  تد�صن  اأن  اإلييى  ال�صلمي  واأ�ييصييار   
من  وال�صتفادة  اجلامعة  قييدرات  خالها  من  تعزز  للجامعة  جديدة 
مقوماتها ولتحقيق الكفاءة للموؤ�ص�صة الأكادميية الكرى يف املنطقة، 
اإليه  الواقع، وما و�صلت  درا�صة  بعد  بناء موؤ�ص�صي داخلي  اإلى  و�صول 
ميدانية  زيييارات  خال  من  اململكة  يف  الوقفية  واملوؤ�ص�صات  اجلامعات 
خا�صة  ولييقيياءات  نقا�ض  وحلقات  عمل  وور�يييض  اململكة  مناطق  ملعظم 
وا�صتثمارها  بييالأوقيياف  عاقة  ذات  عامة  ونييدوات  موؤمترات  وح�صور 
ت�صمن  متخ�ص�صة  مبوؤ�ص�صات  معاملها  ر�صم  يف  م�صتعينن  الأمييثييل، 
كفاءة  باأعلى  املن�صود  الهدف  واإدارييية حتقق  علمية  اأ�ص�ض  وفق  ال�صر 
التي  ال�صرتاتيجية  اخلييطيية  بنيت  �صوئها  على  والييتييي  جييهييد،  واأقيييل 
�صارك فيها كل اأ�صحاب العاقة من اأ�صحاب الف�صيلة العلماء ورجال 
القت�صاد ورموز العمل الوقفي يف اململكة واأ�صاتذة اجلامعة وموظفيها 
وطابها واأبناء املجتمع الكرام؛ �صمانا لبناء خطة حمكمة على اأ�ص�ض 
بت�صكيل  العمل  هذا  توج  اأكفاء،  خييراء  اأيييدي  وعلى  ومنهجية  علمية 
جمل�ض نظارة متنوع الخت�صا�صات والهتمامات فيه من رموز العمل 
القت�صادي يف اململكة من هم قادرون على الأخذ باأوقافنا نحو هدفها 
ال�صتثماري املن�صود، يع�صدهم يف عملهم فريق ا�صتثماري متخ�ص�ض 
الق�صوى  لا�صتفادة  املحققة  معاملها  وير�صم  الوقفية  امل�صاريع  يعد 

منها متهيدا لعتمادها من جمل�ض النظارة.
املنطقة  تنمية  يف  ركينا  ركنا  اجلامعة  تكون  اأن  على  بالعمل  ووعييد 
من خال اأوقاف فاعلة حتقق اأهدافنا امل�صرتكة. اإلى ذلك، عقد جمل�ض 
النظارة لأوقاف اجلامعة اأول اجتماعاته، واأقر النظام الأ�صا�صي والائحة 
لاأمانة،  ال�صرتاتيجية  واخلطة  التنظيمي  والهيكل  واملالية  الإداريييية 
رئي�ض  وميينييح  ال�صتثمار،  جلنة  و�صاحيات  اأ�ييصييميياء  اعتماد  اإليييى  اإ�ييصييافيية 

املجل�ض والأمن العام ال�صاحيات الازمة لاأعمال.

محمد شامي

تتجاوز تحديات
اإلجراء اإلداري التقليدي

الجامعة تتجه 
إلى إنشاء شركة 

اسـتـثمارية



أمير عسـير يفتتح
مدينة األمير فيصل بن خالد للتربية الخاصة

يحيى التيهاني

الأميير  امللكي  ال�صمو  �صاحب  افتتح 
فييييي�ييصييل بييين خييياليييد بييين عييبييد الييعييزيييز 
اأمر منطقة ع�صر الأ�صبوع املا�صي، 
ميييديييينييية الأمييييييير فييييي�ييصييل بيييين خييالييد 
التابعة  بيياملييحيياليية،  اخلييا�ييصيية  للرتبية 
باملنطقة،  للتعليم  الييعيياميية  لييييياإدارة 
اليي�ييصييتييار  اأزاح  �ييصييمييوه  و�يييصيييول  وفيييييور 
عييين الييلييوحيية اليييتيييذكييياريييية، ثيييم اطييلييع 
مييركييز خييدمييات الرتبية  اأعييمييال  على 
اخلا�صة ومعهد التاأهيل بعد املرحلة 
املييتييو�ييصييطيية لييلييرتبييييية الييفييكييرييية، فيما 

امل�صائي،  الأن�صطة  مييركييز  �صموه  زار 
ونييييييييادي احليييييي واملييييعيييير�ييييض اخليييا�يييض 
بييطيياب وطييالييبييات الييرتبيية اخلييا�ييصيية 
توقيع  �صموه  و�صهد  التوحد،  ومركز 
العامة  الإدارة  بن  ال�صراكة  اتفاقية 
ال�صحية  ال�صوؤون  ومديرية  للتعليم 

يف املنطقة.
بييداأ احلفل اخلطابي  عقب ذلك 
كلمة  الذكر احلكيم، تاه  باآيات من 
الأ�صتاذ  باملنطقة  التعليم  عييام  ملدير 
خالها  من  اأكييد  كركمان،  اآل  جلوي 
حر�ض القيادة الر�صيدة على املواطن 
وال�ييصييتييثييمييار فيييييه بيياعييتييبيياره اليييروة 

على  اأدل  ول  ليييليييوطييين،  احلييقيييييقييييية 
الرتبية  بطاب  اهتمامها  من  ذلييك 
اأعيي�ييصيياء فاعلن  اخلييا�ييصيية؛ ليييييكييونييوا 
وتقديره  �صكره  مقدما  املجتمع،  يف 
ليي�ييصييمييو اأميييييير امليينييطييقيية ليييقييياء دعييمييه 
اإلى  لفتا  التعليم،  ومنا�صط  لرامج 
على  خدماتها  تقدم  املدينة  هييذه  اأن 

م�صتوى املنطقة اجلنوبية.
عقب ذلك األقيت كلمة الطاب، 
األقاها الطاب عبد العزيز اآل ظاهر، 
ا�يييصيييتيييعييير�يييض ميييين خييياليييهيييا مييعييانيياتييه 
مييييع مييير�يييض اليييتيييوحيييد مييينيييذ �ييصييغييره، 
والييتييحييديييات الييتييي واجييهييتييه، اإلييييى اأن 

اأ�صبح طالبا جامعيا يف ق�صم احلا�صب 
كييمييا حتييييدث عييين جتييربييتييه يف  الآيل، 

اللغة الإجنليزية.
تيييييا ذليييييييك ميييي�ييييصيييياركيييية وطييينييييييية 
للطالبة، درر اآل �صليم، فعر�ض مرئي 
لإجنييييازات الييرتبييييية اخلييا�ييصيية بتعليم 
عيي�ييصيير، ثييم اأوبيييرييييت »غيييييميية اخليير« 

قدمته جمموعة من الطالبات. 
ويف اخليييتيييام كييييرم �ييصييمييو الأميييير 
فييييي�ييصييل بييين خييالييد طيييياب وطييالييبييات 
املييييدييييينيييية احليييا�يييصيييلييين عيييليييى ميييراكيييز 
ميييتيييقيييدمييية يف عيييييييدد مييييين الييييرامييييج 

والأن�صطة على م�صتوى اململكة.

في�صل  الأمييير  مدينة  اأن  يييذكيير 
ت�صتمل  اخلييا�ييصيية  للرتبية  خييالييد  بيين 
اخلا�صة  الرتبية  خدمات  مركز  على 
امليي�ييصييانييدة )بيينيين، بييينيييات(، ويييعييمييل به 
اأق�صام ووحييدات متعددة، ومركز  وفق 
احليييي«،  »نييييادي  و  امل�صائية  الأنيي�ييصييطيية 
وييييحيييتيييوي عييلييى عييييدد مييين اليييقييياعيييات، 
واملاعب، وذلك لعاج التاآزر احلركي 
الع�صبي والب�صري وتقوية الع�صات 
الييدقيييييقيية ليييييذوي اليي�ييصييلييل الييدميياغييي 
اأنييدييية  وتاأ�صي�ض  وغييرهييم،  والييتييوحييد 
الألعاب  بجميع  للمنطقة  ومنتخبات 
واإقيييييياميييييية بييييييطييييييولت  لييلييميينييطييقيية يف 

وال�صن  الفئة  ح�صب  الألييعيياب،  جميع 
اإقامة الفعاليات العاملية  وامل�صاركة يف 
يهدف  اأنه  كما  والإقليمية،  والدولية 
اإلييييييى اإقيييياميييية الأنييي�يييصيييطييية الييريييا�ييصييييية 
وا�صتكمال  والرتفيهية  والتاأهيلية 
اليييييراميييييج اليييعييياجييييييية واليييتيييدرييييبييييييية 
الفئات،  جلميع  الريا�صي  والتدريب 
وفييييق الألييييعيييياب امليينييا�ييصييبيية لييكييل اإعيياقيية 
الطالبي  الن�شاط  اإدارة  مع  بالتعاون 
اأبييهييا لييذوي الإعيياقيية، واإك�صاب  ونيييادي 
كريا�صة  ال�صليمة  الييعييادات  الييطيياب 
امل�صي واألعاب القوى والقدم والرتفيه 

والألعاب الإلكرتونية.
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أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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في�صل  الأميير  امللكي  ال�صمو  باأمرها �صاحب  اأمييارة منطقة ع�صر ممثلة 
بن خالد بن عبدالعزيز، ونائب اأمرها �صاحب ال�صمو امللكي الأمر تركي 
خالد،  امللك  جلامعة  وامل�صاندة  الدعم  كل  تقدم  عبدالعزيز،  بن  طال  بن 
بحكم  اجلييامييعيية،  مييع  ا�صرتاتيجية  �ييصييراكيية  بييذلييك  املنطقة  اأمييييارة  فتج�صد 
املنطقة، وبحكم اهتمامات وحر�ض الأمر في�صل بن  و�صعية اجلامعة يف 
تاأ�صي�صها، وقييدوم الأميير تركي بن  خالد على متابعة ودعييم اجلامعة منذ 

طال ي�صيف اهتماما جديدا باجلامعة وخمتلف فعالياتها يف املنطقة.
والبحثية  التعليمية  فعالياتنا  ملختلف  بت�صريفهما  دائييمييا  ون�صعد 
وخططها  اجلييامييعيية  ميينييجييزات  عييلييى  باطاعهما  ن�صعد  كييمييا  واملييجييتييمييعييييية، 

وبراجمها التطويرية، وم�صروعاتها اجلديدة.
وقد �صعدنا موؤخرا بتفقد �صاحب ال�صمو امللكي الأمر تركي بن طال  
بالفرعاء، حيث اطلع �صموه  املقر اجلديد للجامعة  ملن�صاآت  بن عبدالعزيز 

على اآخر الإجنازات التي حتققت يف هذا العمل الكبر للجامعة.
و�صمن  املنطقة  يف  التنمية  مكونات  اإحييدى  هي  خالد،  امللك  وجامعة 
اأجل  من  املنطقة  اأميييارة  مع  تعمل  التي  املوؤ�ص�صات  من  متكاملة  منظومة 

خدمة من�صوبيها وخدمة اأبناء وبنات املنطقة وعموم اأبناء وبنات الوطن.
النييتييهيياء حققت اجلامعة،  يو�صك على  اليييذي  احليييايل  الييعييام  وخيييال 
عليها  نعمل  التي  وامل�صروعات  واخلطط  الرامج  من  الكثر  هلل،  واحلمد 
تييتييبييواأ اجلامعة  واإدارات اجلييامييعيية؛ حتى  وكييليييييات، وعييمييادات  وكيييالت  عيير 
اجلامعات  من  نظراتها  وبن  ال�صعودية  اجلامعات  بن  املرموقة  مكانتها 

العربية والدولية. 
وتعمل اجلامعة على مدار العام، حيث نبداأ قريبا حت�صرات الف�صل 
ال�صيفي مبا ي�صمل من برامج تعليمية وم�صاركات جمتمعية يف اإطار املو�صم 
حت�صرات  تتوا�صل  ال�صيفي  الف�صل  خال  وكذلك  للمنطقة؛  ال�صياحي 
وملتقيات  موؤمترات  من  بالن�صاطات،  مليء  جديد  جامعي  لعام  اجلامعة 
وفعاليات متنوعة.  وي�صعدين دائما اأن نتلقى كل فكرة اأو مقرتح اأو راأي من 
�صاأنه اأن يطور عمل اجلامعة، ويزيد من تفعيل دورها ووظيفتها التعليمية 

والبحثية واملجتمعية.

مجتمع خميس مشيط يحصد المركز األول 
في جائزة ختام األنشطة الطالبية 

عائشة الشهري
اخلتامي  احلفل  ملحة  اأبييو  خلود  د.  اأ.  الطالبات،  ل�صوؤون  اجلامعة  وكيلة  رعييت 
لاأن�صطة الطابية لهذا العام، والذي نظمته عمادة �صوؤون الطالبات يف م�صرح 
املجمع الأكادميي بلع�صان؛ ومت خال احلفل تتويج الثاث كليات احلا�صلة على 

املراكز املتميزة واحلا�صات على تاج الأندية. 
باحل�صول  الطالبات(  )�صطر  م�صيط  بخمي�ض  املجتمع  كلية  ت�صرفت  وقييد 
املركز الأول يف تكرمي معايل مدير اجلامعة لأف�صل ثاث كليات مثاليات  على 
ل�صعادة  الييدرع  ت�صليم  نظيفة«. ومت  تعليمية  بيئة  »نحو  النظافة �صمن حملة  يف 
الكلية بتاج الأندية  اآل م�صيط؛ كما توجت  اأمل ح�صن  الكلية د.  م�صاعدة عميد 
العامة، حيث ح�صلت على املركز الثاين، ومت ت�صليم الدرع لكل من �صعادة م�صاعدة 
القحطاين  �صمية  الطالبة  ح�صلت  كما  الطابية؛  الأن�صطة  ولييرائييدة  العميد 
املن�صقة الإعامية بالكلية على املركز الأول، وح�صلت رئي�صة املن�صقات الإعاميات 

جلامعة امللك خالد الطالبة منال ال�صهري على املركز الأول.  
بيياأن هذا  مييوؤكييدات  الإجنيييازات  بهذه  �صعادتهن  الكلية عن  وعييرت من�صوبات 
طريق البداية مل�صوار التميز وتكملة مل�صرة التقدم والعطاء للعام املا�صي والتي 

�صبق وح�صلت فيها الكلية على املركز الأول على م�صتوى جامعة امللك خالد.
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بعد زيارته التفقدية لمدينة جامعة الملك خالد..

األمير تركي بن طالل: روح الفريق الواحد للجامعة
ستسهم في إكمال المشروع

سعيد العمري
 

تركي  الأميير  امللكي  ال�صمو  اأعييرب �صاحب 
بيييين طيييييال بيييين عيييبيييداليييعيييزييييز نيييائيييب اأميييير 
»الفريق  بروح  �صعادته  ع�صر، عن  منطقة 
الواحد« التي تعمل يف جامعة امللك خالد، 
مل�صه للجامعة  الذي  بالأثر  مبديا ترحيبه 
املوؤ�ص�صات  املتعددة لعدد من  خال زياراته 

احلكومية واخلا�صة.
قيييييام اجلامعة  اأن  عييلييى  �ييصييمييوه  واأكييييد 
املييجييال �صي�صهم يف حتقيق  بييدورهييا يف هييذا 
منطقة ع�صر للروؤية القت�صادية الكرى 
التي   2030 اليي�ييصييعييودييية  الييعييربييييية  للمملكة 
ال�صريفن  احلييرميين  خيييادم  بقيادة  تبنتها 
الأمييييين،  عيييهيييده  و�ييصييمييو ويل  اهلل،  حييفييظييه 
و�يييصيييدد �ييصييمييوه عييلييى اأهييمييييية احليييفييياظ على 
الييقيييييميية اجلييمييالييييية لييلييميي�ييصييروع و�يييصيييرورة 
تتنا�صب  التي  الطبيعية«  »البيئة  ا�صتثمار 
الييطييرق  امليينييطييقيية يف حت�صن وجتييميييييل  مييع 
ثييراء  متلك  ع�صر  منطقة  لأن  واملييمييرات؛ 

طبيعيا متميزا وهلل احلمد.
بييزيييارة تفقدية  قييام  قييد  وكيييان �صموه 
مليي�ييصييروع املييدييينيية اجلييامييعييييية جلييامييعيية امللك 

خييياليييد بييياليييفيييرعييياء، اخلييمييييي�ييض  املييا�ييصييي 17 
�صموه  ا�ييصييتييقييبييال  يف  وكييييان   ،1439 �ييصييعييبييان 
ميييعيييايل ميييديييير اجلييياميييعييية اليييدكيييتيييور فييالييح 
اجلامعة  ووكييياء  ال�صلمي،  اهلل  رجييياء  بيين 

ومهند�صو امل�صروع. 
بالطاع  الزيارة  �صموه  ا�صتهل   وقد 
عييلييى جميي�ييصييم ميي�ييصييروع املييدييينيية اجلييامييعييييية، 
تف�صيليا عن  �ييصييرحييا  �ييصييمييوه  �ييصيياهييد  حيييييث 
امليي�ييصييروع ميين خيييال عيير�ييض مييرئييي، قدمه 
وكيل اجلامعة للم�صاريع د. حممد الداهم، 
وميييديييير عييييام امليي�ييصيياريييع املييهيينييد�ييض عييلييي اآل 
�صلطان وامل�صت�صار املهند�ض �صليمان ال�صبل.
وقيييد احييتييوى الييعيير�ييض عييلييى مكونات 
امل�صروع  ون�صب اإجناز مراحله، والذي يقام 
تبلغ )8 ماين( مرت مربع  على م�صاحة 
وعلى ارتفاع 2185 مرتا عن �صطح البحر، 
الأكادميية  املجمعات  ميين  عييددا  ويت�صمن 
مراحل،  على  تنفيذها  يجري  واخلييدمييييية 
حيييييث بييلييغييت اليينيي�ييصييبيية املييتييو�ييصييطيية ليياإجنيياز 

الفعلي للم�صاريع %75.
م�صروع  عيين  �صرحا  ل�صموه  قييدم  كما 
مرحلته  يف  للطاب«  الأكييادميييي  »املجمع 
الأولى والذي بلغت ن�صبة اإجنازه %88.993، 
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وي�صم ثاثة ع�صر مبنى تعليميا وخدميا، 
مت النيييتيييهييياء مييين بييعيي�ييصييهييا، وهييييي جيياهييزة 
وكلية  امل�صاندة،  العمادات  وهييي:  للت�صغيل 
الأعييمييال؛  اإدارة  وكلية  الإن�صانية،  العلوم 
ومازال العمل جاريا على اإنهاء بقية املباين 

بالتزامن مع اإجازة عقد التاأثيث.
الطبي  »املجمع  اأي�صا م�صروع  وهناك 
ليييليييطييياب« واليييييييذي بييلييغييت نيي�ييصييبيية اإجنييييييازه 
وامل�صت�صفى  الطبية  الكليات  وي�صم   ،%80
التعليمي ب�صعة 800 �صريرا، حيث مت اإبرام 

عقود التجهيز والتاأثيث.
كما اطلع �صموه على م�صروع »املنطقة 
 %90 بن�صبة  اإجنييييازه  مت  واليييذي  ال�صرفية« 
والإدارات  واملييرافييق  الإداري  املبنى  وي�صم 
املييي�يييصيييانيييدة وامليينييطييقيية اليي�ييصييرفييييية؛ وقييييد مت 
العمل  وجييار  املباين،  من  اإن�صائيا  النتهاء 

حاليا على ا�صتكمال اأعمال املوقع العام. 
 كما اطلع �صموه على م�صروع »اإ�صكان 
والييييذي مت  الأوليييييى،  الييطيياب« يف مرحلته 
اإجناز 67% منه، وهو ي�صم املباين والنماذج، 
طالب  اآلف   ثيياثيية  يييفييوق  مييا  وي�صتوعب 
اإلييى جانب  العامة،  واملييرافييق  مع اخلدمات 
مت  وقييد  للطالبات«  الييطييب  »كلية  ميي�ييصييروع 
اإجناز ما ن�صبته 98% منه، حيث مت النتهاء 
اأعمال  ا�صتكمال  وجار  اإن�صائيا،  الكلية  من 

املوقع العام والربط باخلدمات.
كييمييا �ييصيياهييد �ييصييمييوه ميي�ييصييروع »املييدييينيية 
اليييرييييا�يييصييييييية« والييييييذي مت اإجنييييييييياز90% من 
ب�صعة  الييريييا�ييصييي  الإ�ييصييتيياد  وي�صم  اأعييمييالييه، 
والتي  الريا�صية،  وال�صالة  20األف متفرج، 
مت  وقييد  الريا�صية،  الألييعيياب  معظم  ت�صم 
النتهاء اإن�صائيا من معظم اأعمال امل�صروع، 
وييييجيييري ا�ييصييتييكييمييال اأعيييميييال امليييوقيييع الييعييام 

والربط باخلدمات.
واطلع �صموه اأي�صا على م�صروع »�صكن 
50% منه؛  اإجنيييياز  والييييذي مت  املييميير�ييصييات« 
املرحلة  اإجنييياز  مت  مرحلتن،  ميين  ويتكون 
املرحلة  تنفيذ  وجييار   ،%90 بن�صبة  الأوليييى 
�صكنا  بلغت 30%، وهو ي�صم  بن�صبة  الثانية 
ويجري  اخلييدمييات،  كييافيية  مييع  للممر�صات 
العمل على ربط امل�صروع باخلدمات العامة.
اطييياع �صموه على  اأخيييرى،  ميين جهة 
يف  الأدوار«  امليييتيييعيييددة  »املييييواقييييف  مييي�يييصيييروع 
مرحلته الأولى، حيث  بلغت ن�صبة الإجناز 
متعدد  واحييدا  مبنى  امل�صروع  وي�صم   %100
يف  مركبة،   900 حييوايل  ي�صتوعب  الأدوار، 
هذه املرحلة، ومت النتهاء من تنفيذ املبنى، 
بقية  وقييد مت طييرح  ا�صتامه حاليا،  وجييار 
مييبيياين امليييواقيييف، وبييانييتييظييار املييوافييقيية على 

تر�صتيها.
»مركز  م�صروع  على  �صموه  اطلع  كما 
ن�صبة  بلغت  والييييذي  الييطييبييييية«،  امليييوؤمتيييرات 
الإجنيياز فيه 70%، ويجري تنفيذ املبنى يف 
اأر�يييض املجمع الأكييادميييي الييطييبييي، وقييد مت 
تنفيذ ما ن�صبته 70%، وي�صم قاعات علمية 
وقاعات بحثية وقاعات متعددة ال�صتخدام.
»�صبكة  م�صروع  اأي�صا  �صموه  و�صاهد 
الييطييرق الييداخييلييييية«، واليييذي مت اإجنييياز %89 

منه، حيث مت النتهاء من اأعمال الت�صوية 
وفييتييح اليييطيييرق لييكييامييل املييي�يييصيييروع، ويييجييري 
�صفلتة الطرق بن�صبة اإجناز بلغت 70 %، اإلى 
اخلييدمييات«  نفق  »ا�صتكمال  م�صروع  جانب 
عن  عييبييارة  وهييو   ،%65 بلغت  اإجنييياز  بن�صبة 
اأنييييفيييياق فييرعييييية مييتيي�ييصييليية بيينييفييق اخليييدميييات 

الرئي�صي، وجار تنفيذها بن�صبة %70
اأميييييييا ميييي�ييييصييييروع »حمييييطيييية اليييتيييحيييوييييل 
ال�صمالية« فقد مت النتهاء منها وت�صغيلها 
امليينييطييقيية  بيي�ييصييعيية 150 ميييييييغييياوات، وييييخيييدم 
وم�صروع  اجلامعية،  املدينة  من  ال�صمالية 
طوله  والبالغ  الرئي�صي«  اخلييدمييات  »نفق 
اجلامعية  املييدييينيية  بتغذية  ويييقييوم  كييم   14
بيييياخلييييدمييييات الييييعيييياميييية، وميييي�ييييصييييروع مييركييز 
متييياميييا،  تيينييفيييييذه  ومت   )2+1( اخلييييدمييييات 
خدمات  وي�صم  للت�صغيل،  جاهزا  واأ�صبح 
الييتييكييييييييف واليييتيييرييييد واليييتيييغيييذيييية بيياملييييياه، 

وجميع اخلدمات العامة.
ت�صوير  »ا�صتكمال  م�صروع  �صاهد  كما 
بيييوابيييات اجلييياميييعييية« اليييييذي متيييت تيير�ييصيييييتييه 
ميييوؤخيييرا، ومت اإجنيييياز 10% ميينييه، وميي�ييصييروع 
»الييطييريييق اليي�ييصييمييايل واليي�ييصييرقييي« وقيييد مت 
دائييري يربط  امل�صروع، وهو طريق  تر�صية 
املييدييينيية اجلييامييعييييية، بييالييطييرق الييرئييييي�ييصييييية 
اجلامعية،  املييدييينيية  خلييدميية  �صتنفذ  الييتييي 
بيييالإ�يييصيييافييية خليييدمييية ميينيي�ييصييوبييي املييدييينيية 
وجيييار  مييرافييقييهييا،  بييين  للتنقل  اجلييامييعييييية 
التن�صيق مع مركز تر�صيد الإنفاق يف زارة 

املالية لإجازة العقد.
الأولييى«  املرحلة  »تاأثيث  م�صروع  اأمييا 
فقد متت تر�صيته، وي�صم اأعمال التجهيز 
للطاب،  الأكيييادمييييي  للمجمع  والييتيياأثيييييث 
وجار التن�صيق مع »مركز تر�صيد الإنفاق« 

يف وزارة املالية لإجازة العقد.  
وا�يييصيييتيييميييع �يييصيييميييوه اإلييييييى احيييتييييييياجيييات 
امل�صروع املالية والتنفيذية واإجازة امل�صاريع 
لت�صغيل  والييتييي مت طييرحييهييا   اليي�ييصييرورييية 
املييدييينيية اجلييامييعييييية مييثييل ميي�ييصييروع حمطة 
الييكييهييربيياء اجليينييوبييييية، والييطييريييق الييدائييري 
مياه  ت�صريف  و�صبكة  وال�صرقي،  ال�صمايل 
وتاأثيث  الييعييام،  املييوقييع  وتن�صيق  الأميييطيييار، 
الكليات يف املرحلة الأولى، ومباين مرافق 
هيئة  اأع�صاء  واإ�صكان  امل�صاندة،  اخلدمات 
املهمة  امل�صاريع  بع�ض  وحيياجيية  التدري�ض، 
جانب  اإليييى  اأعييمييالييهييا،  ل�صتكمال  املييوؤجييليية 
من  اجلامعية  املدينة  م�صروع  ينق�ض  مييا 
للم�صروع،  املوؤدية  كالطرق  عامة،  خدمات 
وتزويدها  بها،  املحيطة  املناطق  وتنظيم 
ال�صحي،  ال�صرف  حمطة  واإنييهيياء  بيياملييييياه، 
احلاجة  ب�صاأن  اإي�صاحه  مت  ما  جانب  اإلييى 
و�صيانة  ت�صغيل  بييرنييامييج  لعييتييميياد  املييا�ييصيية 

مرافق املدينة اجلامعية.
خالها  اطلع  بجولة  �صموه  قييام  كما 
اإدارة  مبنى  وزار  اجلامعية،  املييدييينيية  على 
وامل�صت�صفى  املييركييزييية،  واملكتبة  اجلييامييعيية، 
اجلامعي، واملجمع الطبي؛ حيث مت اطاع 
امل�صاريع  الكرمي على تفا�صيل هذه  �صموه 

ومراحلها وخططها امل�صتقبلية.

د�يييصييين ميييعيييايل ميييديييير جييامييعيية املييلييك 
خالد ال�صتاذ الدكتور فالح بن رجاء 
اهلل اليي�ييصييلييمييي امليييوقيييع  الإليييكيييرتوين 
لييلييمييوؤمتييرات والييينيييدوات بيياجلييامييعيية، 
بييحيي�ييصييور وكيييييل اجلييامييعيية لييليي�ييصييوؤون 
التعليمية والكادميية الدكتور �صعد 
بن دعجم، ووكيل اجلامعة للدرا�صات 

العليا والبحث العلمي الدكتور �صعد 
وامل�صرف  العمري،  عبدالرحمن  بن 
لتقنية  الييعيياميية  الدارة  عييلييى  الييعييام 
العلياين،  �صامل  الدكتور  املعلومات 
وميي�ييصييرف وحييييدة امليييجيييات الييدكييتييور 

علي عنقي، وي�صم املوقع:
• جمييليية جييامييعيية امليييليييك خييالييد 

للعلوم الأ�صا�صية والتطبيقية.
• جمييليية جييامييعيية امليييليييك خييالييد 

للعلوم الرتبوية.
• جمييليية جييامييعيية امليييليييك خييالييد 

للعلوم الإن�صانية.
• جمييليية امليييليييك خييياليييد لييلييعييلييوم 

ال�صحية.

• جمييليية جييامييعيية امليييليييك خييالييد 
لييلييعييلييوم اليي�ييصييرعييييية والييدرا�ييصييات 

ال�صامية.
عر  للموقع  الييو�ييصييول  وميييكيين 

الرابط التايل:
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السلمي يدشن الموقع اإللكتروني 
للمؤتمرات والندوات ولمجالت الجامعة

ال�صتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  كييرم 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�صلمي 
امليي�ييصيياركيية يف حفل  اليييييييوم اجليييهيييات 
بح�صور  الع�صرين  الدفعة  تخريج 
�صرطة  عييام  وكيياء اجلامعة ومدير 
العامة  الهيئة  مكتب  ومدير  ع�صر 

بداية احلفل  بع�صر؛ ويف  للريا�صة 
قييييييدم وكيييييييييل اجلييييامييييعيييية ليييلييي�يييصيييوؤون 
الأكيييادميييييييية والييتييعييليييييمييييية الييدكييتييور 
�صعد دعجم �صكره للجهات امل�صاركة 
وامليي�ييصيياهييميية يف اجنييياح حييفييل تخريج 
خال  العام  لهذا  الع�صرون  الدفعة 

اأن  اإليييى  منوها  األييقيياهييا  الييتييي  كلمته 
اجلامعة اأقامت 25 حفل تخرج على 

م�صتوى اجلامعة .
كيييرم معايل  نييهيياييية احلييفييل  ويف 
مييدييير اجلييامييعيية مييدييير عيييام �صرطة 
وادارة  منطقة ع�صر ومييرور ع�صر 

ال�ييصييلييحيية وامليييتيييفيييجيييرات واملييديييرييية 
والدارة  املييييييدين،  ليييليييدفييياع  اليييعيييامييية 
الهيئة  لييلييدوريييات ومييكييتييب  الييعيياميية 
واللجان  بع�صر  للريا�صة  الييعيياميية 
اليييعيييامييية واليييفيييرعييييييية مييين ميينيي�ييصييوبييي 

اجلامعة.

الجامعة تكرم
الجهات المشاركة

في حفل تخريج
الدفعة العشرين
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أخبار الجامعة

تسلم تقرير اللقاء العلمي الرابع
من تاريخ الملك خالد

أمير عسير يستقبل
معالي مدير الجامعة

يحيى التيهاني

ا�ييصييتييقييبييل �ييصيياحييب اليي�ييصييمييو املييلييكييي الأميييير 
فييييي�ييصييل بييين خييياليييد بييين عييبييدالييعييزيييز اأمييير 
بييالإمييارة  مبكتبه  الرئي�ض  ع�صر  منطقة 
خالد  جامعة  امللك  مييدييير  مييعييايل  اليييييوم 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�صلمي يرافقه 
فييائييع عميد  اآل  بيين يحيى  اأحييمييد  الييدكييتييور 
امللك  كر�صي  على  امل�صرف  العليا  الدرا�صات 

خالد للبحث العلمي. 

اأمييير  �ييصييمييو  بداية اللقاء رحب  ويف 
منّوها   ، ال�صلمي  بالدكتور  ع�صر  منطقة 
اهتمام  ميين  التعليم  بييه  يحظى  مبييا  �صموه 
اأيدها  اهلل،  الر�صيدة،  حكومتنا  من  ودعييم 
جامعة  تقدمه  مبا  ذاتييه  الوقت  يف  م�صيدا 
بالنفع  تعود  حثيثه  جهود  من  خالد  امللك 

والفائدة على الوطن واملواطن.
العلمي  اللقاء  تقرير  �صموه  وت�صلم 
اليييرابيييع ميين تيياريييخ املييلييك خييالييد ، حيييييث مت 
ورقيية   23 العلمي مناق�صة  الييلييقيياء  خيييال 

عيييليييمييييييية، قيييدميييهيييا نيييخيييبييية ميييين الييبيياحييثيين 
اإليييى جل�صة حييوارييية  اإ�ييصييافيية  وامليي�ييصيياركيين، 
املييلييك خييالييد، رحمه  تيياريييخ  مفتوحة حيييول 

اهلل.
ويف نييهيياييية اليييليييقييياء حيييث �ييصييمييو اأمييير 
منطقة ع�صر معايل مدير اجلامعة على 
اللقاءات  هييذه  مثل  عقد  ا�صتمرار  �ييصييرورة 
الييفييرد  عييلييى  بيياليينييفييع  تييعييود  العلمية والييتييي 
التقدم  املزيد من  �صموه  واملجتمع، متمنيا 

والنجاح للجميع. 

سعيد العمري

الأ�صتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  رعييى 
ال�صلمي،  الدكتور فالح بن رجاء اهلل 
افيييتيييتييياح فيييعييياليييييييات امليييليييتيييقيييى اليييثييياين 
البيانات  ثيييورة  يف  ودوره  »الإحيي�ييصيياء 
الييكييبييرة« واليييييذي تيينييظييمييه اجلييامييعيية 
للعلوم  ال�صعودية  باجلمعية  ممثلة 
الإح�صائية، وذلك باملدرجات املركزية 
عدد  بح�صور  بابها،  اجلامعة  مبقر 
ميين اليييوكييياء واليييعيييميييداء، وعييييدد من 

املخت�صن يف جمال الإح�صاء.
التي  الكلمة  يف  ال�صلمي  ورحييب 
األقاها بجميع احل�صور، وقال »اأرحب 
بييكييم اأجيييميييل تييرحيييييب يف جييامييعييتييكييم 
لييلييعييلييوم  الييي�يييصيييعيييوديييية  اجلييمييعييييية  ويف 
اأهييمييييية  جميعا  ونييعييلييم  الإحيي�ييصييائييييية، 
املختلفة  وتطبيقاته  الإحيي�ييصيياء  علم 
يف �ييصييتييى اليييعيييليييوم واملييييعييييارف، وميييدى 
من  الكثر  تبني  يف  اجلمعية  اأهمية 
وهذا  والتطبيقية،  العلمية  الق�صايا 
دعييم مثل هذه  دورنيييا يف اجلامعة يف 
تييوؤدي دورهييا  اأن  اأجييل  اجلمعيات من 
املاأمول واملن�صود منها يف �صتى نواحي 

احلياة«.
اجلامعة  اأن  اإليييى  معاليه  ونيييوه 
اجلمعيات  هيييذه  مييثييل  لتبني  ت�صعى 
ودعيييميييهيييا بيي�ييصييتييى اليييو�يييصيييائيييل، مييبييييينييا 
فييييروع للجمعية  هيينيياك  �ييصيييييكييون  اأنييييه 
اليي�ييصييعييودييية لييلييعييلييوم الإحيي�ييصييائييييية يف 
املييييدن اليييكيييرى لييلييمييمييلييكيية، و�ييصيييييكييون 
هناك دعم من اجلامعة �صواء معنويا 
�صنتن  كيييل  دويل  مليييوؤمتييير  ميييادييييا  اأو 
تفعيل  اأهمية  على  م�صددا  للجمعية، 
دور املنت�صبن واأع�صاء اجلمعية �صواء 
باقي جامعات  ميين  اأو  ميين اجلييامييعيية، 
الأخيييييييرى،  اليييقيييطييياعيييات  اأو  امليييميييليييكييية، 
وتطبيقاته  بييفييروعييه  ليياإحيي�ييصيياء  مليييا 

املت�صعبة من اأهمية كبرة.
كلمته  خييتييام  يف  ال�صلمي  و�ييصييكيير 
ووكيياليية  امللتقى  هيييذا  احلييا�ييصييرييين يف 
والبحث  العليا  لييلييدرا�ييصييات  اجلامعة 
العلمية  اجلمعيات  واإدارة  العلمي، 

والييلييجيينيية اليييتيييي �يييصيييوف تيي�ييصييرف على 
انتخابات جمل�ض اإدارة اجلمعية.

من جانبه اأو�صح رئي�ض اجلمعية 
املكلف  الإح�صائية  للعلوم  ال�صعودية 
اأن اجلمعية  املنجي  اإبراهيم  الدكتور 
خالد  امللك  جامعة  من  بقرار  جيياءت 
لييتييكييون الييبيييييت احلييا�ييصيين ليياإحيي�ييصيياء 
لتكون  الإح�صائين؛  ولكل  وعلومه، 
مييينيييرا لييلييعييلييم واليييعيييليييمييياء ميييين اأجييييل 
املخت�صن  بن  التوا�صل  �صبل  تهيئة 
واملييهييتييميين واليييعييياميييلييين يف جميييالت 
الإح�صائية، وذلك من خال  العلوم 
عييقييد وتيينييظيييييم الييينيييدوات وامليييوؤمتيييرات 
اليييعيييليييمييييييية يف جمييييال  والييييييلييييييقيييييياءات 

الإح�صاء.
امللتقى  �صعار  اخييتيييييار  »مت  وقيييال 
البيانات  ثيييورة  يف  ودوره  )الإحيي�ييصيياء 
الكبرة( اإميانا باأهمية البيانات، وملا 
املا�صي  فهم  يف  اأهمية  من  لتحليلها 
وروؤيةللم�صتقبل«، م�صرا اإلى اأن دور 
التعاون  روابيييط  تقوية  هييو  اجلمعية 
بييين الإحيي�ييصييائييييين وتيينييمييييية الييبييحييث 
الأ�صا�صية  الييركيييييزة  لتكون  العلمي؛ 
تكون  واأن  الإح�صائية  الأعييمييال  لكل 
املييييرجييييع الأ�يييصيييا�يييصيييي ليييكيييل مييييا يييتييعييلييق 
جلميع  وداعييمييًة  وعلومه  بييالإحيي�ييصيياء 
اليييقيييطييياعيييات احلييكييومييييية مبيييا يييخييدم 

ال�صالح العام.
 من جهته ونيابة عن امل�صاركن 
بجامعة  الإح�صاء  ق�صم  رئي�ض  �صكر 
املييلييك عييبييد الييعييزيييز الييدكييتييور �صعيد 
الغامدي، جامعة امللك خالد الراعية 

للجمعية ال�صعودية لعلوم الإح�صاء.
نف�صي  عييين  »بيييالأ�يييصيييالييية  وقيييييال 
وعن امل�صاركن يف هذا امللتقى نتقدم 
بجزيل ال�صكر والمتنان لكل الزماء 
يف اجلييياميييعييية، الييييذييييين تيييبييينيييوا فييكييرة 
وقتهم  ميين  وبييذلييوا  اجلمعية،  اإن�صاء 
على  املوافقة  �صدرت  حتى  وجهدهم 
وال�صعي  برعايتها،  وقاموا  اإن�صائها، 
عيييليييى تيييطيييوييييرهيييا لييتييحييقييق اأهيييدافيييهيييا 
والبحث  الييفييكيير  وتن�صيط  تنمية  يف 
العلمي يف جمال العلوم الإح�صائية«.

يخفى  »ل  اليييغييياميييدي  واأ�ييييصيييياف 
يف  اأنيييه  الييبيييييانييات  بعلم  املهتمن  على 
ظيييل تيييوافييير كيييم هييائييل مييين الييبيييييانييات 
مييييين ميييي�ييييصييييادر مييييتييييعييييددة وبييياأ�يييصيييكيييال 
واأمن��������اط خم��ت��ل��ف��ة، اأ����ش���ب���ح جم���ال 
املجالت  اأكيير  ميين  البيانات  حتديد 
ول�صيما  الييعييامل،  م�صتوى  على  طلبا 
اململكة يف ظل هييذا احلييراك  نحن يف 
الوطني الذي ن�صهده ونعاي�صه بقيادة 
ال�صريفن  احليييرمييين  خييييادم  �ييصيييييدي 
امليييليييك �ييصييلييمييان بييين عييبييد اليييعيييزييييز اآل 
و�صمو ويل عهده  اهلل،  �صعود، حفظه 
الأميين الأميير حممد بن �صلمان بن 

عبدالعزيز، حفظه اهلل«.
ا�ييصييتييمييل على  املييلييتييقييى  اأن  يييذكيير 
تراأ�صها  الأولييييى  اجلل�صة  جل�صتن: 
واحتوت  املنجحي،  اإبراهيم  الدكتور 
على ثيياث مييداخييات الأولييييى كانت 
الأحمد  عبدالعزيز  حممد  للدكتور 
بعنوان  لاإح�صاء  العامة  الهيئة  من 
»الييبيييييانييات اليي�ييصييخييميية والإحييي�يييصييياءات 
اليير�ييصييمييييية تييوجييهييات الييهيييييئيية الييعيياميية 
كانت  الثانية  واملداخلة  لاإح�صاء«، 
للدكتور عبد الرحمن �صعد العريفي 
و�صائل  يف  التنقيب  »اأهييمييييية  بييعيينييوان 
الإعيييييييام الجيييتيييمييياعييييييية«، والييثييالييثيية 
لييلييدكييتييور عييز ح�صن عييبييدالييفييتيياح من 
جييامييعيية امليييليييك عييبييدالييعييزيييز بييعيينييوان 
 IBM SPSS وبرنامج  البيانات  »علم 
اإليييى  الييبيييييانييات  لييتييحييويييل   Modeler

معلومات«.
بييييينييمييا كيييانيييت اجلييليي�ييصيية الييثييانييييية 
بيييرئيييا�يييصييية رئييييييي�يييض قييي�يييصيييم الإحييي�يييصييياء 

بجامعة امللك
عيييبيييداليييعيييزييييز الييييدكييييتييييور �ييصييعيييييد 
الييييغييييامييييدي، قيييييدم خييياليييهيييا الييعييقيييييد 
من  اجلنيدل  الرحمن  عبد  من�صور 
مييركييز املييعييلييومييات الييوطيينييي مييداخييليية 
امليييعيييليييوميييات يف  ميييركيييز  »دور  بيييعييينيييوان 
ومداخلة  الوطني«،  والأميين  التنمية 
اأخييييرى لييلييدكييتييور عييزيييز اجلييعيييييد من 
»الإحيي�ييصيياء  بييعيينييوان  الييطييائييف  جامعة 

وعلم البيانات«.

مدير الجامعة يرعى افتتاح 
ملتقى »اإلحصاء ودوره

في ثورة البيانات الكبيرة«

اختتام فعاليات األنشطة الطالبية 
بشطر الطالبات بالجامعة

الطالبات،  ل�صوؤون  اجلامعة  وكيلة  رعييت 
الييدكييتييورة خييلييود اأبييييو مييلييحيية، حييفييل ختام 
وكالة  نظمته  والييذي  الطابية  الأن�صطة 
الطالبات،  ل�صوؤون  الطاب  �صوؤون  عمادة 
بييحيي�ييصييور عيييميييييييدات الييكييليييييات وعيييييدد من 
وكيييييات اليييوكيييالت امليي�ييصييانييدة وميي�ييصيياعييدات 
عيييميييداء الييكييليييييات وميينيي�ييصييوبييات اجلييامييعيية 
وم���ن�������ش���وب���ات ق�����ش��م ال���ن�������ش���اط ال��ط��الب��ي 

بالإدارة العامة للتعليم مبنطقة ع�صر.
 وفور و�صول وكيلة اجلامعة ل�صوؤون 
الذكر احلكيم،  اآيييات من  تليت  الطالبات، 
م�صرحي  بعر�ض  احلفل  فقرات  بييداأت  ثم 
من طالبات اجلامعة عن اأهمية الأن�صطة 
اأن�صطة  عيين  مرئي  عر�ض  ثييم  للطالبات، 
اليييوكيييالييية، اأعييقييبييتييه كييلييميية وكيييييليية الييعييمييادة 
ل�صوؤون الطالبات الدكتورة فاطمة �صعبان 
ع�صري، رحبت فيها باحلا�صرات، واأعلنت 
بعد  الطابية  الأن�صطة  اإغييياق  خالها 
اأعلنت  كما  والإجنييياز،  بالتميز  حافل  عييام 
عيييين ميييوافيييقييية مييييعييييايل مييييدييييير اجلييياميييعييية 
لإطاق جائزة معاليه ال�صنوية للمبادرات 
الييطييابييييية، وخييتييمييتييهييا بيياليي�ييصييكيير والييثيينيياء 

وللم�صاركات  وح�صرته  احلييفييل  رعييت  مليين 
واملنظمات.

تيييييكيييييرمي رائيييييييييدات  عييييقييييب ذليييييييك مت 
والييعيياميية، ثم  املييركييزييية  الأنييدييية  ورئي�صات 
عيير�ييصييت كييلييميية ميييعيييايل ميييديييير اجلييامييعيية، 
اجلامعة  وكيييييل  �صعادة  عنه  نيابة  األييقيياهييا 
الأ�صتاذ  والتعليمية  الأكييادميييييية  لل�صوؤون 
الييدكييتييور �ييصييعييد اآل دعييجييم، ذكييير فيييييهييا اأن 
نييظيييييفيية وجميلة  بيييييئيية  بيياإيييجيياد  املييطييالييبيية 
هو  نحتاجه  ما  لكن  امل�صتحيل؛  من  لي�ض 
الييتييعييبيير احلييقيييييقييي اليي�ييصييادق اليينييابييع من 
بنا،  البيئة املحيطة  �صدق م�صاعرنا جتاه 
الييوفيياء جتيياهييهييا بكل  الطبيعي  ميين  الييتييي 

م�صاعرنا، ويف جممل ت�صرفاتنا.
ولييتييحييقيييييق هييييذا املييطييلييب ييي�ييصييتييوجييب 
حتمله،  �ييصيييء  وكيييل  بيئتنا  احييييرتام  علينا 
املحيطة  البيئة  اأن احلفاظ على  ذكر  كما 
اأميير �ييصييروري يف احلييييياة، فاملحافظة على 
نظافة املكان وامللب�ض وامل�صكن، حتمينا من 
الأمرا�ض وتعك�ض اجلوانب احل�صارية يف 
لكل  ال�صكر  جييزيييل  قييدم  كما  جمتمعاتنا، 
اإجنيياح هييذه احلملة  من �صاهم و�صارك يف 

وع�صوات  كليات  ميين  امل�صتويات  كييل  على 
هيئة تدري�ض وموظفات وطالبات.

امليييثيييالييييييية يف  اليييكيييليييييييات  تييييكييييرمي  ومت 
باأحد  والآداب  العلوم  كلية  وهي  النظافة، 
م�صيط  بخمي�ض  املييجييتييمييع  وكييلييييية  رفيييييدة 
الأعييمييال  وكلية  امليينييزيل  القييتيي�ييصيياد  وكلية 
باأبها. تلى ذلك تكرمي الكليات امل�صاركة يف 
نظيفة«  تعليمية  بيئة  »نحو  حملة  تفعيل 
احلملة،  م�صابقة  يف  الفائزات  والطالبات 
ثييم عيير�ييض مييرئييي عيين الأنييدييية الطابية 
كييمييا �صهد احلييفييل تييتييويييج الأنيييديييية؛ حيث 
النادي  املركزية  الأنييدييية  تيياج  على  ح�صل 
الإعييياميييي الييتييابييع لييوكيياليية عييمييادة �ييصييوؤون 
الأندية  ومن  الطالبات،  ل�صوؤون  الطاب 
الرتبية  بكلية  قمم  نيييادي  ح�صل  الييعيياميية 
بكلية  من����ارق  ون����ادي  الأول،  امل��رك��ز  ع��ل��ى 
املييجييتييمييع بييخييمييييي�ييض ميي�ييصيييييط عييلييى املييركييز 
الييثيياين. اأميييا املييركييز الييثييالييث فقد كييان من 
والآداب  العلوم  بكلية  م�صك  نييادي  ن�صيب 
بكلمة  احلفل  واختتم  م�صيط.   بخمي�ض 
وكيلة  ملحة  اأبو  خلود  الدكتورة  الأ�صتاذة 

اجلامعة ل�صوؤون الطالبات.
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الجامعة تحتفل بتخريج الدفعة السابعة بفرع تهامة
سعيد العمري

 
رعيييى مييعييايل مييدييير اجلييامييعيية الأ�ييصييتيياذ 
ال�صلمي،  اهلل  رجيياء  بيين  فالح  الدكتور 
حييفييل تييخييريييج الييدفييعيية اليي�ييصييابييعيية من 
طييياب كييليييييات فيييرع اجلييامييعيية بتهامة 
بح�صور وكيل حمافظة حمايل الأ�صتاذ 
الفلقي، وحمافظ رجال  اإبراهيم  علي 

اآل فردان،  �صعد  الأ�صتاذ �صالح بن  اأملع 
وحمييافييظ بييييارق الأ�ييصييتيياذ مييفييرح زايييد 
اليييبييينييياوي، واملييي�يييصيييرف اليييعيييام عييلييى فييرع 
اجلامعة بيتهامة الدكتور اأحمد عاطف 
اجلامعة  من�صوبي  من  وعييدد  ال�صهري 

بتهامة.
وبيييييداأ احليييفيييل بييياآييييات مييين الييذكيير 
احلييكيييييم تييلييى ذليييك كييلييميية اخلييريييجيين، 

األقاها نيابة عنهم الطالب عبدالكرمي 
جميييهيييليييي مييييقييييدمييييا خيييياليييي�ييييض اليي�ييصييكيير 
واليييتيييقيييديييير جليييميييييييع مييينييي�يييصيييوبيييي فيييرع 
مدار  على  بذلوه  ملا  بيتهامة،  اجلامعة 
اليي�ييصيينييوات املييا�ييصييييية ميين جييهييد لتذليل 
اليوم  هييذا  يبلغوا  حتى  ال�صعاب  كافة 
الذي ين�صده كل طالب علم، عقب ذلك 
بييييداأت ميي�ييصييرة اخلييريييجيين، ثييم �صاهد 

لأبرز منجزات  احل�صور عر�صا مرئياً 
اجلامعة خال الأعوام املا�صية بعنوان 
على  العام  امل�صرف  كلمة  ثم  »�صواهد« 
�صكر  بيتهامة،  خالد  امللك  جامعة  فرع 
ت�صريفه  عييلييى  اجلييامييعيية  مييدييير  فيييييهييا 
ت�صعى  الفرع  كليات  بيياأن  احلفل، مبينا 
ليكون هذا  لتجويد خمرجاتها؛  دوما 
اجليل �صواعد تبني وتعمر هذا الوطن 

املعطاء، �صائا املولى عز وجل التوفيق 
حياتهم  يف  الييطيياب  لأبنائه  واليي�ييصييداد 

العملية. 
األييقييى الييدكييتييور حممد نا�صر   ثييم 
�صاهد  كييمييا  �ييصييعييرييية،  ق�صيدة  الييقييرين 
من  الوطن«  »جنباء  اأوبريت  احل�صور 
واأحلييان  ال�صايف  حامد  الأ�صتاذ  كلمات 
الطالبن  واأداء  بركات  خمتار  الفنان 

�ييصييلييمييان اآل يييا�ييصيين وجييابيير الييدريييبييي. 
ويف اخلتام، اأعلن الدكتور عبداملح�صن 
اليييقيييرين عييميييييد اليييقيييبيييول والييتيي�ييصييجيييييل 
خلريجي  النهائية  النتيجة  باجلامعة 
هيييييذا الييييعييييام، ثييييم كيييييرم ميييعيييايل مييدييير 
تهامة  حمافظات  حمافظي  اجلامعة 
عييرفييانييا مييين اجلييامييعيية بيياإ�ييصييهيياميياتييهييم 

وجهودهم املتوا�صلة
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ساره القحطاني

انطلقت اأعمال برنامج امللتقى العلمي 
الييثيياين حتييت عيينييوان »ملتقى اإجنيييازات 
وطيييييين«، وذليييييك بيييامليييدرجيييات املييركييزييية 
مب�صاركة  بيياأبييهييا،  اجلييامييعييييية  بيياملييدييينيية 
والعام  العايل  التعليم  جهات  من  عدد 
يف منطقة ع�صر، بهدف تكوين من�صة 

ح�صارية ملبدعي وخمرتعي ع�صر.
وتييي�يييصيييمييين ييييوميييي امليييليييتيييقيييى اأربيييييع 
مبتكرا   21 فيها  �صارك  علمية  جل�صات 
امللتقى  جل�صات  اأول  وتراأ�ض  ومبتكرة. 
الأدب  اأ�صتاذ  حامد  اهلل  عبد  الدكتور 
واآدابها  العربية  اللغة  ق�صم  يف  والنقد 
واملتحدث  الإنيي�ييصييانييييية  الييعييلييوم  كلية  يف 
وقييدم  خييالييد.  املييلييك  جلامعة  الر�صمي 
نائب  اأبوع�صي  علي  عييبييداهلل  الييدكييتييور 
التعاوين  املكتب  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
لييلييدعييوة والإر�يييصييياد وتييوعييييية اجليياليييييات 
ورقة بعنوان »اإجنازات اململكة العربية 
اليي�ييصييعييودييية لييي 197 دولييية وبيييي 27 لييغيية«، 
حتيييييدث فيييييهييا عيييين مييي�يييصيييروع اليييدعيييوة 
مواكبة  يعد  »ميييدا«الذي  الإلكتيرونية 
ملعطيات العلم من ي�صر احل�صول على 
اأن�صاأ  فقد  انت�صارها،  وات�صاع  املعلومة 
املكتب التعاوين باأبها �صرحا ميزه عن 
بقية املكاتب متثل يف موقع اإلكرتوين 

على �صبكة املعلومات.
و�يييييييصيييييييارك عييييبييييد اليييييعيييييزييييييز يييحييي 
اليي�ييصييهييراين طييالييب بييالييثييانييوييية الأولييييى 
باأبها بورقتن الأولى بعنوان »املعاجلة 
عن  وحتدثت  امللوث«  للماء  اخل�صراء 
لتك�صر  اجلييرافيين  اأوك�صيد  ا�صتخدام 
تقنية  طييريييق  عيين  الع�صوية  الأ�ييصييبيياغ 
امليييبيييتيييكيييرة؛ حيييييث تعتر  امليييييييكيييرووييييف 
مييعيياجليية املييييياه كيييواحيييدة ميين اأوليييوييييات 
الييبييحييث الييعييلييمييي يف املييمييلييكيية الييعييربييييية 

ال�صعودية.
على  هييذه  البحث  ورقيية  وح�صلت 
عدد من الإجنازات منها: املركز الأول 
العلمي  ليياإبييداع  الوطني  الأوملبياد  يف 

»اإبداع 2016« جائزة خا�صة من �صركة 
الوطني  لأوملييبييييياد  فيا  موبيل  اأكيي�ييصييون 

لاإبداع العلمي 2016.
كييمييا �يييصيييارك الييطييالييب اليي�ييصييهييراين 
بورقة اأخرى بعنوان "ا�صتهداف خايا 
ميي�ييصييتييقييبييات هيييرميييون ال�يييصيييرتوجييين 
دواء  عيير  الييثييدي  ليي�ييصييرطييان   7-MCF
  ،Tamoxifen و   Doxorubicin
والييييتييييي هيييدفيييت اإلييييييى تيييطيييويييير �ييصيييييغيية 
جديدة لتح�صن تو�صيل الدواء وزيادة 

فعالية انتقائيته.
وقدم الأ�صتاذ الدكتور علي �صعيد 
اليييقيييحيييطييياين، اأ�يييصيييتييياذ جيييراحييية الأنييييف 
والرقبة  واليييراأ�يييض  واحليينييجييرة  والأذن 
الثالثة  الورقة  باجلامعة  الطب  بكلية 
بييعيينييوان »اخيييييرتاع جييهيياز ميينييع انيي�ييصييداد 
فييتييحييتييي الأنييييييف اخلييلييفييييية« واخيييييرتاع 
العمليات  بعد  اجليييروح  متابعة  جييهيياز 
التدفئة  »مرتبة  واخييرتاع  اجلراحية، 
بدون ا�صتخدام الكهرباء، اخرتاع جهاز 

لقطع عظمة الرتفاق«.
وح�صل الخرتاع الأول على براءة 

اخيييييرتاع مييين اليي�ييصييعييودييية وبييريييطييانيييييا، 
الييذهييبييييية يف معر�ض  بييامليييييدالييييية  وفييياز 
واليييذي  ليياخييرتاعييات  الييعيياملييي  �صييول 
الفكرية  العاملية  املنظمة  عليه  ت�صرف 
العاملية  املخرتعن  جمعيات  وبح�صور 
ال�صعودية  العربية  اململكة  وفييد  �صمن 
برت�صيح من موؤ�ص�صة امللك عبد العزيز 

ورجاله لرعاية املوهوبن.
وحيي�ييصييل اليييثييياين عييلييى امليييييدالييييية 
اخيييييرتاع جييهيياز متابعة  الييفيي�ييصييييية عييين 
اجلييراحييييية يف  العمليات  بييعييد  اجلييييروح 
وعلى   ،2011 عييام  العاملي  تايبيه  لييقيياء 
جييييائييييزة اأفييي�يييصيييل ابيييتيييكيييار ميييقيييدمييية ميين 
يف  الفكرية  للملكية  العاملية  اجلمعية 
معر�ض تايبيه العاملي عن جهاز متابعة 
عام  اجلراحية  العمليات  بعد  اجلييروح 

.2011
و�ييصييجييل الييقييحييطيياين اأييي�ييصييا بيييراءة 
الإرتفاق  عظمة  لقطع  جلهاز  اخييرتاع 
قطع  عملية  يف  ي�صتعمل  جييهيياز  وهيييو 
تو�صيع  لغر�ض  وذلك  العاين  الرتفاق 
احليييو�يييض وتيي�ييصييهيييييل عييمييلييييية الييييييولدة؛ 

ويييعييتيير هييييذا الإجيييييييراء ميينييقييذا حلييييياة 
ويقلل من  الييولدة  اأثناء  والطفل  الأم 

العمليات القي�صرية.
الأ�صتاذة عيدة  من جهتها قدمت 
املتو�صطة  )قييائييدة  الأحيييميييري  م�صبب 
ال�صابعة ع�صر بخمي�ض م�صيط( الورقة 
الأولييييييى يف اجلييليي�ييصيية الييثييانييييية بييعيينييوان 
»�ييصيينيياعيية الييتييغييييير« وحتييدثييت الييورقيية 
عن انطاق املبادرة الإبداعية »�صناعة 
اإلييى  التقليدية  املييدر�ييصيية  ميين  التغير 
املدر�صة اجلاذبة« والتي انتهت بتحقيق 
اأداء مرتفعة جدا من خال  موؤ�صرات 
اجلهات  مع  املجتمعية  ال�صراكات  عقد 
املعنية يف كل جمال، وح�صلت املدر�صة 
على جائزة حمدان بن را�صد اآل مكتوم 
ح�صلت  كما  املتميز،  التعليمي  ليياأداء 
الذهبي  ع�صر  تعليم  اإدارة  و�صام  على 

لعام 2018.
املتو�صطة  طييالييبييات  قييدمييت  فيييييمييا 
الورقة  ال�صابعة ع�صر بخمي�ض م�صيط 
امل�صاجد  حماية  »جهاز  بعنوان  الثانية 
�صيارة  املتفجرات،  العامة من  واملرافق 

العك�صية«  الطعام  »حافظة  و  ال�صام« 
مب�صاركة كل من الطالبة ر�صا ع�صري، 

وجنى ال�صهراين، وهيفاء ال�صحاري.
�صالح  حممد  نيييورة  وا�صتعر�صت 
الن�صائي  الييقيي�ييصييم  رئييييي�ييصيية  اليي�ييصييمييراين 
بجمعية نباأ اخلرية لتحفيظ القران 
اليييكيييرمي بييخييمييييي�ييض ميي�ييصيييييط، اإجنيييييازات 
الكرمي  الييقييراآن  معلمات  اإعيييداد  معهد 
بييخييمييييي�ييض ميي�ييصيييييط، والييييييذي �ييصيياهييم يف 
تييياأهيييييييل اليييطييياليييبيييات عييلييميييييا وتيييربيييوييييا 
القراآنية  احللقات  يف  للعمل  ومهاريا، 
اخلريجات  تفعيل  يف  و�صاهم  بكفاءة، 
املنطقة  يف  الن�صائي  املجتمع  خلييدميية 

ون�صر تعليم كتاب اهلل.
وجييييييييياءت اليييييورقييييية اليييثييياليييثييية عيين 
القراآن  معلمات  اإعيييداد  معهد  تاأ�صي�ض 
ثقات  مييركييز  م�صيط  بخمي�ض  الييكييرمي 
والييرتبييوييية  التعليمية  لييا�ييصييتيي�ييصييارات 
بييخييمييييي�ييض ميي�ييصيييييط لييياأ�يييصيييتييياذة نييييورة 

ال�صمراين.
وتراأ�صت اجلل�صة الثانية الدكتورة 
د.  اأ.  و�ييصيياركييت  ميم�ض،  اأحييمييد  اإميييييان 
خيييولييية �ييصييامييي الييكييريييع كيييبيييرة عييلييميياء 
رئي�ض  )اإ�صت�صاري  ال�صرطان   اأبييحيياث 
ميييركيييز الأبييييحيييياث مبيييركيييز امليييليييك فهد 
امللك  مب�صت�صفى  ليييييياأورام(  الييوطيينييي 
الأوليييى  بييالييورقيية  التخ�ص�صي،  في�صل 
»احل�صول  بعنوان  الثانية  اجلل�صة  يف 
عيييليييى و�ييييصييييام امليييليييك عيييبيييد اليييعيييزييييز ميين 
الدرجة الأولى، جائزة هارفارد للتميز 
عدد  على  الييكييريييع  وح�صلت  الييعييلييمييي«، 
برنامج  تاأ�صي�ض  منها  الإجنييييازات  ميين 
اجلينية  الب�صمة  على  للتعرف  بحثي 

لاأورام يف اململكة.
كييمييا �ييصيياهييمييت اإجنيييييييازات الييكييريييع 
وا�ييصييتيي�ييصييارييية  عييلييميياء  كييبييرة  بتعيينها 
يف  الأبييحيياث  ملييركييز  ورئييييي�ييض  اإكلينيكية 
مركز امللك فهد الوطني لاأورام التابع 
التخ�ص�صي،  في�صل  املييلييك  مل�صت�صفى 
ولها ن�صاطات بحثية يف املجال اجليني 
من  فريقا  ترتاأ�ض  حيث  لل�صرطانات، 

العلماء للتعرف على ال�صفات الوراثية 
اجلييييينييييية لييلييخييايييا اليي�ييصييرطييانييييية لييدى 

مر�صى ال�صرطان ال�صعوديي.
الأبحاث  البحث يعتر من  وهييذا 
اليييفيييرييييدة، حيييييث يييهييدف اإلييييى حت�صن 
طييييييرق تيي�ييصييخييييي�ييض وعييييييياج اأميييييرا�يييييض 
بال�صتفادة  وذلييك  املختلفة  ال�صرطان 
ت�صهدها  التي  ال�صريعة  التطورات  من 

ال�صاحة العلمية العاملية.
ومن خال الفريق العلمي الذي 
تيييرتاأ�يييصيييه اليييدكيييتيييورة خيييولييية اأ�ييصييبييحييت 
دوليية  اأول  ال�صعودية  العربية  اململكة 
املجمع  فاعل يف  كع�صو  ت�صارك  عربية 
خال  من  ال�صرطان  جلينات  الييدويل 
امليي�ييصيياهييميية يف فيييك اليي�ييصييفييرة اجلييييينييييية 

ل�صرطان الغدة الدرقية.
اآل  حييي�يييصييين  جميييييد  اأ.  وقيييييدميييييت 
باجلامعة،  ال�صيدلة  كلية  من  قما�ض 
)فئة  العلمي«  »التميز  بييعيينييوان  ورقييية 
اآل قما�ض  وتييعييتيير  املييتييميييييز(،  الييطييالييب 
وللعديد  الكرمي  القراآن  متمة حلفظ 
قلم  �صاحبة  اليينييبييوييية  الأحيييادييييث  ميين 
وهي �صخ�صية قيادية م�صاركة يف عدة 
مناف�صات وح�صدت عدة جوائز حملية 
وعييربييييية وعيياملييييية، وهيييي ع�صو يف عييدة 

فرق تطوعية وا�صت�صارية.
وتييييطييييرقييييت زهييييييييرة عييييلييييي �يييصييياييييع 
عييي�يييصيييري، قييييائييييدة ميييييدار�يييييض اليييييييرواد، 
لإجنييييازات املييدر�ييصيية وحيي�ييصييول مييدار�ييض 
الرواد على التميز يف الإدارة املدر�صية 
كذلك ح�صولها على امل�صتوى الذهبي 

يف برنامج املدار�ض املعزز.
وتيي�ييصييميينييت اليييييورقييييية الييييرابييييعيييية - 
بيييرنييياميييج تييياأهيييييييل اليييداعيييييييات قييدمييتييهييا 
اإدارة  اليي�ييصييهييري ميييدييييرة  فيياطييميية عييلييي 
من  عييرفييت  بيياأبييهييا،  الن�صائية  اليييدعيييوة 
خييالييهييا الييرنييامييج واأهيييييم اإجنيييازاتيييه؛ 
حيييييث حيي�ييصييل اليييرنييياميييج عييلييى جييائييزة 
العمل اخلري يف  للتميز يف  ال�صبيعي 

21 مبتكرا ومبتكرة يستعرضون إنجازاتهم
في ملتقى »إنجازات وطن«
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الييرنييامييج على  دورتيييه الأوليييى وح�صل 
�صهادة الأيزو يف اجلودة.

الدكتورة  الثالثة  اجلل�صة  وتراأ�ض 
�ييصيييييخيية  اأ.  و�يييصييياركيييت  احلييييياقيييييان،  عييييا 
�صاعي  م�صروع  حييول  بييورقيية  ال�صلهوب 
الأيتام يف منطقة  لرعاية  اآبيياء  جمعية 
عيي�ييصيير واليييييذي ييي�ييصييتييهييدف الأرامييييييل يف 
يف  اأرمييليية   60 منه  وا�ييصييتييفييادت  املنطقة، 

ثاث �صنوات.
للبنات  الثالثة  املتو�صطة  و�صاركت 
بييياأبيييهيييا ممييثييليية بيييالأ�يييصيييتييياذة مييينيييى عييلييي 
عيي�ييصييري بيييورقييية حيييول روؤيييييية املييدر�ييصيية 
بييعيينييوان »اإييييجييياد بيييييئيية تييربييوييية فاعلة 
وحميييفيييزة عييلييى الييتييعييليييييم لإعيييييداد جيل 
مدى  الذاتي  التعلم  على  وقييادر  مبدع 
بيئة  توفر  اإلييى  تهدف  والتي  احلياة« 
ومتكاملة،  متميزة  تييربييوييية  مدر�صية 
واإعيييييييداد طييالييبيياتيينييا؛ ليييييكيين مييواطيينييات 
�يييصييياحليييات وفييييياعيييييات يف جمييتييمييعييهيين 
وتعزيز قدرات طالباتنا والو�صول بهن 
اإلى اأرقى امل�صتويات التعليمية بكل ثقة، 
وت�صجيعهن  طالباتنا  مواهب  وتنمية 

عييلييى البييتييكييار والإبيييييييداع، وحتييفيييييزهيين 
والأن�صطة  امل�صابقات  يف  امل�صاركة  نحو 
املختلفة، وحققت من خالها عدد من 

الإجنازات واجلوائز.
وتييطييرقييت ييي�ييصييرى احليي�ييصيين درهييم 
العلوم  كلية  خييالييد،  املييلييك  جامعة  ميين 
والآداب برجال اأملع، لخرتاعها املتمثل 
باللغات  امل�صاحف  لت�صنيف  ماكينة  يف 
خدمة  اإليييى  البييتييكييار  ويييهييدف  العاملية. 
املاكينة  ويخ�ض  ال�صريفن،  احلرمن 
اللغات  حيث  من  للم�صاحف،  امل�صنفة 
ال�صراف  جهازي  عملها  يف  ت�صبه  التي 
يتم  ابتكار  وهييو  الييذاتييي،  والبيع  الآيل 
يريد  فعندما  امليي�ييصيياحييف،  ترتيب  فيه 
امل�صلي م�صحفا بلغته اخلا�صة، يختار 
ميين خيييال اليي�ييصييا�ييصيية، ثييم زر الإخيييييراج، 
املاكينة،  داخييل  اإلييى  اإعييادتييه  وي�صتطيع 
وييي�ييصيياعييد البييتييكييار يف رفيييع القييتيي�ييصيياد 
عييينيييدميييا يييي�يييصيييدر لييييلييييدول الإ�يييصيييامييييييية 
اخلارجية. كما �صاركت الطالبة ي�صرى 
بورقة  اجلامعة،  طييب  ميين  القحطاين 
حيييول اخييرتاعييهييا »امليييحيييركيييات الأميينييييية 
العام  الو�صف  فيها  تناولت  للطران«، 

لاخرتاع واأهم اإجنازاته.

وقييييدمييييت كييييل ميييين جنييييياء اأحيييميييد 
هيفاء  الييقييرين،  اأحييمييد  اآلء  عيي�ييصييري، 
مييو�ييصييى الييفيييييفييي جييامييعيية املييلييك خييالييد، 
كلية طب الأ�صنان، ورقة علمية بعنوان 
على  احتوت  الأ�صنان«  و�صحة  »احلمل 
مييعييلييومييات تيي�ييصيياعييد عييلييى تييوعييييية الأم 
�صحة  على  واحلييفيياظ  العناية  بكيفية 
اأ�صنانها اأثناء احلمل، مما ينعك�ض على 
الورقة  وحتدثت  طفلها،  اأ�صنان  �صحة 
عن اأبرز امل�صاكل التي تواجه احلامل يف 
اأ�صنانها، وكيف ميكنها الوقاية من هذه 
امل�صاكل باملحافظة على �صحة اأ�صنانها، 
كما يتحدث عن غذاء احلامل واأهمية 
املييحييافييظيية عييلييى الييغييذاء اجليييييد، كذلك 
الإجييييييراءات الييعيياجييييية والأدويييييية التي 
اأ�صنان  عيين  ومييعييلييومييات  جتنبها،  يجب 

اجلنن وكل ذلك اأثناء احلمل.
البحثي  الفريق  ح�صل  وقييد  هييذا 
عييلييى �ييصييهييادة اأفيي�ييصييل فيييرييييق بييحييثييي يف 
البحث  تقدمي  ومت  البحثية،  املدر�صة 
يف املوؤمتر الييدويل »اآيييدك 2018« املقام 

يف دبي.
مييييين جيييانيييبيييهيييا �ييييصيييياركييييت �يييصيييميييوخ 
الأحمري من كلية الرتبية ق�صم ريا�ض 

باخرتاع  خالد  امللك  بجامعة  الأطفال 
ابتكار يعمل على  الييذكييي« وهييو  »املييقييود 
اأو  بالنعا�ض  ال�صعور  ال�صائق عند  تنبيه 
النوم عن طريق احل�صا�صات الكهربائية 
)امل�صت�صعر( وتعمل عندما يخف �صغط 
يد ال�صائق على مقود ال�صيارة باإطاق 

�صوت �صفر.
 وتيييييراأ�يييييصيييييت اجليييلييي�يييصييية الييييرابييييعيييية 
اليييدكيييتيييورة حيينييان اليي�ييصييعيييييدي، وقييدمييت 
ع�صري  اإبراهيم  اأحمد  حنن  خالها 
جامعة امللك خالد، كلية طب الأ�صنان، 

جهازا لتنظيف الأ�صنان والل�صان.
وحيي�ييصييل البيييتيييكيييار عييلييى عييييدد من 
يف  الف�صية  امليدالية  منها  الإجنييييازات 
املاليزية  بالعا�صمة  »ايتك�ض«  معر�ض 
لتنظيف  جهاز  اخييرتاع  عن  كوالملبور 

الأ�صنان والل�صان لعام 2017.
ال�صهراين  خلود  الطالبة  وقدمت 
ق�صم  العلوم،  كلية  خالد،  امللك  جامعه 
الييفيييييزييياء، ابييتييكييارا جييديييدا، عييبييارة عن 
قلم الأن�صولن الإلكرتوين، يتميز عن 
باقي الأقام باأنه يحتوي على ليزرين: 
حيي�ييصييا�ييصيية ودائيييييرة كييهييربييائييييية وبييطييارييية 

�صنرت. ويتنباأ بوقوع الأخطاء.

وحييييييقييييييق البييييييتييييييكييييييار عيييييييييييددا مييين 
�صهادة  على  احل�صول  منها  الإجنيييازات 
الييتييفييوق الييعييلييمييي يف املييرحييليية الييثييانييوييية 
منطقة  م�صتوى  على  عييييام1435-1434 
التفوق  �صهادة  على  واحل�صول  ع�صر، 
العلمي يف املرحلة الثانوية 1436-1437 

على م�صتوى منطقة ع�صر، وغرها.
وعييييييرفييييييت الييييييدكييييييتييييييورة فييياطيييمييية 
الييييزهييييراين مييين جييامييعيية امليييليييك خييالييد 
بيييجيييائيييزة املييييراعييييي ليييياإبييييداع الييعييلييمييي، 
اإلى  تهدف  �صنوية  وطنية  جائزة  وهي 
واملبتكرين  والعلماء  الباحثن  ت�صجيع 
الهيئة  ميين  معتمدة  وهيييي  املييمييلييكيية.  يف 
الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي، 
ا�صتحقاق  يوؤدي احل�صول عليها  والتي 
هيئة  لأع�صاء  العلمي  التميز  مكافاأة 
بفرع  الييزهييراين  فييازت  وقييد  التدري�ض، 

العمل الإبداعي للن�صاء 2016.
حممد  بدريه  الدكتورة  و�صاركت 
اليي�ييصييهييراين مييين جييامييعيية املييلييك خييالييد، 
بييييورقيييية حيييييول جييييائييييزة اأفييي�يييصيييل عيير�ييض 
للفيزياء  الييبييحييثييييية  امليييدار�يييض  مليينييافيي�ييصيية 
ميي�صييتييوى  عيليى  والييطييب  والييهيينييد�ييصيية 

اليجييييياميعية اليوطييينيييييييية الأ�صييتيييراليييية.

مبتعثات  احدى  ال�صهراين  وتعد 
جييياميييعييية امليييليييك خييييييال، وممييييين مييثييلييوا 
الييوطيين يف اخليييارج، و قييد وفييقييت، وهلل 
احليييميييد، لييتييمييثيييييل امليييييييراأة اليي�ييصييعييودييية 
واملييييواطيييينيييية خييييييارج املييمييلييكيية الييعييربييييية 
التي  الفر�ض  �صمن  ومن  ال�صعودية، 
اأتيحت لها لتمثيل الوطن، امل�صاركة يف 
م�صتوى  على  املنظمة  اجلوائز  احدى 
اجلييييامييييعيييية اليييوطييينييييييية الأ�ييييصييييرتالييييييييية 
اأف�صل عر�ض،  واحل�صول على جائزة 

وغرها من الإجنازات.
وقييييدمييييت الأ�ييييصييييتيييياذة نييييادييييية غيييرم 
اليي�ييصييهييري مييعييلييميية ابيييتيييدائييييييية �يييصيييدوان 
لييلييبيينييات مبييحييافييظيية بييلييليي�ييصييميير، ورقيييية 
بعنوان »التميز يف تدري�ض مادة العلوم 
�صاركت  حيييييث  البييتييدائييييية«،  للمرحلة 
ينمي  مميز  لتعليم  املحفز  بالتدري�ض 
من  للطالبات  العلمي  الإبيييداع  قيييدرات 
خييييال �ييصييراكيية تييكييامييلييييية بييين املييعييلييميية 
واملدر�صة والأ�صرة واملجتمع لبناء جيل 
مراكز  حتقيق  قادرعلى  متقن  مبتكر 
متقدمة يف املحافل املحلية والإقليمية 
والييعيياملييييية، وحيي�ييصييلييت مييين خييييال هييذه 

الورقة على عدد من اجلوائز.

الجامعة تستضيف مبدعي تعليم عسير
العام والجامعي في ملتقى »إنجازات وطن«

عبدالعزيز رديف

نيابة عيين مييعييايل مييدييير اجلييامييعيية، رعى 
وكيييييييل اجلييياميييعييية ليييلييي�يييصيييوؤون الييتييعييليييييمييييية 
اآل دعجم  �ييصييعييد  الييدكييتييور  والأكيييادميييييييية 
العلمي  املييلييتييقييى  بييرنييامييج  افييتييتيياح  حييفييل 
اليييثييياين حتيييت عييينيييوان »مييلييتييقييى اإجنيييييازات 
وطن«، وذلك باملدرجات املركزية باملدينة 

اجلامعية باأبها.
وتييينيييظيييم فيييعييياليييييييات املييلييتييقييى كييلييييية 
م�صيط  بخمي�ض  للبنات  والآداب  العلوم 
يييوميين، مب�صاركة عييدد ميين جهات  ملييدة 
واليييعيييام يف منطقة  اجلييامييعييي  الييتييعييليييييم 
ح�صارية  من�صة  تكوين  بهدف  ع�صر، 
ملييبييدعييي وخمييرتعييي عيي�ييصيير، حيييييث اأكييد 

التي  كلمته  يف  دعجم  اآل  �صعد  الدكتور 
األيييقييياهيييا يف بيييدايييية احلييفييل عييلييى نييوعييييية 
العلوم  لكلية  �صاكرا  واأهميته،  امللتقى 
م�صيط  خييمييييي�ييض  مبييحييافييظيية  والآداب 
خييال  مييين  ت�صتح�صر  الييييذي  اإقييياميييتيييه، 
»اإجنييازات وطن« تاريخا عظيما  عنوانه 

ملكان ومكانة الوطن.
هييذا  بييخييرات  ننعم  كيينييا  »اإذا  وقيييال 
الوطن العظيم اأمنا ورخاء يف عهد خادم 
احلييرميين اليي�ييصييريييفيين املييلييك �ييصييلييمييان بن 
اأن  اأجيييزم  فييياإين  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز 
نقلة ح�صارية كرى من  يعي�ض  الوطن 
خال الروؤية اجلديدة 2030 ومن خال 
بييرنييامييج الييتييحييول الييوطيينييي اليييذي يييقييوده 
�صاحب  الييعييهييد  ويل  �صمو  ووعيييي  بتميز 

�صلمان،  بن  الأميير حممد  امللكي  ال�صمو 
وفقه اهلل، وهي حتولت و�صعت يف �صلب 
مرحلة  اإليييى  بييالييوطيين  النييتييقييال  غاياتها 
الييعييمييل والإجنيييييياز وميي�ييصييابييقيية اليييزمييين يف 
توظيف اأحدث التقنيات التي و�صل اإليها 
يف  �صاهم  من  كل  �صاكرا  الإن�صان«؛  عقل 
تنظيم واإقيييامييية هيييذا املييلييتييقييى، واآمييييل  اأن 
يحقق اأهدافة للرقي بالوطن واملنطقة.

مييين جييهيية اأخيييييييرى، عييير الييدكييتييور 
عييلييي الييقييحييطيياين نيييييابيية عييين امليي�ييصيياركيين 
على  وحر�ض  �صاهم  من  لكل  �صكره  عن 
دعييييم وتيي�ييصييجيييييع املييبييدعيين واملييتييميييييزييين، 
وقال »حق علينا اأن نفخر بلقاء يتحدث 
اأن  الييوطيين ولييزامييا علينا  اإجنيييييازات  عيين 
مقرونة  وفييياء  بتحية  خييالييه  ميين  نبعث 

بييالمييتيينييان لييكييل املييبييدعيين الييذييين رفييعييوا 
ا�صم الوطن عاليا ومثلوه اأف�صل متثيل«، 
تييبيينييى باجلد  اأن الأوطييييييان  ميييوؤكيييدا عييلييى 
والجييتييهيياد وتييوؤ�ييصيي�ييض بييالييعييزم، واملييثييابييرة 
اإلى  والييولء، وم�صرا  وتقوم على احلب 
ييياأتييي كنموذج  اإجنيييازات وطيين  اأن ملتقى 
فييريييد وواقييعييي لكييتيي�ييصيياف املييبييدعيين مما 

�صي�صهم يف حتقيق روؤية اململكة 2030.
اللجنة  رئي�صة  رحييبييت  جهتها  ميين 
العلوم  كلية  عميدة  للملتقى،  العلمية 
اليييدكيييتيييورة  ميي�ييصيييييط  بييخييمييييي�ييض  والآداب 
وامل�صاركن  باحل�صور  اأبييومييلييحيية،  �ييصييراء 
امليييبيييدعييين ميييين خمييتييلييف الييتييخيي�ييصيي�ييصييات 
م�صرة  الوظيفية،  واملييجييالت  العلمية 
انطلقت من  امللتقى  اإقامة  فكرة  اأن  اإلييى 

ر�صالة جامعة امللك خالد، ويهدف اإلى اأن 
املبدعن  لأولئك  ح�صارية  من�صة  يكون 
واملييخييرتعيين واملييتييميييييزييين الييذييين كييانييوا 
ع�صر،  منطقة  �ييصييميياء  يف  جنييومييا  بييحييق 

خا�صة و�صماء الوطن عامة.
واأو�يييصيييحيييت بييياأنيييه و�ييصييل يف بييدايييات 
التح�صر لإقامة هذا امللتقى 62 م�صاركة 
من خمتلف املجالت وبعد درا�صة اللجنة 
على  بناء  م�صاركة،   23 ر�صحت  العلمية 
مييعيياييير اأهييمييهييا احليي�ييصييول عييلييى بييييراءات 
وامل�صاهمات  التميز  وجييوائييز  الخييييرتاع 
با�صم  �صاكرة  الييوطيين،  خدمة  يف  البناءة 
م�صيط،  بخمي�ض  والآداب  الييعييلييوم  كلية 
حفظه  ال�صريفن  احلييرميين  خييادم  ملقام 
عييلييى  الأميييييييين  عيييهيييده  ويل  و�يييصيييميييو  اهلل 

هذا  لأبناء  امل�صتمر  والت�صجيع  الهتمام 
اليييوطييين، مييو�ييصييليية �ييصييكييرهييا ملييعييايل مدير 
ودعمه  امللتقى  لييهييذا  لرعايته  اجلامعة 
اأي�صاً  �صكرت  كما  الكلية،  ملنا�صط  الدائم 
كل من �صاهم يف اإجناح اإقامة هذا اللقاء 

من جلان منظمة وم�صاركن وح�صور.
راعي  كييرم  الفتتاح  حفل  ختام  ويف 

احلفل عددا من امل�صاركن واملنظمن.
جل�صات   4 �ييصييم  املييلييتييقييى  اأن  يييذكيير 
عييلييمييييية مليييييدة ييييومييين مت ميييين خييالييهييا 
ميينيياقيي�ييصيية اإبييييداعييييات واخييييرتاعييييات عييدد 
ميييين املييي�يييصييياركييين يف �يييصيييطيييري اليييطييياب 
والييطييالييبييات، والييييذي يييقييام يف مييدرجييات 
املدينة اجلامعية للرجال باأبها، وم�صرح 

كلية العلوم باأبها للن�صاء.
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كليات البنات

مجتمع خميس مشيط يحتفل
بتخريج الدفعة 20 من طالباته

عائشة الشهري 

احتفلت كلية املجتمع بخمي�ض م�صيط )�صطر الطالبات( بحفل خريجات الدفعة الع�صرين، حتت رعاية معايل 
مدير اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�صلمي بح�صر وكيلة اجلامعة ل�صوؤون الطالبات الأ�صتاذة 

الدكتورة خلود ابو ملحة، وعدد من عميدات وم�صاعدات العمداء واخلدمات امل�صاندة واأع�صاء هيئة التدري�ض. 
وابتداأ برنامج احلفل باآيات من الذكر احلكيم ثم م�صرة الطالبات اخلريجات، ثم كلمة اخلريجات األقتها 
بالنيابة الطالبة منال ال�صهري رفعت خالها �صكر اخلريجات ل�صعادة م�صاعدة العميد الدكتورة اأمل اآل م�صيط 

واإلى رائدة الن�شاط مرتجمني بذلك اأ�شدق عبارات الثناء.
ثم اأعلنت الدكتورة خلود ابو ملحة والدكتورة اأمل اآل م�صيط النتيجة النهاية للخريجات وتكرمي الطالبات 
املتفوقات احلا�صات على املراكز الولى والثانية مبراتب ال�صرف، كما مت  تكرمي الطالبات اخلريجات املتميزات 

يف اأن�صطة الكلية والطالبات امل�صاركات واملنظمات حلفل اخلريجات.
عقب ذلك األقت اآل م�صيط كلمة قالت فيها »بكل فخر واعتزاز اأبارك لكن قطف ثمرة ح�صاد �صنوات اجلد 

والجتهاد، بذلتم فيها اجلهد وال�صهر لكي ت�صلن لنجاح نراه حتقق اليوم بانت�صار«.
واأ�صافت »اأهنئكن على ما اأجنزمتوه وقطعتم بذلك خطوة على درب احلياة، مع متنياتي لكن مبزيد من 

الإجنازات والتوفيق وال�صداد«. واختتم احلفل برفع اخلريجات لقبعات التخرج.

التدريب على فن العالقات العامة والتقارير اإلدارية
كريمة سالم 

اأقامت وحدة التطوير واجلودة بكلية العلوم والآداب مبحايل، ممثلة يف مركز التطوير، وبال�صرتاك مع وحدة التوجيه والإر�صاد بالكلية، دورة 
تدريبية بعنوان العاقات العامة وكتابة املرا�صات والتقارير الإدارية، قدمتها اأ. رمي يو�صف احدى من�صوبات وحدة العاقات العامة بالكلية' 
واأكدت اليو�صف خال الدورة على �صرورة اإتقان كل من�صوبي اجلامعة من اإداريات ورئي�صات اأق�صام لكتابة املرا�صات والتقارير الإدارية؛ ملا لها 
من نفع على جودة و�صرعة العمل الإداري، كما اأكدت على �صرورة �صمان النجاعة والنجاح يف العمل واأن امل�صالة يف ذلك م�صاألة تنظيم واإعداد 

للذات. هذا وقد لقت الدورة ا�صتح�صان احل�صور، وذلك جلودة ما مت التطرق له من اأحدث و�صائل تنظيم العمل الإداري.

كلية العلوم واآلداب بمحايل
تحتفل بتخريج الدفعة 20 من طالباتها

كريمة سالم 
امللكي  بال�صام  الحتفال  واأبتداأ  ال�صلطان مبحايل.   بقاعة  الع�صرين  الدفعة  بتخرج  الطالبات،  �صطر  والآداب مبحايل  العلوم  كلية  احتفلت 
وتاوات عطرة من الذكر احلكيم، ثم م�صرة طالبات الكلية بداية بق�صم اللغة الإجنليزية وانتهاًء بق�صم اللغة العربية و�صط اأجواء مليئة 
بالبهجة وال�صرور. وح�صر احلفل كل من اأولياء الأمور والطالبات وع�صوات واإداريات الكلية. وتنوعت فقرات احلفل؛ حيث ابتداأ بكلمة األقتها 
التخرج وقطاف جهد  اللغة الإجنليزية، عرت من خالها عن مدى فرحتهم بهذا  الزهراين من ق�صم  الطالبة رمي  نيابة عن اخلريجات 
تعبهم طوال �صنوات الدرا�صة، كما �صكرت با�صم كل الطالبات اخلريجات جامعة امللك خالد؛ ملا وفرت لهن من موارد مادية ومعنوية للو�صول 
اإلى هذه املرحلة النهائية من حت�صيلهن الدرا�صي. و�صهد احلفل م�صاركة مميزة من مدار�ض حمايل العاملية من بينها فقرة اإن�صادية بعنوان 
»اأجماد الوطن« قدمتها براعم من املدر�صة.  واختتم احلفل بكلمة ل�صعادة اأ.حليمة الرافعي م�صاعدة عميد كلية العلوم والآداب مبحايل، �صكرت 
فيها احلكومة الر�صيدة على تذليل ال�صعاب اأمام الطالبات للو�صول لهذا اليوم.  وقدمت بعد ذلك د. رحمة الأحمري وكيلة الكلية ل�صوؤون 

الطالبات، اجلوائز على الطالبات املتفوقات، وكرمت اللجنة املنظمة للحفل والأع�صاء امل�صتقيلن من الكلية.

العلوم التطبيقية تنظم سباق المارثون لطالباتها
فاطمة األسمري

نظم نادي �صفاء التابع لكلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات بفرع تهامة وبالتعاون مع عمادة �صوؤون الطاب - �صطر الطالبات �صباق 
املارثون للجري. وياأتي هذا ال�صباق �صمن خطة تفعيل الأن�صطة احلركية يف كليات البنات واإحياء روح التناف�ض الريا�صي بن اأق�صام الكلية، 
بالإ�صافة اإلى توفر نوع من اأنواع الرتفيه للطالبات.  وجرت فعاليات املارثون الأول للجري بحما�ض �صديد ومبناف�صة �صريفة، بح�صور 
اأخرى   األعاب  الرنامج   تخلل  وقد  بال�صباق هذا  الفائزة  الأولييى  الثاث  للمراكز  الهدايا  بتقدمي  ال�صباق  وانتهى  100 طالبة؛  اأكيير من 

للطالبات مثل كرة الطائرة  والتدريب على بع�ض التمارين الريا�صية والتثقيف على اأهمية  الغذاء ال�صحي مع ممار�صة الريا�صة.

تفعيل اليوم العالمي لإلبصار في كلية العلوم التطبيقية 
فاطمة األسمري

اأقام نادي �صفاء بكلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات بفرع تهامة بالتعاون مع عمادة �صوؤون الطاب، �صطر الطالبات، برناجما توعويا 
باملدر�صة الثانوية الأولى مبنا�صبة »اليوم العاملي للب�صر«. واحتوى الرنامج على فح�ض النظر للطالبات باملدر�صة وعلى �صرح لأهم طرق 
العناية بالعني واملحافظة عليها.  كما مت تقدمي عر�ض مرئي لكيفية العناية بالب�شر والتطرق ملدى ارتباط الغذاء ال�شحي ب�شحة العني 

والإب�صار. وقد ا�صتفاد من الرنامج اأكر من 300 طالبة من طالبات املدر�صة والكلية.

كلية العلوم بأحد رفيدة تدرب الطالبات على اإلنجاز والنجاح
نادية الخثعمي 

اأقامت وحدة البحث العلمي والتدريب بكلية العلوم والآداب باأحد رفيدة، دورة تدريبية لطالبات الكلية بعنوان »الإجناز والتوازن باحلياة« 
قدمتها املدربة اأفنان غدف احلارثي.  وهدفت الدورة اإلى تعريف الطالبات باأهمية خلق التوازن يف حياتهن والعتدال يف الأمور العلمية 
والعملية مبا يحدد اأهدافها ويو�صحها ويجعلها قابلة للنجاح. وعلى جانب اآخر نظمت طالبات ق�صم الريا�صيات بكلية العلوم والآداب باأحد 
رفيدة، بالتعاون مع الأ�صتاذتن، غادة الهندي وزينب الفيفي، حملة بعنوان »اأوقفي ال�صائعات« بهدف توعية الطالبات باأ�صرار ال�صائعات 

وكيفية جتنبها والبتعاد عنها والتنبيه لعدم امل�صاركة يف ن�صرها.

تدريب عضوات التدريس بأحد رفيدة
على مواجهة التحديات والضغوط 

نادية الخثعمي 
نظمت وحدة البحث العلمي والتدريب بكلية العلوم والآداب باأحد رفيدة، دورة تدريبية لأع�صاء هيئة التدري�ض بعنوان »كيف اأفكر بطريقة 
الييدورة  وبييداأت  وال�صغوطات.   التحديات  الع�صوات على مواجهة  قييدرات  اإلييى تطوير  الييدورة  العمري. وهدفت  زينب  اأ.  منظمة« قدمتها 
بتعريف �صمات ال�صخ�ض املنظم يف التفكر وتو�صيح اأ�صباب الت�صتت الذهني وكيفية الق�صاء على م�صبباته وتو�صيح اأهمية الوقت ودوره يف 
تنظيم احلياة وعر�ض طرق لتطوير قدرة الفرد على التفكر املت�صل�صل املنطقي اأثناء الأداء والقدرة على اإجناز الأعمال وفقا لاأولوية. 

واختتمت الدورة بعدد من الأن�صطة اجلماعية املتعلقة مبو�صوع الدورة.

العلوم الطبية التطبيقية بتهامة تحتفي بالخريجات
فاطمة األسمري 

العام 1439-1438  الع�صرون من خريجاتها لهذا  الدفعة  الأكادميي بتهامة بتخريج  التطبيقية باملجمع  العلوم الطبية  احتفلت كلية 
بقاعة ال�صلطان مبحايل ع�صر.  وقد بداأ احلفل بال�صام امللكي واآيات من القراآن الكرمي ثم تا ذلك م�صرة الطالبات اخلريجات 
الدرا�صات  القت�صاد،  الفيزياء،  الكيمياء،  الريا�صيات، احلا�صب،  الإجنليزية،  اللغة  التمري�ض،  الكلية هي:  اأق�صام  اأق�صام من  ت�صعة  يف 
الإ�صامية، واللغة العربية.  وتنوعت فقرات احلفل، حيث ت�صمنت كلمة للخريجات األقتها نيابة عنهن احدى زمياتهن اخلريجات، 
عرت من خالها عن مدى فرحتهن بهذا التخرج، مقدمات �صكرهن بعد �صكر اهلل لكل من كان له دور يف هذا النجاح بدءاً من الأ�صرة 

اإلى عميدات الكليات واأع�صاء هيئة التدري�ض.
من جهتها اأعربت عميدة كلية العلوم الطبية التطبيقية، اأ. �صاحلة الأحمري عن �صعادتها للخريجات متمنية لهن دوام التوفيق. كما 
رفعت �صكرها  ل�صعادة امل�صرف العام على فرع اجلامعة بتهامة؛ ملا قدمه من ت�صهيات لإمتام فرحة الطالبات، وكذلك قدمت �صكرها لي د. 

خلود اأبو ملحه لتعاونها امللحوظ وحر�صها الدوؤوب على اإجناح هذا احلفل.
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إعالن

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

أسبوعية جامعة الملك خالد
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متابعات

غرفة أبها تدعم دراسة عن »التغير المناخي في عسير«

نيابة عن نائب أمير عسير.. مدير الجامعة يفتتح 
»ملتقى التنمية الزراعية بمنطقة عسير«

محمد شامي
 

نيييييابيية عييين نيييائيييب اأمييييير ميينييطييقيية ع�صر 
بن  تييركييي  الأمييير  امللكي  ال�صمو  �صاحب 
طال بن عبدالعزيز، رعى معايل مدير 
جامعة امللك خالد الأ�صتاذ الدكتور فالح 
بيين رجييياء اهلل اليي�ييصييلييمييي، �ييصييبيياح الأربيييعييياء 
افتتاح  حفل  اأبييهييا،  ق�صر  بفندق  املييا�ييصييي 
مييلييتييقييى »الييتيينييمييييية الييييزراعييييييييية مبيينييطييقيية 
والييذي نظمه  وامليياأمييول«،  الواقع  ع�صر.. 
والييييزراعيييية  واملييييييييياه  الييبيييييئيية  وزارة  فيييييرع 
بييياليييتيييعييياون مييييع مييكييتييب خييييييراء الإعييييييام 
امللك  بجامعة  وال�ييصييتيي�ييصييارات  لييلييدرا�ييصييات 
خالد، وذلك بح�صور وكيل اإمارة املنطقة 
امليي�ييصيياعييد لييليي�ييصييوؤون الييتيينييمييوييية الييدكييتييور 
وزارة  فرع  عام  ومدير  الدريبي،  اإبراهيم 
ع�صر  مبنطقة  والييزراعيية  واملييييياه  البيئة 
في�صل بن زياد وعدد من وكاء اجلامعة 

وعمداء الكليات.
بكلمة ملعايل مدير  بييداأ احلفل  وقييد 
امتنانه  عيين  اجلييامييعيية، عيير ميين خالها 
امللكي  ال�صمو  �صاحب  لرعاية  وتييقييديييره 
الأمييير تييركييي بيين طييال بيين عبدالعزيز 

نائب اأمر منطقة ع�صر للملتقى، يف ظل 
اهتمامه ودعمه الدائم لكل ما من �صاأنه 

تنمية املنطقة يف كافة املجالت.
و�يييصيييدد اليي�ييصييلييمييي عييلييى اأن اجلييامييعيية 
اليي�ييصييراكيية  بتفعيل  رفيييييعييا  اهييتييمييامييا  تيييويل 
واخلا�صة،  احلكومية  اجلهات  جميع  مع 
وقال: »ياأتي هذا امللتقى كثمرة من ثمار 
وفييرع  اجلييامييعيية  بيين  التعاونية  اليي�ييصييراكيية 
باملنطقة؛  والييزراعيية  واملييييياه  البيئة  وزارة 
لت�صليط ال�صوء على هذه الفر�ض املتاحة 
و�ييصييبييل ا�ييصييتييغييالييهييا وتييعييظيييييم ال�ييصييتييفييادة 
العمل  اأوراق  ميين  عييدد  خييال  ميين  منها، 
يييقييدمييهييا نييخييبيية مييين املييخييتيي�ييصيين يف هييذا 
امليييجيييال، اإلييييى جييانييب ميي�ييصيياركيية امليييزارعييين 
الييقيييييادييين واملييهييتييميين بيياليي�ييصيياأن اليييزراعيييي، 
وتقدمي  حولها  للنقا�ض  اإثيييراء  ميثل  مييا 
الأفكار املنا�صبة لتنفيذها«؛ اآما يف خروج 
امللتقى بالتو�صيات املنا�صبة التي ت�صهم يف 

حتقيق الأهداف املرجوة منها.
وبارك مدير اجلامعة تد�صن مكتب 
وال�صت�صارات  للدرا�صات  الإعيييام  خييراء 
امللتقى  تيينييظيييييم  يييعييد  واليييييذي  بيياجلييامييعيية 
باكورة ن�صاطاته، موؤكدا اأنه اإ�صافة وقفزة 

تطورية ملجال الإعام يف املنطقة، قيا�صا 
مبا ي�صمه من نخبة من اأ�صاتذة الإعام 
بقيادة الدكتور علي بن زهر القحطاين.

تلى ذلك، كلمة مدير عام فرع وزارة 
ع�صر  مبنطقة  والييزراعيية  واملييييياه  البيئة 
فييييي�ييصييل بييين زييييياد اأكييييد خييالييهييا اأن قييطيياع 
القت�صاد  منظومة  ركييائييز  اأحييد  الييزراعيية 
اليييوطييينيييي الييييييذي حيييظيييي بيييدعيييم اليييقيييييييادة 
الغذائي  الأميين  حتقيق  بهدف  الر�صيدة، 
وذلييك من  القومي،  الدخل  وامل�صاهمة يف 
خييال تييوزيييع الأرا�يييصيييي وميينييح القرو�ض 

املي�صرة والدعم املبا�صر وغر املبا�صر .
العديد  وجود  من  »بالرغم  واأ�صاف 
مييين امليييعيييوقيييات الييطييبيييييعييييية وامليينيياخييييية اأو 
القطاع  حييقييق  والجييتييميياعييييية؛  ال�صكانية 
وتزايدا  مت�شارعة  منو  معدلت  الزراعي 
يف الإنيييييتييييياج اليييييزراعيييييي بيي�ييصييقيييييه اليينييبيياتييي 
واحليييييييواين، واكييتيي�ييصييب الييعييامييلييون يف هييذا 
الييقييطيياع خييييرات وميييهيييارات لييلييتييعييامييل مع 

التقنيات احلديثة. 
ونييييييوه بيييين زييييييياد بيييتيييقيييدمي الييييييييوزارة 
23 ميييبيييادرة ميين خيييال بييرنييامييج الييتييحييول 
الوطني 2020؛ لتمكن قطاعات الزراعة 

واخلدمات التي تقدمها، وكذلك ا�صتكمال 
الييزراعييي،  للقطاع  �صاملة  ا�صرتاتيجية 
املييبييادرات  ميين  عييدد  تنفيذ  اإلييى  بالإ�صافة 
لييلييتيينييمييييية امليي�ييصييتييداميية لييلييقييطيياع اليييزراعيييي 
�صامل،  غذائي  اأمن  حتقيق  يف  وامل�صاهمة 
ف�صا عن اإن�صاء �صركة لتقدمي اخلدمات 

الزراعية ب�صورة متطورة وجودة عالية.
اأن منطقة ع�صر تعتر  و�صدد على 
يف  للم�صاهمة  لييلييوزارة؛  امل�صتهدفات  ميين 
من  متتلكه  ملييا  الييقييطيياع  وتييطييوييير  تنمية 
مييقييومييات طييبيييييعييييية وميينيياخييييية ومميييييزات 
وم�صادر  اأرا�صيها  جودة  يف  تتمثل  ن�صبية 
من  ثييروة  وتوفر  متجددة.  طبيعية  مياه 
م�صاحات  ووجييود  املتجددة  املعاجلة  املياه 
يف  للتو�صع  منها  ال�صتفادة  ميكن  كبرة 
واحليوانية  النباتية  الييزراعييييية  امل�صاريع 
و�ييصييواطييئ متتد لأكييير ميين 100 كييم على 
�ييصيياحييل عيي�ييصيير الييبييحيير الأحيييمييير مليي�ييصيياريييع 
يف  لتميزها  بالإ�صافة  ال�صمكية،  الييروة 

جمال تربية النحل واإنتاج الع�صل.
عييقييب ذليييييك، اأعيييلييين رئييييي�ييض الييلييجيينيية 
ال�صناعية  التجارية  بالغرفة  الييزراعييييية 
بييياأبيييهيييا، حمييمييد حيييييزام بييين فيييياهييييده، عر 

علمية من  درا�ييصيية  دعييم  تبني  كلمته، عن 
قييبييل املييخييتيي�ييصيين عييين »اليييتيييغييير امليينيياخييي 
ع�صر«،  مبنطقة  الأمطار  هطول  ون�صب 
امل�صتقبل  ا�ييصييتيي�ييصييراف  عييلييى  ييي�ييصيياعييد  مميييا 
اأ�ص�ض علمية �صليمة،  والتخطيط له على 
الييغييرفيية الوطنية  ميين خيييال ميي�ييصييوؤولييييية 
وتفعيا لل�صراكة بن القطاعن اخلا�ض 

واحلكومي.
وتيييطيييرق جلييهييود الييلييجيينيية املييتييعييددة، 
ميينييهييا بييحييث هييمييوم امليييزارعييين واملييعييوقييات 
التي تواجههم، والجتماع مبن�صوبي فرع 
الزراعة لتوحيد اجلهود الرامية خلدمة 
الييقييطيياع الييييزراعييييي وتيينييميييييتييه مييين خييال 
ومييبييادرات  اأدوار  واقيييرتاح  اآليييييات  �صياغة 
ب�صفته  اخلييا�ييض  الييقييطيياع  م�صاهمة  تييعييزز 
روؤيييية  حتقيق  يف  وفييعييال  اأ�ييصييا�ييصيييييا  �صريكا 
الييوطيينييي  الييتييحييول  املييمييلييكيية 2030 وخييطيية 
بن  اأعييليين  كما  منها؛  املنبثقة  وامليييبيييادرات 
الر  ملهرجان  الغرفة  تنظيم  عن  فاهده 
املو�صمية يف  الييفييواكييه  اأبييهييا ومييهييرجييان  يف 
خمي�ض م�صيط، نظرا لأهمية املهرجانات 
املو�صمية لإبراز منتجات املنطقة وت�صجيع 

املزارعن وت�صويق منتجاتهم.

اأمييييييييا مييييدييييير عييييييام ميييكيييتيييب خيييييراء 
الإعييييييييييييام، الييييدكييييتييييور عيييليييي بييييين زهييير 
اليييقيييحيييطييياين، فيييياأبييييان خييييال كييلييمييتييه اأن 
والفعاليات  امللتقيات  من  من��وذج  امللتقى 
واأهييل  امل�صوؤولن  ميين  نخبة  جتمع  التي 
اخليييرة والخييتيي�ييصييا�ييض مييع بيياحييثيين من 
اأكر  لفهم  للو�صول  وخارجها؛  اململكة 
وروؤية وا�صحة توؤ�ص�ض لتنمية م�صتدامة 
لييلييزراعيية واملييييياه والييبيييييئيية، ميينييوهييا بدعم 
اليي�ييصييركيياء لنييعييقيياد امللتقى  الييعييديييد ميين 
واليييزراعييية  واملييييييياه  الييبيييييئيية  وزارة  كيييفيييرع 
وجييامييعيية امليييليييك خييياليييد، وتيييعييياون جييهييات 
التجارية  التجارية واجلمعيات  كالغرفة 
والعلمية، ممتدحا جهود اللجنة العلمية 
التي ا�صتعدت منذ فرتة لي�صت بالق�صرة 
لنيييعيييقييياد املييلييتييقييى، وتيينيي�ييصيييييق بييرنيياجمييه 
فيها  ي�صارك  التي  اجلل�صات  من  العلمي 
الييتييوفيييييق  22 مييتييحييدثييا، راجيييييييا مييين اهلل 
لت�صليط  �صانحة  فر�صة  امللتقى  ليكون 
اليي�ييصييوء عييلييى واقييييع الييتيينييمييييية الييزراعييييية 
التي  والييفيير�ييض  الآفييياق  واإبييييراز  باملنطقة 
يعود على  ثرواتها مبا  با�صتغال  ت�صمح 

املنطقة وبادنا باخلر والنفع.
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متابعات

خمس جلسات علمية ومؤسسية
تناقش فرص التنمية الزراعية بالمنطقة

يحيى التيهاني

وا�ييييصييييل »ميييليييتيييقيييى الييتيينييمييييية اليييزراعييييييية 
مبيينييطييقيية عيي�ييصيير« فييعييالييييياتييه الأ�يييصيييبيييوع 
حتت  اأولها  جل�صات،  عييدة  بعقد  املا�صي، 
عنوان »دور املوؤ�ص�صات يف دعم ال�صتثمار 
وكيل  اأدارهيييا  ع�صر«  مبنطقة  الييزراعييي 
التنمية  ليي�ييصييوؤون  امل�صاعد  ع�صر  اإمييييارة 

الدكتور اإبراهيم الدريبي.
 وحتيييييييدث فيييييييهيييا مييييدييييير الييي�يييصييينيييدوق 
اليييييييزراعيييييييي بيييعييي�يييصييير املييييهيييينييييد�ييييض ميي�ييصييبييب 
ال�صندوق  ا�صرتاتيجية  عيين  الييقييحييطيياين، 
مبينا  وتنميته،  الييزراعييي  الييقييطيياع  دعييم  يف 
بيييالأرقيييام والإحييي�يييصييياءات جمييمييل الييقييرو�ييض 
ال�صنوات  خييال  �صرفها  مت  التي  الزراعية 
الأخيييييرة واآلييييييية الييتييقييدمي عييليييييهييا، ثييم قييدم 
اأبييحيياث النحل واإنييتيياج  امليي�ييصييرف على مييركييز 
الييعيي�ييصييل بييجييامييعيية امليييليييك خييياليييد اليييدكيييتيييور 
الييذي  املييركييز  حامد علي غييراميية، نبذة عيين 
اإلى  م�صرا  اجلامعة،  يف  موؤخرا  ا�صتحدث 
اأن اأهم اأولوياته اإجراء البحوث والدرا�صات 

امليدانية لتطوير مهنة جني الع�صل. 

بعد ذلك قدم الدكتور مقبل النويري 
ورقة عن  »دور النحل يف التنمية الزراعية«، 
الأ�صجار  تلقيح  يف  النحل  ا�صتغال  و�صبل 
ال�صارة  والييفييرو�ييصييات  احليي�ييصييرات  ومكافحة 

بالغطاء النباتي.
بيييييدوره قييييدم اليييدكيييتيييور عييميير بييو�ييصييعييدة 
التنمية  يف  ال�صعودي  الإعيييام  دور  عن  ملحة 
تطوير  اأهمية  مييوؤكييدا  الييزراعييييية،  والتوعية 
هييييذا اليييييدور وا�ييصييتييغييال و�ييصييائييل الييتييوا�ييصييل 

احلديثة يف ذلك.
تييياه خييالييد طييار�ييض اليي�ييصييرحيياين الييذي 
يف  التعاونية  اجلمعيات  دور  عيين  ورقيية  قييدم 
تدعم  الدولة  اأن  مبينا   ، الزراعية  املجالت 
يف  الأهييلييييية  اجلمعيات  تاأ�صي�ض  كبر  ب�صكل 

جميع القطاعات.
اأميييييا اجلييليي�ييصيية الييثييانييييية فيييجييياءت حتت 
الواقع   .. »الزراعة يف منطقة ع�صر  عنوان 
وزارة  يف  امل�صت�صار  فيها  قيييدم  والييتييحييديييات« 
اإبييراهيييييم  الييدكييتييور  البيئة واليييزراعييية واملييييياه 
عارف ورقة عن »تاأهيل املدرجات الزراعية« 
نتجت  التي  امل�صكات  بع�ض  اإلييى  فيها  اأ�صار 
اأن هناك  ، موؤكدا  املدرجات  اإهمال هذه  عن 

مييييبييييادرة مييهييميية �ييصييميين مييييبييييادرات الييتييحييول 
التقليدية،  املدرجات  تاأهيل  لإعييادة  الوطني 
ومييقييرتحييا بييعيي�ييض احليييليييول ميينييهييا ميي�ييصيياركيية 
ال�صكان واملزارعن املحلين يف اأي خطة عمل 
العمالة  على  العتماد  من  والتقليل  مقبلة، 
الوافدة يف اإدارة املزارع، واإيجاد مراكز بحثية 

متطورة لزيادة املحا�صيل الزراعية.
ثييييم قييييييدم الييينيييا�يييصيييط اليييبيييييييئيييي اأحيييميييد 
بيييييدوي ورقييييية عييين اليينييبيياتييات القييتيي�ييصييادييية 
ال�صدر  اأبيييزرهيييا  اأن  اإليييى  ميي�ييصييرا  عيي�ييصيير،  يف 
العطرية،  النباتات  وبع�ض  ال�صوكي  والتن 
بيييدوي مييقييرتحييات واأرقيييييام تقديرية  وقيييدم 
للمردود القت�صادي لهذه النباتات يف حال 

ا�صتغالها بال�صكل الأمثل.
بجامعة  التدري�ض  هيئة  ع�صو  وقييدم 
حممد  ها�صم  حممد  الدكتور  خالد  امللك 
الع�صوية  »املييبيييييدات  بييعيينييوان  اأحييمييد ورقييية 
وا�صتدامة الزراعة الع�صوية.. روؤية اململكة 
اأن الزراعة الع�صوية هي  اأبان فيها   ،»2030
الييزراعييييية وامليييواد  املييحييا�ييصيييييل  اإنييتيياج  عملية 
الييغييذائييييية بيي�ييصييكييل طييبيييييعييي كييياميييل، ميي�ييصييرا 
الع�صوية  املبيدات  ميزات  اأهييم  من  اأن  اإلييى 

)احليوية( اأنها العمود الفقري يف ا�صتدامة 
اإنتاجها  يف�صل  ولذلك  الع�صوية،  الزراعة 
حمييليييييا مميييا يييزيييد مييين فييعيياليييييتييهييا وخف�ض 

تكاليف اإنتاجها. 
الييزراعييي،  الييقييطيياع  يف  امل�صتثمر  تييياه 
حممد عبد اهلل بن عثمان الذي قدم ورقة 
الييورد يف منطقة ع�صر،  عن جتربة زراعيية 
مييوؤكييدا اأنيييه ميين اأجنيييح الييتييجييارب الييزراعييييية 
تتميز  التي  باملنطقة  زراعته  ملاءمة  نظرا 
اليي�ييصيياحليية لإنييتيياج  وتييربييتييهييا  بييتيينييوع مناخها 

الورد مبختلف اأنواعه. 
كذلك قدم الأ�صتاذ نا�صر بن �صفلوت، 
مييدييير عييام »�ييصييركيية ربيييوع ع�صر الييزراعييييية« 
ورقة عن واقع الإنتاج الزراعي يف املنطقة، 
م�صرا اإلى بع�ض املعوقات مثل نق�ض موارد 

املياه، ومقدما بع�ض احللول املقرتحة.
التي جاءت حتت  الثالثة  ويف اجلل�صة 
عييينيييوان »الييييييروة اليي�ييصييمييكييييية واحليييييوانييييية« 
للرنامج  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  حتييدث 
ال�صمكية،  اليييروة  قطاع  لتطوير  الوطني 
»ال�ييصييتييزراع  عيين  الزبيدي  م�صلح  املهند�ض 
املييييائييييي مبيينييطييقيية عييي�يييصييير« عيييييرف خييالييهييا 

ال�صتزراع  جمال  يف  ال�صتثمارية  بالفر�ض 
توفر  ودورهييييا يف  عيي�ييصيير،  املييائييي مبنطقة 

فر�ض وظيفية للمواطنن.
تييياه الييدكييتييورعييبييداهلل الييطيييييبييان من 
بيياأبييهييا،   واليييزراعييية  واملييييياه  البيئة  وزارة  فيييرع 
اليييذي قييدم ورقييية بييعيينييوان »ميي�ييصيياريييع الييروة 
التنموية«،   وم�صاهمتها  ع�صر  احليوانية يف 
املحققة  امل�صروعات  اأبرز  حتدث خالها عن 
يف ميدان الروة احليوانية مبنطقة ع�صر، 
مييبييييينييا مييييدى ميي�ييصيياهييمييتييهييا الييفييعيياليية يف دعييم 
التنمية الزراعية وامل�صتدامة يف املنطقة ويف 

خمتلف ربوع اململكة. 
التدري�ض  اأخرى لع�صو هيئة  ثم ورقة 
�صعيد  كييرمي  الييدكييتييور  املييلييك خييالييد  بجامعة 
الأ�صماك.. تهديد  مر�صي بعنوان »طفيليات 
درا�ييصيية  اأهييمييييية  فيها  اأكيييد  ال�صمكية«  لييلييروة 
البيطرية  اليينيياحييييية  مييين  الييطييفيييييليييييات  هيييذه 
واإن�صاء معاهد ومراكز خا�صة بعلوم البحار 
وامل�صايد واأمرا�ض الأ�صماك واإيجاد الو�صيلة 
با�صتخدام  الطفيليات  هذه  ملقاومة  املنا�صبة 
تقنية  ا�ييصييتييخييدام  اأو  النباتية  امل�صتخل�صات 

النانو تكنولوجي.

كيييذليييك قييييدم عيي�ييصييو هيييييئيية الييتييدرييي�ييض 
بيياجلييامييعيية اليييدكيييتيييور حمييمييد فيييييوزي، ورقييية 
بعنوان »ا�صتغال التنوع املناخي علي امتداد 
منحدرات جبال ال�صروات يف ا�صتزراع اأ�صجار 
جبال  �صفوح  اأن  اإلييى  خالها  اأ�ييصييار  منتقاة« 
الييي�يييصيييروات تييتييميييييز مبيينيياخ فييريييد مييين نييوعييه 
عييامليييييا؛ يييوؤهييلييهييا ل�ييصييتييزراع اأغييلييب الأ�ييصييجييار 
التي ت�صتهر بها الدول الأخرى، مثل اأ�صجار 
املوالح علي ال�صفوح ومنها اأنواع ل تنمو اإل 
يف الأرا�صي اليابانية مثل ثمرة »الديكبون« 
ك���ذل���ك مي��ك��ن زراع������ة اأ����ش���ج���ار ال���ب���ل���وط يف 
بورقة  اجلل�صة  وختمت  املختلفة.  الأودييييية 

مدير ال�صتثمار بفرع ال�صياحة يف ع�صر. 
وقدم املهند�ض نواف بن ح�صن بن زلفة 
ا�صتعر�ض  الييزراعييييية«  »ال�صياحة  عيين  ورقييية 
اململكة  يف  ال�صياحية  اليييزراعييية  واقيييع  فيها 
الو�صائل  بييكييل  وتنميتها  تييطييويييرهييا  و�ييصييبييل 
والأ�صاليب من خطط وا�صرتاتيجيات؛ مبا 

يخدم التنمية امل�صتدامة.
خالها  فقدمت  الرابعة  اجلل�صة  اأما 
الإنتاج  اإدارة  عام  مدير  بداأها  اأوراق،  اأربييع 
والييزراعيية،  واملييييياه  البيئة  بيييوزارة  الع�صوي 
اأمين بن �صعد الغامدي بورقة عن »الزراعة 
الع�صوية..واقع ومتغرات« اأو�صح خالها 
مراحل تطور وتنمية الزراعة الع�صوية يف 
 )2018-  2005( من  الفرتة  خييال  اململكة 
مييين الييينيييواحيييي الإنيييتييياجييييييية والييتيينييظيييييمييييية 
اإلييى  متطرقا  والت�صويقية،  والت�صريعية 
الإح�صائيات احلديثة ذات العاقة بحركة 

الن�شاط الع�شوي. 
باجلامعة  التدري�ض  هيئة  ع�صو  تيياه 
اليييذي قدم  اإبييراهيييييم حممد عيد  الييدكييتييور، 
ورقيييية بييعيينييوان »تييقييييييييم ا�ييصييتييخييدام احلييميياأة 
كيي�ييصييميياد عيي�ييصييوي« اأ�يييصيييار فيييييهييا اإلييييى اأنييييه زاد 
الهيييتيييميييام يف الآونيييييية الأخييييييرة بييا�ييصييتييخييدام 
احليييمييياأة )املييخييلييفييات اليي�ييصييلييبيية اليينيياجتيية عن 
اليي�ييصييحييي( ك�صماد  اليي�ييصييرف  مييعيياجليية مييييياه 
للقيود  نظرا  الييزراعييييية،  لاأرا�صي  ع�صوي 
القت�صادية واملخاوف البيئية املرتتبة علي 

عمليتي الطمر واحلرق.
بعده، قدم مدير اإدارة تقييم املخاطر 
والييزراعيية   واملييييياه  البيئة  بييييوزارة  النباتية 
ورقيية  الفيفي،  �ييصييامل  بيين  �صالح  املهند�ض 
بييعيينييوان »الييزراعيية املييائييييية« اأ�ييصييار فيها اإلييى  
مميييّييييزات اليييزراعييية املييائييييية وميينييهييا الييقييدرة 
عييلييى الييتييحييكييم الييدقيييييق يف تييغييذييية اليينييبييات، 
واملييي�يييصييياهيييمييية يف تييخييفييييي�ييض الحيييتييييييياجيييات 
الييعييمييالييييية، واليييزييييادة يف اإنييتيياجييييية اليينييبييات 
عييلييى حت�صن عمليات  الييقييدرة  ميين خيييال 
الييتييغييذييية، والييييييييرّي، والييتييهييوييية لييلييجييذور، 
الزراعة  لهذه  عيوب  عييدة  هناك  اأن  مبينا 
مع  باملقارنة  اإن�صائها  تكاليف  ارتفاع  منها 
اليييزراعيييات الييتييقييليييييدّييية املييعييروفيية، وارتييفيياع 
التقنية  واملتطّلبات  اخلييرات  اإلى  احلاجة 

املطلوب توّفرها لإدارة هذه الزراعة.
ثم اختتمت اجلل�صة بورقة للمهند�ض 
من�صور  واملهند�ض  الثمري،  الرحمن  عبد 
والزراعة،  واملياه  البيئة  وزارة  من  ال�صعيد 
بعنوان »ا�صتخدام املياه املعاجلة لاأغرا�ض 
اليييزراعييييييية« ا�ييصييتييعيير�ييصييا خييالييهييا الأ�ييصيياليييييب 
اجليييدييييدة امليي�ييصييتييخييدميية يف ا�ييصييتييغييال املييييياه 
املعاجلة ل�صتعمالها يف الزراعة، ودورها يف 
الزراعية مبختلف  املحا�صيل  انتاج  عمليات 
اأنيييواعيييهيييا ميييع اإبييييييراز كيييييفييييية تييوزيييعييهييا على 
الواحة الزراعية وفق جدول حمدد وكمية 

معلومة وعادلة.
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التوصيات الختامية
لـ »ملتقى التنمية الزراعية بمنطقة عسير«

ملتقى  اخييتييتييم  و�يييصيييكيييره،  اهلل  بييحييمييد 
اليييزراعييييييية مبيينييطييقيية ع�صر  الييتيينييمييييية 
ال�صمو  �صاحب  رعيياه  والييذي  جل�صاته، 
املييلييكييي الأميييييير تيييركيييي بييين طييييال بن 
عبدالعزيز نائب اأمر منطقة ع�صر، 
وُعقد بفندق ق�صر اأبها خال الفرتة 
16-17 �صعبان 1439 املوافق 2-3 مايو 
جامعة  مدير  معايل  بح�صور   ،2018
بن  فالح  الدكتور  الأ�صتاذ  خالد  امللك 
معاليه  اأ�صاد  وقد  ال�صلمي؛  اهلل  رجيياء 
اأهل  من  التجمع  وهييذا  امللتقى  بفكرة 
الخييتيي�ييصييا�ييض وامليي�ييصييوؤولييييية واملييعييرفيية 
م�صتقبل  نحو  اآفيياقييا  تفتح  فعالية  يف 
الييتيينييمييييية يف امليييجيييال اليييزراعيييي واملييائييي 
امللتقى  يفتحه  ممييا  وكييذلييك  والبيئي، 

من فر�ض ا�صتثمارية يف املنطقة.
وقييد قييام »مكتب خييراء الإعييام 
ليييليييدرا�يييصيييات وال�يييصيييتييي�يييصيييارات« الييتييابييع 
جلييامييعيية امليييليييك خييياليييد بييتيينييظيييييم هييذا 
امللتقى بال�صراكة مع فرع وزارة البيئة 
كما  ع�صر،  مبنطقة  والييزراعيية  واملياه 
�صاهمت عييدد من اجلهات الأخييرى يف 
امللتقى  هذا  مع  ا�صرتاتيجية  �صراكات 
بييياليييدعيييم والييتيينييظيييييم وميينييهييا جييامييعيية 
بابها  التجارية  والييغييرفيية  خييالييد  املييلييك 
و�صحيفة اجلزيرة و�صركة ربوع ع�صر 
من  وعيييدد  األيحيا  ومناحل  الييزراعييييية 
اجلمعيات العلمية واملهنية والتجارية 

وموؤ�ص�صات اأخرى.  كما �صاهم يف اإجناح 
رعايات من عدد  امللتقى  هذا  فعاليات 

من املوؤ�ص�صات الإعامية.
وا�ييصييتييمييل املييلييتييقييى عييلييى عيييدد من 

املحاور، جاءت على ال�صكل التايل:
1( الفر�ض ال�صتثمارية الناجحة 
يف قييطيياعييات الييييزراعيييية املييخييتييلييفيية 

واملياه.
2( دور املوؤ�ص�صات املالية يف ت�صهيل 

الدعم للم�صروعات الزراعية.
3( اليييييروة اليي�ييصييمييكييييية: الييفيير�ييض 

والتحديات.
مبنطقة  الييزراعييييية  ال�صياحة   )4

ع�صر.
الييقييطيياع اخلييا�ييض يف دعم  دور   )5

التنمية الزراعية.
الرافدة لا�صتثمار  الدرا�صات   )6
واملياه  البيئة  والتطوير يف قطاع 

والزراعة.
جل�صات  اأربيييييع  املييلييتييقييى  وتيي�ييصييميين 
عييلييمييييية وجييليي�ييصيية تييو�ييصيييييات خييتييامييييية 
وجل�صة نقا�صية يف اليوم الثاين جلميع 
هذه  يف  و�ييصييارك  امللتقى،  يف  امل�صاركن 
اجلل�صات حوايل ثاثن �صخ�صية من 
بييالييزراعيية  املعنية  الييقييطيياعييات  خمتلف 
وال�ييصييتييثييمييار والييبييحييث، بييتييقييدمي اأكيير 
من ع�صرين ورقة علمية وورقة عمل، 
ودارت نقا�صات م�صتفي�صة يف كثر من 

اأفييرزهييا  الييتييي  واملييو�ييصييوعييات  الق�صايا 
نييقييا�ييض واعييييي ومييييدرو�ييييض يييهييدف الييى 
يف  الييزراعييييية  التنمية  تييطييوييير جميييال 

املنطقة.
ويف اخلتام ي�صعد جلنة التو�صيات 
مللتقى  العلمية  اللجنة   عيين   املنبثقة 
ع�صر..  منطقة  يف  الزراعية  التنمية 
التو�صيات  تقدم  اأن  وامليياأمييول،  الواقع 

اخلتامية ، على النحو التايل:
بيياليي�ييصييكيير  املييي�يييصييياركيييون  يييتييوجييه   )1
واليييتيييقيييديييير ليي�ييصيياحييب اليي�ييصييمييو املييلييكييي 
الأمر في�صل بن خالد بن عبدالعزيز 
اأمييييييير ميينييطييقيية عييي�يييصييير عيييليييى دعييمييه 
امليييتيييوا�يييصيييل وحيييير�ييييصييييه اليييييدائيييييم عييلييى 
ع�صر،  مبنطقة  التنمية  ميي�ييصييروعييات 
مبيييا فيييييهييا الييتيينييمييييية يف قيييطييياع الييبيييييئيية 

واملياه والزراعة.
بيياليي�ييصييكيير  املييي�يييصييياركيييون  يييتييقييدم   )2
واليييتيييقيييديييير ليي�ييصيياحييب اليي�ييصييمييو املييلييكييي 
الأمر تركي بن طال بن عبدالعزيز 
�صموه  رعاية  املنطقة على  اأميير  نائب 
منطقة  يف  الييزراعييييية  التنمية  مللتقى 
عييي�يييصييير وحيييير�ييييصييييه عييييلييييى احلييي�يييصيييور 
ونتائج  لفعاليات  ومتابعته  ال�صخ�صي 

هذا امللتقى.
بيياليي�ييصييكيير  املييي�يييصييياركيييون  يييتييقييدم   )3
معايل  يف  ممثلة  خالد  امللك  جلامعة 
مييديييرهييا الأ�ييصييتيياذ الييدكييتييور فييالييح بن 

و�صراكة  دعييم  على  ال�صلمي  اهلل  رجيياء 
اجلامعة مع هذا امللتقى.

البيئة  وزارة  املييلييتييقييى  ييي�ييصييكيير   )4
واملييييييييياه والييييييزراعيييييية عيييليييى ميييبيييادراتيييهيييا 
برنامج  من  املنبثقة  الكرى  الوطنية 
 ،2030 اململكة  وروؤييية  الوطني  التحول 
واليييتيييي مييين �ييصيياأنييهييا ان تييطييلييق فيير�ييصييا 
جيييدييييدة وجميييييالت غييير ميي�ييصييبييوقيية يف 
من  ال�صرتاتيجي  القطاع  هذا  تنمية 

القطاعات القت�صادية للدولة.
بييي�يييصيييرورة  امليييليييتيييقيييى  ييييو�يييصيييي   )5
ا�ييييصييييتييييمييييرار امليييليييتيييقيييييييات واملييييييوؤمتييييييرات 
واملييعييار�ييض عيين الييتيينييمييييية الييزراعييييية يف 
لهذا  ا�صتكمال  لتكون  ع�صر،  منطقة 
املييلييتييقييى يف �ييصييوء روؤييييية املييمييلييكيية 2030 
ودورها  ال�صتثمار  باأهمية  تنادي  التي 
يف التنمية الوطنية، مبا فيها التنمية 
ا�صتمرار  امللتقى  يقرتح  كما  الزراعية، 
مييكييتييب خييييييراء العيييييييام ليييليييدرا�يييصيييات 
دويل  موؤمتر  تنظيم  يف  وال�صت�صارات 
عاملية  بخرات  الزراعية  التنمية  عن 
وم�صاركات وطنية ودولية بالتعاون مع 

وزارة البيئة واملياه والزراعة.
ميين  عييييييييددا  امليييليييتيييقيييى  نييياقييي�يييض   )6
اليييييتيييييجيييييارب اليييينيييياجييييحيييية واليييتيييقييينيييييييات 
اليييييييروة  املييي�يييصيييتيييحيييدثييية يف جميييييييييالت 
والييروة  احليوانية  واليييروة  النباتية 
بالهتمام  امللتقى  ويو�صي  ال�صمكية، 

من  ملزيد  املجال  وفتح  وتطويرها  بها 
املبادرات يف هذه القطاعات.

7( يو�صي امللتقى باأهمية التوعية 
املواطنن،  لدى  الغذائية  بال�صلوكيات 
مبا فيها الهتمام بالأغذية الزراعية، 
مع  للم�صاركة  اإعامية  جهات  ودعييوة 
ووزارة  والييزراعيية  واملييييياه  البيئة  وزارة 
اليي�ييصييحيية وجيييهيييات اأخيييييرى ذات عيياقيية 
للتوعية  اإعييامييييية  حييمييات  لتنظيم 
باأهمية التوازن الغذائي لدى الأ�صر يف 

اململكة عامة، ومنطقة ع�صر خا�صة.
املييييلييييك خييالييد  8( دعيييييييوة جييياميييعييية 
لإن�صاء كلية للزراعة والطب البيطري 
مبختلف التخ�ص�صات خلدمة منطقة 
عيي�ييصيير بيياعييتييبييارهييا متييتييلييك اأكييييير من 
اململكة،  يف  النباتي  الغطاء  ميين    %75
وثروة حيوانية كبرة و�صواحل الروة 

ال�صمكية.
العلمي  البحث  وتوجيه  دعم   )9
يف امليينييطييقيية الييييى اليييقيييطييياع اليييزراعيييي 
تاأ�صي�ض  والبيئي، مبا يف ذلك  واملائي 
بجامعة  واليييتيييدرييييب  لييلييبييحييث  مييركييز 
املييييلييييك خييييالييييد يف جميييييييال اليييييزراعييييية 
وخدمة التنمية الزراعية يف املنطقة، 
وامل�صتثمرين  العييمييال  رجييال  ودعيييوة 
متويل  اليييى  التمويلية  واليي�ييصيينيياديييق 
اليييبيييحيييث اليييعيييليييميييي اليييييزراعيييييي ودعييييم 

امل�صروعات الزراعية يف املنطقة.

يف  العييييييييام  دور  تييفييعيييييل   )10
املنطقة  يف  الييزراعييييية  التنمية  دعيييم 
وتعزيز  والإر�ييصيياد  التوعية  فيها  مبييا 
الهييتييمييام والييوعييي لييدى اأبيينيياء وبنات 
املنطقة يف املجالت الزراعة املختلفة 

وال�صناعات املرتبطة بها.
حليييميييايييية  مييييركييييز  اإنييييي�يييييصييييياء   )11
الييينيييبييياتيييات املييييهييييددة بيييالنيييقيييرا�يييض يف 

منطقة ع�صر.
12( دعم وتكثيف زراعة النباتات 
القت�صادية يف منطقة ع�صر وخا�صة 
اأ�يييصيييجيييار الييي�يييصيييدر واأ�يييصيييجيييار الييفييواكييه 
من  لها  ملا  واليين  والزيتون  املو�صمية 
التنمية  يخدم  هييام  اقت�صادي  مييردود 
بالنفع  ويييعييود  بييامليينييطييقيية  امليي�ييصييتييداميية 
درا�ييصيية  واإعييييداد  الييوطيينييي،  لاقت�صاد 
علمية معمقة لإيجاد الآليات املنا�صبة 

لإعادة املزارعن الى مزارعهم.
التي  اليييورد  زراعييية  ت�صجيع   )13
اأثييبييتييت الييتييجييارب جناحها الييبيياهيير يف 

منطقة ع�صر.
14( يو�صي امللتقى باإر�صاء خطط 
ا�ييصييرتاتيييييجييييية تييكييامييلييييية يف امليييجيييال 
واخلا�ض  العام  القطاع  بن  الزراعي 

وموؤ�ص�صات املجتمع املدين باملنطقة.

مت بتاريخ 17 �صعبان 1439
املوافق 3 مايو 2018.
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عمادات

المشرف العام على البرامج المشتركة د. أحمد مبشر:
هدفنا التميز في بناء شخصية متكاملة للطالب 

وتنمية مواهبهم وتقديم برامج شاملة لهم
مشهور العمري

اأكيييد امليي�ييصييرف الييعييام عييلييى عييمييادة الييرامييج 
دور  اأن  مب�صر،  اأحمد  الدكتور  امل�صرتكة، 
الرامج امل�صرتكة يكمن يف تهيئة الطلبة 
بعد  اجلامعي  التعليم  بيئة  يف  لاندماج 

اجتيازهم ملراحل التعليم العام.
وقيييييال يف حييييييواره ميييع »اآفييييييياق« رفييعيينييا 
للجامعة ب�صاأن اخلطة التطويرية وحتويل 
التعليم  عيييميييادة  اإلييييى  امليي�ييصييرتكيية  اليييراميييج 
اجلامعة  طييياب  كييل  لت�صتهدف  امل�صتمر، 
التعليمية  الر�صالة  وحتقق  ا�صتثناء  بييدون 

املراد منها على اأكمل وجه ممكن.

ما هي الربامج امل�شرتكة؟ 
عام  باملحالة  امل�صرتكة  الييرامييج  اأن�صئت 
الطلبة  تييهيييييئيية  يف  دورهيييييا  ويييكييميين   1432
بعد  اجلامعي  التعليم  بيئة  يف  لاندماج 

يدر�ض  الييعييام  التعليم  ملييراحييل  اجييتيييييازهييم 
الإجنليزية  اللغة  مييقييررات  فيها  الطالب 
الييثييقييافيية الإ�يييصيييامييييييية واليييليييغييية الييعييربييييية 
الريا�صيات  واأ�صا�صيات  الآيل  واحلييا�ييصييب 
والهند�صة ومواد يف العلوم الأ�صا�صية على 

مدى ف�صلن درا�صن.
وبناء على معدل الطالب الأكادميي 
كما  امليينييا�ييصييب،  الق�صم  يف  تخ�صي�صه  يييتييم 
عييلييى عاتقها  امليي�ييصييرتكيية  اليييراميييج  تييياأخيييذ 
الرتييييقيييياء بييطييلييبييتييهييا لإكيي�ييصييابييهييم اليي�ييصييمييات 
من  والتيي�ييصييالييييية  واملييعييرفييييية  ال�صخ�صية 
لييهييم ميين بيئة جامعية  تييوفييره  خيييال مييا 
ميييتيييطيييورة واأنييي�يييصيييطييية طيييابييييييية وبيييراميييج 
وفعاليات متنوعة؛ وت�صم ثاثة م�صارات:

الطب  جميييال  يف  ال�صحي  امليي�ييصييار   •
والعلوم  وال�صيدلة  الأ�ييصيينييان  وطييب 
الييطييبييييية الييتييطييبيييييقييييية والييتييمييرييي�ييض 

مبختلف تخ�ص�صاته.

اليييهييينيييد�يييصيييي يف جمييييالت  املييي�يييصيييار   •
وامليكانيكية  الكيميائية  الهند�صة 
وال�صناعية  واملييدنييييية  والييكييهييربييائييييية 

وال�صبكات والت�صالت. 
الآيل  احلا�صب  احلا�صوبي  امل�صار   •
وهند�صة  املعلومات  نظم  خييال  من 

احلا�صوب وعلوم احلا�صب الآيل.

ماهي الأهداف التي حتققها
ال�شنة التح�شريية ؟

اليييرييييادة والتميز  ميي�ييصيياف  اإلييييى  الرتيييقييياء 
للطالب  ال�صخ�صي  والييبيينيياء  الأكيييادمييييي 
اإعييداد  على  نعمل  نحن  كذلك  اجلامعي. 
درجيية  على  مييتييوازنيية  طابية  �صخ�صيات 
العلمي واملهني ونهدف  التميز  عالية من 
اإلييييى تييهيييييئيية الييطييالييب وتييطييوييير مييهيياراتييه 
الأ�ييصييا�ييصييييية وتييو�ييصيييييع املييعييارف اليي�ييصييرورييية 
املعريف  القت�صاد  تعزيز  يف  ت�صهم  والييتييي 

القائم على اكت�صاب وتوليد ون�صر املعرفة 
نحو  اليجابية  الجتاهات  كذلك  وتعزيز 
التعلم، مبا يف ذلك التعلم الذاتي والقيادة 
اليييذاتييييييية وتيييعيييوييييد الييطييلييبيية عييلييى الييبيييييئيية 
ون�صجع  الإليييكيييرتوين  والييتييعييلييم  املييعييرفييييية 

البتكار وتطوير الذات.

وما هو جمال الأن�شطة
التي تقومون بها يف العمادة؟

العنا�صر  ميين  الييطييابييييية  الأنيي�ييصييطيية  تييعييد 
املهمة يف تكوين وتنمية �صخ�صية الطالب 
تزويده  على  تيييداأب  اإنييهييا  حيث  اجلامعي؛ 
على  وتعمل  جمالتها،  �صتى  يف  باملعرفة 
اإكييي�يييصيييابيييه مييييهييييارات اجييتييميياعييييية كييمييهييارات 
وتعمل  الآخييرييين،  مع  والتعامل  الت�صال 
عييلييى اكييتيي�ييصيياف قيييدراتيييه وتيينييمييي مييهيياراتييه، 
على  وت�صاعده  ال�صليم  التوجيه  وتوجهها 
ال�ييصييتييفييادة ميين اأوقييييات فييراغييه  يف بييرامييج 

هيييادفييية وميييفيييييييدة تيينييمييي عييينيييده البييتييكييار 
والإبيييييييييييداع. فيييالأنييي�يييصيييطييية اليييطيييابييييييية هييي 
امليدان الرحب الذي ميار�ض فيه الطالب 
وبها  قييدراتييه  ويكت�صف  مواهبه  اجلامعي 
نف�صه،  ويثقف  �صخ�صيته  الطالب  يطور 
الييذي  املجتمع  مييع  فعال  عن�صرا  وي�صبح 
يييعييييي�ييض فيييييه قيييييادرا عييلييى خييدمييتييه؛ لييذلييك 
على  الييطيياب  امل�صرتكة  الييرامييج  ت�صجع 
التفاعل مع نادي الن�شاط الطالبي ملا فيه 

من نفع وفائدة لهم.

ماهي خطتكم نحو التطوير؟
العمادة  جهدا ملحوظا وم�صكورا  �صهدت 
ييي�ييصييجييل لإدارتييييهييييا وقيييييادتييهييا اأميييييام جميع 
الييعييامييليين، ونييحيين بيييدورنيييا �ييصيينييعييمييل بكل 
وعمادتها،  اجلامعة  ومب�صاعدة  جهدنا، 
الييعييمييادة مبا  اأداء  تييفييعيييييل وتييطييوييير  نييحييو 
يحقق الفائدة املرجوة للجميع، من خال 

وتنمية  متكاملة  �صخ�صية  بناء  يف  التميز 
املييواهييب ليييدى الييطيياب. وتييقييدمي بييرامييج 

تطويرية وثقافية واجتماعية وريا�صية.
خطة  ب�صاأن  للجامعة  رفعنا  ونييحيين 
تييطييويييرييية وحتيييوييييل اليييراميييج امليي�ييصييرتكيية 
امل�صتمر لت�صتهدف كل  التعليم  اإلى عمادة 
طييياب اجلييامييعيية بييييدون ا�ييصييتييثيينيياء وحتقق 
اأكمل  على  منها  املييراد  التعليمية  الر�صالة 

وجه ممكن.

كلمة اأخرية؟
اأن ي�صمع  الييطييالييب اجلييامييعييي  يييجييب عييلييى 
اأول ل�صوت ميوله واأن يتبع الأنظمة واأن 
يكون حري�صا عليها واأن يخطط مل�صتقبله 
مل�صلحة  يعمل  واأن  وممييتيياز  جيييييد  ب�صكل 
يحمل  اهلل  بعون  وامل�صتقبل  ووطنه.  دينه 

الب�صائر اجليدة.

العدد 231  |  27 شعبان 1439  |  13 مايو 2018



عمادات

طالب السنة التحضيرية وإشكاليات اللغة اإلنجليزية 

خيييال جولتيييه يف مقر عميييادة الرامج 
امل�صرتكييية باملحالييية، جتول وفيييد »اآفاق« 
برفقييية الدكتيييور اأحمد مب�صييير، امل�صرف 
العيييام على العميييادة، والدكتيييور �صلطان
الأ�يييصيييميييري، ميي�ييصيياعييد امليي�ييصييرف اليييعيييام، 
والدكتور موفق املومني مدير م�صروع 
�ييصييركيية اخلييليييييج لييلييتييدريييب والييتييعييليييييم،  
حيث  باجلامعة؛  امل�صرتكة  بييالييرامييج 
التقى الوفد بعدد من طاب الرامج 
امل�صرتكة ل�صتطاع اآرائهم بخ�صو�ض 
يواجههم  وما  الإجنليزية،  اللغة  مادة 

معها من اإ�صكاليات.
وقيييد اأ�صيييار عيييدد من الطييياب اإلى 
يواجهونهيييا  التيييي  ال�صعوبيييات  بع�يييض 
عنيييد البدء برنامج اللغييية الجنليزية 
يف ال�صنييية التح�صريييية، واأكيييد العدييييد 
منهيييم اأنيييه تخطى هيييذه ال�صعوبات من 
خيييال املتابعييية والتوا�صيييل اليومي مع 
املدر�صن الناطقن باللغة الإجنليزية، 
وح�صنوا م�صتواهم اللغوي خال العام 

الدرا�صي الول.
واأ�ش���اروا اإل���ى اأن من اأب���رز النقاط 
التيييي حتفزهيييم عليييى تطويييير قدراتهم 
وجيييود  تعليييم الجنليزيييية،  اللغويييية يف 
ناطقييية  اأ�صا�صيييية  دول  مييين  مدر�صييين 
باللغييية الإجنليزية مثل اململكة املتحدة 

والوليات املتحدة الأمركية وكندا.
وذكيييير بع�ييييض الطيييياب اأن م�صكلة 
تغر املناهييييج خال الف�صييييل الدرا�صي 
�صببييييت لهييييم بع�ييييض الربيييياك، ومنهييييم 
ميييين اأكييييد على اأن املناهييييج احلالية للغة 
كونهييييم  كاهلهييييم،  تثقييييل  الجنليزييييية 
اللغيييية  ملقييييرر  كتييييب  اأربعيييية  يدر�صييييون 
الجنليزييييية، علما اأن باقييييي اجلامعات 
يف اململكيييية تدر�ييييض كتيييياب واحييييد فقييييط 

للغة الإجنليزية.
ميييع  مب�صييير  الدكتيييور  اتفيييق  وقيييد 
الطييياب يف هيييذا الجتييياه، موؤكداعليييى 
اأن م�صكلييية اللغييية الإجنليزيييية م�صكلييية 
التعلييييم  مقاعيييد  مييين  تبيييداأ  تراكميييية، 
العيييام، حييييث مل يح�صيييل الطاليييب على 
في�صطيييدم  جييييد  ب�صيييكل  اللغييية  تعلييييم 
التح�صريييية  ال�صنييية  دخوليييه  خيييال 
تتطلبهيييا  والتيييي  اللغييية،  مناهيييج  بقيييوة 
الدرا�صييية اجلامعيييية مبختليييف مواّدها، 
وحيييل هيييذه امل�صكلييية، كميييا ذكييير الطييياب، 
امل�صانيييدة  الراميييج  تطويييير  يف  يكمييين 
للمنهييياج املقيييرر للغييية الإجنليزية وعقد 
دورات اإ�صافيييية للغييية؛ وبّن اأن اجلامعة 
ت�صعيييى لإعيييادة النظييير يف مناهيييج اللغييية 
يف  بيييداأت   بالفعيييل  واأنهيييا  الإجنليزيييية، 
ا�صتقطييياب حما�صريييين، لغتهم الأم  هي 
الإجنليزية، و�صيتم تدريجيا جتاوز هذا 

اجلانب خال الفرتة القادمة.
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عمادات

د. سلطان األسمري:
تعليم وتوجيه وتأهيل 
الطالب لبدء دراستهم 
الجامعية ورفع 
كفاءتهم العلمية

يف اإطار اجلولة التي قام بها وفد »اآفاق« 
يف عيييميييادة اليييراميييج امليي�ييصييرتكيية، الييتييقييت 
الأ�صمري،  �صلطان  بالدكتور  ال�صحيفة 
م�صاعد امل�صرف العام على العمادة، وكان 

هذااحلوار. 

حدثنا عن املقرتح املبدئي
لتحويل الربامج امل�شرتكة

لعمادة ال�شنة التح�شريية؟
متا�صيا مع روؤية اململكة 2030 وبرنامج 
التحول الوطني 2020، و�صمن خطوات 
اجلييياميييعييية الييتيينييفيييييذييية والييتييطييويييرييية 
ي�صعى  الييروؤييية  ومعاير  بنود  لتحقيق 
فريق عمل الرامج امل�صرتكة بجامعه 
ما  تطوير  يف  للم�صاهمة  خييالييد  املييلييك 
ال�صنة  وطالبات  طيياب  تاأهيل  يخ�ض 
مع  يتنا�صب  تاأهيا  باجلامعة  الأويل 
اجلامعية  املرحلة  خال  احتياجاتهم 
واحلياتية، ومبا يتما�صى مع متطلبات 
الييتيينييمييييية ور�ييصيياليية اجلييامييعيية، ويف ظل 
لييلييرقييي مبيي�ييصييتييوى جامعة  الييتييطييلييعييات 
امللك خالد لتكون يف طليعة اجلامعات 
اليي�ييصييعييودييية واليييعييياملييييييية، يييياأتيييي انيي�ييصيياء 
متم�صيا  الييتييحيي�ييصييرييية  اليي�ييصيينيية  عييمييادة 

مييع روؤييييية اجلييامييعيية لييلييرقييي مب�صتوى 
والييرتبييوي  الأكيييادمييييي  طابها  تعليم 
والتي ت�صهل على طابها الندماج يف 
البيئة اجلامعية، حيث اأن وجود عمادة 
الأولييى  ال�صنة  طيياب  ب�صوؤون  تخت�ض 
خمرجات  حت�صن  يف  ت�صهم  اجلامعية 
اجلييامييعيية ميين اليييكيييوادر املييوؤهييليية ل�صوق 
العمل، بالإ�صافة اإلى اأن هذا الرنامج 
يوؤدي ر�صالته من خال تعليم وتوجيه 
امل�صار  يف  لو�صعهم  الييطيياب  وتيياأهيييييل 
اجلامعية  درا�ييصييتييهييم  لييبييدء  ال�صحيح؛ 
ورفييييع كييفيياءتييهييم الييعييلييمييييية واإكيي�ييصييابييهييم 
الازمة  املعرفية  واملييهييارات  املعلومات 
للتعامل مع البيئة املعرفية والتقنيات 

ليتميزوا علميا عمليا.

ماهي اأبرز مهامكم احلالية؟ 
الييلييوائييح  تنفيذ  عييلييى  الإ�يييصيييراف   •
والييييقييييواعييييد الييتيينييفيييييذييية لييائييحيية 
اليييدرا�يييصيييات والخيييتيييبيييارات لطاب 

ال�صنة التح�صرية.
• الإ�ييييصييييراف عييلييى اإعييييييداد قييوائييم 

احلرمان.
التاأجيل  طلبات  على  الإ�ييصييراف   •

والعيييتيييذار عيين الييدرا�ييصيية، وكذلك 
عيييميييليييييييات احليييييييييذف والإ�يييييصيييييافييييية 
لييطييلييبيية اليييراميييج امليي�ييصييرتكيية وفييقييا 
لاأنظمة والقرارات ال�صادرة بهذا 

اخل�صو�ض.
• الإ�ييصييراف على اإعيييداد اجلييداول 
اليييدرا�يييصييييييية لييلييطيياب يف الأقيي�ييصييام 
الأكيييادميييييييية بييالييتييعيياون ميييع عييمييادة 

القبول والت�صجيل.
• الإ�صراف على الوحدات واللجان 
اليييتيييابيييعييية مليي�ييصيياعييد املييي�يييصيييرف اليييعيييام 
لل�صوؤون  امليي�ييصييرتكيية  الييرامييج  عييلييى 

التعليمية.
الإ�صراف على �صر المتحانات   •
الييفيي�ييصييلييييية والييينيييهيييائييييييية وتيي�ييصييكيييييل 
جليييانيييهيييا، وذليييييييك بييالييتيينيي�ييصيييييق مييع 

الأق�صام الأكادميية.
• اإعداد برنامج الإر�صاد الأكادميي 
وو�صع  امل�صرتكة،  الرامج  لطاب 
تنفيذ  ومتابعة  التنفيذية،  خطته 

الأق�صام الأكادميية.
اإعيييييييييييداد وتييينيييفيييييييذ وتييخييطيييييط   •
الييييرنييييامييييج الييييعيييياجييييي لييلييطيياب 
الأكادميية،  الأق�صام  يف  املتعرين 

ومتابعة مدى تنفيذ الأق�صام له.
الييييييوحييييييدات  مييييييع  اليييييتيييييوا�يييييصيييييل   •
الأكييادميييييية والإدارييييية امليينيياظييرة يف 
الوكالة  اأهييداف  لتحقيق  اجلامعة 

بالتن�صيق مع عميد الكلية.
• اإعيييييداد تييقييرييير �ييصييامييل عيين �صر 
يف  الأكييييادميييييي  والأداء  اليييدرا�يييصييية 

الكلية ورفعه لعميد الكلية
• العمل على تنفيذ ما يفو�صه به 
جمل�ض الكلية اأو العميد من مهام.

كيف تتم عمليه التقييم للمناهج؟
اأقيي�ييصييام  تقييم امليينيياهييج يييتييم ميين خيييال 
اليييراميييج امليي�ييصييرتكيية املييخييتييلييفيية واأييي�ييصييا 
مييين خيييال وحييييدة الييقيييييا�ييض والييتييقييومي 

بالرامج امل�صرتكة.
القيا�ض  ووحييدة  الأق�صام  وتقوم 
واليييييتيييييقيييييومي بييييييياإعيييييييداد اليييييدرا�يييييصيييييات 
التقوميية املتخ�ص�صة وفق متطلبات 
اجلييهييات امليي�ييصييتييفيييييدة داخييييل اجلييامييعيية 

وخارجها.

كلمه اأخرية؟
ت�صعى اإدارة الرامج امل�صرتكة اإلى جعل 
تواكب  واملعدة  املقرتحة  جميع اخلطط 
روؤية اململكة 2030 كما ت�صعى خللق بيئة 
تعليمة واإدارييية مناف�صة، حيث التطوير 
تطوير  يف  يكمن  وغايته  هدفه  امل�صتمر 
اليي�ييصيينيية الأولييييييى ليييطييياب جييامييعييه املييلييك 
خالد؛ لتحقيق تطلعات القيادة؛ �صائلن 
املييولييى عييز وجييل اأن يييبييارك يف جهود كل 

من �صاهم يف هذا التطوير والنجاح.

أ. منى معدي: البرامج المشتركة تسهل على الطلبة
سرعة االندماج في المجتمع الجامعي

طاب  تهيئة  على  امل�صرتكة  الرامج  تعمل 
وطالبات ال�صنة التح�صرية، علميا، وتربويا 
لها  املنت�صبن  بالتخ�ص�صات  التحاقهم  قبل 
عن طريق توفر بيئة تعليمية متكاملة من 
وللحديث  �صاملة،  اأكادميية  منظمة  خييال 
عن هذا املو�صوع، ا�صت�صافت »اآفاق« م�صاعدة 
املييي�يييصيييرف الييييعييييام عيييليييى الييييرامييييج امليي�ييصييرتكيية 

الأ�صتاذة منى حممد اآل معدي.

ما هي وجهة نظرك
جتاه الربامج امل�شرتكة؟ 

تييهييتييم الييييرامييييج املييي�يييصيييرتكييية بييياإييييجييياد بيييييئيية 
جامعية، ت�صهل على الطلبة �صرعة الندماج 
يف املجتمع اجلامعي، كونها تعمل على تنمية 
قدراتهم  ميين   وتعزيز  الطلبة،   �صخ�صيات 
مهارات  لديهم   تنمي  اأنييهييا  كما  التعليمية، 
اتخاذ القرار، وحتمل امل�صوؤولية، مع  تكوين 
العاقات اجليدة. فالرامج امل�صرتكة ت�صعى 
اإلى اإعداد الطلبة للحياة اجلامعية من كافة 
والجتماعية  والرتبوية،  العلمية،  النواحي 
عيين طييريييق تييوفيير مييا يييحييتيياجييون اإليييييه من 

مهارات لزمة خال م�صرتهم اجلامعية. 

وما مييز الرامج امل�صرتكة يف جامعة 
امليييليييك خييياليييد عيييين غيييرهيييا ميييين اجلييياميييعيييات 
اليي�ييصييعييودييية، اأن الييطييالييب لييدييينييا يييلييتييحييق يف 
مبا�صرة  فيييييه  قييبييولييه   مت  اليييذي  التخ�ص�ض 
وذلييك  عليه،  ح�صل  الييذي  معدله  على  بناء 
الطالب خال  تقييمات مير فيها  بعد عدة 

املرحلة الثانوية.
وبييعييد اليي�ييصيينيية الييتييحيي�ييصييرييية، لبيييد من 
بيياملييحييافييظيية عييلييى معدل  الييطييالييب  يييلييتييزم  اأن 
اإلى  نقله  يتم  اأو  تخ�ص�صه،  يف  للبقاء  معن 
تخ�ص�ض اآخر ينا�صب قدراته التي ظهر بها 

خال ال�صنة الأولى يف اجلامعة.
 فيياليي�ييصيينيية الييتييحيي�ييصييرييية لييدييينييا تعمل 
التي يحتاجها  املهارات  الطالب  اإك�صاب  على 
ما  مع  تخ�ص�صه  جمييال  يف  والتميز  للنجاح 

يتنا�صب مع متطلبات �صوق العمل. 

ماهي اأبرز ال�شعوبات
التي تواجهكم؟ 

لبد لكل مرحلة جديدة اأو انتقالية يف حياة 
اأو  ال�صعوبات،  ببع�ض  امليييرور   ميين  الإنيي�ييصييان 
امل�صاكل التي  يحتاج حللها مزيدا من الوقت 

النقلة من  والتاأقلم والإملييام مبتطلبات هذه 
اأبرز  اأجل حلها و تخطيها، ولذلك كان من 
الرامج  يف  نحن  نواجهها  التي  ال�صعوبات 
امل�صرتكة، ال�صعوبات الأكادميية وال�صعوبات 
التي  هي  الأكادميية  فال�صعوبات  الإداريييية، 
يييواجييهييهييا الييطييالييب اأثييينييياء درا�يييصيييتيييه، والييتييي 
والتعامل  واجليييييداول،  بالتخ�ص�ض،  تتعلق 
مييع اأ�ييصييتيياذ املييقييرر، وطيييرق الييتييدرييي�ييض، وتعدد 
امليييراجيييع، واخيييتييياف طيييرق الييتييقييومي ح�صب 
اأنيينييا جند  امليياحييظ  املييقييرر. وميين  متطلبات 
طييياب وطييالييبييات هيييذه املييرحييليية ل يييدركييون 
اأهمية اتباع اللوائح اجلامعية اخلا�صة بهم، 
اللتزام  اأهمية  واأي�صا  بها،  التقيد  و�صرورة 
مبيييواعيييييييد اليييتيييقيييومي اجلييياميييعيييي مييين نيياحييييية 
الت�صجيل واحلييذف والإ�صافة مما ينتج عن 
توؤثر  اأن  املمكن  من  اأكادميية  م�صاكل  ذلييك 

على نتيجة الطالب و حت�صيله العلمي.
اأميييييا مييين جييهيية اليي�ييصييعييوبييات الإداريييييييية 
التنظيمية  بال�صوؤون  املتعلقة  العقبات  فهي 
والإداريييييية الييتييي تييواجييه الييرامييج امل�صرتكة، 
حيييييث اأنيييهيييا  تيي�ييصييتييقييطييب اأعيييييييدادا هييائييليية من 
الييييطيييياب واليييطييياليييبيييات �ييصيينييوبييا يف خمييتييلييف 

وجود  ي�صتوجب  الييذي  الأميير  التخ�ص�صات، 
احلييركيية  بييخييدم  وفييعييال  اإداري حمييكييم  تنظم 
الأكييادميييييية والإدارييييية على حييد �ييصييواء، ومن 
بن  التن�صيق  حميياوليية  امليي�ييصيياكييل  تييلييك  اأبييييرز 
موا�صيع  لإمتيييام  اجلييامييعيية؛  واأقيي�ييصييام  كليات 
الأع�صاء وانهاء جميع متطلبات املقررات، و 
املحاولة يف �صرعة اجناز املعامات والو�صول 
اإلى النتائج ب�صكل �صليم وفعال. وهذا النوع 
كبرين  ووقييتييا  جهدا  يتطلب  التن�صيق  ميين 

جدا وفريق عمل متعاون.

ماهي الروؤية التطويرية
جتاه �شطر الطالبات؟

اجلامعة  اإدارة  اعتمدت  الأخيييرة  الآونييية  يف 
الييرامييج  ف�صل  اإليييى  تييهييدف  جييديييدة  هيكلة 
لها  يكون  وتنظيميا، بحيث  اإداريييا  امل�صرتكة 
املييركييز  اإدارة  عيين  ومنف�صلة  خييا�ييصيية  هيكلة 
ال�صامر،   بييالييطييالييبييات يف  اخلييا�ييض  اجلييامييعييي 
وهييو مييا مت العمل بييه خييال الييرتم احلييايل، 
بالرامج  خا�صة  جديدة  هيكلة  اعتماد  ومت 
امليي�ييصييرتكيية يف �ييصييطيير الييطييالييبييات حتييت قيييييادة 
واإ�يييييصيييييراف املييي�يييصيييرف الييييعييييام عيييليييى اليييراميييج 

بعد  وبالتايل  مب�صر،  اآل  اأحمد  د.  امل�صرتكة، 
ال�صنة  لطالبات  اأ�ييصييبييح  الييقييرار  هييذا  تنفيذ 
بجميع  تييهييتييم  خييا�ييصيية  اإدارة  الييتييحيي�ييصييرييية 

�صوؤونهن الأكادميية والإدارية.
ومييييين  اأهيييدافيييهيييا تييهيييييئيية بيييييئيية اليي�ييصيينيية 
التح�صرية للطالبات مبا يخدم م�صرتهن 
الييعييلييمييييية، وكييييييان لييييهييييذا  اليييييقيييييرار  اجليييدييييد 
اأثيييييره اليييوا�يييصيييح يف خيييدمييية طييالييبييات اليي�ييصيينيية 
املعامات  توحيد  خييال  ميين  التح�صرية 

و�صرعة اإجنازها.
تفعيل  الإدارة  هذه  تطلعات  اأهييم  ومن 
وحدة خا�صة بالتوجيه، والإر�صاد الأكادميي 
تييعيينييى مبييتييابييعيية و�ييصييع الييطييالييبييات ودعييمييهيين 
املطلوبة  املييهييارات  اكت�صاب  على  وت�صجيعهن 
بيياإر�ييصييادهيين  تهتم  اأييي�ييصييا  تخ�ص�صاتهن،  ميين 
اللوائح  لهن  وتو�صح   واجتماعيا،  اأكادمييا، 
اجلييامييعييييية ومييتييابييعيية حتيي�ييصيييييلييهيين، وتييطييوييير 

عاقتهن مع الأع�صاء.
 كما اأن هناك جلان اأخرى تهتم بتنمية 
الن�شاط  الطالبات من خالل وح��دة  ق��درات 
اليييطيييابيييي اليييتيييي تيي�ييصيياعييد اليييطييياليييبيييات عييلييى 
الأن�صطة  خال  من  اجلامعة  بلوائح  الإملييام 

والتي  املختلفة  واملييهييارات  املعرفة  واكت�صاب 
تيي�ييصيياعييد الييطييالييبييات عييلييى تيينييمييييية مييهيياراتييهيين 

و�صقل �صخ�صياتهن. 

كلمة اأخرية؟
اأتقدم بال�صكر  ملقام معايل مدير اجلامعة  اأ. 
وكاء  ال�صعادة  ولأ�صحاب  ال�صلمي،  فالح  د. 
للنهو�ض  الاحمدود  دعمهم  على  اجلامعة 
بالعملية التعليمية على كافة الأ�صعدة. كما 
العام  امل�صرف  اإليييى  اخلييا�ييض  بال�صكر  اأتييوجييه 
مب�صر  اآل  اأحييمييد  د.  امل�صرتكة  الييرامييج  على 
كل  على  امل�صرتكة  الييرامييج  جمل�ض  وفييريييق 
الييعييمييل واإمتييامييه  املييبييذوليية لت�صير  اجلييهييود 
خا�صا  �صكرا  اجلميع  واأ�صكر  وجييه.  اأمت  على 
امليي�ييصييرتكيية  الييييرامييييج  اإدارة  يف  دعيييميييي  عييلييى 
ل�صطر الطالبات يف املركز اجلامعي لدرا�صة 
كافة  وت�صخر  ال�صامر،  مركز  يف  الطالبات 

اجلهود للو�صول اإلى اأف�صل النتائج.
»اآفييياق«  ل�صحيفة  بال�صكر  اأتييقييدم  كما 
على اإتاحة هذه الفر�صة يل لت�صليط  ال�صوء 
�صطر  يف  امل�صرتكة  بالرامج  يتعلق  ما  على 

الطالبات.
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عمادات

السنوات التحضيرية
ودورها في تنمية المهارات 

وبناء شخصية الطالب

تعتر ال�صنة التح�صرية حلقة الو�صل املعريف للطلبة وتربط بن 
املرحلة  وبيين  الثانوية  املرحلة  يف  ومييهييارات  مييعييارف  ميين  تلقوه  مييا 
اجلامعية الولى، وهي حجر ال�شا�ض الذي يعد الطلبة لالنخراط 
يف احلييييييياة اجلييامييعييييية ويييييزودهييييم بيييامليييهيييارات اليييازميييه لييلييميي�ييصييي يف 

تخ�ص�صاتهم وكلياتهم.
ومن هنا لبد من الرتكيز على جودة التعليم واختيار الرامج 
وتوؤهلة  الطالب  �صخ�صية  بناء  يف  ت�صاهم  التي  واملناهج  التعليمية 

لانتقال الى التخ�ص�ض بكل �صهولة وي�صر.
ال�شنة  برامج  يف  عليها  الرتكيز  يجب  التي  النقاط  اأب��رز  وم��ن 
التح�صرية، الن�صطة الامنهجية والرامج الكادميية امل�صاحبة 
الطالب  �صخ�صية  بناء  يف  ت�صاهم  بدورها  والتي  املعتمدة  للمقررات 

وجتعله ينخرط يف احلياة اجلامعية. 
اجلامعات  معظم  يف  التح�صرية  ال�صنوات  برامج  مييز  وممييا 
املهارات  بناء  يف  ت�صاهم  مييقييررات  اختيار  على  تركز  اأنها  ال�صعودية 
والعلمي  والنف�صي  الجتماعي  الإعييداد  يف  وت�صهم  للطلبة  املعرفية 
ومن اأبرز هذه املقررات: مهارات الت�صال، مهارات التعلم والتفكر، 

مهارات البحث العلمي، وريادة العمال، واللغة الجنليزية.
وتييييويل بييرامييج اليي�ييصيينييوات الييتييحيي�ييصييرييية اأييي�ييصييا اأكيييير الهييتييمييام 
من  الطلبة  مهارات  تنمية  اإلييى  وت�صعى  الجنليزية،  اللغة  لرنامج 
ت�صتقطب  حيث  الجنليزية،  اللغة  لتدري�ض  مكثفه  بييرامييج  خييال 
على  الطلبة  باللغة حلث  الناطقن  اجلامعات مدر�صن من  معظم 
ا�صتخدامها ب�صكل يومي، مع احلر�ض على اكت�صاب اللغه الجنليزية 

من الناطقن بها مبا�صرة.
التي  البو�صلة  مبثابة  التح�صرية  ال�صنوات  بييرامييج  وتعتر 
قدراته  ينا�صب  الييذي  التخ�ص�ض  لختيار  وتوجهه  الطالب  تر�صد 
الييدائييم للخطط  التطوير  ميين  بييد  الكييادميييييية؛ ول  ويييخييدم ميوله 
ال�صنوات التح�صرية وحث الطلبة على  اخلا�صه بتدري�ض مقررات 
البحث العلمي وتوفر برامج الكرتونية م�صاحبة للمناهج املقررة 
حتى ي�صتطيع الطلبة تعزيز مهاراتهم املعرفية والنطاق بكل قوة 

نحو التخ�ص�ض الذي مت اختيارة.

د. موفق المومني 
مدير مشروع شركة الخليج

للتدريب والتعليم 
البرامج المشتركة بجامعة الملك خالد

د. موفق المومني:
معايير دقيقة في استقطاب

أعضاء هيئة التدريس
ماهي وجهة نظرك

جتاه الربامج امل�شرتكة؟
تعتر الرامج امل�صرتكة حلقة الو�صل 
اليييتيييي تيييربيييط بييين ميييا تييلييقيياه الييطييالييب 
�صيتلقاه يف  وميييا  الييثييانييوييية  املييرحييليية  يف 
املييرحييليية اجلييامييعييييية. وتييركييز الييرامييج 

الطلبة  قيييدرات  تنميه  على  امل�صرتكة 
واملييهييارات  الإجنليزية  اللغة  جمييال  يف 
املييعييرفييييية وتيييقيييدم لييلييطييلييبيية جمييمييوعييه 
ميين الييييييدورات الييتييدريييبييييية والأنيي�ييصييطيية 
�صخ�صيه  تيينييمييي  اليييتيييي  اليياميينييهييجييييية 

الطالب وت�صاهم يف بناء مهاراته.

ما اأبرز ال�شعوبات
التي تواجهكم؟

ميين اأبييييرز اليي�ييصييعييوبييات الييتييي تييواجييه 
عملنا يف الإ�صراف على برنامج اللغة 
الطلبة  م�صتوى  �صعف  الإجنليزية، 
الييلييغيية الإجنييليييييزييية ممييا يتطلب  يف 

املرحلة  يف  التعليمية  اجلييهييات  ميين 
لتعلم  اأكر  اهتمام  اإعطاء  املدر�صية 
ال�صعوبات  ومن  الإجنليزية.  اللغة 
اأييي�ييصييا بييعيي�ييض امليي�ييصيياكييل الييتييقيينييييية يف 
اليييقييياعيييات اليييتيييي تيييواجيييه املييدر�ييصيين 
وحتيييييول بييييينييهييم وبيييين ال�ييصييتييخييدام 
الأمثل لو�صائل التعليم الإلكرتوين 

احلديث.

ماهي املعايري املعتمدة
يف ا�شتقطاب اأع�شاء

هيئة التدري�س؟
يييييتييييم اخيييييتيييييييييييار ميييييدر�يييييصيييييي اليييليييغييية 
الإجنيييييليييييييييييزيييييية ميييييين قييييبييييل فيييرييييق 
املييدر�ييصيين  ل�ييصييتييقييطيياب  متخ�ص�ض 
للتدريب  الأجانب يف �صركه اخلليج 

والتعليم.
ويجب اأن يكونوا من اأحد الدول 
الأجنبية الناطقة باللغة الإجنليزية 
املييدر�ييض  يحمل  اأن  ويييجييب  اأم،  كلغة 
امليياجيي�ييصييتيير يف طيييرق تدري�ض  درجييية 
اللغة الإجنليزية، واأن ل تقل خرته 
عن ثاث �صنوات يف جمال التدري�ض 
اجلامعي، ويتم ح�صور ح�صة �صفية 

له قبل ا�صتقطابه.

كلمة اأخرية؟
اأبناوؤنا الطلبة يف الجتهاد واملتابعة 
واليييبيييحيييث تييتييحييقييق امليييعيييرفييية، وبييكييم 

وبعطائكم ير�صم امل�صتقبل.
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عمادات

البرامج المشتركة.. عام حافل وجهود متواصلة
الملتقى الثاني للغة اإلنجليزية

الجنليزية  للغة  الييثيياين  امللتقى  خالد  امللك  جامعة  يف  امل�صرتكة  الييرامييج  عقدت 
 Reading »ريييدييينييغ«  والييتييدريييب وجييامييعيية  للتعليم  اخلييليييييج  �ييصييركيية  مييع  بييالييتييعيياون 
الريطانية. وت�صمن امللتقى دورتن تدريبيتن ملدر�صي اللغة الجنليزية يف الرامج 
امل�صرتكة حتدث فيها »الدكتور اإيلي« من جامعة Reading، وتركزت حماور امللتقى 
املفردات  تدري�ض  وكيفية  الجنليزية  اللغة  تعلم  يف  احلديثة  التدري�ض  طرق  على 
الجنليزية واللغة الجنليزية لاأغرا�ض الطبية. ويف نهاية اللقاء اأعرب احل�صور 
عن �صعادتهم لعقد مثل هذه الدورات التي ت�صهم يف حت�صن خمرجات تعليم اللغة 
الجنليزية يف الرامج امل�صرتكة باأحدث الطرق والو�صائل. وتاأتي هذه الدورات من 
�صمن اخلطط التدريبية ملدر�صي الرامج امل�صرتكة وبرامج حت�صن مهارات مدر�صي 

اللغة الجنليزية للو�صول الى خمرجات تعليمية متميزة .

دورة المحادثة باللغة االنجليزية 
لموظفي جامعة الملك خالد

للتدريب  اخلليج  و�صركة  خالد  امللك  جامعة  يف  امل�صرتكة  الرامج  بن  بالتعاون 
الجنليزية  باللغة  املحادثة  دورة   ،2018 مار�ض   7 الربييعيياء  يييوم  اأقيمت  والتعليم، 
ملوظفي اجلامعة؛ ومت تنفيذ اختبار امل�صتوى وفرز امل�صاركن اإلى م�صتوين  )اأول 
وثاين( ح�صب نتائج الختبار، وذلك يف اإطار التعاون بن �صركة اخلليج للتدريب 

وجامعه امللك خالد.

دورة تدريب مدرسي اللغة االنجليزية
عييقييدت اليييراميييج امليي�ييصييرتكيية وبييالييتييعيياون مييع �ييصييركيية اخلييليييييج لييلييتييدريييب والتعليم  
بعنوان:  الأجييانييب  للمدر�صن  التدريبية  اليييدورة    2018 مييار�ييض   19 الثيينيين  يييوم 
Introduction to using games and using warmers as extra material وتاأتي 
الثاين  الدرا�صي  للف�صل  اخلليج  ل�صركة  التدريبي  الرنامج  �صمن  الييدورة  هذه 
وتركزت  خالد؛  امللك  جامعه  م�صروع  يف  العاملن  الجانب  باملدر�صن  واخلا�ض 
حماور الدورة على الطرق احلديثة والروابط الإلكرتونية الهامة لتدري�ض مقرر 

اللغة الإجنليزية لاأغرا�ض الطبية.

مبادرة  تطوير مهارات
الكتابة باللغة اإلنجليزية

اأطلقت �صركة اخلليج للتدريب والتعليم بالتعاون مع الرامج امل�صرتكة يف جامعة 
اللغة  تدري�ض  اأن  ميين  انطاقا  وذلييك   I am a good writer مييبييادرة  خالد  امللك 
الإجنليزية لغر الناطقن بها يحتاج اإلى اأ�صاليب وطرق تدري�ض جديدة ومتنوعة 
وب�صكل م�صتمر، لتمكن لطلبة اللغة الإجنليزية من تطوير مهاراتهم اللغوية من 

خالل النخراط يف برامج للتطوير والتدريب.
على  يجب  التي  الإجنليزية  اللغة  مييهييارات  اأهييم  من  الكتابة  مهارة  اأن  ومبييا 
الطلبة تعلمها للتوا�صل يف هذا الع�صر الذي اأ�صبحت اللغة الإجنليزية فيه لغة 
التخاطب العاملية ولغة البحث العلمي وو�صائل التوا�صل الجتماعي، فقد مت تزويد 
الطاب خال هذا الرنامج باأ�صا�صيات الكتابة باللغة الإجنليزية وتدريبهم على 

اأ�صا�صيات الكتابة ب�صكل عام؛ وذلك يف اإطار ال�صراكة بن جامعة امللك خالد و�صركة 
اخلليج، لدعم املخرجات التعليمية لطلبة الرامج امل�صرتكة. 

»برنامج فنار« التدريبي اإلسبوعي
برنامج  والتعليم   للتدريب  اخلليج  �صركة  مع  وبالتعاون  امل�صرتكة  الييرامييج  عقدت 
تدريبي اإ�صبوعي يتناول موا�صيع متعددة تخدم اأع�صاء هيئة التدري�ض وروؤ�صاء الأق�صام 
موفق  دكتور  قدمها  التي  الإداري  التحفيز  دورة  اأهمها  من  دورات،  �صبع  تنفيذ  ومت 
املومني، ودورة تطوير الذات التي قدمها املهند�ض في�صل ال�صمراين، ودروتي احلماية 
املهند�ض ح�صن  التي قدمهما  الكهربائية  الطاقة  توليد  الكهرباء وطرق  من خماطر 

العمري، ودورة بناء النماذج الإلكرتونية التي قدمها الدكتور اأحمد كرم اهلل.

الملتقى الثالث للغة اإلنجليزية
جامعة  يف  امل�صرتكة  والييرامييج  والتعليم  للتدريب  اخلليج  �صركة  بيين  بالتعاون 
امللك خالد وكلية اللغات والرتجمة ُعقد امللتقى الثالث للغة الإجنليزية يف فندق 
مركيور، خمي�ض م�صيط؛ و�صارك يف امللتقى ع�صرة متحدثن، تناولت مو�صوعاتهم 
اأحدث الطرق وال�صرتاتيجيات يف تعلم اللغة الإجنليزية. ح�صر املوؤمتر امل�صرف 
احل�صور  �صكر  واليييذي  مب�صر  اآل  اأحييمييد  الييدكييتييور  امل�صرتكة  الييرامييج  على  الييعييام 
وامل�صاركن على جهودهم وكذلك فريق املنظمن للملتقى على تنظيمهم؛  ومت يف 
نهاية امللتقى قام الدكتور مب�صر مبرافقة مدير مركز اللغة الإجنليزية الدكتور 

عبداهلل رزقي، بتكرمي امل�صاركن وتوزيع الهدايا التقديرية عليهم.
 

حفل افتتاح مقرات االنشطة ومجلس 
اعضاء هيئة التدريس وقاعة التدريب

بن  اأحمد  الدكتور  خالد  امللك  بجامعة  امل�صرتكة  للرامج  العام  املن�صق  برعاية 
مقر  اأفتتاح  مت  والتعليم،  للتدريب  اخلليج  �صركة  من  وبدعم  مب�صر،  اآل  عبداهلل 
الأن�صطة الطابية وقاعة التدريب وجمل�ض اع�صاء هيئة التدري�ض، وذلك توفر 
وحتقق  العطاء  على  والطلبة  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  حتفز  التي  املنا�صبة  البيئة 

التميز من خال التعاون الدائم والعمل بروح الفريق الواحد. 
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أقسام

د. عبد القوي العفيري:
قسم الشريعة واللغة العربية 

بالبرامج المشتركة يكسب الطالب
مهارات متنوعة

يحل الدكتور عبد القوي علي العفري، 
العربية  والييلييغيية  ال�صريعة  ق�صم  رئييييي�ييض 
»اآفييياق«  على  �صيفا  امل�صرتكة،  بالرامج 
ليو�صح دور الق�صم  واملهام املناطة به، وما 

يقدمه من مهارات خمتلفة  للطاب. 

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

اأحد  هو  العربية،  واللغة  ال�صريعة  ق�صم 
حتت  ويعمل  امل�صرتكة  الييرامييج  اأقيي�ييصييام 
مظلة ق�صمي اللغة العربية بكلية العلوم 
ال�صريعة  بكلية  والييعييقيييييدة  الإنيي�ييصييانييييية، 

واأ�صول الدين.
ُتعرف املقررات التي يقوم بتدري�صها 
مبواد الإعداد العام اأو ما ي�صمى يف بع�ض 
اجلييامييعييات مبييتييطييلييبييات اجلييامييعيية وهييي: 
مهارات لغوية، حترير عربي، املدخل اإلى 
الإ�صامية  الثقافة  الإ�صامية،  الثقافة 

2، والثقافة الإ�صامية 3. 
وتييييلييييك امليييييييقيييييييررات ُتيييييييدّر�يييييييض وفييييق 
الييتييو�ييصيييييف الييييييوارد مييين كييليييييتييي الييعييلييوم 
الإنيي�ييصييانييييية واليي�ييصييريييعيية واليييهيييدف منها، 
يف  متنوعة  مييهييارات  الطالب  اإك�صاب  هو 
والكتابة  النطق  كمهارتي  العربية  اللغة 
لتجنبها،  ال�صائعة  بالأخطاء  والتعريف 
مبييا يييتييفييق وقيييواعيييد الييلييغيية، اإ�ييصييافيية اإلييى 
الييييهييييدف الأ�ييييصييييا�ييييض وذلييييييك حيييين ييي�ييصييعيير 
الطالب باأهمية اللغة العربية والعتزاز 
بها، وهو احلال ذاته يف مقررات الثقافة 
الإ�يييصيييامييييييية حيييين يييكييتيي�ييصييب مييعييلييومييات 
وميييييعيييييارف ديييينييييييية تيييامييي�يييض عييقيييييدتيينييا 
ترت�صخ  بييهييا  ،لأن  احلييييييياة  يف  وميينييهييجيينييا 

هويتنا وقوميتنا العربية والدينية. 
 

كيف يواكب الق�شم التطورات
يف جمال اخت�شا�شه؟

ميييواكيييبييية الييييتييييطييييورات �يييصييييء ل بييييد ميينييه  
يظهر  يييوم  فكل  الع�صر  طبيعة  فر�صته 
ُي�صتجد  مييا  على  والطييياع  جديد  �صيء 

بييييات مييياأليييوفيييا، مبيييا يف ذلييييك اليييدرا�يييصيييات 
احلديثة التي تهتم بعلوم اللغة العربية، 
كتقدمي  املييعييلييوميية  تييقييدمي  جميييال  يف  اأو 
عيينييهييا  اليييبيييحيييث  اأو  ليييليييطييياليييب  امليييعيييليييومييية 
الإلكرتوين  التعلم  اأن  واأظن  اإلكرتونيا، 
اللغة  مييقييررات  يف  املحا�صرات  تقدمي  يف 
يف  يدخل  الإ�صامية  والثقافة  العربية 

هذا ال�صياق.

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

يتمثل دور الق�صم يف خدمة املجتمع عر 
م�صاركته يف بع�ض الأن�صطة التي يقدمها 
نيييييادي الييييرامييييج امليي�ييصييرتكيية ليياأنيي�ييصييطيية 
التدخن  باأ�صرار  كالتوعية  الطابية، 
و�صواها من الظواهر التي يجب التنبيه 

مبخاطرها على الفرد واملجتمع.  
اأي�صا قدم الق�صم دورات وندوات يف 
ما  منها  املا�صية  الأعيييوام  ويف  العام  هييذا 
العربي  كاخلط  العربية،  باللغة  يتعلق 
واملقالة  الق�صرة  الق�صة  كتابة  واآلييييية 
والن�ض امل�صرحي، واأخرى تتعلق بالثقافة 
الإ�صامية منها على �صبيل املثال الندوة 
التي قدمها كوكبة من اأ�صاتذة ال�صريعة 
بييالييقيي�ييصييم تييينييياوليييت »خمييياطييير الإرهييييييياب« 
الييقيي�ييصييم يف دورات  فيي�ييصييا عييين ميي�ييصيياركيية 
الإليييكيييرتوين  الييتييعييلييم  دورة  منها  اأخييييرى 
واأخيييييرى يف الييقيييييا�ييض والييتييقييييييييم اإ�ييصييافيية 
اإلى امل�صاركة يف الور�ض والفعاليات التي 

تتبناها عمادة الرامج امل�صرتكة.

هل هناك تعاون بني ق�شم
اللغة العربية والأق�شام املماثلة

يف اجلامعات ال�شعودية؟
العربية يف  اللغة  اأقيي�ييصييام  مييع  تييعيياون  اأي   
اجلامعات الأخرى يكون منوطا بالق�صم 

العلمي يف كلية العلوم الإن�صانية. 
اأي يف  الييداخييلييي،  امل�صتوى  على  اأمييا 
وتعاون  تن�صيق  فهناك  اجلامعة،  نطاق 

العلمي  الق�صم  مييع  كيييان  �ييصييواء  م�صتمر 
الييعييربييييية والييثييقييافيية  الييلييغيية  اأو وحييييييدات 
واأق�صد  الأخييرى،  الكليات  الإ�صامية يف 
�يييصيييطييير الييييطييييالييييبييييات؛ فيييقيييد كييييييان هيينيياك 
يتعلق  فيما  خ�صو�صا  وتييعيياون،  تن�صيق 
الأ�صئلة  كتوحيد  النهائية  بالختبارات 
يف الخييتييبييار اليينييهييائييي اأويف اأمييييور اأخيييرى 
والثقافة  العربية  اللغة  مبقررات  تتعلق 

الإ�صامية. 

كيف تقيمون م�شتوى
البحث العلمي يف الق�شم؟ 

اليييبيييحيييث اليييعيييليييميييي هييييو هييييوييييية الأ�يييصيييتييياذ 
اجلييامييعييي فييبييه يييرتييقييي ويييتييطييور علميا، 
خالد  امللك  جامعة  اأن  معروف  هو  وكما 
ُتييعييد مييين اجلييياميييعيييات اليييداعيييمييية للبحث 
العلمي. وهذا ما نلم�صه من خال اإتاحة 
املجال لتقدمي الأبحاث عر بوابة عمادة 
بييالأبييحيياث  يييعييرف  مييا  اأو  العلمي  البحث 

املمولة.

كلمة للطالب
يف الربامج امل�شرتكة؟

لأبيينييائيينييا  توجيهها  اأريييييد  الييتييي  الييكييلييميية 
الطاب يف الرامج امل�صرتكة حتديدا، 
الييتييميييييز يف  الييبييحييث عيين  اأن  ييييدركيييوا  اأن 
املييقييررات  بيين  الييفييرز  العلم، ل يكون يف 
كيييياأن يييقييول هيييذا مييهييم كيييون ليييه عيياقيية 
فكثر  مييهييم،  غييير  وهييييذا  بالتخ�ص�ض 
مييين اليييطييياب انيييخيييدعيييوا بيييهيييذا الييوهييم 
وكييييانييييت اليينييتيييييجيية خيييا�يييصيييرة، فييالييعييلييوم 
ميييتيييداخيييلييية وجيييميييييييع امليييييقيييييررات نييزلييت 
ي�صكل  جميعها  مييدرو�ييصيية،  خييطيية  وفيييق 
ثمرتها  تييكييون  مت�صابكة  علمية  حلقة 
الييطييالييب  ل�صجل  الييرتاكييمييي  املييعييدل  يف 
العلمية  املعارف  عن  ف�صا  الأكادميي، 
العلمية؛  م�صرته  طيلة  اأكت�صبها  التي 
فجميع املقررات كفيلة باأن ت�صنع طالبا 

متميزا فاعا يف بناء وطنه.

قسم المحاسبة بأبها..  
أربع سنوات من إعداد

كفاءات مؤهلة لسوق العمل
عبير القحطاني

اأنييي�يييصيييئ قييي�يييصيييم امليييحيييا�يييصيييبييية بييكييلييييية اليييعيييليييوم 
الدرا�صي  العام  باأبها  يف  املالية   و  الإدارييية 
الق�صم  طييالييبييات  عييدد  ويبلغ   ،1436/1435
ن�صاأته  الق�صم منذ  �صعى  وقد  طالبة؛   398
واملهنية  العلمية  الييتييطييورات  مييواكييبيية  اإليييى 
للمنهجيات  امل�صتمر  التطوير  خييال  ميين 
الدرا�صية يف كل من مرحلتي البكالوريو�ض 
والييدرا�ييصييات الييعييليييييا؛ اآخييييذا بييعيين العييتييبييار 
العمل وال�صتفادة  العتبار متطلبات �صوق 
مييين جتييييارب اجلييياميييعيييات الييعييريييقيية، وذليييك 
بغر�ض اإعداد كفاءات موؤهلة للعمل يف حقل 

املحا�صبة واملراجعة.

دعم البحث العلمي
واأكييييييدت امليي�ييصييرفيية عييلييى الييقيي�ييصييم الييدكييتييورة 
نبوية علي عبد اهلل، اأن الق�صم  اإلى جانب 
الييعييمييل واملجتمع  �ييصييوق  بييياإميييداد  اهييتييمييامييه 
ي�صعى  املحا�صبة،  جمييال  يف  مبتخ�ص�صات 

اإلييييى دعيييم الييبييحييث الييعييلييمييي، وامليي�ييصيياركيية يف 
اخليييدمييية املييجييتييمييعييييية، واإقيييياميييية املييلييتييقيييييات، 
بيياأن  الق�صم   ميين  اإميييانييا  النقا�ض   وحلقات 
تفاعلية.  تعليمية  بيئات  تعتر  اجلامعات 
وقييياليييت »�ييييصييييارك الييقيي�ييصييم يف اليييعيييدييييد من 
الدورات والرامج التدريبية هذا العام كما 
�صارك يف نادي املوهبة والإبييداع ، ونال درع 
الأعمال«.  اإدارة  ق�صم  مع  بامل�صاركة  الكلية 
واأ�صارت اإلى اأن الق�صم يعد من اأهم الأق�صام 
على ال�صعيد املحلي، كما يعتر اإ�صافة اإلى 
يعملن يف  لوجود خريجات  وذلييك  املجتمع 

املوؤ�ص�صات املالية والبنوك .

صعوبات
حول ال�صعوبات التي تواجه الق�صم، ك�صفت 
اأن »املعوقات تكمن يف قلة عدد اأع�صاء هيئة 

التدري�ض  يف الق�صم«.

الرؤية
جوانب  جميع  يف  والييريييادة  التميز  حتقيق 

املييحييا�ييصييبيية الأكيييادميييييييية واملييهيينييييية وخييدميية 
املجتمع.

الرسالة
قيييادرة على  اأكييادميييييية وبحثية  بيئة  اإيييجيياد 
املحا�صبي  املجال  يف  متميزة  كييوادر  تخريج 
الييعييمييل وتفعيل  �ييصييوق  مييتييطييلييبييات  ملييقييابييليية 

ال�صراكة املجتمعية.

األهداف
• تييخييريييج كييييييوادر ميييوؤهيييلييية عييلييميييييا و 
ملقابلة  املحا�صبة  جميييالت  يف  مهنيا 

احتياجات �صوق العمل.
واليييييدرا�يييييصيييييات  الييييبييييحييييوث  اإعييييييييييداد   •

املحا�صبية املتميزة
• تقدمي خدمات تدريبية وا�صت�صارات 
حمييا�ييصييبييييية لييدعييم وتييطييوييير خمتلف 

موؤ�ص�صات املجتمع املحلي.
الأكادميي  العتماد  • احل�صول على 

حمليا ودوليا.

قسـم التاريخ.. 28 عاما
من إثراء الوطن بكوادر مؤهلة

أمينة المدني

بكلية  للبنات  الييتيياريييخ  ق�صم  رئي�صة  اأكيييدت 
فاطمة  الدكتورة   باأبها،  الإن�صانية  العلوم 
درا�صي  ف�صل  يف كل  يقيم  الق�صم  اأن  ثابت 
مييو�ييصييميياً ثييقييافيييييا ًيييقييدم فيييييه اأعيي�ييصيياء هيئة 
العلمية   املييحييا�ييصييرات  بالق�صم  الييتييدرييي�ييض 
والييثييقييافييييية وبيييراميييج الييتييدريييب عييلييى كتابة 
الييييبييييحييييوث اليييعيييليييمييييييية، والييييتييييي تيي�ييصييتييهييدف 
مرحلة  وطالبات  العليا  الدرا�صات  طالبات 
البكالوريو�ض. وقالت ثابت اإن الق�صم اأ�ص�ض 
اآنييذاك 300  عام 1411، وبلغ عدد الطالبات 
طييالييبيية، فيييييمييا يييبييلييغ عيييددهييين اليييييييوم 1560 
 24 الق�صم  وخييّرج  وانت�صاب؛  انتظام  طالبة 

دفعة.

التعليم  اإللكتروني
العلوم  بكلية  الييتيياريييخ  ق�صم  »يييعييد  وقييالييت 
اليييتيييي  الأقييييي�يييييصيييييام  اأول  مييييين  الإنيييي�ييييصييييانييييييييية 
بيييييادرت بييتييفييعيييييل الييتييعييليييييم الإلييييكييييرتوين يف 
الأعيي�ييصيياء  قيييام  الدرا�صية، حيث  امليييقيييررات 
بييتييطييبيييييق مييعيياييير اجليييييودة يف مييقييرراتييهييم 

املدجمة والكاملة بنجاح.
وحييي�يييصيييليييت الييييعييييديييييد مييييين امليييييقيييييررات 
املييقييررات  الييتييميييييز يف تقييم  �ييصييهييادات  عييلييى 
كما  الييكييلييييية،  ميي�ييصييتييوى  عييلييى  الإلكرتونية  
التعليم  وحيييدة  مييع  بالتن�صيق  الق�صم  قييام 
الإليييكيييرتوين بيييدور مييهييم يف اإعييطيياء دورات 
الإلييكييرتوين  التعليم  جميييال  يف  تدريبية  

لتدريب من�صوبي الكلية ورفع كفاءاتهم.

خدمة المجتمع
ميين  اليييعيييدييييد  لييلييقيي�ييصييم  اأن  واأكيييييدت ثيييييابيييييت 
داخييل  املجتمع  خدمة  جمييال  يف  امل�صاركات 

نخبة  اأن   اإلييييى  وخارجها، لفتة  الييكييلييييية 
قدمن  بالق�صم   الييتييدرييي�ييض  عيي�ييصييوات  ميين 
حميييا�يييصيييرات هيييادفييية، ا�ييصييتييهييدفييت طييالييبييات 
املرحلة املتو�صط والثانوية يف  اأبها وخمي�ض 
مثل  عيييدة  مييو�ييصييوعييات  ت�صمنت  ميي�ييصيييييط، 
الإلكرتونية واآثارها  الأجيييهيييزة  خميياطيير 
اليي�ييصييلييبييييية، وتيييعيييرييييف طييياليييبيييات اليييثيييانيييوي 
ولييوائييح  واأنييظييميية  الإلييييكييييرتوين،  بالتعليم 
داخل  الطالبة  وواجبات  وحقوق  اجلامعة، 

احلرم اجلامعي.
�صنويا   ينظم  الق�صم  اأن  اإلييى  واأ�ييصييارت 
ودار  الأيييييتييييام   دار  اإليييييى  طييابييييية  رحيييييات 
عددا  يقيم  اأنييه  كما  الرعاية،  ودار  امل�صنن 
مثل  الكلية  داخل  املجتمعية  الأن�صطة  من 
ا�صت�صافة بع�ض الطبيبات للتوعية  ببع�ض 
واحلر�ض  الييوعييي  تتطلب  التي  الأمييرا�ييض 
على معرفتها وطرق احلماية من الإ�صابة 
ال�صكري  ومر�ض  الثدي  �صرطان  مثل  بها 

وغرها .

إنجازات 
وحول اأهم الإجنييازات التي حققها الق�صم  
ك�صفت اأن الق�صم ح�صل على امل�صتوى الأول 
وعييام 1415، وح�صل   1412 عام  الن�شاط  يف 
عام  الأن�صطة  يف  الأول  املييركييز  على  اأييي�ييصييا 

.1436

صعوبات 
اإلى اأن هناك عددا من ال�صعوبات  واأ�صارت 
التي تواجههم يف الق�صم تتمثل يف ما يلي:

• عيييييدم فيييتيييح بيييرنييياميييج الييييدكييييتييييوراه 
لطالبات الدرا�صات العليا مما يحمل 
الييبييعيي�ييض اإلييييييى اخليييييييروج لييلييجييامييعييات 

الأخرى خارج اململكة.

• عدم وجود مكتبة بالق�صم .
• عدم تعين عدد كاف من املعيدات 
للكوادر  بحاجه  فالق�صم  الق�صم،  يف 
ق�صم  تخ�ص�صات  كييل  يف  اليي�ييصييعييودييية 

التاريخ. 

الرؤية 
والبحوث  الييدرا�ييصييات  يف  والتميز  الييريييادة 
الييتيياريييخييييية، بيييياإعييييداد بييرنييامييج اأكيييادمييييي 
معتمد ومتخ�ص�ض ي�صهم يف بناء جمتمع 

املعرفة.

الرسالة
اإعيييييداد كيييفييياءات مييتييميييييزة، وتيياأهيييييل كيييوادر 
احيييتييييييياجيييات  تييلييبييييية  يف  تيي�ييصييهييم  وطنية  
املجتمع املحلي، وتطوير املهارات البحثية 

با�صتخدام الأ�صاليب املعرفية احلديثة.

األهداف 
• تخريج كوادر موؤهلة ومتخ�ص�صة 
العام،  التعليم   : جمييالت  يف  للعمل 
الدبلوما�صية ، والإعام ، واملجالت 

اخلدمية ، وقطاع الآثار.
• تاأهيل اخلريجات ملرحلة اأعلى من 

الدرا�صات العليا.
اإعييداد باحثات موؤهات للعمل يف   •
املراكز البحثية التاريخية مبا يحقق 

خدمة الوطن والأمة الإ�صامية.
• تيياأ�ييصيييييل قيييييم امليييواطييينييية وتييعييزيييز 

الهوية الإ�صامية.
• اإعداد باحثات متخ�ص�صات لإعداد 
املختلفة  الييتيياريييخ  حييقييول  يف  بحوث  
املجتمع  خلدمة  ع�صرية  باأ�صاليب 

املحلي.
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فضاءات

الرأي الجامعي

ننام اآمنن مطمئنن ونبا�صر اأعمالنا 
هييانييئيين، ونييقيير يف بيييييوتيينييا مييع اأ�ييصييرنييا 
متنعمن وجتري اأيامنا يف رغد عي�ض، 
ويغيب عن كثر اأن ملا �صبق ثمنا غاليا 
وطننا،  اأبيينيياء  من  طيبة  نخبة  يدفعه 
وحمايته،  عنه  للدفاع  اأنف�صهم  نييذروا 
وبييذلييوا اأغييلييى مييا ميلكون لييلييذود عن 

مقدراته األ وهي اأرواحهم.
حتت  وهييم  الظليل  بالظل  ننعم 
وهيييج اليي�ييصييميي�ييض، والييينيييوم الييهيينيييء وهييم 
�صاهرة  عينا  بالنهار  الليل  يوا�صلون 
تيييرقيييب كييييل مييعييتييد ييييرييييد الييينيييييييل ميين 

بادنا.
نتناول ما ن�صاء من طعام و�صراب 
وهيييم قيييد ر�يييصيييوا بييالييييي�ييصيير مميييا يقيم 
اأودهييم، يفرت�صون الأر�ييض ويلتحفون 
الييي�يييصيييمييياء ونييييحيييين نييينيييعيييم بييياليييفيييرا�يييض 

للجراح  يتعر�صون  والأثيييياث،  الييوثيير 
في�صمدونها، ول متنعهم من موا�صلة 

ر�صالتهم ال�صامية.
مييقييام �ييصييرف وميينييزل كييراميية حل 
بييه هيييييوؤلء، تييغيير اأقييدامييهييم يف �صبيل 
�صبيل  اغييرت قدما عبد يف  »فما  اهلل 
اهلل فتم�صه النار، ورباطا ل يعرف به 
نوما ورباط يوم يف �شبيل اهلل خري من 
مت�صهما  ل  وعينان  فيها  ومييا  الدنيا 
النار عن باتت حتر�ض يف �صبيل اهلل«.

به  مييا يفخر  فييخييار وخيير  �صبيل 
املرء موقف الدفاع عن عر�صه وحماه 
يف  واليي�ييصييهييادة  اهلل،  �صبيل  يف  ووطيينييه 
�صبيل ذلك رتبة �صامية؛ لأن الثمن يف 

ذلك هي اأرواحهم.
واملقام يطول ببيان املنزلة العليا 

جلنودنا البوا�صل دنيا و اآخرة.

الواجب  ن�صتذكر  اأن  اأحييرانييا  ومييا 
فمجرد  بيييه؛  يييقييومييون  اليييذي  العظيم 
اأبيينييائيينييا وطلبتنا هو  وتييذكيير  تييذكييره 
بيي�ييصييادق  اليييييذي ميييتييد  الييييواجييييب  اأول 
اأَن  ورمبييا  بف�صلهم،  والتنويه  الدعاء 
نخلفهم يف اأهلهم ونقوم ب�صاأن ذويهم 
وال�صر على طريقهم بحفظ اجلبهة 
ناعق  كييل  عيين  الآذان  و�صم  الداخلية 
يييريييد اليي�ييصييوء بييوطيينيينييا ووحيييدتييينيييا، اأو 

الطعن يف قيادتنا.
فيييهيييذه رتيييبييية رمبيييييا نيييقيييرتب بييه 
قييدرهييم  و�ييصييريييف  رتبتهم  �صمو  ميين 
وامليي�ييصييوؤولييييية تييتيي�ييصيياعييف مييع امييتييداد 
الييوقييت الييييذي يييييورث ليييدى الأنييفيي�ييض 
واهلل  الن�صر.  تيياأخيير  ظيين  ال�صعيفة 
النا�ض  اأكيير  اأمييره ولكن  غالب على 

ل يعلمون.

هنيئا لكم ولنا
بالفرعاء الجميلة

أ. د عوض إبراهيم عوض
قسم اإلعالم واالتصال   

د.  الفرعاء.  بالقريقر، وتوجهنا �صوب  الإعييام  اأيييام من ق�صم  خرجنا قبل 
علي زهر القحطاين، ود. عمر بو �صعدة، ود. في�صل فرحي، و�صخ�صي. وعند 

مدخل املبنى وجدنا الدكتور علي �صويل القرين بانتظارنا.
حيانا بابت�صامته املعهودة ودلفنا على مبنى اجلامعة اجلديد، حيث كان 
قد قدم لنا الدعوة لهذه الزيارة؛ لنقف على املبنى ونتفا كر حول طبيعته؛ 
لنحدد مواقع اأ�صتديوهاتنا، لاإنتاج الإذاعي والتلفزيوين وقاعات الدرا�صة 

والتدريب.
يا للده�صة، ويا للروعة، ويا للجمال الذي �صهدناه. �صيء بديع وجميل 
اأدنيياه. ثم حط رحالنا  فاق ت�صوراتنا. لقد جتولنا يف املبنى من اأق�صاه اإلى 

يف كليتنا )العلوم الإن�صانية( وبالتحديد اجلزء املخ�ص�ض لق�صم الإعام. 
اأولها:  اأ�صياء،  اأربعة  تفاجاأنا جميعا. وم�صدر مفاجاأتنا  لقد  ب�صراحة 
باحتياجات  تفي  اأن  ميكنها  �صخمة  م�صاحة  على  وات�صاعه  املبنى  جييمييال 

اجلامعة بكل اأق�صامها وكلياتها واإداراتها املتعددة. 
العديد  املبنى ويطل على  يت�صدر  الذي  امل�صرح اجلميل  فاجاأنا  ثانيا: 
اجلوانب  متعدد  وا�شتعرا�شي  م�شرحي  ن�شاط  عن  ينبئ  مما  الكليات،  من 

نتوقع اأن يري اأن�صطة جامعتنا بعد الرحيل اإليها.
وثالثاً: لقد غمرنا الفرح ال�صديد ونحن نقود ال�صيارة على �صارع مريح 

لي�ض به اأي ازدحام كما ت�صورناه يف املا�صي. 
ورابعا: وهو الأهم اأن هذا املبنى على عك�ض ما ت�صورناه، قريب جدا من 

و�صط مدينة اأبها، وكذلك خمي�ض م�صيط.
وم�صدر هذه الده�صة هي اأننا كنا متخوفن قبل الذهاب اإليه من اأننا 
�صنخرج من اإطار املدينة اإلى مكان ريفي بعيد، قد ن�صطر معه لرتك بيوتنا 
التي تاآلفنا معها واخرتناها بكل العناية. وكنا نظن اأننا اإذا مل نرحل عنها 

فاإننا �صنبذل جهودا م�صنية حتى ن�صل اإلى مقر عملنا اجلديد. 
باأنها منطقة  بعد  الفرعاء  يروا  الذين مل  الزماء  فليب�صر كل  ولكن 
اأقول  املقر،  بهذا  البتهاج  يف  واإمعانا  اأبها.  و�صط  من  جدا  وقريبة  جميلة، 
للقارئ العزيز: اإنني ذهبت اإليه وحدي ب�صيارتي اخلا�صة ثاث مرات بعد 
اجلميل.  الإح�صا�ض  هييذا  على  قلبي  يطمئن  لكي  اجلماعية؛  الييزيييارة  تلك 

وتاأكدت متاما من قرب املقر، و�صهولة الو�صول اإليه.
ولذلك فاإنني اأزف الب�صرى لكل الأحباب والزماء الذين مل يحظوا 
و�صت�صتمتعون  �ييصييعييادة،  اأمييييا  بييالييفييرعيياء  �صت�صعدون  لييهييم:  واأقييييول  بييزيييارتييه 
اإليه دون وجل،  املكان، وجماله، وروعة ت�صميمه. ولذلك فلتذهبوا  بات�صاع 

مطمئنن، هانئن، م�صتب�صرين، واآمنن باإذن اهلل تعالى.

أ. د. أحمد بن محمد
بن حميد
كلية الشريعة وأصول الدين 

خير من الدنيا وما فيها

الييفيي�ييصيياد واليييرذييييلييية وحتيييييارب اخلييير ب�صّتى 
�صوره، ل اأحد يريد النقا�ض ول اأحد يريد 
ا�صتمرار  اأن  كما  اأعلم؛  ل  مليياذا؟!  ال�صتماع، 
اليينييظيير اإليييييى املييييييراأة دوميييييا مبيينييظييور الييفييتيينيية 
الطبيعية،  حياتها  ويييئييد  حقوقها  ي�صلبها 
ويعزز اعتبار اأي تغر يحدث يف حياتها هو 
�صر �صيحيط بنا من كل جانب، فما يحزنني 
ت�صهده  الييذي  التطور  من  وبالرغم  كثرا، 
اململكة العربية ال�صعودية بقيادة ويل العهد 
اهلل، من  �صلمان، حفظه  بن  الأميير حممد 
اأهم  والتي من   »2030 اململكة  »روؤييية  خييال 
اأهييدافييهييا ميي�ييصيياركيية املييييراأة يف �صتى املييجييالت 
�صنوات  خييال  منها  �صلب  مييا  وعيييودة جميع 
ما�صية، ل يزال البع�ض لاأ�صف م�صتمرا يف 

حربه ال�صابقة جتاهها، ملاذا؟! ل اأعلم. 
وعاي�صته  مل�صته  ممييا  ب�صيط  جييزء  هييذا 
اإلى  زالييت تنتقل من جيل  من ت�صرفات ما 
اآخر يتوارثها الأبناء وهكذا، لذلك ل بد لنا 
من احلد من انت�صارها عن طريق جمال�ض 
كافة  ميين  ال�صتفادة  اأو  وتثقيفية،  توعوية 
وال�صتعانة  الجييتييميياعييي  الييتييوا�ييصييل  و�ييصييائييل 
والنف�ض.  الجييتييميياع  علمي  يف  باملخت�صن 
الذي  عهدنا  �صابق  اإلييى  نعود  بذلك  فلعّلنا 

طاملا حدثنا كبار ال�صن عنه.
لذلك فاإن ا�صتمرار حالنا على ما نحن 
نعي�ض  اأن  فيجب  للخوف؛  يدعو  الآن  عليه 
املظاهر  عي�صة طبيعية ل توثر فينا. وهذه 

ناأمل قريبا باأنها �صتكون من املا�صي.

على المنتشري 
كلية الطب  

صورة سلبية! حصاد االختبارات
عبير حمود آل سعد 
قسم اإلعالم واالتصال 

يح�صد  ففيها  الطلبة،  لأبنائنا  مهمة  مرحلة  يف  اليي�ييصييروع  و�صك  على  اأنيينييا  جميعا  نعلم 
الطاب ما زرعوه طيلة الفرتة الدرا�صية املا�صية، وللوالدين دور مهم يف تهيئة ابنائهم 
املنا�صبة للمذاكرة؛ للح�صول على  وم�صاعدتهم لا�صتعداد لهذه املرحلة وتهيئة الأجواء 

النتائج املر�صية.
بالإجهاد  الإح�صا�ض  الع�صل يف حال  كتناول  فوائد ملحوظة  له  بغذاء  التغذية  اأول: 
وت�صتت الذهن، اأي�صا تناول الفول ال�صوداين، فهو يعد اأهم من�صط للذاكرة، ويقوي 
الرتكيز. وهو غني بالألياف والروتينات املحفزة لوظائف املخ. ون�صيف اأي�صا اللوز 

فهو يحتوي على اأوميجا 3 املهمة للمخ.
ثانيا: يجب اختيار املكان املنا�صب للمذاكرة، فا ي�صح اختيار غرفة النوم؛ لأنها قد 

ت�صبب النعا�ض واخلمول. 
 ثالثا: تنظيم الوقت ي�صاعد ب�صكل كبر يف النتهاء مبكراً من املذاكرة. رابعاً: اجعل 
فوا�صل الراحة بن مذاكرتك؛ لا�صرتخاء كمكافاأة نف�صك بعد كل جزئية اأو النوم، 
فهو ي�صاعد على راحة العقل، وتثبيت املعلومة. وكذلك ممار�صة الأن�صطة اجل�صدية 

كالريا�صة للم�صاعدة يف تن�صيط البدن والعقل، وهذه ناجتة عن اأبحاث علمية.
خام�صا: املوازنة بن ما حتتويه املادة من الفهم واحلفظ. 

�صاد�صا: ا�صتخدم طريقة املذاكرة املحببة لديك. 
واأخييييييرا، جتيينييب الييتييفييكيير اليي�ييصييلييبييي وجتيينييب ميين يييقييوم بيياإحييبيياطييك ميين الأ�ييصييخييا�ييض 
املتواجدين يف برامج التوا�صل الجتماعي املدعن للفكاهة، ولتكن عبارة الدكتور عبداهلل 
القا�صم »القيد احلقيقي هو الذي ن�صنعه لأنف�صنا، اأما القيود التي تفر�ض علينا، فلي�صت 

بقيود ميكن اعتبارها وت�صميتها حتديات«.  
ذكر نف�صك بالنجاحات التي حققتها وبالأوقات التي اأح�صنت فيها الأداء وتفوقت فيها 
على نف�صك. ا�صكر ربك عليها واجعلها دافعاً لك للمزيد، اجعل هذه العبارات كمحفز ودافع 
عند كل عقبه.  وكل ما تبذله من جهد �صيكون له نتائج عظيمة، فكما قال نبينا حممد 
�صلى اهلل عليه و�صلم »من �صلك طريقا يلتم�ض به علما �صهل اهلل له به طريقا اإلى اجلنة«.

هيييي لييييي�ييصييت تييلييك اليي�ييصييورة املييظييلييميية املليئة 
التي مل حتز  ال�صورة  اأو  العك�صية  بييالألييوان 
على ر�صا م�صورها، بل ما اأق�صده »جمموعة 
من الت�صرفات نتجت عن اأفكار غريبة كان 
التي  الييعيينييف  فمظاهر  �صلبية«.  نييتييائييج  لييهييا 
نقراأ  والتي  النت�صار يف جمتمعنا،  بييداأت يف 
و�صائل  كافة  يف  ونتابعها  ال�صحف  يف  عنها 
الييتييوا�ييصييل الجيييتيييمييياعيييي؛ هيييي يف احلييقيييييقيية 
م�صكلة تثر اخلييوف؛ لعدم وجييود ما يردع 
من تنامي تلك الظاهرة، فتلك املراأة ت�صتكي 
يطلب  الييطييفييل  وذاك  زوجييهييا،  معاملة  ميين 
الذي  الطالب  وذاك  ابيه،  تنقذه من  جندة 
يتغيب عن مدر�صته؛ لأن هناك من ميار�ض 

معه العنف بكل اأ�صكاله.
كييثييرة هيييي الييقيي�ييصيي�ييض واملييياآ�يييصيييي الييتييي 
املهتمن  كييل  ويييطييالييب  حتييدث يف جمتمعنا 
والأنظمة  القوانن  باإ�صدار  الق�صية  بهذه 
اليييرادعييية الييتييي حتيييد مييين هيييذه الييتيي�ييصييرفييات 
الرعناء، وتعطي كل ذي حق حقه، ولكن ل 

جميب، ملاذا؟ ل اأعلم. 
كييمييا اأن ظيياهييرة اخليييوف ميين اجلييديييد 
وعييييدم تييقييّبييلييه لييييي�ييض لأنييييه خيياطييئ و�ييصيييييقييود 
جديدة  فكرة  لأنييه  بل  وخيمة،  عواقب  اإلييى 
يييعييتييرهييا الييبييعيي�ييض دخيييييليية تييهييدف لنييتيي�ييصييار 
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تلك  �صنعوا  طييياب  هيينيياك  لييكيين 
اليييدوافيييع بيياأنييفيي�ييصييهييم ومبيي�ييصيياعييدة من 
بييعيي�ييض الأ�يييصييياتيييذة الييييكييييرام واجليييهيييات 
اأ�صتطاع  وبذلك  بالطاب،  املخت�صة 
باأنف�صهم  بثقتهم  اليييطييياب،  هييييوؤلء 
ذلييك،  قبل  �صبحانه،  املييولييى،  وتوفيق 
الييتييغييلييب عييلييى كيييافييية الييعييقييبييات الييتييي 
يثبتوا  اأن  وا�صتطاعوا  بها  ا�صطدموا 
وقيييدراتيييه  بنف�صه  الييطييالييب  ثييقيية  بيييياأن 
من  النيل  يحاول  من  كل  بييرد  كفيلة 

همته واإ�صراره. 
الطاب؟  هييوؤلء  هل عرفت من 
اإنييهييم )قيييوم( اأزاحيييوا نييوم الليايل من 

ب�صناعة  مهتمن  اأعييمييالييهييم  جييييدول 
اإنهم  م�صتقبلهم وتقدم وطنهم. نعم، 
�ييصييقييوا طريقهم  الييذييين  »املييتييفييوقييون« 
نحو التميز مبعول املثابرة والجتهاد، 
ومل يييلييتييفييتييوا اإليييييى اليييراحييية واليييدعييية 
بييياأن »ل جنيياح با  اإدراكييهييم  يخرهم 

عمل �صاق«.
تييدل  »املييتييفييوقييون«  كلمة  اأن  كييمييا 
بد  ل  خا�صة  طبقة  ميين  طيياب  على 
مييين الييتييعييامييل مييعييهييم بييعيينيياييية فييائييقيية، 
يحدد  جامعته  يف  املتفوق  فالطالب 
الأوطيييان  منها  تنطلق  الييتييي  الأ�ييصيي�ييض 

للتقدم والزدهار و احل�صارة.

ومييييا ييييوؤكيييد ذلييييك �ييصييعييي قيييييادتيينييا 
اأهمية  لإبييراز  اهلل،  حفظها  الر�صيدة، 
للمملكة  الواعدة  التنمية  يف  التعليم 
روؤيييية  املمثلة يف  اليي�ييصييعييودييية  الييعييربييييية 
القيادة  اإدراك  يظهر  مييا  وهييو   ،2030
اأ�ص�ض  ذو  تعليم  بييا  نه�صة  »ل  بييياأن 
اأن جميع  قلت  لييو  اأبييالييغ  ول  قييوييية«. 
مرهونة  تقريبا   2030 روؤيييية  حمييياور 

بتقدم التعليم ومن يعمل به.
وجييياميييعييية امليييليييك خييييالييييد، ممييثييليية 
بيييوحيييدة الييتييوجيييييه والإر�يييييصييييياد تييقييوم 
الهتمام  �صاأنها  من  م�صكورة  باأعمال 
بييياليييطييياليييب املييييتييييفييييوق، ولييييكيييين نييطييمييع 

يف املييييزيييييد ميييين اليييعييينيييايييية والإر�يييييصييييياد 
لا�صتمرار يف طريق التفوق والتميز، 
احلقيقية  الثمرة  هييم  املتفوقن  لأن 
الييييتييييي ييييعيييتيييد بيييهيييا يف تييييقييييدم اليييوطييين 

وازدهاره.
اأبوابها  تفتح  اأن  اجلامعة  وعلى 
لييطييابييهييا املييتييفييوقيين، قييبييل غييرهييم، 
لالتحاق بها، وهذه �صهادة للجامعة 

باأنها تفتخر بنتاجها املتميز.
واأقيييييييول لييكييل مييين ييييرييييد تييعييزيييز 
اليييتييينيييافييي�يييض امليييطيييليييوب بيييين اليييطييياب 
»مكنوا  التنمية:  عجلة  يف  والإ�ييصييراع 

املتفوقن اأول«.

مكنوا 
المتفوقين 
أوال
حسن عبد اهلل العمري
كلية العلوم واآلداب بمحايل 
عسير

اجلييييامييييعييييات وغيييييرهيييييا مييييين املييييرافييييق 
التعليمية، مل ُتن�صاأ اإّل للطاب )بنن 
وبنات(، اإذ اإن الطاب ي�صكلون النواة 
التعليمية  املييرافييق  لييوجييود  الأ�صا�صية 

وكل من يعمل فيها.
اجلهات  بع�ض  من  اأتعجب  وهنا 
التي ت�صب تركيزها كله على املرافق، 
ومن يعمل بها ولي�ض من يدر�ض فيها! 
بيياأهييمييييية وجييود  العميق  اإمييييياين  رغيييم 
للطاب،  احليوية  التعليمية  البيئة 
نف�صر  اأن  لنا  لي�صمح  العجب  هييذا  اإَن 
قلة وجود طالب ذو دوافع ذاتية يعمل 

بجد ومثابرة لي�صل لوجهته.

الرأي الجامعي

اأنييا اليييييوم قييد و�صلت لآخيير امل�صوار  هييا 
�صريعا، بالأم�ض كنت اأحتار اأي الطرق 
�ييصيياأخييتييار، واليييييييوم اأجييييدين قييد اأنييهيييييت 

امل�صوار.
اأنهيته واأنا لزلت اأطمح، ولزالت 
هناك اأمنيات يف قلبي متعلقة، والكثر 
ميييين الأحييييييييام اليييتيييي كيييانيييت ولزالييييييت 
تيييييييراودين. لزليييييت طييالييبيية حتييييياول اأن 
تييتييعييدى �ييصييقييف تييوقييعيياتييهييا، حتيييياول اأن 
�صبيل  لآخيير حلظة يف  تبقى متما�صكة 

بناء حلمها امل�صتقبلي. 
دخلت  اإجنليزية؛  لغة  طالبة  اأنييا 
خلفية  اأي  لييييدي  تييكيين  ومل  اجلييامييعيية 
اأدخييل  كنت  فقد  التخ�ص�ض،  هييذا  عيين 
للنقا�ض  ل�ييصييتييمييع  فييقييط  حمييا�ييصييراتييي 
ح��ول ال��در���ض واأح���اول اأن اأمن��ي مهارة 

ال�صتماع بدون اأن اأحتدث اللغة.
الأوليييى  ال�صنة  بعد  اهلل،  وبف�صل 
الييقييليييييل؛  اأحتييييييدث ولييييو  اأن  ا�ييصييتييطييعييت 
ليكون هناك توا�صل جيد مع اأ�صتاذاتي 

الاتي ل يتحدثن العربية.
عيينييدمييا دخيييليييت اليي�ييصيينيية الييثييالييثيية، 
اأحب  ل  لأين  كبرة؛  �صعوبة  واجهت 
احلييفييظ، وكييانييت اأغييلييب ميييوادي تعتمد 
وقتا  اأعييطييي  فاأ�صبحت  احلييفييظ،  على 
كييبييرا ملييطييالييعيية هيييذه املييييييواد، حميياوليية 
الإملييييييام اليييتيييام بييهييا، فييلييييي�ييض هيينيياك اأمييير 
فلكل  املجتهد.  الإنيي�ييصييان  على  ي�صعب 

جمتهد ن�صيب.
يف نييهيياييية ميي�ييصييواري اعييتييقييد اأنيينييي 
اأ�ييصييتييطيييييع اأن اأفيييهيييم كيييل مييين يييتييحييدث 
اأكتب  اأن  باللغة الإجنليزية، واأ�صتطيع 
واأقييراأ جيدا، ولكن اأحتاج اأّل اأقف عند 

وجوه

سارة القحطاني

أنشودة العشق والجمال 
..بدر بن عبد المحسن

�صوتيييه مقطوعييية �صيييام مو�صيقيييية، وماحمه ق�صييييدة �صعر  جتميييع املت�صادات 
اجلميلييية؛ بييين هيييدوء يعتلييييه ال�صميييوخ، و�صمود يفي�يييض عطاء، عا�صيييق ظل بن 

اأمواج تبحر بقلبه ر�صا ، واأخرى تبحر به غ�صب.
اإنيييه اجلنون العاقل، وال�صخب الناعم الذي يتنف�ض احلب »�صدًقا« فتنطق 
حروفيييه جميييال، هو اأمييير الع�صق والع�صييياق، وايقونة الإبداع والإمتييياع، مهند�ض 

الكلمة و فيل�صوف الأحا�صي�ض هو »اأن�صودة الوطن« بدر بن عبداملح�صن. 
البيييدر هيييو ال�صاعر الذي كتب على ال�صوت قبيييل ن�صف قرن، ورف�ض ال�صور 
واحلار�ض، وهام ع�صقا باأر�ض البيا�ض ولوحة الريا�ض، فوقف فوق هام ال�صحب، 

لر�صم وطن كاما يف ق�صيدة.
الأمييير بيييدر، هيييو البييين الثييياين مييين اأبنييياء الأمييير عبيييد املح�صييين بييين عبد 
العزييييز اآل �صعيييود، والدته هي الأمرة و�صحى احلمود الفي�صل احلمود الر�صيد 

ال�صمري.
ويعد البدر  من ال�صعراء املعروفن على ال�صاحة ال�صعودية والعربية، ومن 
اأهيييم ال�صعيييراء الذيييين �صاهميييوا يف ابيييراز الأغنيييية ال�صعودية وتقدميهيييا يف قالب 

عذب.
كميييا يعتر البيييدر اأحد اأبرز رواد احلداثة ال�صعريييية يف اجلزيرة العربية له 
جمهيييودات كبيييرة يف و�صيييع ن�صو�ض اأدبيييية ذات م�صتوى راقي جتميييع بن الغزل 

والفخر والرثاء والواقع الجتماعي وال�صيا�صي للمملكة و العامل العربي.
عييين مهند�يييض الإبيييداع يف �صنييية 1973 مبن�صب رئي�يييض اجلمعيييية ال�صعودية 

للثقافة والفنون وعن رئي�صاً لتنظيم ال�صعر بال�صعوديه.
وكان لن�صييياأة الأمييير بيييدر يف منزله واليييده املحب للعليييم والأدب دور مهم يف 

�صقل �صخ�صيته الأدبية وال�صعرية.
ودر�يييض مراحليييه الإبتدائية بييين ال�صعوديييية وم�صر، واملتو�صطييية يف مدر�صة 
امللكييية فكتوريا يف الإ�صكندريييية، ودر�ض املرحلة الثانوية يف الريا�ض كما اأنه در�ض 

يف بريطانيا ويف الوليات املتحدة الأمريكية.
البيييدر متيييزوج مييين الأمرة نيييوف بنت عبيييد اهلل الب�صر، واليييدة ابنه �صعود 
والأميييرة �صيييارة بنت عبد العزيز بن زييييد القري�صي، والدة لوليييوة وعبد املح�صن 
والأميييرة فاديييية العنزي، والدة م�صاعل، و�صحى، اجلوهيييرة و�صلطان، وقد كتب 
ق�صائيييد كثيييرة حتكيييي عييين عظييييم تقدييييره ووده لزوجاتيييه وكان من اأبيييرز تلك 

الق�صائد، ق�صيدة »�صارة«.

عيييرف البيييدر باأعميييال �صخمييية ذات ذائقييية عالية ميييع عمالقة الفييين ال�صعودي 
اأمثيييال حمميييد عبده وطال مداح و عبادي اجلوهر،  وغرهم، وكان من اأبرز تلك 
الأعميييال »عطني املحبة«، »زمان ال�صميييت«، »املوعد الثاين«، »يا طفلة حتت املطر«، 
»ق�صيييت ظفايرهيييا«، »�صييييدي قيييم« لطيييال ميييداح؛ و »�صوتيييك ينادينيييي«، »اأبعتذر«، 
»الر�صاييييل«، »جميييرة غ�صيييى«، »جمنونهيييا«، »اأنا حبيبيييي«، »مرتني الدنييييا«، »اأرف�ض 
امل�صافييية« ملحمد عبده«؛ واأغنيييية »لليل اأحبك«، »املزهرية«، »كفييياك غرور«، »�صافرو 

ول ودعو« لعبادي اجلوهر.
ولأن كل حميييب يعييير عن حبه على طريقته، فقد قيييدم �صوت الوطن و�صاعر 
الوطييين البدر  الكثييير من  الأعمال الوطنية للمملكة ولهيييذه الأر�ض الغالية مثل 
اأغنيييية كل زميييان وميييكان »هام ال�صحيييب« التي تغنى بهيييا فنان العيييرب حممد عبده،  
و�صجليييت ح�صيييورا حملييييا وعربييييا، وازدادت بهييياء وتتويجيييا عاملييييا موؤخيييرا عندميييا 
كانيييت توقيعيييا ل�صميييو ويل العهد على اآخر قطعييية يف القمر ال�صطناعيييي ال�صعودي 
لات�صالت، لي�صيف لها هذا التوقيع ترنيمة �صموخ اأخرى ومتيزا من نوع فاخر. 
وكتيييب البيييدر اأي�صيييا ق�صائيييد اأخيييرى وطنيييية منهيييا  »عز الوطييين و�صرخييية« لطال 
مداح«. كما قدم البدر اأربعة اأوبريتات وطنية خال م�صرته ال�صعرية، هي »وقفة 
حيييق« عيييام 1412، واأوبريت »فار�ض التوحيد« عيييام 1419، واأوبريت »وطن ال�صمو�ض« 
عيييام 1430، وموؤخيييرا اأوبرييييت »اأئمة ومليييوك« �صطر من خاليييه ملحمة من الفخر 

والإعتزاز بالأجداد وتاريخهم وكفاحهم على مر الأزمان.
متتاز ذائفة البدر ال�صعرية بالتفرد والتميز والتجدد والإبداع املختلف، حتى 

�صكلت ق�صائدة املاذ الأول للباحثن عن عذوبة احلرف، واأجزل الكلمات. 
وقيييد حظييييت م�صيييرة البيييدر بالكثييير مييين الأم�صييييات التيييي لزال يتذكرهيييا 
جمهيييوره فكانيييت الأولى يف نادي الإحتاد ال�صعودي بجيييدة، تاها اأم�صيات كثرة يف 

الإمارات والبحرين والريا�ض ويف نادي الأهلي بجدة، وغرها.
ويغليييب عليييى اأ�صلوب البيييدر عفوية نقية تظهييير جلية يف القييياءه للق�صائد ويف 

لقطاته الفوتوغرافية توؤكد دائًما على ب�صاطته وت�صتحوذ على اإعجاب حمبيه.
لييين تتكيييرر، نحتيييت حروفهيييا بوفاء وتفيييرد عجييييب،  البيييدر جتربييية �صعريييية 
وبلغييية ليجيدهيييا غره. هيييو نهر �صفافه �صجييين واأحام ومدن، وحالييية اإ�صتثنائية 
مده�صييية  ل ميكننيييا و�صفها اأو ت�صنيفها فكل الأو�صاف تقف عاجزة عن الإن�صاف، 
هيييو نعمييية ل يجب تف�صرهيييا، نعمة ت�صتحيييق اأن ن�صمت يف ح�صرتهيييا ون�صتمتع بها 

فقط؛ فال�صمت يف حرم اجلمال جمال.

خريجة بمرتبة الشرف األولى
ريم عبدالعزيز الزهراني

خريجة لغة إنجليزية من كلية العلوم واآلداب بمحايل 

اآخيير  ل  كالبحر  فاللغة  امل�صتوى،  هييذا 
اأكييير ميين مهارة  اأطيييور  اأن  لييه، فيجب 

للتحدث والتخاطب مع الآخرين.
يعك�ض  الييلييغييات  تييعييلييم  اأن  اعييتييقييد 
على الطالب اإيجابية كبرة من حيث 
الطييياع على ثييقييافييات الييعييامل الآخييير، 

وطريقة التفكر لديهم.
جديدة  اأجنبية  لغة  تعُلّم  اأن  كما 
والييعييمييل يف  ال�صفر  عييلييى  الييقييدرة  يتيح 
تييلييك الييييدول وزييييييادة فيير�ييض احل�صول 
تن�صيط  عييلييى  كييمييا تعمل  الييعييمييل،  عييلييى 
املخ، وحت�صن مهارات العقل، وتخفيف 
طرق  واتييبيياع  الع�صبية،  ال�ييصييطييرابييات 
جيييدييييدة يف الييتييفييكيير امليينييطييقييي وزيييييادة 
احرتامه  زيادة  وبالتايل  الفرد،  ثقافة 
اللغات  تعلم  اأن  كما  ولنف�صه،  للنا�ض 
الإبييداعييييية  اليييقيييدرات  زيييييادة  يف  ي�صهم 
لييلييفييرد، ميين خيييال زيييييادة قييدرتييه على 

ا�صتيعاب خرات وطاقات الآخرين.
مل  التخ�ص�ض  هيييذا  اليينييهيياييية،  يف 
للطب،  اأطييمييح  كنت  فقد  حلمي،  يكن 
اخليير  ليينييا  كييتييب  اأن  اهلل  نحمد  ولييكيين 

واأر�صانا به.
اإجنليزية  لغة  خريجة  الآن  فاأنا 
ميييع مييرتييبيية اليي�ييصييرف الأوليييييييى، وهيييذا 
فييخيير كييبيير، فييلييم يييياأت ذليييك اإل بجد 
واجيييتيييهييياد وتييعييب ودعييييم مييعيينييوي من 
والييييييييدي الييييعييييزيييييزييييين؛ فيييهيييميييا اليي�ييصيير 
و�صديقاتي  والييتييفييوق،  للنجاح  الأول 
اليييعيييزييييزات، اأ�ييصييكييرهييم مييين كيييل قلبي 
كل  على  الفا�صات  اأ�صتاذاتي  واأ�صكر 
واحلمد  تعليمنا.  �صبيل  قدمن يف  ما 

هلل من قبل ومن بعد.
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رغد آل سريع:
الموهبة قيمة مضافة للطالبة 

قد تصل بها إلى العالمية
عبير القحطاني

اأكييييييدت الييطييالييبيية امليييوهيييوبييية بييالبييتييكييار 
الييعييلييمييي وفيييين الإلييييقيييياء مييين امليي�ييصييتييوى 
بكلية  الأعيييميييال  اإدارة  بييقيي�ييصييم  اليييثييياين 
الييعييلييوم الإداريييييية واملييالييييية بيياأبييهييا، رغييد 
حممد اآل �صريع، يف حوتر اأجونه معها 
الطالبة  ا�صتفادة  �صرورة  على  »اآفييياق« 
واللتحاق  اخلييرة،  ذوي  من  املوهوبة 
بييييياليييييدورات، واحليييير�ييييض عييلييى الييتييعييلييم 
اأن  الييتييي ميين �صاأنها  الييذاتييي والييقييراءة 

ت�صهم يف تنمية موهبتها. 

متى اكت�شفت موهبتك؟
التمهيدي  يف  املعلمات  اإحيييدى  لحظت 
اختياري  ومت  الإلقاء  ملوهبة   امتاكي 
لإلييييقيييياء قيي�ييصيييييدة، بيياحلييفييل اخلييتييامييي، 
ولييطيياملييا األييقيييييت قيي�ييصييائييد يف احلييفييات 
الوطنية والر�صمية يف خمتلف املراحل 
الييعييمييرييية؛ وبيييعيييد انيييتيييقيييايل  لييلييمييراحييل 
الييتييعييليييييمييييية الأخييييييرى، كييييرُت وتييعييددت 
امليييواهيييب مييين قييبيييييل البييتييكييار الييعييلييمييي،  
وبييرجميية الييروبييوتييات واحلييا�ييصييب الأيل، 
لييقيييييت اهيييتيييمييياميييا كيييبيييرا ميييين عييائييلييتييي 

والبيئة التعليمية.

ما الربامج التي قدمتها كليتك
و �شاهمت يف دعم مواهبك ؟

لزليييييت يف امليي�ييصييتييوى اليييثييياين، واأحييييياول 
الرتكيز على التعليم الأكادميي ، ويتم 
تفعيل  الرامج و الييدورات  والأن�صطة 
داخيييييل اجلييامييعيية وخيييارجيييهيييا ، ونييطييمييح 
و  الازمة  الو�صائل  توفر  و  لارتقاء 
البدائل ، وهي مطالب مهمة  من اجل 

النمو و ال�صتمرارية.

كيف ميكن تطوير املوهوبة ؟
ميييين خيييييال تيييطيييويييير اليييييييذات وحيي�ييصييور 
الييييييييدورات وور�ييييييض الييعييمييل و اليييراميييج 
التعلم  اأكيير من جمييال،  التدريبية  يف 
الذاتي، والقراءة ثم القراءة ثم القراءة، 
تييقييراأ وكيفية  متكن ما  مييياذا  والأهييييم 
قراأت. نحن نقراأ لنكت�صف ذواتنا ويزداد 
واملعلومات،  باملعرفة  الثقايف   خمزوننا 
بالإ�صافة اإلى اأن ما تراه الآن لي�ض اإل 
انعكا�ض ملا فعلته يف املا�صي وما �صتفعله 
ملا تفعله  انعكا�صا  اإل  لي�ض  امل�صتقبل،  يف 

اأن  الآن؛ مهما تعددت مواهبك حاويل 
تييركييزي على املييقييررات الييدرا�ييصييييية،  ول 
هي   املوهبة  املييواهييب،  اأهمية  من  تقللي 
قيمة م�صافة لك كطالبة اأو موظفة اأو 

�صاحبة عمل و غره.
العاملية  اإلييى  بنا  ت�صل  قييد  املوهبة 
وميينييافيي�ييصيية اليييعيييامل اخليييارجيييي املييتييقييدم. 
اخلييرة يف خمتلف  ذوي  ا�صتفيدي من 
واأخيييرا لا�صتمرار  املييواهييب.  جمييالت 
واملييحييافييظيية عييلييى هييييذه املييييواهييييب؛ فييياأن 
والأ�صعب  �صعب،  النجاح  اإلى  و�صولك 
اأن حتافظ عليه، وتوكلوا على اهلل فهو 

خر معن دائما و اأبدا. 

ما اأهم م�شاركاتك؟
�صاركت يف العديد من اجلوائز والرامج 
والدورات وامل�صابقات يف خمتلف املواهب 
والأدبية  والثقافية  العلمية  واملييجييالت 
والتطوعية  ال�صحية والدينة، اأهُمها:  

• ُكييرمييت ميين جييامييعيية املييلييك فيهد 
�صلطان  ومركز  واملعادن،  للبرتول 
والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  بيين 

»�صايتك« باخُلر. 
• حيي�ييصييلييت عيييليييى جييييائييييزة خييا�ييصيية 
و�يييصيييهيييادة تييهيينييئيية؛ حليي�ييصييويل على 
املركز الأول على م�صتوى املنطقة 
خال  من  احلمد،  وهلل  ال�صرقية، 
و  »مييواهييب  م�صابقة  يف  م�صاركتي 
ابداع« فرع اإلقاء ال�صعر الف�صيح. 

لرجمة  تييدريييبيية  دورة  ح�صور   •
الييييروبييييوتييييات اليييذكييييييية مبيييعيييدل 16 
املثالية«  »املييدييينيية  تدريبية  �صاعة 
يف برنامج  i spark �صمن مبادرة 

»اأراميكييو ال�صعودية«. 
بيييرنييياميييج  ُر�ييييصييييحييييت حليييي�ييييصييييور   •
تيييدرييييبيييي، »نيييحيييو جمييتييمييع بيياحييث« 
لدى التخطيط والتطوير بالإدارة 
العامة للتعليم باملنطقة ال�صرقية.
م�صار   ،2017 اأوملبياد  يف  �صاركت   •
البييتييكييار الييعييلييمييي،و�ييصييجييلييت بيييراءة 

اخرتاع وهلل احلمد. 
• �صاركت يف مبادرة ال�صيخ حممد 
م�صتوى  على  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
اليييعيييامل الييعييربييي »حتييييدي اليييقيييراءة 
العربي« وهي قراءة خم�صون كتابا، 

اأمتمتها كامله وهلل احلمد.
للتميز  التعليم  بجائزة  �صاركت   •

وُكييييييرمييييييت مييييين ميييكيييتيييب الييتييعييليييييم 
بييخييمييييي�ييض ميي�ييصيييييط، فييئيية الييطييالييبيية 

املتميزة.
عييلييى م�صتوى  ميييوؤخيييرا  ُكيييرميييت   •
التعليم  مدير  من  ع�صر  منطقة 
مبنطقة ع�صر،جلوي األ كركمان،  
�يييصيييمييين الأوائييييييييييييل املييييتييييفييييوقييييات يف 

التح�صيل العلمي. 
• �صاركت مب�صابقة الأمر �صلطان 
بن عبد العزيز حلفظ 100 حديث 
مييين اليي�ييصيينيية اليينييبييوييية واحليييميييد هلل 

ح�صلت على املركز اخلام�ض.
العلوم  كلية  لتمثيل  ُر�ييصييحييت    •
املييالييييية عييلييى م�صتوى  الإداريييييية و 
اجلامعة  يف برنامج »تبيان« املقام 

يف اأبها.
• ُر�صحت ع�صوا يف  جلنة التقييم 
لدى  م�صتقبلك«  »ا�صنع  بيييازار  يف 

»مركز املوهبة و ريادة العمال«.

هل واجهت �شعوبة  يف حتقيق 
النجاح و تنمية هذه املواهب؟

اإميييانييا تاما باهلل  املييرء  يييوؤميين  اأن  يجب 
يييدرك  و  بنف�صه  ثييم  وتييعييالييى،  �صبحانه 
و  اهلل،  على  الييتييوكييل  بعد  م�صتحيل  اأّل 
ال�صعاب  ييي�ييصيير، حتيييدي  الييعيي�ييصيير  مييع  اأن 
ياأتي عن طريق الثبات على مبداأ. نعم 
واجهت الكثر والكثر من ال�صعوبات، 
توكلت  املكافحة،  و  املجازفة  �صاحبتني 
عييلييى اهلل واأخييييذت بييالأ�ييصييبيياب، جتييياوزت 

اأغلبها وهلل احلمد. 

كلمة توجهينها
اإلى  طلبة اجلامعة؟

املييرحييليية اجلييامييعييييية تييعييتيير مييين اأجييمييل 
امليييراحيييل الييدرا�ييصييييية؛ فييهييي تييعييمييل على 
�ييصييقييل مييييهيييياراتييييك وتيييو�يييصيييع ميييداركيييك 
عامرة  اجعلوها  والعلمية،  احلياتية، 
بالتفوق والنجاح وتطوير ما لديكم من 

فكر ومهارة، اأح�صنوا ا�صتغالها. 

ما الذي تطمحني له؟
الييكييبييرة و  اأطييمييح لتحقيق الإجنيييييازات 
ومعرفتنا   بعلمنا  لن�صاهي  الييعيياملييييية؛ 
الأميييييم ونيييكيييون يف خيييدمييية هييييذا الييدييين 

والوطن وخر من ميثله.

 كلمة اأخرية؟
اأتييييقييييدم بيياليي�ييصييكيير ليييليييواليييديييين وجلييدتييي 
دعواتها  لزمتني  لطاملا  التي  الغالية 

واهتمامها.
املهمن  الأ�ييصييخييا�ييض  جميع  اأ�ييصييكيير 

وامللهمن يل.
اأ�ييصييكيير �ييصيياحييبيية اليي�ييصييمييو الأميييييرة 
جييواهيير بنت نييايييف بيين عبد الييعييزيييز اآل 
احلفل  الكرمي  �صموها  حل�صور  �صعود؛ 
الأمر  مبركز  يل،  وتكرميها  اخلتامي 

�صلطان بن عبد العزيز، باخُلر.
كييانييوا عونا  ميين  اأ�ييصييكيير جميع  كما 

ودعما و�صندا يل.
و�ييييصييييكييييرا جلييييامييييعيييية املييييلييييك خييياليييد  
ورئي�صة  ال�صريحي،  دميييا  اأ.  ولهتمام  
ق�صم الإدارة والأعمال، اأ. داليا احلربي،  

ولكم �صحيفة »اآفاق« على هذا اللقاء.

مواهب طالبية

فاطمة عمير

اآمنة  الإ�صامية،  الدرا�صات  ق�صم  من  بالت�صميم  املوهوبة  الطالبة  ك�صفت 
واملييذاهييب  العقيدة  بق�صم  امليي�ييصييارك  الأ�ييصييتيياذ  الييراحييل  والييدهييا  اأن  العبيدي، 
يقف  كييان  العبيدي،  �صعيد  بن  علي  الدكتور  خالد  امللك  بجامعة  املعا�صرة 

خلف انطاق موهبتها يف الت�صميم.

حدثينا عن بدايتك مع الت�شميم؟
بدايتي كانت هواية ثم بداأت بالتطوير مع الوالد رحمه اهلل  الدكتور علي 
له  اأ�صمم  الأذكييار لاأطفال، وجعلني  �صل�صلة ق�ص�ض  األييّف  اأنييه  اإذ  العبيدي، 
اأغلفة هذه الق�ص�ض حتت ا�صرافه وتوجيهه، وكذلك الوالدة، جعلتني اأ�صمم  

الرامج والإعانات لدار التحفيظ.
  

ما الذي مييز  ت�شاميمك؟
الألوان املبهجة وال�صور التي ت�صيف للت�صميم رونقا خا�صا ، وحيوية.

اأهم داعميك؟
والدي قبل وفاته وكذلك والدتي حفظها اهلل.

                                 
ما اأكرث ت�شميم نال ا�شتح�شان الآخرين ؟

ت�صميمي لإعان الور�صة التدريبية »كن خمرتعا«، بالإ�صافة اإلى م�صاركتي 
الآن  وهي  والإبييداع  املوهبة  ملركز  التابعة  املوهبة«  »نب�ض  ت�صميم جملة  يف 
بلغت عدد  اإن�صان« حيث  يا  »الفكر  الطبع، وكذلك ت�صميمي لأن�صودة  حتت 

امل�صاهدات )960،590( م�صاهدة.

ما هو اأف�شل ت�شميم لديك؟
ت�صميمي للتقومي الهجري؛ لأين ل اأ�صتغنى عنه كما اأنه يخدم فئة كبرة 

من �صرائح املجتمع وخا�صة طالبات العلم واملحافظات على اأوقاتهن.

هل هناك برامج خا�شة ت�شتخدمينها للت�شميم؟
ا�صتخدم برنامج الفوتو�صوب، وكذلك موقع اإنفو جرافيك لت�صميم ال�صور، 
ولت�صميم الفيديوهات ا�صتخدم عدة برامج منها ProShow Producer، و 

.Format Factory و�صانع الأفام الو�صيط ،Sony Vegas

ماهي ر�شالتك التي تودين اإي�شالها من خالل الت�شميم؟-
دعوة لكل من يهوى الت�صميم اإلى التطوير املتجدد.

تطلعاتك امل�شتقبلية؟
اأتطلع اإلى اأن اأ�صبح مدربة حمرتفه يف الت�صميم.

ن�شيحة توجهينها لهواة الت�شميم؟ 
التي  الألييوان  يختار  كذلك   ، للن�ض  املنا�صب  الت�صميم  يختار  اأن  امل�صمم  على 
ترز الت�صميم وتنا�صب نوعه، مع الحتفاظ بالت�صاميم القدمية؛ لرى مدى 
تطوره مع الزمن، ول ين�صى امل�صمم مراعاة ال�صوابط ال�صرعية عند الت�صميم، 

وت�صخر هذه املوهبة لتاأدية ر�صالة �صامية يحققها من خال ت�صاميمه.

كلمة اأخرية، ملن توجهينها؟
اأ�صدق الدعوات ملعلمي الأول والدي الفا�صل الدكتور علي العبيدي، رحمه 
اهلل، كما ل يفوتني الدعاء لوالدتي بطول العمر والعون لها والتوفيق، واأن 

يبارك ربي يف اإخوتي واأن يجعلهم ذخرا لاإ�صام واأهله.

آمنة العبيدي:
والدي رحمه اهلل

خلف انطالق موهبتي
في التصميم
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مواهب طالبية

فاطمة عمير

ك�صفت الطالبة املوهوبة بالت�صوير من ق�صم الدرا�صات الإ�صامية 
بكلية ال�صريعة  اإ�صراء اأحمد نا�صر ال�صهراين، ل�صحيفة »اآفاق« يف 
هذا احلوار، اأن بداياتها يف الت�صوير كانت من خال كامرا رقمية 
خا�صة بوالدها، حيث كانت ت�صور بها ب�صكل ع�صوائي حتى اأ�صبحت 

هاوية للت�صوير؛ ما دفعها اإلى امتاك كامرا خا�صة بها.

حدثينا عن بداياتك مع الت�شوير؟
كنت  حيث   بييوالييدي،  اخلا�صة  الرقمية  بالكامرا  كانت  بدايتي 
اأ�ييصييور تيي�ييصييويييرا عيي�ييصييوائيييييا؛ بييهييدف تقليد والييييدي. وكيييان هييو من 
يكون هناك منظر جمايل  الت�صوير خا�صة، عندما  �صجعني على 

ي�صتحق الت�صوير.
اأي �صيء يعجبني، واأقييوم بعر�ض  اأ�صور  اأ�صبحت  ومن بعدها 
التقطها  التي  ال�صور  تلك  حتظى  وكانت   اإن�صتغرام.   يف   ال�صور 
باإعجاب الكثر من ال�صديقات والأقارب و من بعدها قررت �صراء 

كامرا خا�صة  بي.

هل هناك برامج خا�شة ت�شتخدمينها
يف معاجلة ال�شور؟

.Photoshop Express 

كيف طورت موهبتك يف جمال الت�شوير؟
األهمني و �صاعدين كثرا  املكان الريفي الذي ع�صت  فيه   طبيعة 

على  التاأمل يف جماله ون�صخ ذلك اجلمال بالت�صوير.

ماهي م�شاركاتك يف جمال الت�شوير؟
م�شاركاتي حمدودة، وهي يف الن�شاط اجلامعي فقط.

هل التحقت باأية دورات ت�شاعد يف تطوير موهبتك؟
 ل.. لاأ�صف مل يت�صنى يل ذلييك، ولكني طييورت موهبتي بالتعلم 

مع مرور الوقت.

هل هناك نوع معني من الت�شوير جتدين نف�شك فيه؟
ت�صوير الطبيعة واللحظات العفوية.

من تتابعني من امل�شورين وماذا اأ�شافت لك متابعتهم؟
اأتييابييع امل�صور عييبييداهلل الييهييزاع، وامليي�ييصييور علي مييعييدي؛ اأ�ييصييافييت يل 
يف  ت�صويرها  وجييمييال  وجمالها  اأكيير  الطبيعة  تيياأمييل  متابعتهما  

جميع  ف�صولها. 

هل هناك ن�شيحة تريدين قولها؟
ن�صيحتي هي اأن ت�صتخدم املوهبة والهواية فيما ير�صي اهلل.

كلمة اأخرية ملن توجهينها؟
�صكرا هلل اأول، ثم لكل من �صجعني و اأثنى علي.

إسـراء الشهراني:
َْعيشي في الريف ألهمني التأمل وحب التصوير
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أ. د. علي
بن شويل القرني
aalkarni@kku.edu.sa

العدد األخير
�صعدنيييا يف �صحيفييية »اآفييياق« خال هيييذا العام وما �صبقه مييين اأعوام، اأن 
نكيييون القنييياة الرئي�صة للتوا�صل بن اجلامعييية ومن�صوبيها من طاب 
وطالبيييات واأع�صييياء هيئييية تدري�يييض وموظفييين، وبييين اجلامعييية وبن 
جمهورهيييا اخلارجيييي مييين داخيييل املنطقييية وخارجهيييا. وتبليييغ �صعادتنا 
اليييذروة عندما نيييرى ح�صور ال�صحيفييية يف كل املنا�صبيييات والفعاليات، 

من خال تغطياتها الكبرة واملميزة.  
ونحييين حاليا وخيييال الفرتة القادمييية نعمل يف �صحيفييية »اآفاق« 
ميييع اليييكادر التحرييييري والفني على هيكلييية جدييييدة لل�صحيفة، وبناء 
تبوييييب جدييييد و�صيييكل جديد يلبي طموحيييات اجلامعييية واهتمام قراء 
ال�صيييحيفة، مبيييا يف ذلك حتيييول ال�صيييحيفة، يف نقلة نوعيييية يف عملها، 
اإلى طاب وطالبات ق�صيييم الإعام والت�صيييال؛ لتكون معما تدريبيا 
لهم ولتفعيل دورهم املهني يف ال�صيييحيفة يف ظل ثوابت ال�صيييحيفة  يف 

خدمة اجلامعة واملنطقة والوطن.  
ونتطليييع اإليييى لقييياءات متجددة لل�صيييحيفة، ميييع قرائهيييا يف العام 
القيييادم بييياإذن اهلل تعاليييى، يف �صيييوء هذه النقيييات التي نعميييل عليها يف 

اإطار توجيهات معايل مدير اجلامعة.

نافذة

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة
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أسبوعية جامعة الملك خالد
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العالم من حولنا

اآلن.. يمكنك 
السفر عبر 

الزمن!
أسعد أبو قاعود

 Ancient أطل��ق باحثون ف��ي موق��ع
تفاعلي��ة  خريط��ة   Earth  Globe
جديدة تس��مح لك بالس��فر عبر الزمن 
لمش��اهدة كوك��ب األرض كم��ا ب��دا 
منذ ماليين الس��نين؛ وتكشف خريطة 
األرض القديمة كيف انقسمت القارات 
وتش��كلت م��ن جدي��د، بينم��ا تقدمت 
المحيطات وانحس��رت عبر 600 مليون 

سنة من تاريخ الكوكب.
وقد صممت الخريط��ة التفاعلية 
جامع��ة  أجرته��ا  أبح��اث  باس��تخدام 
بإش��راف  الش��مالية،  أريزون��ا  والي��ة 
مهندس »غوغل« الس��ابق المش��رف 
 Ian »على المش��روع »إي��ان ويبس��تر

.Webster
وقال »ويبس��تر« الذي يعمل اآلن 
في قاعدة بيانات Asterank بمنطقة 

Mountain View بوالي��ة كاليفورني��ا »أريد أن يعلم الن��اس أن لألرض ماض طويل 
يتح��دى الخيال تقريبا؛ لقد مرّ كوكبنا بمراحل عديدة كان فيها مختلفا جوهريا 
ع��ن يومنا هذا«. ويقدم الموقع اإللكتروني مش��اهد م��ن األرض كما بدت منذ 
600 مليون س��نة مضت، وعندما ظهرت أول حي��اة متعددة الخاليا من خالل عدة 
نقاط رئيس��ية في تاريخ األرض. كما تس��مح لنا الخريطة بالتنقل ذهابا وإيابا من 

فترة انقراض الديناصورات إلى ظهور أوائل البشر.
وتكش��ف ملخصات كل فترة ما كان يحدث ف��ي مراحل مختلفة، مثل الفترة 
المتأخرة من العصر الترياس��ي قبل 200 مليون س��نة، أو الفترة المبكرة من عصر 
Cambrian قب��ل 540 مليون س��نة. باإلضافة إلى تكوي��ن Pangea قبل حوالي 
280 مليون س��نة، عندما تم تجميع كل كتل األرض كقارة عظمى واحدة، كانت 

.Panthalassa ،محاطة بمحيط واحد
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