
صنف علماء ألمان، المدن التي قد تختفي 
بسبب ارتفاع درجات حرارة األرض وارتفاع 
مس��تويات المحيطات بحل��ول عام 2100 

)الخارطة(.
ارتف��اع  أن   Nature مجل��ة  وأف��ادت 
درج��ات الح��رارة العالمي��ة س��تؤدي إل��ى 
االرتف��اع الحتم��ي لمس��توى المحيط��ات، 

وبالتالي غرق أجزاء من اليابسة.
وأش��ار العلم��اء م��ن »جامع��ة كيل« 
مدين��ة ومواق��ع   49 أن  إل��ى  األلماني��ة 
تاريخي��ة عل��ى س��واحل البحر المتوس��ط 
س��تغرق تحت الم��اء بحلول ع��ام 2100. 
وس��يؤدي ذوبان الثلوج إل��ى اختفاء عدة 

مدن مهمة على سواحل المتوسط.
كم��ا أن تغي��ر المناخ قد ي��ؤدي إلى 
المش��اكل في م��دن أخرى تق��ع بالقرب 
م��ن المس��طحات المائية، وخاص��ة لندن 
ستتعرض لفيضانات شديدة بسبب االحترار 
العالمي. وس��تضطر السلطات البريطانية 
إلى اللجوء الس��تخدام السدود من أجل 
حماية المدينة، وغيرها من المناطق من 

الفيضانات.

العالم 
 +

أمير عسير يرعى توقيع
اتفاقية تعاون بين الجامعة 

وهيئة األرصاد وحماية البيئة

والبحوث واملراجع العلمية واملطبوعات 
العالقة،  ذات  واملن�شورات  والإ���ش��دارات 
اأو تلك التي ي�شدرها اأي من الطرفني، 
وت����ع����اون اخل������راء وال���ب���اح���ث���ني يف كل 
م���ا م���ن ���ش��اأن��ه ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر العمل 

امل�شرتك بني الطرفني.
وتبادل  نقل  اإل��ى  اأي�شا  تهدف  كما 
امل��ع��رف��ة واخل�����رة وامل���ه���ارة م���ن خ��الل 
تعزيز التعاون يف جمال التدريب وور�ش 
ال��ع��م��ل وك���ذل���ك ال���ت���دري���ب ع��ل��ى راأ�����ش 
وال��ن��دوات  امل���وؤمت���رات  وتنظيم  ال��ع��م��ل، 

امل�شرتكة. 
ف��ي��م��ا اع���ت���م���دت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
امللك  جامعة  البيئة  وحماية  لالأر�شاد 
خالد، كبيت خرة يف الدرا�شات البيئية. 

خرة يف الدرا�شات البيئية، منوها عن 
اأتت كثمرة  التفاقية  باأن هذه  �شعادته 
ل��ت��م��ي��ز اجل���ام���ع���ة ال��ع��ل��م��ي وال��ب��ح��ث��ي، 
معايل  وبدعم  اجلامعة  اأ�شبحت  حيث 
وبحثية  علمية  مكانة  حتتل  م��دي��ره��ا 
رائ������دة حم��ل��ي��ا وع���امل���ي���ا، ك��ون��ه��ا حتتل 
اجلامعات  ب��ني  حمليا  الرابعة  املرتبة 
ال�����ش��ع��ودي��ة، وك��ذل��ك امل��رت��ب��ة ٤٤٨ بني 
اجلامعات العاملية، وذلك وفق ت�شنيف   

QS العاملي.
ح�����ش��ر ت��وق��ي��ع الت���ف���اق���ي���ة وك��ي��ل 
اإمارة منطقة ع�شري املهند�ش خالد بن 

عبداهلل الربيعة.

يحيى التيهاني

م���ن ج��ه��ت��ه اأع������رب م���ع���ايل م��دي��ر 
جامعة امللك خالد عن �شعادته بت�شريف 
اأمري منطقة ع�شري لتوقيع هذه  �شمو 
التفاقية بني اجلامعة والهيئة، والتي 
���ش��وف ي��ك��ون لها م���ردود اإي��ج��اب��ي على 
درا����ش���ة ال��ق�����ش��اي��ا ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة 

مبنطقة ع�شري.     
وك��ي��ل اجلامعة  ���ش��ع��ادة  ع��ر  فيما 
ل���ل���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
الأ�شتاذ الدكتور �شعد بن عبدالرحمن 
ال��ع��م��ري، ع��ن ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره ملعايل 
الهيئة  رئي�ش  ومعايل  اجلامعة،  مدير 
على  البيئة  وحماية  لالأر�شاد  العامة 
اعتماد  وكذلك  التفاقية،  هذه  توقيع 
ال��ه��ي��ئ��ة جل��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د كبيت 

رع����ى ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري 
اأمري  العزيز،  بن عبد  بن خالد  في�شل 
املا�شي مبكتبه  الثالثاء  منطقة ع�شري 
ب����الإم����ارة ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون بني 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 

لالأر�شاد وحماية البيئة. 
ووق�����ع الت���ف���اق���ي���ة م���ع���ايل رئ��ي�����ش 
الهيئة العامة لالأر�شاد وحماية البيئة 
ال���دك���ت���ور خ��ل��ي��ل ب���ن م�����ش��ل��ح ال��ث��ق��ف��ي، 
وم����ع����ايل م���دي���ر ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ��ال��د 

الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�شلمي.
وت����ه����دف الت���ف���اق���ي���ة اإل������ى ت���ب���ادل 
اخل����دم����ات ال���ش��ت�����ش��اري��ة يف امل���ج���الت 
الطرفني،  بني  امل�شرتك  الهتمام  ذات 
الفنية  واخل�����رات  امل��ع��ل��وم��ات  وت���ب���ادل 
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يحيى التيهاني 

الأم���ري  امللك���ي  ال�ش���مو  اأك���د �ش���احب 
في�شل بن خالد بن عبدالعزيز، اأمري 

منطق���ة ع�ش���ري، اأن املحافظ���ات تع���ّد 
ال���ذراع الأمن���ي والتنم���وي للمنطقة، 
درا�ش���ة  اأهمي���ة  عل���ى  �ش���موه  م�ش���ددا 
و�ش���ع املحافظات وتلم�ش احتياجاتها 

ومتابع���ة م�ش���اريعها وب���ذل املزيد من 
اجله���د خلدم���ة املواطن���ني واملقيمني 
فيه���ا، م�ش���يدا يف الوق���ت ذات���ه بجهود 
املحافظ���ني يف تذليل العقبات وتنمية 

الوط���ن؛ مب���ا يحقق تطلع���ات القيادة 
الر�شيدة، حفظها اهلل. 

ج���اء ذل���ك خ���الل تروؤ�ش �ش���موه 
يف قاع���ة الجتماع���ات بديوان الإمارة 
الأربع���اء املا�ش���ي، جمل�ش املحافظني، 
بح�شور �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
تركي بن طالل ب���ن عبدالعزيز نائب 
وحمافظ���ي  ع�ش���ري،  منطق���ة  اأم���ري 
املحافظات، ووكالء الإمارة، ومديري 
العموم، والقيادات الأمنية باملنطقة. 

�شمو  رح��ب  الجتماع  بداية  ويف 
ثم  ب��اجل��م��ي��ع،  ع�����ش��ري  اأم����ري منطقة 
ب������داأت اجل��ل�����ش��ة مب��ن��اق�����ش��ة ال��ع��دي��د 
م���ن امل���و����ش���وع���ات الأم���ن���ي���ة ال������واردة 
ال��ت��ق��ري��ر الأم����ن����ي، يف م��ق��دم��ت��ه��ا  يف 
احل����م����الت الأم���ن���ي���ة ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا 
�شرطة املنطقة على العمالة املخالفة، 
ب���الإ����ش���اف���ة اإل������ى م��ن��اق�����ش��ة ت��ف��ع��ي��ل 
م�����ش��ان��دة  يف  امل��ج��اه��دي��ن  اإدارة  دور 
اأنظمة  خمالفي  �شبط  يف  ال�شرطة 
دور  تفعيل  وكذلك  والعمل،  الإقامة 
البالغات  تقدمي  والنواب يف  امل�شايخ 
وال����ت����ع����اون م����ع اجل����ه����ات الأم���ن���ي���ة 
واإح�شار املطلوبني، والإ�شادة بحر�ش 
���ش��رط��ة امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى دع����م جميع 

امل��راف��ق الأم��ن��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ب�شكل 
مرافق  اإح��داث  يف  والتو�شع  مرحلي، 
اأم��ن��ي��ة ج���دي���دة يف اأرج������اء امل��ن��ط��ق��ة، 
والتاأكيد على منع ا�شتخدام الأ�شلحة 

يف املنا�شبات واإطالق النار. 
ف���ي���م���ا مت�����ت م���ن���اق�������ش���ة و����ش���ع 
ال���ع���م���ال���ة امل���ج���ه���ول���ة وت�����ش��غ��ي��ل��ه��م 
ونقلهم واإيوائهم من قبل املواطنني 
وت���ف���ع���ي���ل الأن����ظ����م����ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
القيام  اأهمية  م��ع  اخل�شو�ش  بهذا 
ب���ح���م���الت ت���وع���وي���ة ل��ل��م��واط��ن��ني؛ 
لإي���������ش����اح امل���خ���ال���ف���ات ال��ن��ظ��ام��ي��ة 

والعقوبات املرتتبة على ذلك.
وناق�ش املجل�ش التقارير املتعلقة 
مت���ت  حي���ث  الجتماعي���ة،  بالتنمي���ة 
مناق�شة ظاهرة ال�شحف الإلكرتونية 
وال�ش���نابات، وتناوله���ا لبع�ش الأخبار 
واملن�ش���ورات مل���ا يوؤج���ج ال���راأي الع���ام، 
ول ي�ش���تند ما يكتب يف تلك ال�ش���حف 
مم���ا  م�ش���داقية،  اأو  حقائ���ق  اإل���ى 
ي�شتوجب تفعّيل اجلهة املعنية بوزارة 
الثقاف���ة والإع���الم؛ لتطبيق الأنظمة 
والقوان���ني، وكذل���ك احل�ش���ول عل���ى 
الرتاخي����ش وحتدي���د م�ش���وؤولية م���ا 

يكتب فيها. 

ناق�ش  الق��ت�����ش��ادي  اجل��ان��ب  ويف 
امل���ج���ت���م���ع���ون ت�����ش��ج��ي��ع امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
ورج�����ال الأع���م���ال جل���ذب ال���ش��ت��ث��م��ار 
يف امل���ح���اف���ظ���ات، وف���ق���ا مل���ا ت��ت��م��ي��ز به 
ك���ل حم��اف��ظ��ة م���ن امل����زاي����ا ال��ن�����ش��ب��ي��ة 
ل���ه���ا، ب���الإ����ش���اف���ة اإل�����ى و����ش���ع ح��واف��ز 
ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن م����ن خ�����الل ال���غ���رف 
جل��ان  دور  وتفعيل  ودع���م  ال��ت��ج��اري��ة، 
املحافظات،  يف   ) )ال�شعودة  التوطني 
اإل������ى ج���ان���ب اأه���م���ي���ة ت��ف��ع��ّي��ل ب���رام���ج 
ال���ت���وع���ي���ة ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى ال��ب��ي��ئ��ة 
اأي  ال�شاملة وحمايتها من  مبكوناتها 
ال��رواب��ط  اإن�شاء  يف  والتو�شع  اع��ت��داء، 

اخل�شراء يف املحافظات واملراكز. 
ويف نهاية الجتماع مت ا�شتعرا�ش 
عدد من التو�شيات يف مقدمتها تفعيل 
للمحافظني  امل��خ��ول��ة  ال�����ش��الح��ي��ات 
على  ال�شغط  لتخفيف  وممار�شتها؛ 
الإم������ارة، وت��ق��دمي اخل��دم��ة ال��الزم��ة 
بالهيكل  العمل  وتفعيل  للمواطنني، 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ل��م��ح��اف��ظ��ات وامل����راك����ز 
بالإ�شافة  الب�شرية،  بالكوادر  ودعمه 
ملعاجلة  امل��ح��اف��ظ��ني  دور  تفعيل  اإل����ى 
الق�شايا اأول باأول والإ�شراف ومتابعة 

جلان التعديات.



سفراء الجامعة

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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ل��ه��ا، من  امل��ل��ك خ��ال��د ه��و �شفري  ك��ل م��ن��ا، م��ن من�شوبي جامعة 
واإدارة،  وموظفني  تدري�ش  هيئة  واأع�����ش��اء  وطالباتنا  طالبنا 
م��ر على اجلامعة،  ك��ل م��ن  ب��ل  ه���وؤلء احل��ال��ي��ني؛  ولي�ش فقط 

وانت�شب اإليها وتخرج منها.
ن��ع��م ه����وؤلء ه��م ���ش��ف��راء اجل��ام��ع��ة يف ك��ل م��ك��ان. وه���ذه هي 
فهي  من�شوبيها،  وع��ق��ول  قلوب  يف  للجامعة  احلقيقية  القيمة 
ه��وؤلء  حياة  يف  مهمة  توظيفية  تعليمية  علمية  موؤ�ش�شة  لهم 

الأ�شخا�ش.
ال��ت��ي منحتنا كل  ال��ع��ري��ق��ة،  ل��ه��ذه اجل��ام��ع��ة  ���ش��ف��راء  وكلنا 
اإمكانياتها املادية واملعنوية يف �شبيل ال�شتفادة منها بحثا وتعليما 
وخدمة للمجتمع، وهذا ما يجعلنا نعتز ونفتخر بها يف اأي مكان 

نكون فيه، ويف اأي منا�شبة نح�شرها.
الوليات  يف  مكان  كل  يف  العاملية  اجلامعات  اإل��ى  نظرنا  واذا 
اآ�شيا اأوغريها من الأماكن، فاإن  اأو  اأ�شرتاليا  اأو  اأوروب��ا  املتحدة او 
لها  ي��ف��ت��خ��رون بجامعاتهم، ومي��ث��ل��ون  اجل��ام��ع��ات  ه���ذه  خ��ري��ج��ي 
�شفراء يف اأماكن تواجدهم، ويقومون بزيارة جامعاتهم، وخا�شة يف 
يوم اخلريجني الذي حتدده كل جامعة ح�شب ظروف منا�شباتها 

ال�شنوية. وهم يحتفون باجلامعة، واجلامعة حتتفي بهم.
اأن حتتفل  واأق�شامها  اجلامعة  كليات  اأدع��و  ف��اإين  هنا  ومن 
�شنويا بخريجيها يف حفل �شنوي ي�شتمل على ح�شور اخلريجني 
الق�شم  اأو  للكلية  التطويرية  الأفكار  اأو اخلريجات، ويتم تبادل 
التي  امل�شاعب  اأو  اخلريجني  توظيف  جم��الت  على  والتعرف 
وجدوها، كما يلتئم �شمل طالب اليوم مع خريجي الأم�ش من 

نف�ش الق�شم اأو الكلية.
اآليات تنظيمية يتم تعميمها على  اإلى و�شع  ن�شعى  وقريبا 

كليات واأق�شام اجلامعة يف هذا اخل�شو�ش.

يحيى التيهاني 

الأمري  ع�شري  اأم��ري منطقة  نائب  اأعلن 
ت��رك��ي ب���ن ط���الل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، عن 
رج��ال  ق��ري��ة  ت�شجيل  متطلبات  اإجن����از 
اأملع يف الوقت  الرتاثية مبحافظة رجال 
وذلك  املا�شي،  قبل  ال�شبت  لها،  املحدد 
ق��ب��ي��ل ب����دء ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ق��ي��ي��م م���ن قبل 
خالل  لليون�شكو  التابعة  الفنية  اللجنة 

هذا الأ�شبوع.
وق������ال الأم��������ري ت���رك���ي ب����ن ط���الل 
خ����الل وق���وف���ه ع��ل��ى اإجن������از امل��ت��ط��ل��ب��ات 
القرية:  واأه���ايل  املكلف  الفريق  برفقة 
ال��ي��وم  اأق���ف  رج����ال،  يف  ال���رج���ال  "اأيها 
اأول  اأم���ور:  ثالثة  خاطري  ويف  اأمامكم 
ال��ذي  ال��ع��م��ل  ب��ف��ري��ق  م�شاعر الع���ت���زاز 
���ش��ك��ل ب��ت��وج��ي��ه اأم����ري امل��ن��ط��ق��ة، الأم���ري 
في�شل بن خالد بن عبدالعزيز وبطلب 
ومتابعة حثيثة من رئي�ش الهيئة العامة 
ل��ل�����ش��ي��اح��ة وال������رتاث ال���وط���ن���ي، الأم����ري 

�شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز.

وب��رئ��ا���ش��ة اأم����ني امل��ن��ط��ق��ة ال��دك��ت��ور 
ول��ي��د احل��م��ي��دي وم�����ش��اع��ده م��دي��ر ع��ام 
هيئة ال�شياحة والرتاث الوطني املهند�ش 
حممد العمرة، ومب�شاركة جميع مديري 
ال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة وف���ري���ق ه��ن��د���ش��ي 
متخ�ش�ش جنبا اإلى جنب ويدا بيد، مع 
اأهل الإجناز احلقيقي، اأهايل قرية رجال 
ال���ذي���ن ���ش��اه��م��وا يف احل���ف���اظ ع��ل��ى ه��ذا 
ليكون  اأمامنا؛  ماثال  ن��راه  ال��ذي  الإرث 
جاهزا لتخطي امتحان الن�شمام لأكر 

منظمة حتافظ على الرتاث يف العامل. 
املنطقة  اأم��ري  نائب  �شمو  و���ش��دد 
على اأنه عندما ننظر اإلى قرية رجال 
ل جندها اإل لوحة نادرة ن�شتلهم منها 
قام  فما  ال��ت��اري��خ،  عمق  رجالها  وم��ن 
الدولة  ماآثر من عهد  اآباوؤكم من  به 
م�شهود،  اأم��ر  لهو  الأول���ى  ال�شعودية 
ويدعو لالعتزاز بدءا من مقاومتهم 
ل��ل��م��ح��ت��ل ال������غ������ازي، وان�������ش���م���ام���ه���م 
اململكة  اب���ن���اء م��ن��اط��ق  ك��غ��ريه��م م���ن 

حتت لواء التوحيد.

واأ�شاف �شموه »يجب علينا اأن نذكر 
رجال  قرية  بها  تاريخية مرت  حمطات 
اليوم، وعلى  اإليه  ملا و�شلنا  حتى و�شلنا 
راأ�ش تلك املحطات جهود م�شت�شار خادم 
مكة  منطقة  اأم��ري  ال�شريفني  احلرمني 
ال��ذي  الفي�شل  خ��ال��د  الأم����ري  امل��ك��رم��ة، 
و���ش��ع خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق ل��ه��ذه املنطقة 
اإمارته لها، فله منا جميعا  اأبان  الغالية 
ال�����ش��ك��ر، وك���ذل���ك اأخ�����ي اأم�����ري امل��ن��ط��ق��ة 
الأم������ري ف��ي�����ش��ل ب���ن خ���ال���د ال�����ذي وج��ه 
ودعم وتابع ما و�شلنا اإليه اليوم، واأخي 
كان  ال���ذي  �شلمان،  ب��ن  �شلطان  الأم���ري 
الوا�شح يف و�شع  الأثر  ملتابعته وجهوده 
وال���رتاث  الثقافة  خريطة  على  ب��الدن��ا 

احل�شاري يف املحافل الدول«. 
واأخ��وات��ي: تعلمون  »اإخ���واين  وتابع 
اأننا احتفلنا قبل اأيام بالذكرى الوطنية 
لتاأ�شي�ش وطن اخلري، ون�شتذكر ما قاله 
�شيدي خادم احلرمني ال�شريفني يومها 
الوطني  يومنا  ذك���رى  م��ع  نتطلع  باأننا 
املجيد ملزيد من الإجناز لتحقيق اخلري 

اليوم  ونحن  و�شعبه،  للوطن  والزده���ار 
وكل يوم نعمل كفريق؛ لنحاول حتقيق 

ما ي�شبو اإليه وياأمله اإمامنا وقائدنا«.
اأننا  ي�شكك يف  اأن من  �شموه  واأك��د 
اأحدثه  اإلى ما  جمتمع حيوي، فلينظر 
ال���ف���ري���ق امل��ك��ل��ف خ����الل ���ش��ه��ر ون�����ش��ف 
ف��ق��ط. ف��ه��ذا ه��و م��ن��ه��ج وروؤي�����ة ال��ب��الد 
ال��ت��ي ع��راب��ه��ا ���ش��م��و ويل ال��ع��ه��د ال���ذي 
يجري  م��ا  ك��ل  م�شتمرة  وب�شفة  يتابع 
يف هذه املنطقة الغالية يف وطن عظيم، 

طموحه عنان ال�شماء.
واأ�������ش������اف ����ش���م���وه ق����ائ����ال »ن���ح���ن 
العزيزة  القرى  ه��ذه  لتطوير  �شائرون 
اليوني�شكو  ق��ب��ل��ت  ����ش���واء  ق��ل��وب��ن��ا  ع��ل��ى 
هذا  و�شيتحول  تقبل،  اأو مل  ان�شمامها 
املكان اإلى منطقة م�شغولة باحلياة كما 
و�شتتابع  الأج���داد؛  عهد  يف  عليه  كانت 
هيئة تطوير ع�شري ذلك بالتن�شيق مع 
ال���وزارات  م��ن  وغ��ريه��ا  البلديات  وزارة 
وطموحهم،  ب��الأه��ايل  يليق  مبا  املعنية 

وبرتاثنا و�شرية اأجدادنا«.

تركي بن طالل يعلن إنجاز
متطلبات عالمية قرية »رجال«



أخبار الجامعة

األميرة موضي بنت خالد
ترعى اللقاء التعريفي

لمنسوبات الجامعة 
بجمعية الجنوب 
النسائية الخيرية

منى علي
ومنال األحمري

رع���ت ���ش��اح��ب��ة ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم����رية 
م��و���ش��ي ب��ن��ت خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
اخلريية  اجلنوب  جمعية  رئي�شة  �شعود 
باملجمع  العلوم  كلية  )م�شرح  باجلامعة 
الأكادميي، طريق امللك عبداهلل( اللقاء 
بجمعية  اجلامعة  ملن�شوبات  التعريفي 
يف  وك���ان  اخل���ريي���ة،  الن�شائية  اجل��ن��وب 
اجلامعة  وكيلة  �شعادة  �شموها  ا�شتقبال 
ل�����ش��وؤون ال��ط��ال��ب��ات الأ���ش��ت��اذة ال��دك��ت��ورة 
خ��ل��ود اأب����و م��ل��ح��ة، وع����دد م��ن ع��م��ي��دات 

وم�شاعدات عمداء الكليات.
وبهذه املنا�شبة األقت �شمو الأمرية 

مو�شي كلمة قالت فيها »�شعيدة اأن اأكون 
لأحدثهن  ال��ي��وم؛  الطالبات  بناتي  م��ع 
قيمته  للربح،  ال��ه��ادف  غ��ري  العمل  ع��ن 
من  يطورن  اأن  باإمكانهن  وكيف  واأث��ره 

اأنف�شهن من خالله.
فقد عملت مع اجلمعيات اخلريية 
اأك��ر من ٤0 عاما، وبداأ  يف اململكة منذ 
عندما  اجلمعيات  مع  بالعمل  اهتمامي 
ك��ن��ت يف ���ش��ن ال��ث��ام��ن��ة ع�������ش���رة، وك��ن��ت 
حمظوظة باأن كان يل قريبات يعملن يف 
هذا املجال، حيث جذبنني اإليه، وعملي 
يف هذا القطاع و�ّشع مداركي جدا ك�شابة، 
تعلمت من خالله معنى العطاء املنظم، 
احتياجات  فهم  يف  الكثري  يل  واأ���ش��اف 

جمتمعي الإن�شانية والقت�شادية«.

مو�شي  الأم�����رية  �شمو  واأو���ش��ح��ت 
اأن اجلمعيات واملوؤ�ش�شات اخلريية توفر 
ف���ر����ش ع��م��ل واع������دة ولئ���ق���ة ل��ل�����ش��ب��اب 
ال�������ش���ع���ودي، ح��ي��ث ب��ل��غ م��ت��و���ش��ط اأج����ور 
ال��ق��ط��اع غ��ري ال��رب��ح��ي م��ا ي��ق��ارب 5300 
ريال، وهو اأف�شل من نظريه يف القطاع 
بح�شب  ري������ال،   ٤٤00 ال���ب���ال���غ  اخل���ا����ش 
تقرير اآفاق القطاع غري الربحي ال�شادر 
عن موؤ�ش�شة امللك خالد بداية هذا العام.
واأك�����دت اأن ال��ق��ط��اع غ��ري ال��رب��ح��ي 
ت��وازًن��ا يف  ال��دول��ة  اأك��ر قطاعات  يعتر 
توظيف اجلن�شني؛ حيث ترتفع م�شاركة 
الن�شبة  وه��ي   %٤3 ن�شبة  اإل��ى  فيه  امل���راأة 
مل�شاركة  الإجمالية  الن�شبة  تتجاوز  التي 

املراأة يف �شوق العمل عند %1٤.

واأ����ش���اف���ت ���ش��م��و الأم�������رية: ل��ذل��ك 
ه��ذه  وم�شتقبل  اأم���ل  ك��ون��ك��ن  اأ�شجعكن 
البالد، اأن ت�شاهمن يف خدمة جمتمعكن؛ 
اإم������ا م����ن خ�����الل ال���ت���ط���وع يف ج��م��ع��ي��ات 
اأو  اجلمعيات،  لهذه  الترع  اأو  املنطقة، 
اأحيائكن،  يف  جمتمعية  مببادرات  البدء 
اأوعلى نطاق اجلامعة اأو حتى على نطاق 
الأ�شرة، واأ�شجعكن كذلك على العمل يف 

املنظمات غري الربحية.
األ���ق���ت ���ش��ع��ادة وكيلة  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
اجل��ام��ع��ة ل�����ش��وؤون ال��ط��ال��ب��ات الأ���ش��ت��اذة 
قالت  كلمة  اأب���و ملحة  خ��ل��ود  ال��دك��ت��ورة 
تت�شرف  ال�شعيد  ال��ي��وم  ه���ذا  يف  ف��ي��ه��ا: 
ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ����ال����د وم��ن�����ش��وب��ات��ه��ا 
ب���ا����ش���ت���ق���ب���ال رائ���������دة ال���ع���م���ل اخل�����ريي 

يف مم���ل���ك���ة اخل������ري ����ش���اح���ب���ة ال�����ش��م��و 
امل��ل��ك��ي الأم����رية م��و���ش��ي ب��ن��ت خ��ال��د بن 
و�شهال  ف��اأه��ال  ���ش��ع��ود،  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
جامعة  يف  ال��ك��رمي  و�شحبكم  ب�شموكم 
حت��م��ل ا����ش���م م��ل��ك ع��ظ��ي��م، ل��ن��ا ال��ف��خ��ر 
موؤ�ش�شي  اأح��د  ا�شم  جامعتنا  حتمل  اأن 
خالد  امللك  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  البالد 
بن عبدالعزيز اآل �شعود، الذي اأعطى كل 
فرد حقه يف التعليم وامل�شاهمة يف و�شع 
والرتقاء  الإن�شان  لبناء  املتينة  الأ�ش�ش 

بالوطن واملواطن .
اأن اخل����ري قد  اأب����و م��ل��ح��ة  واأك������دت 
توا�شل على هذه البالد املباركة على يد 
اأبناء املوؤ�ش�ش رحمه اهلل حتى عهد خادم 
بن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفني  احل��رم��ني 

�شاحب  الأم��ني  عهده  وويل  عبدالعزيز 
�شلمان،  الأمري حممد بن  امللكي  ال�شمو 
اهتمامهما  اأول��ي��ا  ح��ي��ث  اهلل،  حفظهما 
ب���ال���درج���ة الأول������ى ل���الأع���م���ال اخل��ريي��ة 
والإن�شانية ودعمها معنويا وماديا داخل 
اململكة وخ��ارج��ه��ا؛ وم��ن ه��ذه الأع��م��ال 
اخل��ريي��ة امل��ت��ع��ددة م��رك��ز امل��ل��ك �شلمان 
ل��الإغ��اث��ة والأع���م���ال الإن�����ش��ان��ي��ة، حيث 
يف  املتقدمة  العاملية  امل��راك��ز  م��ن  يعتر 

اأعمال الإغاثة ال�شريعة.
ال�شمو  �شاحبة  قدمت  اخلتام  ويف 
امل��ل��ك��ي الأم����رية م��و���ش��ي، درع���ا ت��ذك��اري��ا 
درع��ا  ت�شلمت  كما  خ��ال��د،  امللك  جلامعة 
ت��ذك��اري��ا م��ن اجل��ام��ع��ة، ق��دم��ت��ه وكيلة 

اجلامعة ل�شوؤون الطالبات.

»شؤون الطالب« تكرم موظفيها بالدروع والشهادات التذكارية
محمد الكعبي

���ش��وؤون ال��ط��الب باجلامعة  ك��رم��ت ع��م��ادة 
والقادمني  امل��غ��ادري��ن  موظفيها  م��ن  ع��ددا 
ل��ل��ع��م��ادة، خ���الل ح��ف��ل ت��ك��رمي��ي، اأق���ي���م يف 
ب��ال��ع�����ش��ان، بح�شور  اجل��ام��ع��ة  ا���ش��رتاح��ة 
اآل  عبداهلل  الدكتور  الطالب  �شوؤون  عميد 
الأق�شام  ومديري  العمادة  ووكالء  ع�شيد، 

وعدد كبري من املوظفني.
الدكتور  الطالب  �شوؤون  عميد  وب��ني 
ال��ت��ك��رمي  ه�����ذا  اأن  ع�����ش��ي��د،  اآل  ع����ب����داهلل 
قدمه  ال���ذي  امل��ب��ذول  للجهد  نتيجة  ي��اأت��ي 
وتكرميا  العمادة،  من  امل��غ��ادرون  املوظفون 
لعملهم الذي ل يزال �شاهدا على ما قدموه 
م���ن اإب�����داع ول ي����زال اأث�����ره م���وج���وا وب���اق، 
م�شريتهم  يف  التوفيق  دوام  لهم  متمنني 
تكرمي  اأي�شا  »ه��ذا  وق��ال  القادمة،  العملية 
بهم  ترحيبا  للعمادة  القادمني  للموظفني 
مرجو  هو  ما  لتقدمي  لهم  معنويا  ودعما 
هذا  و�شباب  والوطن  الدين  خلدمة  منهم 

الوطن الغايل«.

�شعيد بن ظويفر  الأ�شتاذ  اأكد  ب��دوره 
اأن احل���ف���ل ج����اء ت��ق��دي��را  م���ق���دم احل���ف���ل، 
ملوظفي العمادة على اجلهد املقدم والعمل 
البارز الذي قدمه املوظفون املغادرون من 
ال��ع��م��ادة، وت��رح��ي��ب��ا ب��امل��وظ��ف��ني ال��ق��ادم��ني 
ولتعزيز روابط الأخوة والتعاون بني جميع 
دائ��م  ب�شكل  تعمل  وال��ت��ي  العمادة  موظفي 

على تطوير خدماتها واأن�شطتها.
املكرمون  املوظفون  من جهتهم، قدم 
�شكرهم وتقديرهم ملا قدم لهم من تكرمي، 
تقدمه  مل��ا  وال��ت��م��ي��ز  ال��ت��ق��دم  دوام  متمنني 
عمادة �شوؤون الطالب من خدمات لطالب 
املجتمع،  �شرائح  وكافة  اجلامعة  وطالبات 

معربني عن �شعاتهم بهذا التكرمي.
ك��م��ا مت ت��ك��رمي امل��وظ��ف��ني ال��ع��ام��ل��ني 
يف ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا ال���ع���م���ادة يف 
ال�شكر  وت��ق��دمي  لتحفيزهم  ���ش��اب��ق؛  وق���ت 
وال��ت��ق��دي��ر مل��ا ق��ام��وا ب��ه م��ن جم��ه��ودات يف 
اآل ع�شيد  قدم  ثم  الفعاليات؛  اإجن��اح هذه 
للمكرمني،  وال�شهادات  التذكارية  ال��دروع 

بعدها مت التقاط ال�صور التذكارية.
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أخبار الجامعة

»الخرائط الذهنية« في ورشة
لـ »التطوير األكاديمي والجودة«
واجل��ودة  الأك��ادمي��ي  التطوير  عمادة  تقدمه  ال��ذي  التدريبي  الرنامج  �شوء  يف 
لع�شوات هيئة التدري�ش بال�شطر الن�شائي يف الف�شل الدرا�شي الأول للعام احلايل، 
الأ���ش��ت��اذة  قدمتها  الذهنية«  »اخل��رائ��ط  بعنوان  تدريبية  ور���ش��ة  ال��ع��م��ادة  قدمت 
الدكتورة لبنى العجمي اأ�شتاذ املناهج وطرق التدري�ش بكلية الرتبية للبنات باأبها 
بقاعة الريادة بوكالة عمادة التطوير الأكادميي واجلودة بال�شطر الن�شائي ،وذلك 

بح�شور عدد من ع�شوات هيئة التدري�ش بكليات البنات باجلامعة.
الذهنية، وعر�ش  التعرف مبفهوم اخلرائط  اإلى  التدريبية  الور�شة  هدفت 

فوائدها واأنواعها، وا�شتخداماتها املتعددة.

»دورة خماسية التوازن« في
الطالب والجودة بشؤون  التطوير 
مع  بالتعاون  الطالب  ���ش��وؤون  بعمادة  واجل���ودة  التطوير  وكالة  اأق��ام��ت 
خما�شية  بعنوان  دورة  املجتمع  خلدمة  با�شم  وبرنامج  متقن،  برنامج 
التوازن من تقدمي الأ�شتاذة هبة �شالح رزق. ويهدف الرنامج اإلى رفع 
الوعي حول اأهمية التوازن يف احلياة ومتليك امل�شتفيد اأدوات حتقق له 
التوازن مبختلف م�شاراته احلياتية. وتاأتي هذه الدورة التدريبية �شمن 
التي  وال���دورات  التدريبية  الور�ش  من  �شل�شلة  تت�شمن  متكاملة  خطة 

ت�شتهدف طالب وطالبات اجلامعة.

التوجيه واإلرشاد بشؤون
الطالب يستقبل وفدا طالبيا

من علوم وآداب ظهران الجنوب
محمد الكعبي 

اإرادة  »عيادة  ب�  ممثال  الطالب  �شوؤون  بعمادة  والإر���ش��اد  التوجيه  مركز  ا�شتقبل 
ملكافحة التدخني« وفدا طالبيا من كلية العلوم والآداب بظهران اجلنوب. وتعد 
هذه الزيارة من جهود جلنة مكافحة التدخني، ووحدة التوجيه والإر�شاد بالكلية.
التوجيه  امل�شرف على مركز  ال�شهيمي  الدكتور خ�شران  ا�شتقبالهم  كان يف 
التوجيه  ملركز  الإداري  امل�شاعد  درمي  اآل  اهلل  عبد  والأ���ش��ت��اذ  بالعمادة  والإر���ش��اد 
غيثان  والأ�شتاذ  التدخني،  عيادة  على  القائم  ظويفر  �شعيد  والأ�شتاذ  والإر���ش��اد، 
ب�شكل  املركز  بنظام عمل  باملركز، حيث مت تعريفهم  النف�شي  الإخ�شائي  العمري 

عام، وعيادة مكافحة التدخني ب�شفة خا�شة. 
واأعماله  واإجن��ازات��ه،  املركز،  �شرحا كامال عن مهام  الدكتور خ�شران  وقدم 
امل�شتقبلية. عقب ذلك عقب الأ�شتاذ عبد اهلل عن وحدات املركز واأق�شامه، كما �شرح 

الأ�شتاذ �شعيد  ظويفر كيفية عمل العيادة، وال�شر يف ت�شميتها »اإرادة«.

»الشك المعرفي البناء«
وقيمته في البحث العلمي.. محاضرة بالجامعة

ن��ظ��م��ت اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة يف ق�����ش��م اللغة 
الإن�شانية   العلوم  بكلية  واآداب��ه��ا  العربية 
الأح�����������د امل�����ا������ش�����ي حم�����ا������ش�����رة ع��ل��م��ي��ة 
ب��ع��ن��وان »ال�����ش��ك امل��ع��ريف ال��ب��ّن��اء وقيمته 
يف ال��ب��ح��ث ال���ع���ل���م���ي«، ق��دم��ه��ا الأ����ش���ت���اذ 
ع�شو  الر�شيد  �شليم  بن  الدكتورعبداهلل 
حممد  الإم����ام  بجامعة  ال��ت��دري�����ش  هيئة 
الدكتور  واأداره����ا  الإ���ش��الم��ي��ة،  �شعود  ب��ن 
ع���ب���دال���رح���م���ن امل��ح�����ش��ن��ي م���دي���ر م��رك��ز 
البحوث الجتماعية بجامعة امللك خالد.

وع���ر����ش ال���دك���ت���ور ال��ر���ش��ي��د خ��الل 
العلمية  امل�����ش��ائ��ل  م���ن  ع����ددا  امل��ح��ا���ش��رة 
والتاريخية  والنقدية  والأدب��ي��ة  اللغوية 
التي عاجلها ال�شك املعريف البّناء وحولها 
اإل���ى م�����ش��ائ��ل ظنية ثبتت  م��ن م�����ش��ّل��م��ات 
غري  اأن��ه��ا  ال��دق��ي��ق��ة  البحثية  ب��امل��ع��اجل��ة 
الباحثني  ال��ر���ش��ي��د  ك��م��ا دع���ا  ���ش��ح��ي��ح��ة، 
ال��درا���ش��ات  وط��ال��ب��ات  وط���الب  العلميني 
العليا اإلى �شرورة م�شاءلة املعرفة والعلم 
اأطر  وفق  فيهما  والتدقيق  ومتحي�شهما 

اإل��ى  م�����ش��ريا  وب��ح��ث��ي��ة،  ومنهجية  علمية 
�شمة  هو  واملفيد  البّناء  املعريف  ال�شك  اأن 
م��ن��ه��ج��ي��ة ع��ل��م��ي��ة ع��ل��ي��ا ي��ت��م��خ�����ش عنها 
العلمية  الق�شايا  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع��اجل��ة 

ال�شائدة وت�شحيح الكثري من املفاهيم.
وح���ذر ال��ر���ش��ي��د م��ن ال�����ش��ك امل��ع��ريف 
اإلى حد�ش علمي  العبثي الذي ل ي�شتند 
اأو منهجي ول يعتمد على منهج معاجلة 
ع��ل��م��ي��ة، م�����ش��ريا اإل���ى اأن ه���ذا ال��ن��وع من 
علمية، وحم��ذرا  ج��دوى  ل��ه  لي�ش  ال�شك 

يف الوقت نف�شه من التعاطي ال�شلبي مع 
املعرفة واملتمثل يف النقل املجرد لها.

العلمية  املحا�شرة  �شهدت  وقد  هذا 
ع���ددا م��ن امل���داخ���الت م��ن اأع�����ش��اء هيئة 
ال��ت��دري�����ش ب��ال��ق�����ش��م وط����الب ال��درا���ش��ات 
وكيال  ق��دم  امل��ح��ا���ش��رة  خ��ت��ام  ويف  العليا، 
ع�شريي  قا�شم  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ  الكلية 
والدكتور خالد اأبو حكمة ورئي�ش الق�شم 
اجلامعة  اإه��داء  التيهاين  اأحمد  الدكتور 

ل�شيفها الدكتور الر�شيد.

محمد الكعبي 
وقعت الجامعة ممثلة بوكالة عمادة ش��ؤون الطالب لألنشطة الرياضية اتفاقية تعاون مع االتحاد السعودي للجودو، وذلك 
بحض��ور عميد ش��ؤون الطالب الدكتور عب��داهلل آل عضيد وممثل االتحاد الس��عودي للجودو الدكتور نبيل الحس��ن. وتهدف 
االتفاقي��ة إلى  تقدي��م أحدث وأفضل الخدمات وتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في المجال الرياضي، ونش��ر لعبة الجودو 
بين طالب الجامعة وتوفير المدربين وعقد دورات وورش عمل مش��تركة بما يخدم هذه اللعبة. وبين عميد ش��ؤون الطالب 
الدكتور عبداهلل آل عضيد أن هذه االتفاقية تحرص على تنمية مهارات الطالب بشكل أكبر في هذه اللعبة والتعرف عليها 
من قبل المختصين باالتحاد السعودي لما يتميزون به من خبرة في جميع األلعاب المختلفة. وأضاف آل عضيد أن جامعة الملك 

خالد تعد أول جامعة سعودية توقع هذه االتفاقية مع االتحاد السعودي للجودو.

اتفاقية تعاون مشترك مع االتحاد السعودي للجودو

برنامج لتطوير كفاءة الطالب 
في علوم وآداب تنومة

هيثم بشير 
عبد  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ  ب��ت��ن��وم��ة،  والآداب  ال��ع��ل��وم  كلية  عميد  ب��رع��اي��ة 
اإبراهيم الفقيه، نظم نادي الن�صاط بالكلية بالتعاون مع وحدة  العزيز 
ال��ط��الب،  ك��ف��اءة  لتطوير  مت��ي��زي  درا���ش��ت��ي  برنامج  والإر����ش���اد  التوجيه 
خاللها برنامج ال��دورات التدريبية يف التعلم الإلكرتوين. وبني خالل 
بالكلية،  احلا�شب  ق�شم  رئي�ش  نايف احلاليبة  اأمين  الدكتور  الرنامج 
اإث��راء  واأث���ره يف  ب��ورد،  الإل��ك��رتوين البالك  التعلم  املميزات لنظام  اأه��م 
املعرفة الأكادميية للطالب اجلامعي. واأ�شار يف حديثه اإيل النظم املعينة 
التي ارتاأتها اجلامعة؛ لتكون معينا للبحث العلمي والتطور الأكادميي 

لطالب جامعة امللك خالد.
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سعيد العمري

ن��ي��اب��ة ع���ن م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
خ���ال���د، رع����ى وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل��ل�����ش��وؤون 
بن  �شعد  الدكتور  والأكادميية  التعليمية 
حم��م��د ب��ن دع��ج��م، ح��ف��ل خ��ت��ام فعاليات 
م��ع��ر���ش ال��ك��ت��اب وامل��ع��ل��وم��ات ال�����خ��ام�����ش 
ع�����ش��ر ي����وم اخل��م��ي�����ش ال�����م��ا���ش��ي، وال����ذي 
�شوؤون  عمادة  يف  ممثلة  اجلامعة  نظمته 
املكتبات، مبركز الأمري �شلطان احل�شاري 

يف خ��م��ي�����ش م�����ش��ي��ط، ب��ح�����ش��ور ع����دد من 
م�شوؤويل اجلهات احلكومية، ودور الن�شر 
ب��داي��ة احلفل  امل��ع��ر���ش. ويف  امل�����ش��ارك��ة يف 
ت���ق���دم ال���دك���ت���ور اب�����ن دع���ج���م يف ك��ل��م��ت��ه 
امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  والتقدير  بال�شكر 
عبدالعزيز،  بن  خالد  بن  في�شل  الأم��ري 
اأمري منطقة ع�شري، على رعايته املعر�ش، 
ول�شمو نائبه �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
ت��رك��ي ب��ن ط���الل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، ال��ذي 

�شرف اجلامعة بافتتاح املعر�ش.

كما وجه �شكره ملعايل مدير اجلامعة 
الأ�شتاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�شلمي، 
على حر�شه ودعمه لهذه الفعالية، ولعمادة 
�شوؤون املكتبات وكافة اجلهات امل�شاركة من 
احلكومية  اجلهات  من  وخارجها  اجلامعة 

ودور الن�شر.
وح�����ول جن����اح امل��ع��ر���ش اأ����ش���اد راع���ي 
احل���ف���ل ب���احل���راك ال��ث��ق��ايف امل��م��ي��ز ال���ذي 
ق���دم���ه امل���ع���ر����ش ل��ل��م��ن��ط��ق��ة م����ن خ���الل 
ا�شت�شافة عدد من مثقفي اململكة العربية 

موؤكدا  امل�شاحب،  الرنامج  يف  ال�شعودية 
عبدالعزيز  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ا�شت�شافة  اأن 
ك�����ش��ي��ف ����ش���رف وم�������ش���ارك���ة اجل���ام���ع���ات 
��ا اأع���ط���ت زخ��م��ا  واجل���ه���ات الأخ�����رى اأي�����شً

كبريا للمعر�ش ومرتاديه.
اإقبال  م��ن  �شاهدناه  م��ا  »اإن  واأ���ش��اف 
�شهادة  يعد  املعر�ش  يف  املجتمع  م��ن  كبري 
امللك  جامعة  يف  لنا  م��وؤ���ش��را  تعطي  جن��اح 
خ���ال���د ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر يف ال��ن�����ش��خ 

القادمة باإذن اهلل«.

اط��ل��ع احل�����ش��ور على فيلم  ذل��ك  بعد 
مرئي بعنوان »قالوا« مت من خالله عر�ش 
كلمات واآراء زوار و�شيوف املعر�ش يف دورته 
ال������ 15، ح��ول م��ا ���ش��اه��دوه خ��الل زيارتهم 
ملقر املعر�ش وما قدمه لهم والفائدة التي 

حققها لهم اأي�شا.
���ش��وؤون  ع��م��ادة  اأك���د عميد  م��ن جانبه 
امل��ك��ت��ب��ات ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل اآل 
لهذا  الكتاب  معر�ش  اأن  كلمته،  يف  نا�شر 
�شواء  اجلميع  جهود  بت�شافر  جنح  ال��ع��ام، 

على م�شتوى اجلامعة اأو م�شاركات اجلهات 
لكل  �شكره  مقدما  الن�شر،  ودور  احلكومية 
من اأ�شهم يف اإجناح املعر�ش، م�شيدا بالأدوار 
امل�شاركة  الأدب��ي يف  اأبها  ن��ادي  التي قدمها 
الثقافية  للفعاليات  والتن�شيق  بالتنظيم 
التي  وبالت�شهيالت  للمعر�ش،  امل�شاحبة 
لإقامة  م�شيط  خمي�ش  حمافظة  قدمتها 
وت��ن��ظ��ي��م امل��ع��ر���ش. ويف خ��ت��ام احل��ف��ل ك��رم 
الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ���ش��ع��د ب��ن دع��ج��م، كافة 

اجلهات امل�شاركة يف املعر�ش.

وسط حضور مسؤولي جهات حكومية ودور نشر
الجامعة تختتم فعاليات معرض الكتاب والمعلومات
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»نادي صفحات للقراءة« يشارك 
في معرض الكتاب بفعالية 

»عالم المعرفة«
محمد الكعبي 

واملعلومات  الكتاب  وذلك يف معر�ش  املعرفة،  فعالية عامل  للقراءة  نادي �شفحات  �شارك 
اخلام�ش ع�شر، حيث ت�شتهدف الفعالية الأطفال من �شن 3 اإلى ٨ �شنوات، بهدف تطوير 
النف�شي والرتفيهي،  الثقايف، واجلانب  املعريف  واأهمها اجلانب  الطفل  عدة جوانب لدى 
احلكاواتي  ق�شم  وهي:  رئي�شية  اأق�شام  عدة  على  الفعالية  حتتوي  كما  العلمي.  واجلانب 
الذي ُي�شرد فيه حكايات وق�ش�ش تاريخية لالأطفال، وق�شم التلفاز، الذي ُيعر�ش فيه فيلم 
كرتوين هادف، وق�شم الأحياء الذي يعر�ش فيه هيكل ج�شم الإن�شان واأجزاوؤه بالتف�شيل، 
اأزي��اء متثل وظيفة يف امل�شتقبل كزي  واأي�شا ق�شم املالب�ش وفيه يختار الأطفال من عدة 
الطبيب، اأو زي رجل الإطفاء، اأو زي املهند�ش، اأو زي اجلندي. و�شهدت الفعالية ح�شور 

عدد كبري من الأطفال الذين جتاوزوا ال� 100 طفل على مدار يومني متتالني.

»يوم الطفل«
ضمن فعاليات معرض 

الجامعة الخامس 
عشر للكتاب

سارة القحطاني

���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ال���رن���ام���ج امل�����ش��اح��ب 
مل��ع��ر���ش ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د اخل��ام�����ش 
م�شاء  اأقيمت  واملعلومات،  للكتاب  ع�شر 

الثنني املا�شي فعالية »يوم الطفل«.
بق�شم  امل��ح��ا���ش��رة  ا���ش��ت��ه��ل��ت  وق����د   
ري����ا�����ش الأط�����ف�����ال ب��ك��ل��ي��ة ال���رتب���ي���ة يف 
اجل���ام���ع���ة، ه���ي���ف���اء امل�������روك ال��ف��ع��ال��ي��ة 
مع  لأب  متثيليا  م�شهدا  يج�شد  بفيديو 
ال�شلبية  ال�شلوكيات  بع�ش  يظهر  طفله 
التي ي�شتخدمها الآباء مع اأطفالهم، بعد 
ذلك متت مناق�شة الر�شالة التي عر�شها 

الفيديو.
ث���م حت���دث���ت امل�����روك ع���ن م��ف��ه��وم 
الرتبية الإيجابية، واأو�شحت اأن الرتبية 
الإي��ج��اب��ي��ة م��ن امل�����ش��ط��ل��ح��ات احل��دي��ث��ة 
التي تهدف اإلى تعريف الآباء والأمهات 

وامل��رب��ني مب��راح��ل من��و اأب��ن��ائ��ه��م وط��رق 
تعري�شهم  دون  مرحلة  كل  مع  التعامل 
لل�شرر النف�شي باعتبار اأن هذه الرتبية 
�شليمة للطفل  بناء �شخ�شية  تركز على 

وتقوم على تطوير وتنمية مهاراته.
ك��م��ا ت��ط��رق��ت امل����روك اإل���ى اأهمية 
ت��رب��ي��ة  يف  اإي���ج���اب���ي���ا  امل����رب����ي  ي���ك���ون  اأن 
ولديهم  جناًحا  اأك��ر  ليكونوا  الأط��ف��ال 
اجتماعيًّا،  ومتفاعلني  اأنف�شهم  يف  ثقة 
نظرة  ول��الآخ��ري��ن  لأنف�شهم  وي��ن��ظ��رون 
اإيجابية ويتعاملون مع املواقف ال�شعبة 
حل  على  القدرة  ولديهم  اإبداعي  ب�شكل 

امل�شاكل.
ك���م���ا ن��اق�����ش��ت امل�������روك ال���ع���وام���ل 
امل�����ش��ب��ب��ة ل�������ش���دور ب��ع�����ش ال�����ش��ل��وك��ي��ات 
والتي  فيها،  امل��رغ��وب  غ��ري  اأو  ال�شلبية 
والعوامل  النف�شية  العوامل  اأهمها  من 

الجتماعية والعوامل املتعلقة بالنمو. 

وذك�����رت امل�����روك يف حم��ا���ش��رت��ه��ا 
جم����م����وع����ة م������ن ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ات 
ال���ت���ي ت�������ش���اع���د امل���رب���ي���ة ع���ل���ى ت��دع��ي��م 
م��ف��ه��وم ال��رتب��ي��ة الإي��ج��اب��ي��ة، وم��ن��ه��ا: 
»ا�شرتاتيجية الرتكيز على حل امل�شكلة«، 
وال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى م�����ش��اع��دة ال��ط��ف��ل يف 
على  الطفل  تاأنيب  على  امل�شكلة ل  حل 
»ا�شرتاتيجية  و  منه؛  ال�شادر  ال�شلوك 
الإن�������ش���ات ال���ف���ع���ال«، وه����ي ت��رك��ز على 
لكي  واحتوائه  للطفل  الإن�شات  اأهمية 
حتدث  »ا�شرتاتيجية  و  امل�شكلة؛  حُت��ل 
على  تركيز  وه��ي  فح�شب«  امل�شاعر  عن 
كيفيه تعديل ال�شلوك، والطفل متيقن 
ب���اأن���ك حت��ب��ه وم�����ش��اع��رك ب��اجت��اه��ه مل 
ال�شلوك  ك��ايفء  »ا�شرتاتيجية  و  تتغري؛ 
الإي��ج��اب��ي«، وه���ي ت��رك��ز ع��ل��ى م�شاركة 
ي�شدر  عندما  وتعزيزه  الطفل ومدحه 

منه �شلوك اإيجابي.

بق�شم  امل���ح���ا����ش���رة  حت���دث���ت  ف��ي��م��ا 
ريا�ش الأطفال بكلية الرتبية يف جامعة 
عن  الأكلبي  املنيعي  �شمرية  خالد  امللك 
اأه��م��ي��ه ت��دع��ي��م ال�����ذات ل����دى الأط���ف���ال 
م��ن ق��ب��ل الأ����ش���رة وامل��در���ش��ة وامل��ج��ت��م��ع، 
الطفل على  م��ن خ��الل م�شاعدة  وذل��ك 
والفخر  ذات��ه  وفهم  مبنطقيه  التفكري 
امل�����ش��وؤول��ي��ة والتمتع  ب��اإجن��ازات��ه وحت��م��ل 
والت�شامح  وال�شتقالل  العالية  بالثقة 
بعيدا  امل�شكالت بطريقة ح�شارية  وحل 
عن التع�شب »فما الأر�ش اإل وطن واحد 

والب�شر جميعا �شكانه«.
الن�شح  الأكلبي  وجهت  اخلتام  ويف 
ل���الآب���اء والأم���ه���ات وامل��رب��ي��ني ب��الب��ت��ع��اد 
من  تقلل  التي  ال�شلبية  ال�شلوكيات  عن 
قيمة الطفل يف نظر نف�شه وعدم احرتام 
اأف��ك��اره واآرائ����ه؛ مم��ا ي���وؤدي اإل��ى ال�شعور 

بالكتئاب والف�شل يف امل�شتقبل.
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أخبار الجامعة

حق��ق الطالب نواف علي آل مداوي من كلية الصيدلة المرك��ز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 87+ في بطولة العرب 
للتايكون��دو والت��ي أقيمت مؤخ��را بلبنان. وفي الترتيب العام حقق المنتخب الس��عودي المرك��ز األول في هذه البطولة، 

بمشاركة جميع الدول العربية .

طالب الصيـدلة نواف آل مداوي
يحقق المركز الثالث ببطولة العرب للتايكوندو

»التطوير األكاديمي 
والجودة« تلتقي منسوبي 
»العلوم الطبية التطبيقية«

اميانا من امل�شوؤولني باجلامعة باأهمية العتماد الأكادميي لكافة براجمها، 
�شيتم  التي  �شيتحقق لرامج اجلامعة  الذي  الإيجابي  وادراك��ا منهم لالأثر 
اعتمادها على اجلامعة والكليات والأق�شام واأع�شاء هيئة التدري�ش والطالب 
الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية  من�شوبي  م��ع  ل��ق��اء  واجل����ودة  التطوير  ع��م��ادة  ع��ق��دت 
برناجمي  اجل���ودة  واأع��م��ال  ال��راجم��ي  الع��ت��م��اد  ملتابعة  باأبها  التطبيقية 
الأ�شعة والعالج الطبيعي، وذلك بح�شور �شعادة عميد الكلية الدكتور خالد 
هادي  �شعيد  الدكتور  والعتماد  للجودة  العمادة  وكيل  و�شعادة  الأح��م��ري، 
والدكتور حممد  احلميد  عبد  اأمين  الدكتور  والعمادة  الوكالة  وم�شت�شاري 

ال�شبل، وبح�شور روؤ�شاء الأق�شام وم�شوؤويل اجلودة بالكلية.
برناجمي  تاأهيل  متطلبات  ا�شتيفاء  مدى  على  الوقوف  اللقاء  وتناول 
الأ�شعة والعالج الطبيعي، ومناق�شة بنود اخلطة التنفيذية املقدمة من قبل 
الراجمي،  العتماد  تاأهيل  متطلبات  ل�شتيفاء  الأكادميي  التطوير  عمادة 
ال�شكر  بتوجيه  اللقاء  وانتهي  احل�����ش��ور،  م��ن  ال�شتف�شارات  ع��ن  والج��اب��ة 
جهد  م��ن  ي��ق��دم��وه  مل��ا  من�شوبيها  وجميع  الكلية  عميد  ل�شعادة  وال��ت��ق��دي��ر 

حل�شول برامج الكلية على العتماد الراجمي.
ور�شة  واجل����ودة  الأك��ادمي��ي  التطوير  ع��م��ادة  اأخ����رى، نظمت  م��ن جهة 
التدري�ش  هيئة  لأع�شاء  الن�شط«  التعلم  »ا�شرتاتيجيات  بعنوان  تدريبية 
م�شرف  بتيل،  عبدالرحمن  الدكتور  �شعادة  قدمها  اجلامعة  بكليات  اجل��دد 
بالقاعة  وذل���ك  ب��ال��ع��م��ادة،  ال��ت��دري�����ش  هيئة  اأع�����ش��اء  م��ه��ارات  تنمية  وح���دة 
هيئة  اأع�شاء  من  متدربا   ٢5 بح�شور  املركزية،  املدرجات  مببنى  التدريبية 

التدري�ش.
والجتاهات  وامل��ه��ارات  املعارف  امل�شاركني  اإك�شاب  اإل��ى  الور�شة  وهدفت 
امل��درب  وق��دم  اجلامعي.  التعليم  يف  الن�شط  التعلم  با�شرتاتيجيات  املتعلقة 

جمموعة من الور�ش والأن�شطة الإثرائية.

..وتدشن برنامجها 
التدريبي بالشطر النسائي

الدكتور فالح بن رجاء  الأ�شتاذ  اإط��ار توجيهات معايل مدير اجلامعة  يف 
تدريبياً  برناجماً  واجل��ودة  التطويرالأكادميي  عمادة  ُتنظم  ال�شلمي،  اهلل 
يف الف�شل الدرا�شي الأول للعام اجلامعي 1٤٤0/1٤39ه���، وي�شمل العديد 
من الدورات التدريبية التي ُتقدم بال�شطرين، وي�شتهدف تطوير قدرات 

اأع�شاء وع�شوات هيئة التدري�ش باجلامعة ون�شر ثقافة اجلودة بالكليات.
 وبداأ الرنامج التدريبي فعالياته يف ال�شطر الن�شائي بتقدمي دورة 
الوكيل  ليلى  ال��دك��ت��ورة  قدمتها  اجل��ام��ع��ي  التعليم  يف  امليدانية  اخل���رة 
عمادة  بوكالة  الريادة  بقاعة  باأبها  للبنات  الرتبية  بكلية  امل�شاعد  الأ�شتاذ 
من  ع��دد  ال���دورة  ح�شر  الن�شائي.  بال�شطر  واجل���ودة  التطويرالأكادميي 

ع�شوات هيئة التدري�ش بكليات البنات باجلامعة.
وغايات  وروؤي��ة  مفهوم  على  التعرف  اإل��ى  التدريبية  الور�شة  وهدفت 
اخلرة امليدانية، وتقدمي ممار�شات واأن�شطة وتدريبات عملية عن اخلرة 
امليداين، وكذلك عر�ش م�شوؤوليات الطاقم الإ�شرايف امليداين وم�شوؤوليات 
الإ����ش���راف الأك���ادمي���ي امل���ي���داين، ب��الإ���ش��اف��ة ال���ى اأ���ش�����ش وم��ع��اي��ري تقومي 
الطالبات.  واختتم الرنامج بعر�ش �شعوبات التدريب امليداين بالن�شبة 

للطالب وامل�شرف واملوؤ�ش�شة التدريبية  وكيفية التغلب عليها.
واأك����د ع��م��ي��د ال��ت��ط��وي��ر الأك���ادمي���ي واجل�����ودة ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
اإطار حر�ش اجلامعة ممثلة يف  ياأتي يف  التدريبي  اأن الرنامج  الهاجري 
التدريب  عملية  تفعيل  اأهمية  على  واجل��ودة  الأك��ادمي��ي  التطوير  عمادة 
وتطوير  باجلامعة  ال��ت��دري�����ش  هيئة  وع�����ش��وات  اأع�����ش��اء  م��ه��ارات  لتنمية 

قدراتهم الأكادميية.
اآل  ح�شة  الدكتورة  البنات  لكليات  العمادة  وكيلة  اأو�شحت  ب��دوره��ا 
ملوذ اأنه مت تدريب مر�شحتني اأو اأكر من كل كلية لزيادة عدد املتدربات 

وامل�شتفيدات من الرنامج  التدريبي.
م��ن جهة اأخ���رى، اأق��ام��ت ع��م��ادة التطوير الأك��ادمي��ي واجل���ودة دورة 
قدمتها  والتي  الن�شط-التعاوين«  التعلم  »ا�شرتاتيجيات  بعنوان  تدريبية 
الدكتورة اآمال �شعد الأ�شتاذ امل�شاعد بق�شم املناهج وطرق التدري�ش بكلية 
الرتبية للبنات باأبها  لع�شوات هيئة التدري�ش، وذلك حر�شا من العمادة 

على تدريب من�شوبات اجلامعة على ا�شرتاتيجيات التعلم. 
الن�شط  التعلم  وف��وائ��د  مفهوم  ت��ق��دمي  التدريبية  ال����دورة  ت��ن��اول��ت 
واملعوقات  والتعاوين،  الن�شط  التعلم  ا�شرتاتيجيات  وعر�ش  والتعاوين، 
على  عملية  تطبيقات  تقدمي  اإل��ى  بالإ�شافة  حلها،  وط��رق  تقابلها  التي 
هيئة  ع�شوات  عرت  التدريبية  الور�شة  ختام  ويف  ال�شرتاتيجيات،  تلك 
ال��ت��دري�����ش ع��ن �شكرهن ل��ل��م��درب��ة وك��ذل��ك ل��ع��م��ادة ال��ت��ط��وي��ر الأك��ادمي��ي 
واجل��ودة على ال��دورات التدريبية املتنوعة التي تعمل علي تنمية مهارات 

ع�شوات هيئة التدري�ش وكذلك التطوير املهني لهن.
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الجامعة تقيم فعالية
»اليوم العالمي للعصا البيضاء«

محمد الكعبي
بعمادة  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  اأقامت اجلامعة ممثلة مبركز  البي�شاء«  للع�شا  العاملي  »اليوم  تزامنا مع 
�شوؤون الطالب، فعالية اليوم العاملي للع�شا البي�شاء؛ وتاأتي هذه الفعالية للتعريف عن املعاناة التي يواجهها 

فاقدو الب�شر، وال�شعوبة البالغة التي تواجههم والطريقة ال�شحيحة ل�شتخدام الع�شا البي�شاء.
ومت �شرح الفائدة من الع�شا البي�شاء، حيث اإنها و�شيلة تعوي�شية يعتمد عليها املكفوفون، والغر�ش 
منها حت�ش�ش الطريق واتقاء ال�شطدام بالأج�شام اأثناء احلركة بتحريكها اإلى الأمام واجلانبني، كذلك 
تكون و�شيلة للفت انتباه النا�ش اإلى اأن حامل هذه الع�شا كفيف ملن يريد اأن يتطوع مل�شاعدته ولتنبيه قادة 
املركبات؛ لتوخي احلذر بعدم ال�شطدام بحاملها. وت�شنع عادة من معدن خفيف الوزن اأو من البال�شتيك، 
على  تعريفية  مطويات  توزيع  مت  بعدها  احل��اج��ة،  ع��دم  عند  طيها  لي�شهل  الو�شالت  من  جمموعة  من 

الطالب احلا�شرين.

The Coder Chef مسابقة
لطالب الجامعة

محمد الكعبي 
وهي  الرجمية،   The Coder Chef م�شابقة   الآيل   احلا�شب  علوم  بكلية  الآيل  احلا�شب  ن��ادي  د�ّشن 
عبارة عن طرح م�شكلة برجمية اأ�شبوعية على ح�شابات النادي ويقوم امل�شارك باإيجاد حل لتلك امل�شكلة 
با�شتخدام لغة »جافا«. وامل�شابقة متاحة لكافة طالب اجلامعة، ويتم فتح باب ا�شتقبال الأجوبة ملدة ٢٤ 
�شاعة وتغلق بعد ذلك، حيث يتم مراجعة جميع اأجوبة امل�شاركني وت�شحيحها وعمل �شحب ع�شوائي من 
اإطار  امل�شابقة يف  وتاأتي  اإجابة �شحيحة.  اأكر من  باإجابات �شحيحة يف حال كان هناك  امل�شاركني  بني 
الرجمية،  اللغات  با�شتخدام  امل�شكالت  لإيجاد حلول  املنطقي  والتفكري  الرجمة  لدور  النادي  تفعيل 
وت�شتمر امل�شابقة اأ�شبوعياً على ح�شابات النادي، وملدة �شتة اأ�شابيع، وت�شلم جوائز امل�شاركني الفائزين يف 

حفل ختام اأن�شطة النادي للف�شل الأول.

مستشار المركز الوطني للتقويم 
واالعتماد األكاديمي يزور "الشريعة"

يف اإطار م�شروع العتماد الأكادميي لرنامج ال�شريعة وبرنامج اأ�شول الدين، ا�شت�شافت كلية ال�شريعة واأ�شول 
ال�شهراين،  الدكتور عاي�ش بن عبداهلل  الأكادميي  الوطني للتقومي والعتماد  املركز  �شعادة م�شت�شار  الدين 
امل�شرف على وحدة العلوم الإ�شالمية والعربية باملركز. وعلى مدى ثالثة اأيام عقد �شعادته لقاءات متعددة مع 
اأع�شاء جمل�ش الكلية واأع�شاء هيئة التدري�ش واأع�شاء فريق اجلودة، وقدم دورة بعنوان »خمرجات التعلم«، 

وقد حظيت اللقاءات بتفاعل من�شوبي الكلية واإظهار احلر�ش على جناح م�شروع العتماد.

الوحدات اإلرشادية بكليات البنات تقيم 
فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية  

باجلامعة   البنات  بكليات  الإر�شادية  بالوحدات  ممثال  الطالب  �شوؤون  بعمادة  والإر�شاد  التوجيه  مركز  اأق��ام 
فعالية »اليوم العاملي لل�شحة النف�شية« حيث اأقيمت ندوة بعنوان »ا�شرتاتيجيات تعزيز ال�شحة النف�شية، لدى 
الطالبة اجلامعية« قدمتها الدكتور خديجة اآل معدي، تطرقت فيها اإلى اأهمية تعزيز ال�شحة النف�شية خالل 

الدرا�شة اجلامعية واأهميتها يف حت�شيل امل�شتويات املتقدمة يف ذلك.

محمد الكعبي
نظم نادي البرامج المشتركة زيارة طالبية أولى لطالب المسار الهندسي إلى شركة الكهرباء 
بأبه��ا بقي��ادة رائد النش��اط المهندس محمد القرني. وكان في اس��تقبالهم ممثل ش��ركة 
الكهرباء ورئيس محطة التوليد المهندس علي الشهري، والذي تحدث عن دور الشركة في 
اس��تمرار توفير األم��ان الكهربائي لجميع المدن التابعة لها، وكذل��ك عن المراقبة الدقيقة 
ومتابعة س��ير العمل الدائم في الش��ركة وعن الجهود التي تبذل ف��ي ذلك، كما تم  إتاحة 

الفرصة الستقبال استفسارات الطالب واإلجابة عن تساؤالتهم.

نادي البرامج المشتركة ينظم
زيارة طالبية إلى شركة الكهرباء

محمد الكعبي 
اختتم نادي كلية الشريعة وأصول الدين الدوري الرياضي في خماسي الصاالت والباليستيشن، 
وتُوّج في نهائي خماس��ي الصاالت فريق  بارق بفوزه 3/6 على فريق  تندحة، وحصولهم 
عل��ى الجائ��زة المالية وكأس ال��دوري. وحقق الطالب ياس��ر عجيم المرك��ز األول في دوري 

الباليستيشن، فيما حصل الطالب سليمان كعدان على جائزة المركز الثاني.

نادي الشريعة وأصول الدين يختتم الدوري 
الرياضي في خماسي الصاالت والباليستيشن
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علوم حاسب سراة عبيدة
يقيم ندوة عن اختبار

 اللغة اإلنجليزية الدولي 
رنا القحطاني 

نظم ق�شم احلا�شب الآيل بكلية علوم احلا�شب يف �شراة عبيدة ندوة بعنوان نظام 
IELTS قدمتها الدكتورة ر�شما بح�شور عدد  اللغة الإجنليزية الدويل  اختبار 

كبري من الطالبات من خمتلف الأق�شام. 
وعر�شت املدربة اأهداف الدورة والتي تتمثل يف معرفة ما هو اختبار اآيلت�ش 
مبينة الأق�شام التي �شكلها وهي ال�شتماع والتحدث والقراءة والكتابة وما يتعلق 
اآيلت�ش وباأق�شامه واملدة املطلوبة  بكل ق�شم، ثم قامت بعر�ش مناذج من اختبار 

حلل الأ�شئلة بالإ�شافة اإلى طريقة عر�شها.. 
وتاأتي اأهمية هذه الندوة من منطلق اأهمية اآيلت�ش واحل�شول عليه باعتباره 
بع�ش  على  للح�شول  اأو  العليا  ال��درا���ش��ات  م��راح��ل  يف  املطلوبات  �شمن  �شهادة 

الوظائف �شواء كانت عامة اأو خا�شة.

»بصمة عطاء«
في علوم وآداب الخميس 

رحمة العلوي 
فعالية  م�شيط  بخمي�ش  والآداب  العلوم  بكلية  الإ�شالمية  الدرا�شات  ق�شم  اأق��ام 
هيئة  اأع�شاء  بح�شور   ،1٤٤0/٢/1 الأرب��ع��اء  ي��وم  وذل��ك  عطاء«  »ب�شمة  بعنوان 
التدري�ش والوحدات بالكلية والطالبات. وتخلل الفعالية العديد من الأن�شطة 
املنوعة، وهدفت اإلى تعريف الطالبة مبعنى العطاء احلقيقي ال�شادق و�شوره، 
الطالبة  واأل تنظر  نف�شها فقط،  اأجل  تعي�ش من  اأنها ل  الطالبة  ت�شت�شعر  واأن 
اإلى قيمة ما �شتعطي، ولكن تنظر اإلى مقدار ما �شيحدثه العطاء ومدى تاأثريه. 

برنامج عن الصحة النفسية
بمجتمع الخميس 

عائشة الشهري 
اأقامت وحدة التوجيه والإر�شاد بكلية املجتمع بخمي�ش م�شيط )�شطر الطالبات( 
ال��وح��دة  م�شرفة  اإ���ش��راف  النف�شية حت��ت  لل�شحة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ع��ن  ب��رن��اجم��ا 
املوافق 7/٢/1٤٤0  الثالثاء  الإر�شاد، وذلك يوم  الدكتورة عبري طه، و�شديقات 
م�شيط.   اآل  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  العميد  م�شاعدة  رع��اي��ة  حت��ت  الكلية  م�شرح  على 
الأم��را���ش  ال��رن��ام��ج مقدمة ع��ن  امل��ال��ك��ي خ��الل  الطالبة ره��ف علي  وق��دم��ت 
النف�شية واأ�شبابها واأنواعها، ثم األقت الدكتورة �شباح زاهر اأخ�شائية علم النف�ش 
بامل�شت�شفى ال�شعودي الأملاين حما�شرة هدفت اإلى رفع الوعي مب�شاكل ال�شحة 
املرتبطة  العامل، وحمايتها عن طريق احلد من عوامل اخلطر  النف�شية حول 

بالعمل.

»كن إيجابيا«.. محاضرة
في كلية العلوم الطبية بتهامة

فاطمة األسمري
تزامنا مع اليوم العاملي لل�شحة النف�شية اأقامت كلية العلوم الطبية التطبيقية 
التوجيه  ب��وح��دة  ممثلة  تهامة  يف  اجل��ام��ع��ة  ب��ف��رع  الأك���ادمي���ي  باملجمع  للبنات 
الطالبات  ل�شوؤون  الطالب  �شوؤون  عمادة  وكالة  رعاية  وحتت  بالكلية،  والإر�شاد 
اأ���ش��ت��اذة  قدمتها  اإي��ج��اب��ي��ا«  »ك��ن  ب��ع��ن��وان  حم��ا���ش��رة  والإر����ش���اد  التوجيه  ومكتب 

املحا�شرة   وا���ش��ت��ه��دف��ت  اأح��م��د.  خ��ال��دة  ال��دك��ت��ورة  النف�شية  ال�شحة  مت��ري�����ش 
الطالبات واأع�شاء هيئة التدري�ش، وا�شتفاد منها ما يقارب ٤0 حا�شرة. وتناولت 
الدكتورة يف املحا�شرة ا�شرتاتيجيات تعزيز ال�شحة النف�شية للطالبة اجلامعية، 
كما تطرقت اإلى ال�شراع النف�شي، م�شرية اإلى اأنه موقف يت�شمن وجود دافعني 
متناف�شني ل ميكن تلبيتهما يف وقت واحد وي�شعب تغلب اأحدهما على الآخر. 
هناك من  اأن  اإل��ى  عليه، م�صرية  التغلب  وط��رق  وتعريفه  الإحباط  تناولت  كما 
يتعامل معه باإيجابية من خالل املواجهة للموقف املحبط، وهناك من يتعامل 

معه ب�شلبية من خالل الهروب من امل�شكلة.
واختمت  الإي��ج��اب��ي��ة،  ال�شخ�شية   �شفات  ع��ن  املحا�شرة  خ��الل  وك�شفت 
والتي  اجلامعية،  للطالبة  والجتماعي  النف�شي  الن�شج  مبعايري  املحا�شرة 
بامل�شاركة  ال�شعور بالغرتاب، والإمي��ان  بالنتماء مقابل  الإح�شا�ش  تتمثل يف 
الجتماعية مقابل العزوف عن امل�شاركة، وتقبل الآخرين ممن يحيطون بها 

مقابل النفور منهم. 

كتابة البحث العلمي
في محاضرة بمحايل 

فاطمة األسمري  
تهامة  بفرع  الأكادميي  باملجمع  للبنات  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  اأقامت 
���ش��وؤون  ع��م��ادة  وك��ال��ة  رع��اي��ة  بالكلية وحت��ت  والإر����ش���اد  التوجيه  ب��وح��دة  ممثلة 
»اآلية  بعنوان  حما�شرة  والإر���ش��اد  التوجيه  ومكتب  الطالبات  ل�شوؤون  الطالب 
منها  وا�شتفادت  جماهد  حممد  منى  الدكتورة  قدمتها  العلمي«  البحث  كتابة 
وتناولت  واخلام�ش،  الرابع  امل�شتوى  طالبات  املحا�شرة  وا�شتهدفت  طالبة.   30
بهدف  لأ�شئلة  حلول  اإي��ج��اد  وه��و  العلمي  البحث  تعريف  ومنها  حم���اور،  ع��دة 
اكت�شاف وتطوير معرفة الإن�شان. كما تناولت املحا�شرة اأهمية البحث العلمي، 
وكيفية كتابة الأبحاث العلمية، وتفادي �شرقة الأبحاث العلمية، وح�شر النتائج 
وكتابتها، وكيفية ترتيب املراجع، والتوا�شل مع املجالت لن�شر الأبحاث، والبحث 

يف املراجع والتعرف عليها. 

»تنمية مهارات الطالبات«
دورة في أحد رفيدة 

فوزيه آل سالم 
نظم نادي �شمو بكلية العلوم والآداب باأحد رفيدة دورة تدريبية بعنوان )تنمية 
ال��دورة مفهوم  وتناولت  اخلليفة،  الدكتورة وجدان  الطالبات( قدمتها  مهارات 
الن�صاط الطالبي، واأهمية  واأه��داف  الن�صاط الطالبي من وجهة نظر تربوية، 
الأن�شطة الطالبية يف املجتمع اجلامعي، واأ�شباب عزوف الطالبات عن امل�شاركة 
يف الأن�شطة الطالبية، وكيفية حتفيز الطالبات للم�شاركة يف الأن�شطة. و�شاركت 

الطالبات خالل الدورة مبقرتحاتهن لتطوير الأن�شطة الطالبية بالكلية.

»تنمية مهارات الطالبات«
دورة في أحد رفيدة 

فوزيه آل سالم 
نظم نادي �شمو بكلية العلوم والآداب باأحد رفيدة دورة تدريبية بعنوان »تنمية 
ال��دورة مفهوم  وتناولت  اخلليفة،  وجدان  الدكتورة  قدمتها  الطالبات«  مهارات 
الن�صاط الطالبي، واأهمية  واأه��داف  الن�صاط الطالبي من وجهة نظر تربوية، 
الأن�شطة الطالبية يف املجتمع اجلامعي، واأ�شباب عزوف الطالبات عن امل�شاركة 
يف الأن�شطة الطالبية، وكيفية حتفيز الطالبات للم�شاركة يف الأن�شطة. و�شاركت 

الطالبات خالل الدورة مبقرتحاتهن لتطوير الأن�شطة الطالبية بالكلية.

ورشة عن السيرة الذاتية
بالعلوم الطبية بمحايل

فاطمة األسمري 
باملجمع  للبنات  التطبيقية  الطبية  العلوم  بكلية  والإر����ش���اد  التوجيه  وح���دة  ق��دم��ت 
الأكادميي بفرع اجلامعة يف تهامة، وحتت رعاية وكالة عمادة �شوؤون الطالب  ل�شوؤون 
الطالبات ومكتب التوجيه والإر�شاد، ور�شة عمل بعنوان »اآلية �شياغة ال�شرية الذاتية« 
باملجمع  والآداب  العلوم  بكلية  التدري�ش  هيئة  ع�شوة  �شماحة  وفاء  الدكتورة  قدمتها 

الأكادميي بفرع اجلامعة يف تهامة وا�شتهدفت الطالبات وا�شتفاد منها ٤0 طالبة.
وتناولت الور�شة عدة حماور، منها: كيفية كتابة �شرية ذاتية حمرتفة، والعنا�شر 
واأهم  الذاتية،  ال�شرية  يف  �شيوعاً  الأك��ر  والأخ��ط��اء  الذاتية،  ال�شرية  لبناء  الأ�شا�شية 
الن�شائح والإر�شادات والو�شايا التي يجب الأخذ بها يف اإعداد ال�شرية الذاتية. وتناولت 
املدربة خالل الور�شة تعريف ال�شرية الذاتية واأهميتها واأنواعها الزمنية والوظيفية، 
والقواعد الذهبية يف كتابتها. واختتمت الور�شة با�شتعرا�ش البيانات واملعلومات التي 
يجب اأن حتتوي عليها ور�شة العمل ومنها: البيانات ال�شخ�شية، التعليم اأو املوؤهالت، 

خرات العمل، واملهارات. 

برنامج توعوي عن الصحة النفسية
في كلية أحد رفيدة 

فوزية آل سالم 
نظم مكتب وحدة الإر�شاد الأكادميي بكلية العلوم والآداب باأحد رفيدة برناجما بعنوان 
ال�شحة  بق�شايا  للتوعية  وذلك  النف�شية جزء مني«  نف�شي.. �شحتي  م�شوؤولية  »نحو 
من�شقة  اإ���ش��راف  حتت  وذل��ك  النف�شية،  لل�شحة  العاملي  اليوم  مع  بالتزامن  النف�شية 
الوحدة الأ�شتاذة زينب العمري واأع�شاء الوحدة الأ�شتاذة ابت�شام القحطاين والأ�شتاذة 

فاطمة ال�شهراين والأ�شتاذة زهراء الذيب.
وتخلل الرنامج عر�ش بوربوينت و توزيع برو�شورات ومطويات. بالإ�شافة اإلى 
ركن لأغرا�ش اليوقا واأهميتها. وهدف الرنامج اإلى اإجراء املزيد من النقا�شات التي 
قد  التي  تلك  املنت�شرة، خا�شة  النف�شية  الأمرا�ش  ب�شاأن  علمية  و  انفتاحا  اأكر  تكون 
ت�شيب الإن�شان بدون اإدراك منه، اإ�شافة اإلى حماولة اإيجاد و�شائل جديدة يف و�شائل 

العالج والوقاية من هذه امل�شاكل. 

علوم وآداب محايل
تعرف المعلمات بالبحث العلمي 

كريمة سالم 
يف اإطار العمل على تعزيز التعاون بني جامعة امللك خالد ومدار�ش التعليم العام لإثراء 
ثقافة البحث العلمي يف حمافظة حمايل ع�شري، اأ�شهمت وحدة البحث العلمي بكلية 
العلوم والآداب )�شطر الطالبات( بتقدمي عدة دورات تدريبية يف جمال البحث العلمي، 
ا�شتهدفت معلمات وطالبات التعليم العام مبراحله املختلفة، وذلك يف مكتب التدريب 

الرتبوي التابع  لالإدارة العامة للتعليم مبحافظة حمايل.
ومت تقدمي دورتني عن اأخالقيات البحث العلمي، قدمتها ع�شو هيئة التدري�ش 
بق�شم اللغة العربية الدكتورة هاجر �شليمان طه، ودورة عن مهارات الت�شال الفّعال 

عن طريق الإنرتنت، قدمتها الأ�شتاذة �شباح �شالح النت�شة.
���ش��وزان  ال��دك��ت��ورة  قدمتها  العلمي،  البحث  اأ�شا�شيات  ع��ن  دورة  ت��ق��دمي  مت  كما 
اإبراهيم حوا�ش، ودورة عن اإعداد املل�شق العلمي، قدمتها الدكتورة منى م�شطفى، كما 
الإع��داد اجليد للعر�ش  الدكتورة وف��اء حممد  دورت��ني تدريبيتني عن فنيات  قدمت 

التقدميي، واأخرى عن ت�شميم ال�شتبانة الإلكرتونية.
العلمي،  البحث  جم��ال  يف  العام  التعليم  مدار�ش  مع  م�شتمرا  التعاون  ي��زل  ومل 
ال���ري���ادي لل�شراكة  ب��ال��دور  اإمي��ان��ا م��ن اجل��ام��ع��ة  العلمية، وذل���ك  الأب���ح���اث  وحت��ك��ي��م 

املجتمعية الذي تقوم به اجلامعة. 
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كليات البنات

معرض فني لموهوبات
كلية العلوم الطبية 

بتهامة
فاطمة األسمري

باملجمع  للبنات  التطبيقية  الطبية  العلوم  بكلية  والإر�شاد  التوجيه  وحدة  اأقامت 
الأكادميي بفرع اجلامعة يف تهامة )حمايل ع�شري( معر�شا فنيا بعنوان »اظهري 
الطالب  �شوؤون  عمادة  وكالة  برعاية  اجلمال«  �شر  »املوهبة  �شعار  حتت  اإب��داع��ك« 
ل�شوؤون الطالبات ومكتب التوجيه والإر�شاد وبالتعاون مع جلنة املوهبة والإبداع 
اأع��م��ال  ف��ي��ه  امل��وه��وب��ات، وع��ر���ش��ت  الكلية  امل��ع��ر���ش ط��ال��ب��ات  وا���ش��ت��ه��دف  بالكلية. 
الطالبات من خمتلف امل�شتويات من ر�شم ت�شويري وكاريكاتري واأطباق، واحتوى 

املعر�ش على ما يقارب 30 لوحة فنية للطالبات. 
ووجهت عميدة الكلية الأ�شتاذة �شاحلة الأحمري ب�شرورة اإبراز هذه املواهب 
اأ�شبوع كامل،  ملدة  ثابت  �شريحة ممكنة يف ركن  اأك��ر  الإب��داع��ات وعر�شها على  و 
وذلك لتعزيز روح املوهبة والإبداع بني طالبات الكلية، ودعمهن وت�شجيعهن على 

ال�شتمرار واإبراز مواهبهن الفنية يف خمتلف املجالت، وحتفيز امل�شاركات منهن.

»ألنك تهميننا«
حملة توعوية عن سرطان الثدي

أمل شبيب 

اأقام نادي الطب للطالبات بالتزامن مع  فعاليات �شهر اأكتوبر للتوعية ب�شرطان الثدي حملة توعوية حتت �شعار »لأنك تهميننا« اأ�شتمرت على مدى 
يومني مبركز درا�شة الطالبات يف م�شت�شفى ع�شري.  وافتتحت م�شاعدة عميد كلية الطب الدكتورة �شارة ال�شهري برنامج احلملة، و اأثنت خالل ذلك على 
جهود الطالبات. وح�شرت احلملة العديد من اأع�شاء هيئة التدري�ش ومنهم اأ�شتاذة علم الأن�شجة، الأ�شتاذة الدكتورة اإميان الن�شار، والأ�شتاذة امل�شاعدة 
الت�شريح  امل�شاعدة بق�شم  الدكتورة زينب خمتار، والأ�شتاذة  الت�شريح   امل�شاعدة بق�شم  الفاروق، والأ�شتاذة  اإميان  الدكتورة  الأع�شاء  بق�شم علم وظائف 
الدكتورة هايدي رفعت. وتخلل احلملة العديد من الأن�شطة، حيث مت التعريف مبر�ش �شرطان الثدي وكيفية اكت�شافه، كما قدم خاللها فح�ش �شريري 

جماين جلميع الزائرات، وتخللها اأي�شا معر�ش تعليم الفح�ش الذاتي، وا�شت�شارات طبية وتقدمي الن�شائح الطبية من عدة دكاترة.
وحتويالت  الثدي،  �شرطان  مر�ش  ملكافحات  املعنوي  الدعم  وتقدمي  خا�شة،  وم�شت�شفيات  ريا�شية  اأندية  من  خ�شم  كوبونات  احلملة  تخلل  كما 
اأهمية  عن  ومطويات  برو�شورات  احلا�شرات  على  وزعت  كما  اأكتوبر،  �شهر  طوال  للماموجرام  املجاين  الفح�ش  لعمل  الأمل��اين؛  ال�شعودي  للم�شت�شفى 
الفح�ش ب�شكل دوري. واختتمت الفعالية بت�شكيل الطالبات لل�شريط الوردي والذي يعد الرمز الدويل للتوعية ب�شرطان الثدي، كما مت �شكر جميع 

ع�شوات النادي والطالبات املتطوعات على جمهوداتهم.
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طالبنا

أمينة تخيفي: الغيرة الفنية
أشعلت فتيل موهبتي وقادتني للتميز

متميزون

رناد سرحان

ت���ه���رع ال��ط��ال��ب��ة ب��امل�����ش��ت��وى ال��ع��ا���ش��ر 
ح�شن  اأم��ي��ن��ة  ال�شيدلة  ع��ل��وم  بق�شم 
حا�شرتها  كلما  الر�شم  اإل��ى  تخيفي 
ال��درا���ش��ة،  واأع��ب��اء  احل��ي��اة  �شغوطات 
برعت  اأمينة  م��زاج��ه��ا.  م��ن  ليح�شن 
لتطوير  وت�شعى  الرقمي،  الر�شم  يف 
اأك��دت  املجال، حيث  ه��ذا  موهبتها يف 
اأجرته معها  ال��ذي  اللقاء  من خ��الل 
»اآفاق« اأنها لن تقف عند حد معني يف 

جمال الر�شم.
 

كيف كانت بداياتك يف الر�سم؟ 
ب���داي���ت���ي ك���ان���ت م����ن خ�����الل امل���ج���الت 
ال�شخ�شيات  كانت جتذبني  وال�شحف، 
كثريا،  اأتاأملها  كنت  الر�شم،  وطريقة 
وينتهي بي الأمر اإلى حماولة تقليدها 

ور�شمها.
داع��م،  ل��دي  يكن  مل  احلقيقة  يف 
ف����اأم����ي ت���ك���ره ال���ر����ش���م ك���ث���ريا ب�����ش��ب��ب 
خماوفها من اأن يبعدين عن درا�شتي؛ 
التعليم  اأمور  لأنها كانت حتر�ش على 

اأكر من الرفاهية. 
وق���د ك���ان ت��ع��ريف ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��وع 
يدعى  برنامج  خ��الل  م��ن  الر�شم  م��ن 
من  ك���ث���ريا  ي��ج��م��ع  ك����ان   Spraycan
وكانت  ال��ب��ل��دان،  ك��اف��ة  م��ن  الر�شامني 
ط��ري��ق��ة ن�����ش��ر م��ن�����ش��ورات ال��ر���ش��م فيه 
ب��وا���ش��ط��ة ال��ر���ش��م ال��رق��م��ي م��ن خ��الل 

الرنامج.
يل  رق���م���ي���ة  ر����ش���م���ة  اأول  وك����ان����ت 
عن   Spraycan ب��رن��ام��ج  خ���الل  م���ن 
ال���ط���ب���ي���ع���ة يف وق������ت اخل�����ري�����ف، ك��م��ا 
قبل  م���ن  ك��ب��ريا  ت�شجيعا  لق���ت  اأن���ه���ا 
زاد من  ال���رن���ام���ج مم���ا  م�����ش��ت��خ��دم��ي 

اإ�شراري وحما�شي لتقدمي الأف�شل.

مبن تاأثرت يف هذا املجال؟
كان هناك فتاة   Spraycan يف برنامج 
ت��دع��ى اإمي�����ان ك��ان��ت ت��ب��ل��غ م���ن العمر 
مني  �شنا  اأق���ل  ك��ان��ت  ع��ام��ا،   17 حينها 
ف���ق���د ك���ان���ت ت�����ش��غ��رين ب���ع���ام ول��ك��ن��ه��ا 
الر�شم  الأول��ى يف ع��امل  كانت ملهمتي 
من�شوراتها  اأتاأمل  كنت  حيث  الرقمي، 
ك��ث��ريا وك��ن��ت اأ���ش��ت��اء ك��ث��ريا م��ن كونها 
اأ�شغر مني ور�شمها، ما �شاء اهلل ، يفوق 

الغرية  ه��ذه  باملنا�شبة  بكثري،  عمرها 
ال��ف��ن��ي��ة اأع��ط��ت��ن��ي نقلة ن��وع��ي��ة وق��ف��زة 
كبرية يف طريقة ر�شمي، حيث اأ�شبحت 
اأُ�شر على اأن اأ�شل اإلى م�شتواها الفني 

واإلى م�شتوى بقية الر�شامني حينها. 
 

مبن تاأثرت يف هذا املجال؟
ح��ق��ي��ق��ة، ك��ن��ت دائ���م���ا اأ���ش��ك��ر اهلل 
ك��ث��ريا مل��ا ح��ب��اين ب��ه م��ن م��وه��ب��ة، فقد 
ك���ن���ت اأه�������رب م����ن ����ش���غ���وط���ات احل���ي���اة 
حيث  بالر�شم،  الدرا�شية  وال�شغوطات 
كان يل مبثابة الرتفيه، مل يوؤثر على 
�شلبي؛  ب�شكل  درا���ش��ت��ي  اأو  تخ�ش�شي 
كل  يف  نف�شيتي  م��ن  يح�شن  ك��ان  اإمن���ا 
لأ�شباب  مزاجي  تغري  من  اأ�شتاء  م��رة 
اأنظم  كنت  فقد  الدرا�صية.  ال�صغوط 
وق��ت��ي م��ا ب��ني رف��اه��ي��ة ر���ش��م وم���ا بني 
هواية  اأن  اأخفيكم  ول  الدرا�شة.  وق��ت 
اأوق����ات  يف  ك��ث��ريا  اإيل  تت�شلل  ال��ر���ش��م  
اأو دفرتا  درا�شتي فلن جتدوا كتابا يل 

يخلو من ا�شكت�شات ر�شمية.

كيف ترين انت�سار فن الر�سم
وكيف وجدت ردود الأفعال

على موهبتك؟
ب�����ش��ف��ة ع���ام���ة، ال��ر���ش��م اأ���ش��ب��ح دارج����ا 
مل��ا فيه  ك��ب��ري يف وق��ت��ن��ا احل���ايل  ب�شكل 
اختيار  �شهولة  بداية من  من مميزات 
ح��ج��م ال��ق��ل��م واأ���ش��ك��ال��ه وت��وف��ر جميع 
توفر  و�شهولة  ال��درج��ات  بكل  الأل���وان 
مكان،  ك��ل  يف  ال��ر���ش��م  مقتنيات  جميع 
اأن ت�شبح  ال�����ش��ه��ل  م��ن  اأ���ش��ب��ح  ل��ذل��ك 
ر�شاما، واحلمد هلل كانت بدايتي مليئة 
ف��رتة  يف  ل��ك��ن  ال��ن��ا���ش،  م��ن  بالتحفيز 
اجلامعة ابتعدت كثريا عن هذا املجال 
ب�شبب �شيق الوقت مما نتج عنه قلة يف 

حتفيز النا�ش يل.

طموحاتك؟
مل ي��ب��ق ل����دي ����ش���وى م�����ش��ت��وى واح���د 
���ش��اأك��ر���ش وقتي  ل��ذل��ك  ت��خ��رج��ي،  على 
اأق��ف  ول��ن  تطويرموهبتي،  يف  ج��اه��دة 
معينة،  حمطة  اأو  معينة  نقطة  عند 
�شالتحق بدورات وبرامج تعليم لأطور 
من موهبتي اأكر باإذن اهلل، و�شاأ�شارك 
اأجد  مل  التي  امل�شاركات  و  املعار�ش  يف 

فر�شة يف خو�شها من قبل.
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متميزون

رجوي الشهراني: الرسم مالذي األول
وأمنيتي أن امتهن تصميم األزياء

عبير الشهراني

دخلت ق�شم الريا�شيات برغبة من عائلتها، 
وان�شحبت منه برغبتها بعد فوزها باملركز 
الأول يف جم��ال ال��ر���ش��م ال��ك��اري��ك��ات��ريي يف 
�شاأكون  اأي��ن  وت�شاوؤلها:  الثقايف،  الأوملبياد 

بعد 10 �شنوات؟
لتدفعها الإجابة اإلى اأن ت�شلك طريقا 
الأزي��اء،  ت�شميم  وتدر�ش  العلم  يف  خمتلفا 
ال�����ذي جت���د ن��ف�����ش��ه��ا ف���ي���ه. اإن���ه���ا ال��ط��ال��ب��ة 
الأزياء  بالر�شم من ق�شم ت�شميم  املوهوبة 
»اآفاق«  ال�شهراين.  رجوي  التقنية،  بالكلية 
متلكه  وعما  عليها  اأك��ر  لتتعرف  حاورتها 

من موهبة.

نبذة عن الفنانة
رجوي ال�سهراين؟

ر���ش��ام��ة اأط��م��ح ل��الح��رتاف يف ه���ذا امل��ج��ال 
واأط���م���ح اأي�����ش��ا اأن اأك�����ون م�����ش��م��م��ة اأزي����اء 

.Fashion Designer
اأح����ب ال��ر���ش��م م��ن��ذ ���ش��غ��ري، حيث 
ب�شكل  مار�شته يف جميع فرتات درا�شتي 
م��ت��ق��ط��ع؛ ول��ك��ن��ن��ي ق��ب��ل خ��م�����ش ���ش��ن��وات 
وب��ط��م��وح ع����ال ع����دت ل���ه ب��ج��دي��ة ون��ي��ة 
فيه  وال��ت��م��ّر���ش  والح����رتاف  بالتطوير 

اأكر من ذي قبل.

من كان له الأثر يف تطوير
ودعم موهبتك؟

و�شقيقتي  اأم���ي  ب��ال��ذك��ر  واأخ�����ش  عائلتي؛ 
معنويا  يل  الداعمني  اأك��ر  كانوا  الكرى، 
وم����ادي����ا، وك���ذل���ك ���ش��دي��ق��ات��ي ال���الت���ي مل 

يرتددن يف دعمي وت�شجيعي.

هل تتقنني اأي نوع اآخر
من الفنون؟

ل������دي خ������رة ب�����ش��ي��ط��ة يف ر�����ش����م الإمن������ي 
 DIY �����وال���ب���ورت���ري���ه، واأي�������ش���ا  اأع����م����ال  ال
والر�شم  الدمى،  خياطة  الأزي��اء،  وت�شميم 
على املالب�ش و�شناعة احلقائب القما�شية.

حدثينا عن ق�سة
اكت�ساف موهبتك؟

واأق��وم  املتحركة،  الر�شوم  اأتابع  كنت  بداية 
ب��ن�����ش��خ م���ا اأ����ش���اه���ده، وق����د ك����ان ه����ذا على 
م���راح���ل م��ت��ف��اوت��ة؛ ل��ك��ن خ����الل اخل��م�����ش 
اأكر فيه  اتعمق  اأن  املا�شية  قررت  �شنوات 
م��ه��ارات��ي؛  و���ش��ق��ل  ع��ل��ى حت�شينه  واأع���م���ل 
ول��ط��امل��ا ك��ن��ت اأح����ب ال��ر���ش��م وك��ن��ت اأت��خ��ذه 
ملجاأ و�شديقا، �شواء كنت يف مزاج �شعيد اأو 
اأبداأ  اأو بامللل  اإن �شعرت بالغ�شب  اأو  حزين 

بالر�شم للرتويح و التعبري عن نف�شي.

ما دور اجلامعة
يف دعم مواهبك؟

ول���ق���اء من  اإي���ج���اد  م���ن  اجل��ام��ع��ة  مكنتني 
ي�شابهني يف فني والتوا�شل مع غريي ممن 
اأخ���رى.  م��واه��ب  اأو  امل��وه��ب��ة  ذات  ميتلكون 
وهذا �شاعدين يف تبادل اخل��رات وتو�شعة 
م����دارك����ي يف جم�����ال ال���ر����ش���م وال��ت��ن�����ش��ي��ق 

والتعبري وغريها.

ُعرف الفن الت�سكيلي
باأنه يت�سم ب�سيء من ال�سعوبة

فما الذي �ساعدك لتتقنيه
وهل وجدت �سعوبة يف ذلك؟

لدي خرة ب�شيطة يف الفن الت�شكيلي؛ 
لأنني كنت يف بداياتي اأجرب اأنواعا كثرية 
ينا�شبني  ما  لكت�شاف  الر�شم؛   فنون  من 
وي�شتهويني وكانت اإحدى جتاربي يف الفن 
لثمانية  ممار�شته  وا�شلت  وقد  الت�شكيلي، 
اأ�شهر تقريبا. كما �شاركت مب�شابقة خالل 
امل��راك��ز  اأح���د  على  الأ���ش��ه��ر وح�شلت  تلك 
ا���ش��ت��م��ررت يف هذا  وق��د  الأول����ى،  الع�شرة 
اأعود  ب��داأت  اأن  اإل��ى  الفن ملدة �شنة تقريبا 
لأول جتاربي التي اأحببتها واأتقنتها وهي 

ر�شم ال� »اأنيم«.

ح�سلت على املركز الأول
يف الأوملبياد يف فن ر�سم الكاريكتري، 

حدثينا عن هذه التجربة؟
اأول  كانت جتربة جميلة ج��دا، فهي تعتر 
�شاركت  فعندما  امل�شابقات،  يف  يل  م�شاركة 
على  �شاأح�شل  اأنني  ببايل  يخطر  يكن  مل 
وق��د  يل،  م�����ش��اب��ق��ة  اأول  يف  الأول  امل���رك���ز 

اأعطاين ذلك حافزا ودافعا لال�شتمرار .

كيف ا�ستطعت التوفيق
بني موهبة الر�سم لديك

ودرا�سة الت�سميم؟

يف ال�شابق كنت طالبة بق�شم الريا�شيات، 
وقد دخلت هذا التخ�ش�ش برغبه عائلتي 
م�شتقبل  ول��ه  راق��ي��ا  تخ�ش�شا  باعتباره 
بامل�شابقة  ف����وزي  ب��ع��د  ول��ك��ن  م�����ش��م��ون، 
 10 بعد  �شاأكون  كيف  بنف�شي،  وتفكريي 
���ش��اأك��ون معلمة ري��ا���ش��ي��ات  ���ش��ن��وات، ه��ل 
اآخر  وتنتظر  تقدمه،  ما  حتب  ل  مملة، 
وتندب  بجيبها  امل��ال  ت�شع  حتى  ال�شهر 
ح��ظ��ه��ا و���ش��ن��وات��ه��ا ال��ق��ادم��ة وم���ا جتلبه 
اآخ��ر  طريقا  اأ�شلك  اأن  علي  اأن  اأم  ل��ه��ا؟، 
حتى  بداخلي  ما  اأخ��رج  اأن  فيه  اأ�شتطيع 

ولو كان �شعبا.

وم����ن ه��ن��ا ق�����ررت ال���ب���دء ب��ال�����ش��ري يف 
الطريق الذي اأخرتته، ويف البداية وجدت 
ال��رف�����ش م���ن ع��ائ��ل��ت��ي ع��ل��ى ال���ق���رار ال���ذي 
م�شمونا  �شيئا  يرونه  كانوا  فقد  اتخذته؛ 
اأمي  راأت  عندما  لكن  م�شتقبلي،  ويحفظ 
داعمة يل  ال��راأي وكانت  وافقتني  اإ�شراري 
ولقراري،  وبداأت م�شواري كم�شممة اأزياء 
اأطمح  ودجمت بني موهبتي ودرا�شتي وما 

له مب�شتقبلي.

ما اأهم م�ساركاتك
يف جمال الر�سم؟

اأثر كبري  ذا  كانت  لكنها  قليلة؛  م�شاركاتي 
بهم، ومما قدمته  التقيت  وعلى من  علي، 
ال�شنة  يف  م�شاركتي  اأول��ه��ا  دورات،  ث���الث 
بافتتاح  وذل���ك  التقني،  املعهد  يف  الأول����ى، 
ور�شة عمل لر�شم املانيكان والأزياء، وكانت 

اأي�شاً اأول جتربة يل كمدرب.
اأم�����ا م�����ش��ارك��ت��ي ال��ث��ان��ي��ة، ف��ك��ان��ت يف  
امل���ع���ه���د، ح��ي��ث ك����ان ي��ن��ظ��م زي�������ارات ل��ع��دة 
الر�شم  تعلم  ع��م��ل  ور����ش  وي��ق��ي��م  م���دار����ش 
ب��ال��ر���ش��ا���ش، وق���د ���ش��ارك��ت يف اإح����دى ه��ذه 
الور�ش، وم�شاركتي الثالثة كانت يف املعر�ش 

املُطل على �شارع الفن.
ك��ان��ت يف معر�ش  م�����ش��ارك��ات��ي  واآخ����ر 
ال�شعر  بر�شم  »الح����رتاف  بعنوان  الكتاب 

بقلم الر�شا�ش«.

ماذا عن م�ساركتك
يف معر�ض الكتاب؟

كانت م�شاركة ق�شرية؛ لكنها كانت ممتعة 
امل�����ش��ارك��ات يف العقد  اأغ���ل���ب  ج����دا، وك���ان���ت 
ال���ث���ال���ث م���ن ال��ع��م��ر وق����د اأده�������ش���ن���ي ه��ذا 
واأ�شعدين جدا، واأحببت اأي�شا اإعطائهم يل 
ومن  غريبا،  �شعورا  ك��ان  »اأ���ش��ت��اذة»  م�شمى 
�شدة حما�شهن طلنب متديد وقت الدر�ش، 

ولكن ل�شوء احلظ مل نتمكن من ذلك.

كونك مدربة يف جمال
ر�سم املانيكان وت�سميم الأزياء هل 

وجدت اإقبال كبريا
لتعلم هذا الفن؟

املرحلة  مدار�ش  يف  للدورات  تقدميي  عند 
كبريا  الإق��ب��ال  ك��ان  واملتو�شطة،  ال��ث��ان��وي��ة 
ك��ون��ه��م ج��ري��ئ��ني وي��ح��ب��ون جت���رب���ة ���ش��يء 
جديد وي�شتمتعون به ويتعلمونه بال قيود، 
الإقبال يف  كان  الأخ��رى  الأماكن  ولكن يف 
الر�شم؛  النا�ش من  لتخوف  قليال  البداية 
ميتلكون  ل  لكنهم  ال��ر���ش��م،  ي��ري��دون  فهم 
اجلراأة للتجربة، وبعدما اأقوم بال�شرح عنه 
اهتمامهم  باإظهار  يبداأون  لهم  وتب�شيطه 

بتعلم الر�شم.

ن�سيحة ملن يريد تطوير نف�سه
يف موهبة الر�سم اأو الت�سميم؟

ن�شيحتي لي�شت حم�شورة فقط يف جمال 
اأو ال��ت�����ش��م��ي��م، ب���ل ل��ك��ل ���ش��اح��ب  ال���ر����ش���م 
فهو  ال�شر،  ث��م  بال�شر  عليك   موهبة: 
ك��ل �شيء  ف��اأن��ت ل تتقن  ���ش��يء؛  ك��ل  مفتاح 

بيوم وليلة بل حتتاج اإلى وقت. 
ك���ذل���ك »ال��ت��غ��ذي��ة ال��ب�����ش��ري��ة« ال��ت��ي 
حتتاج اأن تقوم بالتمعن والتاأمل بكل �شيء 
)���ش��ور، طبيعة، ر���ش��وم، وغ��ري ذل��ك( حتى 
ت�شور  يف  خيالك  م��ن  وت��زي��د  عقلك  تنمي 
اأن  يكفي  ف��ال  تركيبها،  وط��ري��ق��ة  الأم����ور 
ت��ع��ج��ب��ك ����ش���ورة ل��رت���ش��م��ه��ا؛ ب���ل ي��ج��ب اأن 
تتاأمل  واأن  م��اذا،  وم��ن  تكونت  كيف  تعرف 

يف تفا�شيلها.
واأخريا، ثقك نف�شك وثقك مبا تفعله 
نف�شك  بل قارن  تقارن عملك بغريك؛  ول 
و�شتالحظ  ���ش��ه��ر،  ق��ب��ل  بنف�شك  احل��ال��ي��ة 

تقدمك.

اإلى ماذا تطمحني؟
اأكر،  الر�شم  التطور يف جمال  اإل��ى  اأطمح 
Brand خا�ش،  وتاأ�شي�ش »عالمة جتارية« 
فلي�ش  اهلل،  ب��اإذن  ذل��ك  على  العزم  وعقدت 

هناك �شيء م�شتحيل.

العامل.  ا�شتهرت حول  والتي  اليابانية  املتحركة  الر�شوم  اأعمال  Anime هي  »اأنيم« 
والتي   ،Animation الإجنليزية  »اأنيمي�شن«  لكلمة  اخت�شار  اليابانية  »اأنيم«  كلمة 
»اأنيم«  فيلم  واأول  الكرتون؛  اأف��الم  ر�شوم  �شمنها  ومن  املتحركة،  الر�شوم  فن  تعني 
وازده��رت �شناعته.  الأنيم  اإنتاج  ا�شتمر  ذلك احلني  لعام 1917، ومنذ  يعود  جت��اري 
مالمح ر�شم الأنيم اليابانية ُبنيت يف ال�شتينات على اأعمال الفنان »اأو�شامو تيزوكا« 

وانت�شرت عامليا يف اأواخر القرن الع�شرين، مك�شبة اإياها جمهورا حمليا ودوليا.
ينت�شر وُيبث الأمني عن طريق التلفزيون وال�شينما، وعن طريق اأقرا�ش ال� 
ويتكون  ومتنوعة؛  عديدة  وت�شنيفات  جم��الت  اإل��ى  وينق�شم  والإن��رتن��ت؛   DVD
جمال �شناعة الأنيم من اأكر من ٤30 ا�شتديو اإنتاج من اأبرزها »ا�شتديو غيبلي« و 

»توي اأنيمي�شن« وغريهما.

 DVD �يف اليابان ت�شجل ر�شوم واأفالم الأنيم الأرقام الأعلى يف مبيعات ال
وقد حققت جناحا عامليا كبريا خا�شة بعد ظهور اأفالمه املتلفزة واملدبلجة بعدة 
تو�شعت  بل  الأطفال،  اأف��الم  على  تقت�شر  والإجنليزية؛ وهي ل  كالعربية  لغات 
ال�شينما  ا�شتوديوهات  اقتب�شت  فقد  ول�شهرتها  اأي�شا.  للكبار  اأف��الم��ا  لت�شمل 
اأفالما  انتجت  اأو  اأفالمها،  بع�ش  يف  واأدخلته  الفن  ه��ذا  هوليوود  يف  ال�شهرية 

كاملة من هذا النوع.
فيلم  �شنة ٢001 حقق  اليابان حتديدا. ففي  ب�شعبية كبرية يف  الأنيم  ويحظى 
اأع��الم هذا الفن وهو »هاياو ميازاكي«  اأب��رز  »املخطوفة« وهو فيلم  من اإخ��راج اأحد 
اأعلى اإيرادات يف تاريخ ال�شينما يف اليابان متفوقا على فيلم »تايتانك«،  كما اأن ٤0% 

من الأفالم يف ال�شينما اليابانية هي من هذا النوع.
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قضايا طالبية

قلة المظالت والكراسي من أبرز المعوقات  
طالبات ينتقدن وضع المكتبات

وتراجع الخدمات!
شذا عبد الرحمن

ت��ق�����ش��ي ال���ط���ال���ب���ة وق����ت����ا ط����وي����ال يف 
اجل��ام��ع��ة، مم���ا ي��ج��ع��ل��ه��ا ب��ح��اج��ة اإل���ى 
ال��ك��ث��ري م��ن اخل���دم���ات امل��ت��ن��وع��ة التي 
ت��ع��ي��ن��ه��ا يف ي���وم���ه���ا ال����درا�����ش����ي داخ����ل 
ب��ي��ئ��ة �شحية  ل��ه��ا  اجل���ام���ع���ة، وت���وف���ر 
العلمي،  التح�شيل  ع��ل��ى  وت�����ش��اع��ده��ا 
التدري�ش بحاجة  اأع�شاء هيئة  اأن  كما 

لنف�ش اخلدمات.
من  ع���دد  اآراء  ا�شتطلعت  »اآف�����اق« 
ال��ط��ال��ب��ات ح����ول اخل���دم���ات امل��ك��ت��ب��ي��ة 
ول�شيما  اجل��ام��ع��ة؛  ل��ه��ن يف  امل��ق��دم��ة 
والأدوات  وال��ك��ت��ب  ال��ط��ب��اع��ة  خ��دم��ات 
عنها  ر�شاءهن  مدى  لقيا�ش  املدر�شية 

وما يواجهن من م�شكالت.

احتياجات الطالبات
مل��ك��ت��ب��ة اخل���دم���ات ال��ط��الب��ي��ة اأه��م��ي��ة 
اجل���ام���ع���ات،  يف  ف���ع���ال  ودور  ك���ب���رية 
ول���ذا لب���د م��ن احل��ر���ش ع��ل��ى توفري 
م�شتلزمات  من  الطالبات  احتياجات 
وكتب وما يفيدهم  يف املواد الدرا�شية 
وي����زي����د م����ن م��ع��رف��ت��ه��م وث��ق��اف��ت��ه��م 
وي��ر���ش��ي م��ي��ول��ه��م؛ ولأع�������ش���اء هيئة 
ال��ت��دري�����ش ن�����ش��ي��ب م���ن ن��ف��ع امل��ك��ت��ب��ة، 
واخت�شار  تقدمي  يف  ت�شاعدهم  حيث 

املادة للطالبات.
مكتبات  بع�ش  اأن  امل��وؤ���ش��ف  وم��ن 
اأب�شط  توفر  ل  اجلامعة  يف  اخلدمات 
من  الطالبات  حتتاجها  التي  الأدوات 

اأقالم ودفاتر وغريها.
ت�شتطيع  ل  ال��ط��ال��ب��ة  اأن  ك��م��ا 

اإل��ى املكتبة واأخ���ذ م��ا تريد،  ال��دخ��ول 
ح��ي��ث ي��ت��م ال��ب��ي��ع ع���ن ط��ري��ق ن��واف��ذ 

�شغرية.
الذي  ال�شتبيان  نتائج  واأظ��ه��رت 
اأج���رت���ه »اآف������اق« مل��ع��رف��ة م���دى ر���ش��اء 
ال��ط��ال��ب��ات ع���ن م�����ش��ت��وى امل��ك��ت��ب��ة، اأن 
يف  م�����ش��اك��ل  ت��واج��ه��ه��ن  منهن   %66.7
ع���دم وج��ود  م��ن��ه��ا  مكتبة اخل���دم���ات، 
عدد كاف من املوظفات للبيع وخدمة 
ال���ط���ال���ب���ات، مم���ا ي�����وؤدي اإل�����ى ع��رق��ل��ة 
الطالبات والت�شبب يف الزدحام، وعدم 
درايتهم الكافية مبا يوجد لديهم من 
ونق�ش  فيها،  املبالغ  والأ���ش��ع��ار  كتب، 
اجل�������ودة يف ال���ط���ب���اع���ة وال���ت�������ش���وي���ر، 
املوظفات،  قبل  من  ال�شيء  والتعامل 

وافتقارها ملقومات املكتبة.

محدودية الكتب
وبطء الموظفات

اخل��دم��ات  مكتبة  ت��ك��ون  اأن  امل��ه��م  م��ن 
وتتناول  الطالبات  لهتمامات  �شاملة 
وم�شتلزماتها،  ال��درا���ش��ة  غ��ري  ج��وان��ب 
ع��دم  ال��ط��ال��ب��ات م�شكلة  ت��واج��ه  ح��ي��ث 
يوجد  ل  حيث  املكتبة،  حم��ت��وى  ت��ن��وع 
ترفيهية  اأو  ثقافية  اأو  ت��وع��وي��ة  كتب 
و ق�ش�ش وغريها. ووفقا  رواي��ات  من 
»اآف��اق«  اأجرته  الذي  ال�شتبيان  لنتائج 
فاإن الكتب املتوفرة مبعدل 9٨.1% كتب 

تتبع املقررات الدرا�شية.
وك�شفت الطالبة بامل�شتوى الثالث 
ال�شهراين عن  ب�شرى  ال�شيدلة  بق�شم 
ع���دم ر���ش��اءه��ا ع���ن م��ك��ت��ب��ة اخل��دم��ات 

الطالبية وعن بطء املوظفات.

عدم وجود خزانات
م���ن اخل���دم���ات امل��ه��م��ة ال��ت��ي تنق�ش 
ال���ط���ال���ب���ات ع�������دم  وج�������ود خ����زان����ات 
عند  ال�شخ�شية  اأغ��را���ش��ه��ن  حل��ف��ظ 
ت�شع  حيث  امل��ح��ا���ش��رات،  ح�شورهن 
العباءات  ومنها  اأغرا�شهن  الطالبات 
امل��م��رات خا�شة يف   الأر�����ش. ويف  على 
اأوقات الختبارات، ما يعر�شها للتلف 

والفقد.
الثالث  بامل�شتوى  الطالبة  ومتنت 
بق�شم الإعالم ولت�شال، حنان الب�شري 
وج�����ود خ����زان����ات خ��ا���ش��ة ب��ال��ط��ال��ب��ات 

خلدمتهن وحفظ اأغرا�شهن.

قلة المظالت
ال�����ش��م�����ش  اأن حل�������رارة  امل����ع����روف  م����ن 

اأ�شرارا �شحية كبرية من �شربة �شم�ش 
فمن  اجللد وغريها،  ت�شبغات يف  اإل��ى 
غ��ري امل��م��ك��ن األ ي��ك��ون ه��ن��اك مظالت 
بعدد كاف حلماية الطالبات من اأ�شعة 

ال�شم�ش.
فوائد  لل�شم�ش  اأن  اأح��د  ينكر  ول 
ك���ث���رية لأّن����ه����ا ت��ع��د امل�������ش���در ال��رئ��ي�����ش 
لفيتامني »د«، ولكن عندما يكون ذلك 
الظهرية،  اأوق���ات  مفرطا وحت��دي��دا يف 
ف�������اإّن الأم�������ر ���ش��ي��ن��ع��ك�����ش ���ش��ل��ب��ي��ا ع��ل��ى 
ال�شجر  زراع��ة  ف��اإن  ولذلك  الطالبات، 
ي��ع��د ح��ال م��ف��ي��دا م��ع وج���ود امل��ظ��الت، 
مم���ا ي��ع��ك�����ش م��ن��ظ��را ج��م��ي��ال وج���ذاب���ا، 
ك��ذل��ك وم���ن امل���وؤك���د اأن���ه ���ش��ي��وؤث��ر على 

نف�شية الطالبات بالإيجاب.
وغ�������ري ب���ع���ي���د ع�����ن ذل�������ك اأب�������دت 

هل توفر مكتبة الخدمات
كتب خارج إطار المقررات 

الدراسية؟

)105 ردود(

ال

نعم

هل سبق أن واجهتي
مشكلة مع مكتبة

الخدمات بالجامعة؟

)105 ردود(

نعم

ال

66% من الطالبات
يواجهن مصاعب
بمكتبة الخدمات

ويشكين من االزدحام
ونقص الخدمات المكتبية
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سؤال األسبوع

قضايا طالبية

بق�شم  ال���ث���ال���ث  ب��امل�����ش��ت��وى  ال��ط��ال��ب��ة 
القحطاين  ط��ي��ف  امل��ن��زيل  الق��ت�����ش��اد 
ت��ذم��را م��ن و���ش��ع امل��ظ��الت يف اأم��اك��ن 
واأ�شعة  ح��رارة  الطالبات من  ل حتمي 

ال�شم�ش. 

قلة الكراسي
ي��ف��وق عدد  باجلامعة  ال��ط��ال��ب��ات  ع��دد 
فت�شطر  ب��ك��ث��ري  امل���وج���ودة  ال��ك��را���ش��ي 
الأر����ش  على  اجللو�ش  اإل���ى  الطالبات 
ب����رودة  م���ن  ي��ح��م��ي��ه��م  ����ش���يء  اأي  دون 
الأر�ش و�شالبتها وكثري من الطالبات 
يجل�شن يف املمرات عند النتظار؛ لأنه 
للجلو�ش  امل��م��رات  يف  كرا�شي  يوجد  ل 
ع��ل��ي��ه��ا. وه�����ذا ي�����ش��ب��ب اأث�������ارا ج��ان��ب��ي��ة 
واآلم  ال��ع��ظ��ام  ه�شا�شة  م��ث��ل  ���ش��ح��ي��ة، 
اأ���ش��ف��ل ال��ظ��ه��ر،  نتيجة  ال��ب��ط��ن  واآلم 

برودة الأر�ش.
كما اأن الطالبات اأ�شبحن يعتمدن 
ع��ل��ى ط�����اولت وم��ق��اع��د ال��ك��اف��ت��ريي��ا؛ 
عليه،  يجل�شن  م��ا  وج���ود  ع���دم  ب�شبب 

بع�ش  لكن  ا�شتخدامها،  اإل��ى  فيلجاأن 
الكافترييات يف بع�ش الكليات ل يوجد 

فيها طاولت.
الثاين  بامل�شتوى  الطالبة  وقالت 
ب��ق�����ش��م الإع�������الم والت�������ش���ال ج��واه��ر 
ع�������ش���ريي »األح���������ظ ج���ل���و����ش ال��ك��ث��ري 
م����ن ال���ط���ال���ب���ات ع���ل���ى الأر���������ش ن��ظ��را 
ل��ع��دم وج���ود ع���دد ك���اف م��ن الكرا�شي 

والطاولت للطالبات«.

الحرم الجامعي
م���ن اأب�����رز م���ا ت��ع��اين م��ن��ه ال��ط��ال��ب��ات، 
ووجود  اجلامعي  احلرم  اأر�شيات  �شوء 
الطالبة  ك�شفت  حيث  فيها،  ت�شققات 
ب��امل�����ش��ت��وى ال���ث���ال���ث ب��ق�����ش��م ال��ك��ي��م��ي��اء 
لي�شت  الأر���ش��ي��ات  اأن  ال��غ��ام��دي،  خلود 
م��ت�����ص��اوي��ة مم����ا ي�������وؤدي اإل������ى ���ص��ق��وط 

الطالبات وجتمع املياه.

خدمات أعضاء التدريس
الطالبات  على  اخل��دم��ات  تنح�شر  ل 

هيئة  اأع�شاء  يحتاج  حيث  باجلامعة، 
ال���ت���دري�������ش ل��ل��ك��ث��ري م����ن اخل����دم����ات. 
التدري�ش  هيئة  اأع�شاء  اإحدى  وعرت 
عن ا�شتيائها لعدم توفر مكتبة حتتوي 
ي�شتفيد  ل���ل���م���ق���ررات،   م���راج���ع  ع��ل��ى 
وع��دم وج��ود  والأ���ش��ت��اذ،  الطالب  منها 
منهجية  وكتب  اإلكرتونية  م�شتلزمات 
اإي�شال  على  التدري�ش  ع�شو  مل�شاعدة 

املادة الدرا�شية ب�شكل اأف�شل.
ي��وج��د م�شاحة  اأن���ه ل  ذك���رت  كما 
ال��ت��دري�����ش  ه��ي��ئ��ة  لأع�����ش��اء  خم�ش�شة 
يف ك��اف��ت��ريي��ا اجل��ام��ع��ة، وك�����ش��ف��ت عن 
م���ع���ان���ات���ه���ن م����ن ����ش���ي���ق ال����وق����ت ب��ني 
امل��ح��ا���ش��رات وال�����ذي ي�����وؤدي اإل����ى ع��دم 
ق��درت��ه��ن ع��ل��ى ت��ن��اول ال��ط��ع��ام ب�شبب 

ازدحام الكافترييا بالطالبات.
وق����ال����ت »م�����ن امل���ف���رت����ش وج����ود 
ك���اف���ت���ريي���ا خ���ا����ش���ة ب���اأع�������ش���اد ه��ي��ئ��ة 
وموظفات  مطبخ  و�شع  اأو  التدري�ش 
م�شلى  وو���ش��ع  خلدمتهم،  خم�ش�شة 

لل�شالة خا�ش بالع�شوات«.

عبير حمود الشهراني

كثري من الطالب والطالبات يلتحقون باجلامعة، وهم متزوجون اأو يتزوجون خالل رحلتهم الدرا�شية، 
ويدخلون يف مرحلة جديدة من حياتهم وهم يحملون على عاتقهم رعاية اأفراد اأ�شرهم اإلى جانب حر�شهم 
الأ�شرية  امل�شوؤولية  بني  التوفيق  من  تعيق  قد  التي  امل�شاعب  رغ��م  عنها،  النقطاع  وع��دم  الدرا�شة  على 

واملطلوبات الأكادميية.
»اآفاق« توا�شلت مع عينة من الطالب والطالبات املتزوجني ملعرفة ما اإذا كانوا يواجهون �شعوبات يف 

خلق ذلك التوازن. وهل ا�شتطاعوا التغلب على تلك ال�شعوبات، اأم لزالوا يواجهونها.

الطموح يزيح العوائق
اعترت الطالبة بق�شم اللغة العربية رهف ع�شريي، اأن الأمر �شهل بتفاهم الزوج وبالتعاون بينهم، موؤكدة 
اأن وج��ود طموح  الوقت، معترة  بتنظيم  التغلب عليها  التي ميكن  ال�شعوبات  اأن��ه لبد من وج��ود بع�ش 

وهدف بداخل الطالب اأو الطالبة �شيزيح كل العوائق التي تعرت�ش طريق الو�شول اإلى هدفه.

صعوبة رعاية األبناء
بدورها بينت الطالبة بق�شم الريا�شيات، �شحر �شلمان �شحاري، اأنها ا�شتطاعت اأن توفق بني مهامها املنزلية 

ودرا�شتها بف�شل من اهلل ثم مب�شاعدة زوجها واأم زوجها.
وحول ال�شعوبات التي واجهتها قالت »واجهت �شعوبة من ناحية رعاية الأبناء و تربيتهم؛ ولكن فيما 

بعد ا�شتطعت اأن اأوفق بينهما«.

مساعدة الزوج
ك�شفت الطالبة بق�شم الإعالم والت�شال، اأماين ع�شريي، اأنها قادرة على التغلب على كل ما قد يواجهها 

مب�شاعدة زوجها لها، م�شرية اإلى اأن ال�شعوبة يخلقها ال�شخ�ش بنف�شه عندما يختلق الأعذار وي�شدقها.
اأما الطالبة عهود عبداهلل القحطاين من ق�شم اللغة الإجنليزية، فبّينت اأنها حتاول دوما اأن تقوم 
بواجبها كاأم وكزوجة وكطالبة يف نف�ش الوقت، وقالت »ي�شعب علي الأمر يف بع�ش الأوقات، ولزلت اأ�شعى 

اإلى اإيجاد حل و�شط لأقوم بواجباتي على اأكمل وجه«.
وي�شاركها الراأي الطالب حممد �شعد الأحمري من ق�شم اأ�شول الدين، حيث يرى اأنه لبد من وجود 

�شعوبات وبالأخ�ش يف اأيام الختبارات، كونه يعمل ويدر�ش يف ذات الوقت.

جهد ووقت
اأكدت الطالبة عبري لب�شهراين من ق�شم علوم احلا�شب، اأنها حتاول تخ�شي�ش وقت للدرا�شة فقط وباقي 
الوقت مابني املنزل وغريه من املهام الأخرى، م�شرية اإلى اأن الأمر ل يخلو من ال�شعوبة يف البداية، حيث 

ياأخذ منها ذلك اجلهد والوقت الكبري؛ لتعار�ش الدرا�شة مع ظروف احلياة الأخرى.

ترتيب األولويات
اأولوياتي وكتابة جدول  »اأق��وم بتنظيم وقتي وترتيب  الكيمياء قالت  الطالبة منال القحطاين من ق�شم 

للمهام اليومية، وبذلك ا�شتطعت التن�شيق بني الدرا�شة واملهام املنزلية«.

زواج دراسة وعمل
بع�ش  واجهت  البداية  »يف  الغامدي  حممد  �شالح  الب�شرية  امل��وارد  اإدارة  بق�شم  الطالب  ق��ال  جانبه  من 
وا�شتطعت  مني،  املطلوبة  املهام  لكل  املحدد  بالوقت  والل��ت��زام  بالتاأقلم  عليها  تغلبت  ولكن  ال�شعوبات؛ 
التوفيق بينهما بتنظيم جدويل اليومي، وتخ�شي�ش وقت حمدد لكل املهام املوكلة، حيث يكون لدي وقت 
خم�ش�ش لق�شاء �شوؤوين يف املنزل، ووقت خم�ش�ش لدرا�شة املواد اجلامعية، بالإ�شافة اإلى عملي يف اإحدى 
�شركات القطاع اخلا�ش، ويف الإجازة الأ�شبوعية اق�شي ُجل وقتي مع عائلتي واأ�شدقائي، واخلروج للرتفيه 

والت�شوق والزيارات العائلية وغريه«.

وجود طفل رضيع
الطالبة عطرة هادي من ق�شم الريا�شيات، ترى اأن الدرا�شة �شعبة يف ظل وجود طفل ر�شيع، موؤكدة اأنها 
تطمح لإكمال تعليمها واحل�شول على �شهادة البكالوريو�ش بالرغم من تلك الظروف، وقالت »اأنا متوكلة 

على اهلل ولن حتبطني تلك ال�شعوبات باإذن اهلل«.

ما المصاعب التي تحد 
من التوفيق بين الدراسة 

ومسؤولية األسرة؟

العدد 236  |  12 صفر 1440  |  21 أكتوبر 2018



معرض جامعة الملك 
خالد الخامس عشر 
للكتاب والمعلومات
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تدريب

كلية الصيدلة والتدريب 
د. محمد يزيد الغزواني

أستاذ الصيدالنيات والصيدلة الصناعية المساعد
وكيل كلية الصيدلة

اإن الهدف الأ�شا�شي والغاية 
ال�������ش���ام���ي���ة ال����ت����ي ت�����ش��ع��ى 
ال�شيدلة  كلية  لتحقيقها 
ه��و اإع����داد وت��خ��ري��ج ك���وادر 
مهنية  كفاءات  ذوي  وطنية 
ع��ال��ي��ة وم��ن��اف�����ش��ة يف ���ش��وق 
ال����ع����م����ل، ت�����رق�����ى ب���امل���ه���ن���ة 

وت�شيف اإليها.
اجل��ه��ود  تتكلل  ول��ك��ي   
املبذولة يف تطوير اجلانب 
ال��ع��ل��م��ي ب���ال���ن���ج���اح، وج���ب 
ي��ت��ب��ع ذل��ك  اأن  ب��ال�����ش��رورة 
ب��رن��اجم��ا ت��دري��ب��ي��ا وا���ش��ح 
ال���روؤي���ة، ي��رتج��م الأه���داف 
الأ������ش�����ا������ش�����ي�����ة ل���ل���ع���م���ل���ي���ة 

التعليمية.
)فرتة  التدريب  برنامج  لتطوير  كبريا  اهتماما  ال�شيدلة  كلية  اأول��ت  وقد   
المتياز( خلريجيها، حيث �شعت اإلى عقد اتفاقيات والتعاون مع جهات حكومية 
مهنة  اأط��ي��اف  خمتلف  يف  للعمل  خريجيها؛  لتاأهيل  اخلا�ش  القطاع  يف  واأخ���رى 
ال�شيدلة.  وقد كانت جتربة الكلية يف هذا املجال ثرية وناجحة، ومن ذلك التعاون 
مع م�شت�شفى القوات امل�شلحة باجلنوب يف تدريب خريجي برنامج دكتور �شيديل 
مثل  متنوعة  وح��دات  يف  ال�شريرية  وال�شيدلة  امل�شت�شفيات  �شيدلية  جم��ايل  يف 

وحدات العناية املركزة والأمرا�ش املعدية وال�شرطان وغريها. 
ال�شحة  ل���وزارة  التابعة  ال�شحية  وامل��راك��ز  امل�شت�شفيات  م��ع  ال��ت��ع��اون  واأي�����ش��ا 
العام  م�شيط  خمي�ش  وم�شت�شفى  املركزي  ع�شري  م�شت�شفى  منها  ع�شري،  مبنطقة 
وم�شت�شفى ال�شحة النف�شية، واأي�شا امل�شت�شفيات اخلا�شة مثل م�شت�شفى ال�شعودي 
خريجي  تدريب  يف  الوطني،  احلياة  وم�شت�شفى  اخلا�ش  اأبها  وم�شت�شفى  الأمل��اين 
برنامج علوم ال�شيدلة وبرنامج دكتور �شيديل يف املجالت املذكورة �شابقا، بالإ�شافة 

اإلى التدريب يف وحدة املحاليل الوريدية وعيادات ال�شكري والأمرا�ش املزمنة.
اتفاقية  ال�شيدلة  كلية  اأبرمت  القطاع اخلا�ش،  التعاون مع  وفيما يخ�ش 
مع �شركة الأدوية العريقة »اإيالي ليلي« Eli Lilly برنامج التدريب ال�شيديل 
بعد  م��ا  التدريب  برنامج  يف  واأي�شا  ال��دوائ��ي،  الت�شويق  جم��ال  يف  للخريجني 
ذكر،  ما  اإل��ى  واإ�شافة  الرنامج.  اإمت��ام  بعد  بال�شركة  للعمل  لتاأهيلهم  التخرج 
فقد مت عقد اتفاقية مع �شركة النهدي لتدريب خريجي كلية ال�شيدلة بجامعة 
امللك خالد يف جمال �شيدلية املجتمع يف جميع �شيدليات النهدي على م�شتوى 
التدريبي  برناجمها  تطوير  يف  الكلية  و�شت�شتمر  ال�شعودية.  العربية  اململكة 
وتو�شيع جمالت التعاون وجلعله برناجما عايل اجلودة ومناف�شا على م�شتوى 

كليات ال�شيدلة باململكة.

الصيدالنية أول شيماء رشدي: 
اللغة اإلنجليزية والبحث

عن المعلومات أبرز معوقات 
التدريب 

رناد سرحان

امل�شلحة  القوات  مب�شت�شفى  اخلارجية  فهد  امللك  ب��شيدلية  اأول  ال�شيدلنية  اأك��دت 
باجلنوب �شيماء ر�شدي، اأن هناك جمموعة من ال�شعوبات التي تواجه الطلبة املتدربني 
يف تخ�ش�ش ال�شيدلة. وك�شفت يف حوار اأجرته معها »اآفاق« اأن الطالب يكت�شب الكثري 
من املهارات بعد فرتة التدريب كقراءة الو�شفات معتمدا على الت�شخي�ش الذي يكتبه 

الدكتور، ومعرفة كيف يتم التعامل مع املري�ش.

ما الأهداف التي ت�سعون لتحقيقها
من خالل التدريب فيما يتعلق بالطلبة؟

مهنتهم  مم��ار���ش��ة  م��ن  متكنهم  ال��ت��ي  الكافية  اخل���رة  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  اكت�شاب 
م�شتقبال بكفاءة عالية.

مباذا متيزت جتربة التدريب للطالب لديكم، وماهي ثمارها؟
التابعة  والإج�����راءات  ال�شيا�شات  ق���راءة  على  ت�شتمل  للطالب  تدريبية  خطة  و���ش��ع 
لل�شيدلية وكيفية �شري العمل يف املكان، بداية من ا�شتالم الو�شفات من املري�ش اإلى 
ت�شليم الدواء له. كما اأنه مت تق�شيم الأدوية يف ال�شيدلية اإلى جمموعات، وكل طالب 
عليه مناق�شة جمموعته طبقا للجدول الذي يتم و�شعه للطلبة معي، يوميا مناق�شته 
بجانب  لل�شيادلة،  كتقدمي  حالة  اأي  اأو  مر�ش  ع��ن  يتكلم  الأ���ش��ب��وع  واآخ���ر  �شباحا، 
التعرف على كيفية قراءة الو�شفات واأ�شهر الأ�شماء التجارية امل�شهورة لالأدوية، و يف 

اآخر فرتة يتم و�شع اختبار تقيمي للطالب.

ما املهارات واملزايا التي اكت�سبها الطالب والطالبات من التدريب؟
بعد اكتمال فرتة التدريب يكون الطالب قد اكت�شب الكثري من املهارات فمنها مثال 
مبعنى  الدكتور،  يكتبه  ال��ذى  الت�شخي�ش  على  معتمدا  الو�شفات،  ق��راءة  �شيء  اأه��م 
الأدوي��ة عن قرب والتعامل معها ومعرفة الرتكيزات  الو�شفة الطبية ومعرفة  فهم 
ال��دواء  لأخ��ذ  اإر���ش��اده  وكيفية  املري�ش،  مع  التعامل  يتم  كيف  ومعرفة  لها،  املختلفة 
يف  تواجهنا  ال��ت��ي  الأخ��ط��اء  م��واج��ه��ة  لكيفية  ب��الإ���ش��اف��ة  ل��ه.  املخ�ش�شة  ب��اجل��رع��ات 

الو�شفات والتوا�شل مع الأطباء من اأجل حل هذه امل�شكالت.

ما اأبرز امل�ساعب التي واجهت الطلبة يف التدريب؟
اأن  هناك جمموعة من التحديات وال�شعوبات التي تواجه الطلبة املتدربني باعتبار 
التدريب نقلة من الدرا�شة النظرية اإلى ميادين التطبيق العملي، فمن تلك ال�شعوبات 
عملية التعرف على التعامل مع اآليات واأدوات التطبيق والبحث عن املعلومات. كذلك 
الإجنليزية وغري  كاللغة  اأجنبية  لغة  باإتقان  تكون هناك �شعوبات متعقلة  اأن  ميكن 

ذلك مما يعد اأمرا طبيعيا ميكن حله، بحيث ل يعيق العملية التدريبية.

المهارات وخبرات تطبيقية
في مستشفى القوات المسلحة 

بخميس مشيط
اسم المتدربة: أسماء آل صادق

تخصص »دكتور صيدلي« مستوى 11 »تدريب امتياز«

توجهت طالبات ال�شيدلة اإلى م�شت�شفى القوات امل�شلحة بخمي�ش م�شيط؛ لتطبيق 
ما در�شنه خالل ال�شنوات ال�شابقة، وذلك من خالل العمل �شمن الفريق الطبي، 
وربط ت�شخي�ش املر�ش بالأدوية املو�شوفة على خطة عمل اإكلينيكية، ودرا�شة اأهم 

املعلومات املرتبطة مبوانع وتداخالت الأدوية.

فترات تدريب مختلفة 
خمتلف  م��ن  ق�شم   16 على  م�شيط  بخمي�ش  امل�شلحة  ال��ق��وات  م�شت�شفى  يحتوي 
التخ�ش�شات، تبداأ من خدمات الطوارئ وتنتهي بوحدات جراحة الأع�شاب وزراعة 
الكلى، وقد تق�شمت فرتة تدريب الطالبات لفرتات خمتلفة تت�شمن ال�شيدليات 

اخلارجية والداخلية وما يتم مناق�شته �شمن الفريق الطبي.

تدريب في شتى التخصصات
وزعت الطالبات ملجموعات على تخ�ش�شات خمتلفة، وبعد ذلك مت تو�شيح  نظام 
اإدخ��ال وكتابة ومتابعة احل��الت والعالمات احليوية  معني لهن ومن خالله يتم 

.Wipro للمري�ش وت�شجيل
املواعيد والأدوية وتواريخ �شرف الأدوية املزمنة، كما قاموا بجولت �شباحية 
على  والتدريب  للمري�ش،  العالجية  اخلطط  ومالحظة  الطبي  الفريق  �شمن 
على  التدريب  ا  واأي�شً احليوية،  امل�شادات  ل�شرف  وقوانني  دوائية  �شيا�شات  اإن�شاء 

كيفية التعامل مع امللفات الطبية و مع الأطباء يف �شتى التخ�ش�شات ال�شحية.

أهداف التدريب
والتي  ترتكز  الأ�شا�شية،  التدريب  اأه��داف  بتو�شيح  الدكتور فادي اخلطيب  وقام 
على تعريف الطالبات على الأدوية وتفاعالتها اجلانبية من خالل العمل �شمن 

فريق طبي ورفع الكفاءة املهنية لل�شيديل خالل العمل اجلماعي والتعاون.
وقد تدربت الطالبات يف �شيدليات خارجية اأبرزها �شيدلية م�شت�شفى امللك 
فهد اخلارجية وحتت اإ�شراف املدربة ال�شيدلنية �شيماء ال�شالطني، ومت خاللها 
واأب��رز تداخالت  الأدوي��ة  اآلية عمل  العالجية وفهم  الأمرا�ش وخططها  مناق�شة 

الأدوية والتطرق لأ�شماء الأدوية العلمية والتجارية.

مهارات متعددة
املهارات واخلرة التي متكنها  اأثناء التدريب العديد من  تكت�شب كل متدربة 
وحتفيز  الفعالة  التوا�شل  م��ه��ارات  ومنها  جيد،  ب�شكل  العمل  من  بعد  فيما 
الأدوي��ة  وحتليل  املر�ش  طبيعة  وفهم  فريق  �شمن  والعمل  اجلماعي  العمل 
ومدى تاأثريها على املري�ش، كما تكت�شب مهارة مالحظة الأخطاء العالجية 

وطريقة ت�شحيحها.

من النظرية إلى التطبيق.. طالبات الصيدلة يتدربن 
على كيفية التعرف على األدوية وتفاعالتها
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تدريب

40 أسبوعا لتدريب صيادلة 
المستقبل بالجامعة 

اسم المتدربة: هاجر دعجم  
تخصص: دكتور صيدلي 

الجهات التدريبية: مستشفى عسير المركزي،
مستشفى القوات المسلحة بالجنوب،

مركز صحي مدينة سلطان، مستشفى الحياة الوطني.

بكلية  الم��ت��ي��از  وط��ال��ب��ات  ط���الب  ي��ت��درب  �شحي  وم��رك��ز  م�شت�شفيات  ث���الث  يف 
اأ�شبوعا( ما بني املمار�شة والتدريب  ال�شيدلية، حيث �شيم�شون 1600 �شاعة )٤0 
على مدى ثالثة ف�شول درا�شية، ما ي�شهم يف تطوير مهاراتهم واإك�شابهم اخلرة 

التي توؤهلهم ل�شوق العمل.

تعريف ببرامج التدريب
املراكز  املدربون من  ال�شيدلة اجتماعا لطالب المتياز، اجتمع فيه  عقدت كلية 
التدريب  برامج  تعريف  لتقدمي  ال�شيدلة؛  ط��الب  مع  املختلفة  وامل�شت�شفيات 

ون�شائح وتوجيهات للطالب.
كما �شارك بع�ش طالب المتياز ال�شابقني بالجتماع، حيث عر�شوا جتاربهم 
ل�شحن  اأدى  ب���دوره  ال��ذي  الأم���ر  تدريبهم،  ف��رتة  اأث��ن��اء  واجهتهم  التي  وامل��واق��ف 
حيث  م��ه��ارات،  من  لديهم  ما  اأف�شل  تقدمي  �شبيل  يف  والعزمية  بالهمة  الطالب 
المتياز  فرتة  واإنهاء  لبدء  ال�شخ�شية  خططهم  ور�شم  رغباتهم  برتتيب  ب��ادروا 

بحما�ش واإجناز.

1600 ساعة تدريب
التدريب بالطالب يف اجلامعة وناق�ش يف الجتماع تفا�شيل برامج  اجتمع وكيل 
التدريب وطرق ترتيب الرغبات، حيث تنوعت اأق�شام وفرتات الدورات التدريبية، 
اأو  م�شت�شفى  التدريب يف  وه��ي:  ال��ط��الب  اأرب��ع��ة ملزمة جلميع  منها  ك��ان  وال��ت��ي 
موؤ�ش�شة �شحية اأو �شيدلية جممع اأو عيادات خارجية وتدريب يف الطب الباطني، 
بالإ�شافة اإلى فرتات اختيارية عن الأمرا�ش والأورام ال�شرطانية وامل�شتح�شرات 
واأمرا�ش  النف�شي  والطب  الأطفال  وطب  املعدية  والأمرا�ش  الوريدية  والتغذية 
 1600 والتدريب  املمار�شة  مدة  تكون  اأن  على  والبحثي،  الأكادميي  واملجال  الكلى 

�شاعة )٤0اأ�شبوع( على طول ثالثة ف�شول درا�شية.

األسبوع األول
اأو  اأول يوم لق�شم التدريب  بح�شب املتبع يف امل�شت�شفيات يذهب طلبة التدريب يف 
التدريب،  بطاقة  على  التدريب مثل: احل�شول  اإج��راءات  لإنهاء  ال�شيدلة؛  ق�شم 
الإج��راءات  التدريب فيها، وبع�ش  التي �شوف يتم  الأق�شام  ال��ذي يبني  واجل��دول 
الروتينية، ثم يتوجه مدير ال�شيدلية مع املتدربني اإلى الأق�شام املختلفة لتعريف 

املتدربني بالزمالء واملكان وحمتوياته.
بعد ذلك يوجه الطالب لأداء اأن�شطة خمتلفة من قبل امل�شرفني التدريبيني، 
و�شيكون تقييمه وتوزيع درجاته بناء على م�شاركته يف تلك الأن�شطة، والتي ميكن 
اأن حتتوي على: تقييم بحوث من�شورة، عرو�ش تقدميية، كتابة ا�شت�شارات دوائية، 

بالإ�شافة اإلى اأي واجب يكلفه به امل�شرف التدريبي.
اأن يبداأ الطالب تدريبهم تدريجيا،  وحر�شت جلنة التدريب يف الكلية على 
حيث كانت البداية باملراكز ال�شحية ذات التنوع الأق��ل من الأدوي��ة، الأم��ر الذي 

�شهل علينا بناء قاعدة مكنتنا من التعامل مع اأدوية اأكر تنوعا ودقة.
  

ذكاء طالب االمتياز
كما هو معروف باأن ال�شورة الذهنية لدى غالبية الطالب اأنه على طالب المتياز 
ال��ذك��اء يف  اأق��ران��ه، لكن  اأدائ���ه على  ليتميز يف  يبذله غ��ريه؛  اأ�شعاف ما  اأن يبذل 
ل  التكميلي  ال���دور  وفهم  واآراءه  طبائعه  مبختلف  الطبي  املجتمع  م��ع  التعامل 
التناف�شي وفهم املهام املطلوبة للعمل مع الفريق الطبي هو ما مييز الطالب اأكر.

مفتاح التدريب األسهل       
املفتاح  مبثابة  هي  امتياز  ي��وم  اأول  يف  املتدرب  �شخ�شية  عن  اإيجابية  �شورة  خلق  اإن 
لتدريب اأ�شهل، كما اأن البحث يف جتارب املتدربني ال�شابقني الإيجابية غري املحبطة، 
اإليها بكل ي�شر  اإلى البحث ال�شليم عن م�شادر املعلومات وكيفية الو�شول  بالإ�شافة 

و�شهولة هي اأهم مهارة متيز طالب المتياز وت�شاعده على توفري اجلهد والوقت. 

ر�شم جم�شم ملباين كلية ال�شيدلة حتت الإن�شاء، بالفرعاء
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نطرح برامج واقعية بتقنيات حديثة..
د. خلود أبو ملحة: نطمح لالرتقاء بمستوى الكليات

إلى الريادة والتميز على المستوى العربي

أكاديميا

قيادات أكاديمية

مرام كداش

اأكدت وكيلة اجلامعة ل�شوؤون الطالبات 
اأب��و ملحة،  ال��دك��ت��ورة خلود  الأ���ش��ت��اذة 
الطالبات  ل�شوؤون  اجلامعة  وكالة  اأن 
ت�شعى اإلى تطوير الإمكانات والقدرات 
الن�شائية، وتطوير  الب�شرية بالأق�شام 
الأن�شطة والرامج الإر�شادية وتفعيل 
الإر����ش���اد الأك���ادمي���ي؛ لإث����راء خ��رات 
الطالبات املعرفية والروحية واملهارية 
وال���ث���ق���اف���ي���ة والإب�����داع�����ي�����ة وت���وع���ي���ة 
ال��ط��ال��ب��ات ب��ح��ق��وق��ه��ن وواج��ب��ات��ه��ن 

اجلامعية.
ك��م��ا ك�����ش��ف��ت م���ن خ����الل احل����وار 
الذي اأجرته معها »اآفاق« عن حر�شهن 
واقعية  وخطط  برامج  تقدمي   على  
لتوفري  ح��دي��ث��ة؛  تقنيات  با�شتخدام 
اأكادميية متطورة.  وبيئة  بنية حتتية 
م�����ش��رية اإل�����ى اأن���ه���ا ت�����ش��ع��ى ل��ل��و���ش��ول 
والتميز  ال��ري��ادة  اإل���ى  البنات  بكليات 

على م�شتوى اجلامعات العربية.

ماذا يعني لك تكليفك
مبن�سب وكيلة للجامعة

ل�سوؤون الطالبات؟
احلمد وال�شكر هلل اأن �شرفني بخدمة 
وط���ن���ي وج��ام��ع��ت��ي ب��ت��ع��ي��ي��ن��ي وك��ي��ل��ة 
ل�شطر الطالبات باجلامعة، وهذا من 
وجهة نظري تكليف ل ت�شريف. اأ�شاأل 
اأن يعيننا على حتمل هذه  اهلل تعالى 
اأكون  اأن  امل�شوؤولية، واأ�شاأل اهلل تعالى 
عند ح�شن ظن ولة الأمر، واأن يكون 

هذا العمل حجة لنا ل علينا.
واأن��������ا ب����ه����ذا ال���ت���ك���ل���ي���ف اأت����ق����دم 
بال�شكر اجلزيل على ثقة ولة الأمر 
واإع��ط��ائ��ه��ن  الن�شائية  ال��ق��ي��ادات  يف 
الفر�شة للم�شاركة يف خدمة وطننا. 
مل��ع��ايل وزي��ر  وك��ل ال�شكر وال��ت��ق��دي��ر 
امللك  جامعه  مدير  ومعايل  التعليم 
خ���ال���د ل��رت���ش��ي��ح��ي ل���ه���ذا امل��ن�����ش��ب. 
واأ�شاأل اهلل العون وال�شداد والتوفيق 

للجميع.

ما الذي تطمحني لتحقيقه
من خالل عملك يف من�سب

وكيلة �سوؤون الطالبات؟
روؤية وكالة اجلامعة ل�شوؤون الطالبات 
كافة  ت��ق��دمي  يف  والتميز  ال��ري��ادة  ه��ي 
الطالبات؛  ل�شطر  الداعمة  اخلدمات 
مب�������ا ي���������ش����م����ن خم�������رج�������ات ت���ت���م���ي���ز 
ال�شريعة  مع  تتفق  عاملية  مبوا�شفات 
الإ����ش���الم���ي���ة وت���ت���واف���ق م����ع ال��ت��ن��م��ي��ة 
ما  وه��ذا  ال�شعودية،  العربية  باململكة 

اأطمح له باإذن اهلل تعالى.

ما دور العائلة يف م�ساندتك 
للو�سول اإلى ما و�سلت له اليوم؟

ال�����ظ�����روف امل���ح���ي���ط���ة ب���الإن�������ش���ان ويف 
احلقيقي  املوؤثر  هي  العائلة  مقدمتها 
عليه، وهلل احلمد، مّن اهلل علينا بنعمة 
وج���ود ع��ائ��ل��ة داع��م��ة وم�����ش��ان��دة يل يف 
من  ب��دءا  وعملي،  التعليمي  م�شواري 
درب��ي  ورف��ي��ق  اهلل،  حفظهما  وال�����دي، 

زوج��ي، اأط��ال اهلل يف عمره، ال��ذي كان 
درا�شتي  بداية  منذ  يل  واملعني  ال�شند 
اجل��ام��ع��ي��ة وح���ت���ى و����ش���ويل اإل�����ى ه��ذا 
املن�شب، ول يزال امل�شجع وامل�شاند يل.

ول اأن�ش اأخواين واأخواتي وابنائي 
ال���ذي���ن حت��م��ل��وا ال��ك��ث��ري، ول ي��زال��ون 
ي��ق��ف��ون ب��ج��ان��ب��ي يف ج��م��ي��ع امل���واق���ف 

والأمور.

ما الدافع الرئي�سي لك
لال�ستمرار يف العمل

والنجاح اأكرث؟
اأم��ام��ه ه��دف��ا؛ فاأنه  الإن�����ش��ان  اإذا و�شع 
لتحقيقه،  ي�شتطيع  م��ا  بكل  �شي�شعى 
واأن������ا اأ����ش���ع���ى ب���ح���ول اهلل وق���وت���ه اإل���ى 
ل�شوؤون  اجلامعة  وكالة  ر�شالة  حتقيق 
تعليمية  بيئة  توفري  وه��ي:  الطالبات 
احل��دي��ث��ة  التقنية  ب��ا���ش��ت��خ��دام  داع��م��ة 
ل��ت��ق��دمي ك���اف���ة اخل���دم���ات ل��ل��ط��ال��ب��ات 
لدي  الرئي�شي  ف��ال��داف��ع  وامل��ن�����ش��وب��ات، 
بجامعه  ال��ب��ن��ات  بكليات  ن�شل  اأن  ه��و 
اإل��ى ال��ري��ادة  والتميز على  امللك خالد 
اهلل  ب��اإذن  العربية  اجلامعات  م�شتوى 

وتوفيقه.

هل �لرغبة �سرط �أ�سا�سي
للنجاح يف التخ�س�ض اجلامعي؟

من وجهة نظري اأن ال�صرط الأ�صا�صي 
وال��رئ��ي�����ش��ي ل��ل��ن��ج��اح يف ال��ت��خ�����ش�����ش 
ب��اأن م��ا يختاره  اجلامعي ه��و الإمي���ان 
وي��ك��ت��ب��ه اهلل ل��الإن�����ش��ان ه���و خ���ري ل��ه، 
وعلى  اهلل،  ي��خ��ت��اره  فيما  اخل���رية  واأن 
بذلك  الإمي�����ان  ال��ط��ال��ب��ة  اأو  ال��ط��ال��ب 
النجاح  لتحقيق  والج��ت��ه��اد؛  واجل���د 

والتميز باإذن اهلل.

ما مدى حر�سكم
يف كليات البنات باجلامعة

على تفعيل روؤية 2030؟
اأطلقتها  ال��ت��ي   ٢030 اململكة  روؤي���ة  اإن 
اململكة العربية ال�شعودية والتي و�شعت 
�شمن اأهدافها رفع ن�شبة م�شاركة املراأة 
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بطاقة
ب��ن  ����ش���ع���د  ب���ن���ت  خ����ل����ود  د.  اأ.   •
ع��ب��دال��وه��اب اأب���و ملحة، اأ���ش��ت��اذ يف 
ال��ك��ي��م��ي��اء غ���ري ال��ع�����ش��وي��ة، كلية 

العلوم، جامعه امللك خالد.
������ش�����ه�����ادة  ع������ل������ى  ح�����������ش�����ل�����ت   •
ت��خ�����ش�����ش  يف  ال����ب����ك����ال����وري����و�����ش 
الكيمياء من كليات البنات الأق�شام 
ال��ع��ل��م��ي��ة ب���اأب���ه���ا، وح�����ش��ل��ت على 
تخ�ش�ش  وال��دك��ت��وراه  املاج�شتري 
كليات  م��ن  ع�شوية  غ��ري  كيمياء 
بجامعة  العلمية  الأق�شام  البنات، 

امللك عبدالعزيز بجدة.
• تدرجت يف الكثري من الأعمال 
الإدارية وع�شوية اللجان املختلفة 
م���ن���ذ ت��ع��ي��ي��ن��ه��ا م���ع���ي���دة ب��ال��ق�����ش��م 
ل�����ش��وؤون  وك��ي��ل��ة  تكليفها  مت  ح��ت��ى 

الطالبات بجامعه امللك خالد.



إعالن

تنمية  يف  وال�شتمرار  العمل،  �شوق  يف 
ومتكينها  طاقاتها  وا�شتثمار  مواهبها 
املنا�شبة   ال��ف��ر���ش  م��ن احل�����ش��ول ع��ل��ى 
لالإ�شهام يف تنمية املجتمع والقت�شاد، 
واإمي����ان����ا ب��ر���ش��ال��ة امل�������راأة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
اإل���ى حتقيق  ن�شعى  ف��اأن��ن��ا  وال��ق��ي��ادي��ة، 
واإثبات ذلك �شعيا منا لتحقيق اأهداف 
ملعايري  وفقا  ال�شرتاتيجية؛  اجلامعة 
التعليم وهيئات العتماد  هيئة تقومي 
يف  التميز  لتحقيق  ال��ع��امل��ي��ة؛  وامل��ع��اي��ر 

كافة �شوؤون كليات البنات.

ماهي ال�سعوبات التي واجهتك 
منذ توليك املن�سب؟

ب���������دون ����ش���ع���وب���ات  ي�����وج�����د ع����م����ل  ل 
وحتديات، والنجاح يف اأي عمل ل يكون 
ال�شعوبات،  وحت���دي  اجل��ه��د  ب��ب��ذل  اإل 
وال���رتك���ي���ز ع���ل���ى ال���ف���ر����ش امل����وج����ودة 

لتحقيق الأهداف املن�شودة.
اأنني  علينا،  اهلل  ف�شل  من  ولكن 
وجدت ت�شجيعا وتعاونا من قبل معايل 
فالح  الدكتور  الأ�شتاذ  اجلامعة  مدير 
ال���ذي ك��ان يل  ب��ن رج���اء اهلل ال�شلمي، 
والداعم  واملوجه  النا�شح  والأخ  املعلم 

لهذه الوكالة النا�شئة.
وك��الء اجلامعة  اأنني وج��دت  كما 
وهم زمالء متعاونني مع هذه الوكالة، 
اإل��ى هدف واح��د وهو  فاجلميع ي�شعى 

خالد.  امللك  جلامعه  والتميز  ال��ري��ادة 
جميع  وم�����ش��ان��دة  ت�����ش��ج��ي��ع  اأن�������ش  ول 
ال���زم���ي���الت ال���ع���م���ي���دات وم�������ش���اع���دات 
العمداء، و وكيالت العمادات امل�شاندة، 
وجميع من�شوبات اجلامعة الذين لهم 
ال��دور الكبري يف حتدي ال�شعاب وحل 

امل�شكالت للو�شول للنجاح باإذن اهلل.

وما دوركم يف الوكالة
يف تعريف الطالبة على حقوقها 

واخلدمات التي تقدمها؟
ن�����ش��ع��ى يف ج��م��ي��ع الج���ت���م���اع���ات م��ع 
امل��ن�����ش��وب��ات وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ق��ام يف 
ك��ل��ي��ات ال���ب���ن���ات اإل�����ى ال��ت��ع��ري��ف ب���دور 
ال��وك��ال��ة وت��و���ش��ي��ح اخل��دم��ات املقدمة 

للطالبات.
وق���د مت اإن�����ش��اء م��راك��ز اأك��ادمي��ي��ة 
ل���درا����ش���ة ال���ط���ال���ب���ات  وه������ي: امل���رك���ز 
طريق  الطالبات  ل��درا���ش��ة  الأك��ادمي��ي 
امل���ل���ك ع����ب����داهلل، وامل����رك����ز الأك����ادمي����ي 
ل��درا���ش��ة ال��ط��ال��ب��ات ب��امل��ح��ال��ة، وامل��رك��ز 
الأكادميي لدرا�شة الطالبات بال�شامر.

وك�����ل م���رك���ز اأك�����ادمي�����ي ي��ح��ت��وي 
مت  ال��ب��ن��ات،  كليات  م��ن  جمموعه  على 
املراكز، وهن  تعني م�شرفات على هذه 
����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ورة ���ش��ام��ي��ة احل��ك��م��ي، 
و�شعادة الدكتورة �شحر املو�شى، و�شعادة 
امل��راك��ز  الفيفي. ه��ذه  ن���ورة  ال��دك��ت��ورة 

تقدم كافة اخلدمات ملن�شوبات الكليات، 
تعليمية  ب��ي��ئ��ة  اإي����ج����اد  اإل�����ى  وت�����ش��ع��ى 

م�شجعة وداعمة ملن�شوبات الكليات.

ماهي خططكم لالرتقاء
مب�ستوى اخلدمات العامة
وتطوير خدمات الإر�ساد
النف�سي وال�سلوكي لدعم

اجلانب الأكادميي للطالبات؟
ومتنوعة،  كثرية  امل�شتقبلية  اخلطط 
مب�شتوى  الرتقاء  على  تركز  جميعها 
اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة وت��ط��وي��ر خ��دم��ات 
الإر�����ش����اد ال��ن��ف�����ش��ي وال�����ش��ل��وك��ي ل��دع��م 

اجلانب الأكادميي للطالبات.
ج��م��ي��ع ه���ذه ال���رام���ج واخل��ط��ط 
تتوافق باإذن اهلل مع روؤية اململكة ٢030 
حيث ن�شعى اإلى تقدمي برامج وخطط 
واق��ع��ي��ة ب��ا���ش��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ات ح��دي��ث��ة 
حتى نوفر بنية حتتية وبيئة اأكادميية 

متطورة.
كما اأن الوكالة ت�شعى اإلى تطوير 
الإمكانات والقدرات الب�شرية بالأق�شام 
الن�شائية، وت�شعى اإلى تطوير الأن�شطة 
الإر�شاد  وتفعيل  الإر�شادية  وال��رام��ج 
الأك��ادمي��ي؛ لإث���راء خ��رات الطالبات 
املعرفية والروحية واملهارية، والثقافية 
والإب������داع������ي������ة وت����وع����ي����ة ال���ط���ال���ب���ات 

بحقوقهن وواجباتهن اجلامعية.

كيف يتم تفعيل وتعميق
حب اجلامعة يف نفو�ض الطالبات
وبث حب التعليم والتعلم فيهن؟

اأه������داف وك���ال���ة اجل��ام��ع��ة  اإح�����دى  اإن 
�شورة  تعزيز  ه��و  ال��ط��ال��ب��ات  ل�����ش��وؤون 
اجل���ام���ع���ة الإي���ج���اب���ي���ة ل��ل��م��ن�����ش��وب��ات 
ول��ل��م��ج��ت��م��ع ال���داخ���ل���ي واخل����ارج����ي، 
وت���ع���م���ي���ق ح�����ب اجل����ام����ع����ة يف ن��ف�����ش 
والتعليم  التعلم  حب  وبث  الطالبات، 
تعليمية  ب��ي��ئ��ة  ب��اإي��ج��اد  ي��ك��ون  ف��ي��ه��ن 
م��ن��ا���ش��ب��ة وت�����ش��ه��ي��ل ج��م��ي��ع اخل��دم��ات 
ل��ل��ط��ال��ب��ات وت��ع��ري��ف��ه��ن ب��ح��ق��وق��ه��ن 
وواج��ب��ات��ه��ن جت���اه اجل��ام��ع��ة، وي��ك��ون 
ذلك من خالل ال�شتماع لهن والإجابة 
اأ�شلوب  وا�شتخدام  ا�شتف�شاراتهن  على 
احل�����وار م��ع��ه��ن م���ن خ����الل امل��ج��ال�����ش 
ال���ط���الب���ي���ة والأن���������ش����ط����ة امل���ت���ن���وع���ة 
وال�����رام�����ج ال���ت���ي ت���ق���دم ل���ه���ن داخ����ل 
وب��اإ���ش��راف  الكليات  قبل  م��ن  الكليات 
�شوؤون  لعماده  الطالبات  �شوؤون  وكالة 
ال��ط��الب ب��وك��ال��ة اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش��وؤون 

الأكادميية والتعليمية.
اإن اإعطاء الطالبة كافة حقوقها، 
وت�����وف�����ري اأن�������ش���ط���ة م���ت���ن���وع���ة ت��ل��ب��ي 
رغ��ب��ات��ه��ا، وال���ش��ت��م��اع ل��ه��ا واح����رتام 
راأيها، كل ذلك يعمق حب اجلامعة يف 
حلما  لديها  ي�شبح  وبالتايل  نف�شها، 

للعلم والتعلم.
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أساتذة

دكتور محمد بن عيسى:
نسعى لالنتقال بالطالب من التلقي 

والتلقين إلى االستنباط والتفكير
ناجي  حممد  امل�شاعد  الأ�شتاذ  ي�شعى 
اإلى  التعليمية  ر�شالته  يف  عي�شى  بن 
لتغيري  ل��ل��ط��ال��ب  امل��ع��ل��وم��ة  ت���ق���دمي 
املتلقي  م��ن  ل��دي��ه  التعليمي  ال��ن��م��ط 
واأو���ص��ح  وال���ص��ت��ن��ب��اط.  التفكري  اإل���ى 
ي��رق��ي  ال���ط���ال���ب  ل�����دى  ال��ت��ف��ك��ري  اأن 
م���ن م���ه���ارات���ه يف اك��ت�����ش��اب امل��ع��ل��وم��ة 
بن  الدكتور  بنظر  فالعلم  وتفكيكها. 
ع��ي�����ص��ى ي��ق��وم ب��ال��ن��ق��د وال���ص��ت��ن��ب��اط، 
ال��ت��دري�����ش ر�شالة  ف��ك��ان��ت ر���ش��ال��ت��ه يف 
الطالب  اإع��ط��اء  م��ن خاللها  ي��ح��اول 
اأكر قدر من الثقة يف نف�شه واملعرفة 
التي متكنه اأن يكون عن�شرا فعال يف 

جمتمعه. 
حممد  بالدكتور  التقت  »اآف����اق« 
ن���اج���ي ب����ن ع��ي�����ش��ى، ال������ذي ���ش��ارك��ن��ا 
ع��دة  خ���الل  م��ن  التعليمية  جت��رب��ت��ه 

موا�شيع:

كيف كانت بداية
حياتك العلمية واملهنية؟

ك���ان���ت ب����داي����ة درا����ش���ت���ي يف ال��ت��ع��ل��ي��م 
در�شت  ثم  العا�شمة،  باجلزائر  العام 
الكيمياء  هند�شة  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���ش 
ب��ج��ام��ع��ة ه����واري ب��وم��دي��ن، ومتكنت 
م���ن احل�����ش��ول ع��ل��ى درج�����ة مت��ي��ز يف 
درا�شتي  بعدها  تابعت  البكالوريو�ش. 
بفرن�شا  نان�شي  بجامعة  امل��ا���ش��رت  يف 

ال���دك���ت���وراه  ع���ل���ى  وح�����ش��ل��ت   ،19٨9
وك��ان   ،199٤ بفرن�شا  ت��ول��وز  بجامعة 

بحثي للدكتوراه يف خمتر احلفز.

هل تتجاوز الكيمياء املختربات 
وترتبط بحياتنا الطبيعية؟

طبعا، فالكيمياء تعتر اأ�شا�ش احلياة، 
العمليات  وحتى  والهواء  اأج�شادنا  يف 
الطبقات  وتفاعل  بداخلنا،  احليوية 
امل��ح��ي��ط��ة ب��ك��وك��ب��ن��ا ب��ع��ن��ا���ش��ر، ف��ه��ذه 
ال��ت��ف��اع��الت ح��ول��ن��ا وال��ت��ي مت��ك��ن لنا 
احلياة على هذا الكوكب هي كيمياء، 
اليومية  الكيمياء مبعي�صتنا  وارتباط 
باأ�شياء ن�شتخدمها. ففي اململكة متلك 
الكيمياء ن�شيبا كبريا من �شناعتها، 
ال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ة  ال���������ش����ن����اع����ات  يف 
ويف  وال�شرب  الأك���ل  ويف  والكيماوية، 
ن�شيب  للكيمياء  اليومية  الرفاهية 

كبري منها.

من خالل عالقتك مع الطالب
يف تخ�س�ض الكيمياء، كيف تقّيم 

م�ستواه يف هذا التخ�س�ض؟
الطلبة  م��ع��دل  ي��ك��ون  ال��ع��ل��وم  كلية  يف 
متو�شطا، ففي الغالب يكون تخ�ش�ش 
ال��ك��ي��م��ي��اء ل��ي�����ش ال��رغ��ب��ة الأول�����ى ل��ه، 
�شنته  بعد  تالحظ  اأن  ت�شتطيع  لكن 
الطالب  ي�شبح  التخ�ش�ش  الأول��ى يف 

واأك����ر م�شاركة  ف��ي��ه  ان��دم��اج��ا  اأك����ر 
وت����ف����اع����ال، ف��امل�����ش��ك��ل��ة ت���ك���ون ���ش��ع��ف 
الطالب عن  والثقافة لدى  املعلومات 
التخ�ش�ش. فهذا ال�شعف ي�شّعب على 
الطالب �شنواته الأولى، وهذه امل�شكلة 
ن���ح���اول م��ع��اجل��ت��ه��ا م���ن خ���الل زي���ادة 
م��راع��اة  م��ع  التخ�ش�ش،  يف  تثقيفهم 
اخل��ل��ف��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ل���دي���ه���م، ف��ح��ني 
ي��ك��ّون ال��ط��ال��ب اأر���ش��ي��ت��ه ال�����ش��ل��ب��ة يف 
التخ�ش�ش يبداأ يف التفاعل والتقدمي 
يف درا�شته. فالطالب يحتاج اأن يتعرف 
على جمال الكيمياء الوظيفي يف �شوق 
العمل، فهذا يحفز رغبته يف ا�شتمراره 

يف التقدم بدرا�شة الكيمياء.

هل كانت �لكيمياء رغبة
يف بداية درا�ستك لهذا املجال؟

الطلبة  اأغ��ل��ب  مثل  كنت  احلقيقة  يف 
ت��ك��ن الكيمياء  ف��ل��م  اأدر���ش��ه��م،  ال��ذي��ن 
رغبة اأولى لقلة خلفيتي العلمية عن 
التو�شع  فاأحببت  الوا�شع،  املجال  هذا 
بالبيولوجيا  لرتباطه  التخ�ش�ش  يف 
والفيزياء والريا�شيات، فكان حمفزا 
التخ�ش�ش،  ب��ه��ذا  م��وا���ش��ل��ت��ي  يف  يل 
وم���ا ���ش��دين ل��ه��ذا امل��ج��ال ه��و حتفيز 
ال��ت��ف��اع��الت، ف��ال��ت��ح��ف��ي��ز ي�����ش��رع من 
ال�شناعات  التفاعل وهو مرتبط بكل 

الكيميائية.

حدثنا عن ر�سالتك
يف الدكتوراه ب�سكل خمت�سر؟

ك���ان���ت ر����ش���ال���ت���ي ح�����ول ال���ت���ف���اع���الت 
ت�شتعمل  ت���ف���اع���الت  وه����ي  امل���ح���ف���زة، 
عن�شر  لإ�شافة  حمفز؛  كعامل  الغاز 

مفاعل.

ر�سالتك يف التدري�ض؟
ر���ش��ال��ت��ي ك��ان��ت وم���ازال���ت ه��ي اإخ���راج 
ال���ط���ال���ب م���ن ق��وق��ع��ة احل���ف���ظ اإل���ى 

التفكري وال�صتنباط.

هل وجدت تفاعال من الطالب 
لر�سالتك العلمية يف التدري�ض؟

يف احل��ق��ي��ق��ة وج�����دت ت��ف��اع��ال ك��ب��ريا 
يريد  فالطالب  ال��ط��ال��ب،  ل��دى  ج���داً 
موهبته  اإظهار  على  ي�شاعده  حتفيزا 
يجعل  الذي  هو  فالتلقني  الإبداعية، 
ال��ط��ال��ب ي��ح��ف��ظ، وب���ال���ت���ايل يحبط 
الإبداع الذي لديه، ففي التخ�ش�شات 
وال�صتنباط  التفكري  يكون  العلمية 

عامال اأ�شا�شيا للنجاح.

حدثنا عن م�سريتك التعليمية
يف جمال الكيمياء؟

يف جامعة تولوز بفرن�شا اأ�شرفت على 
ر�شالة ماج�شتري، كما قمت بالتدري�ش 
يف جامعة هواري بومدين بالعا�شمة 

يف  الثالثة  مرحلتي  وكانت  اجل��زائ��ر، 
التدري�ش بجامعة امللك خالد؛ فبداأت 

بالتدري�ش �شنة 1٤٢6

يف املراحل التعليمية التي 
�سهدتها، كيف ت�سف التغيري 

الذي حدث للطالب الذين قمت 
بتدري�سهم؟

ا�شتطيع القول، اإنه مع تقدم التعليم، 
ا�شتيعابا  اأك���ر  ي��ك��ون  ي��اأت��ي  ك��ل ج��ي��ل 
واج���ت���ه���ادا م���ن ال�����ذي ق��ب��ل��ه، ب���ل اأين 
ال���ط���ال���ب يف  ا���ش��ت��ي��ع��اب  اأن  لح���ظ���ت 
اأعلى،  بالتخ�ش�ش  الأخريني  ال�شنتني 
عمن  بالتخ�ش�ش  ال��راغ��ب��ني  وازدي����اد 
ق��ب��ل��ه��م، ف��ال��ت��غ��ي��ري يف ال��ت��ع��ل��ي��م جعل 
ال��ط��ال��ب اأق�����ل ات���ك���ال ع��ل��ى الأ����ش���ت���اذ، 
وف��رة،  اأك���ر  اأ�شبحت  الآن  فاملعلومة 
واأ�شبح الطالب ميار�ش املجال العملي 

يف تخ�ش�شه اأكر من ذي قبل. 

ماذا عن البحث العلمي يف اجلامعة 
من خالل تخ�س�ض الكيمياء؟

يف ق�����ش��م ال��ك��ي��م��ي��اء ن���ط���ور خم���ت���رات 
احل����ف����ز، حم����ف����زات ت�����ش��اع��د يف ت��ط��ور 
البرتوكيماوية،  املجالت  يف  ال�شناعات 
حدث  وقد  م�شاندة.  خمتراتنا  وتكون 
ت��وا���ش��ل م��ع م��دي��ن��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز 
للبحث العلمي، وقمنا بعمل م�شرتك مع 

�شركات مثل : �شابك واأرامكو، كما  قام 
م�شرتك  بعمل  خمتراتنا  اأع�شاء  اأح��د 
تكوين  اإلى  بالإ�شافة  �شابك،  �شركة  مع 
طلبة املاج�شتري يف البحث العلمي، اأحد 

مهام خمتراتنا يف اجلامعة

ر�سالة اأخرية لطلبة الكيمياء؟
اأهمية احلر�ش على  اأكرر للطلبة  دائما 
ا�شتغالل هذه ال�شنوات الأربع من خالل  
املعلومات  اأكر قدر ممكن من  حت�شيل 
يف جماله، فالطالب ميلك م�شاد رعدة 
يف اجل��ام��ع��ة ل��ل��م��ع��ل��وم��ة، م���ن الأ���ش��ت��اذ 
واملقالت  العلمية،  واملراجع  املكتبة  اإل��ى 
عليها  احل�شول  ي�شتطيع  التي  العلمية 
���ش��ن��وات حت�شيل  ف��ه��ذه  الأن����رتن����ت،  يف 
يحر�ش الطالب فيها على احل�شول على 
املعلومة؛ لت�شاعده يف التقدم يف جماله، 
وخ���دم���ة ب��ل��ده ح���ني م���ا ي�����ش��ب��ح ج��اه��زا 
فالكيمياء  ال��ع��م��ل،  ���ش��وق  يف  للم�شاركة 
الطالب  فم�شتقبل  ومثري،  وا�شع  جمال 
يعتمد على همته يف البحث عن املعرفة 

التي تنري الب�شرية.
ويف كلمتي الأخرية اأحب اأعر عن 
املكان الذي يرفع  امتناين؛ لأك��ون بهذا 
فالعلم  احلياة،  درج��ات  لأ�شمى  الإن�شان 
هذه  ت��ق��دمي  يف  ف��اع��ل  وك�شخ�ش  �شمو، 
املعرفة ي�شمو امتناين جلعل مهمتي يف 

تقدمي العلم هي مهمتي يف احلياة.
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أساتذة

مرام كداش
وبدور حنش

ال�شيدلة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  م�����ش��اع��دة  ك�����ش��ف��ت 
الدكتورة داليا املغا�شلة،  عن اأبرز التحديات 
التي تواجه الكلية، م�شرية اإلى م�شكلة قلة 
ال�شعوديني  التدري�ش  هيئة  اأع�����ش��اء  ع��دد 
وحمدودية القدرة على ا�شتقطاب كفاءات 
غري �شعودية؛ مما يبطئ من وترية �شرعة 

التطور.
وقالت: اإن الو�شول اإلى الأ�شياء ذات 
اأنها  م��وؤك��دة  ال�شهل،  ب��الأم��ر  لي�ش  القيمة 
اغرتبت عن منطقتها للدرا�شة يف �شن 1٨ 

عاما، وما زالت بعيدة عن منطقتها.
اأجرته  ال��ذي  واأ�شافت خالل احل��وار 
معها »اآفاق«: يف كل مرحلة درا�شية ي�شخر 
يف  كبري  دور  ولنيتنا  يدعمنا،  من  لنا  اهلل 
من نقابلهم ومن نختار ليبقى يف حياتنا، 
وب���ال���ع���ادة ن��ح��ن ن�����ش��ت��م��ر م���ع الأ���ش��خ��ا���ش 

الذين لديهم اأهداف م�شابهة لأهدافنا.

ماهي مهام وم�سوؤوليات
م�ساعدة عميد الكلية؟

العملية  م�شوؤوليات متعددة منها: متابعة 
الطالبات،  ب�شطر  والأكادميية  التعليمية 
اإين مكلفة  ال��ت��دري�����ش، حيث  اإل���ى  اإ���ش��اف��ة 
التخ�ش�ش،  جم��ال  يف  م��ق��رري��ن  بتدري�ش 
ومتابعة الأن�شطة الطالبية واحلر�ش على 
اعتمادها  مت  التي  للخطة  وفقا  اإمت��ام��ه��ا 
من وكالة العمادة ل�شوؤون الطالب، متابعة 
حما�شرات  وتن�شيق  الأك���ادمي���ي  الإر����ش���اد 
توعوية �شحية ونف�شية للطالبات، متابعة 
�شالمة  على  واحلر�ش  الدرا�شية  القاعات 
واحلر�ش  والروجكرت  الكمبيوتر  اأجهزة 
على اإبقائها نظيفة، والتبليغ يف حال وجود 

طلبات لل�شيانة وتقنية املعلومات.

ما الأهداف الإدارية والأكادميية 
التي تطمحون لتحقيقها يف كلية 

ال�سيدلة؟
ه���ن���اك اأه�������داف ع���دي���دة م��ن��ه��ا الأه������داف 
الإداري����ة: كتطبيق روؤي���ة وم��ه��ام واأه���داف 
اإل��ى  تهدف  اجلامعة  اأن  وحيث  اجلامعة، 
امل�����ش��اه��م��ة يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ف�����اإن   كلية 
ن�شر  يف  امل�شاهمة  على  حري�شة  ال�شيدلة 
الوعي  ون�شر  ع��ام  ب�شكل  ال�شحي  ال��وع��ي 
عن  خ��ا���ش  ب�شكل  ب���الأدوي���ة  يتعلق  ف��ي��م��ا 
ال��ذي  ب���ه«  ن��ه��ت��م  ب��رن��ام��ج »دواوؤك  ط��ري��ق 
يقدم زيارات توعوية للمدار�ش يف املنطقة.

وم�����ن الأه�����������داف، خ���ل���ق ب��ي��ئ��ة ع��م��ل 
�شحية للع�شوات يف هيئة التدري�ش وبناء 
للكلية  ب��الن��ت��م��اء  و���ش��ع��ور  ت��ع��اون��ي��ة  روح 
وللجامعة. كما اأن هناك اأهدافا اأكادميية، 
ك���ت���ط���وي���ر ط������رق ال���ت���دري�������ش وحت��وي��ل��ه��ا 

يف  امل��ح�����ش��ورة  التقليدية  ال��ط��رق  م��ن 
تفاعلية  ح��دي��ث��ة  ل���ط���رق  امل��ح��ا���ش��رة 
ت�شرك الطالبات يف العملية التعليمية 
وجت����ع����ل م���ن���ه���م  اأك�������ر م�����ش��وؤول��ي��ة 
ق��م��ت بتغيري  ت��ع��ل��م��ه��م. وق����د  ع���ن 
ط��رق ال��ت��دري�����ش يف م���واد ال��ت��داوي 
ل����رتك����ز ع���ل���ى مت���ك���ني ال���ط���ال���ب���ات 
م���ن م���ه���ارات م��ع��ي��ن��ة م��ث��ل م��ه��ارات 

املري�ش وتقدمي  الت�شال وحم��اورة 
ال�شت�شارة عند �شرف الدواء.

الأه��������داف،  ���ش��م��ن  م����ن  اأن  ك���م���ا 
الأكادميي من   احل�شول على العتماد 

ACPE وهي املنظمة الأمريكية امل�شوؤولة 
ع���ن م��ن��ح الع��ت��م��اد الأك����ادمي����ي  ل��رام��ج 

ال�شيدلة خارج اأمريكا.
وق�����د ق��م��ن��ا ك���ف���ري���ق ع���م���ل ب��رئ��ا���ش��ة 
عميد  ال�شيعري،  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 
ال���ك���ل���ي���ة  ب���ت���ح���دي���ث اخل���ط���ة ال���درا����ش���ي���ة 
ل��رن��ام��ج دك���ت���ور ���ش��ي��ديل وف���ق���ا مل��ع��اي��ري 
اجل����������ودة  امل���ح���ل���ي���ة وال����ع����امل����ي����ة.  ون��ح��ن 
العتماد  على  للح�شول  التقدمي  ب�شدد 

الأكادميي من اأمريكا.

ماذا عن روؤيتكم ال�سرتاتيجية 
للتطوير يف الكلية؟

ك��م��ا ���ش��ب��ق اأن ذك������رت: ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل��ي��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وخ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع وال��ع��م��ل��ي��ة 
ال���ب���ح���ث���ي���ة داخ�������ل ال���ك���ل���ي���ة ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق 

بتخ�شي�ش ال�شيدلة.

ما التحديات
التي تواجه الكلية؟ 

م��ن اأب����رز ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه الكلية 
نعاين  نحن  لذلك  ن�شبيا،  ج��دي��دة  كونها 
م���ن ق��ل��ة ع����دد اأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش 
ال�������ش���ع���ودي���ني وحم�����دودي�����ة ال����ق����درة ع��ل��ى 
الأكفاء  التدري�ش  هيئة  اأع�شاء  ا�شتقطاب 
غ����ري ال�������ش���ع���ودي���ني؛ مم����ا ي����وؤخ����ر ���ش��رع��ة 
اأعباء  لديهم  الأع�����ش��اء  اإن  حيث  التطور، 
مع  مقارنة  عالية  اإداري��ة  ومهام  تدري�شية 
بع�ش الكليات العريقة، مما يجعل الرتكيز 

يف مهام التطوير والإبداع اأكر �شعوبة.

يف م�سريتك التعليمية العديد
من الإجنازات واخلربات

هل كان الطريق �سهال
للو�سول اإليها؟

ل ي���وج���د ����ش���يء ذو ق��ي��م��ة ي���ك���ون ط��ري��ق 
ال��و���ش��ول اإل��ي��ه ���ش��ه��ال، ف��ق��د اغ��رتب��ت عن 
منطقتي للدرا�شة يف �شن 1٨ �شنة و مازلت 

بعيدة عن منطقتي.

من الداعمني لك يف م�سريتك 
العلمية والعملية؟

من  لنا  اهلل  ي�شخر  درا�شية  مرحلة  كل  يف 
يدعمنا، ولنيتنا دور كبري يف من نقابلهم 
ن��خ��ت��ار ليبقى يف ح��ي��ات��ن��ا، وب��ال��ع��ادة  وم���ن 
نحن ن�شتمر مع الأ�شخا�ش الذين لديهم 
اأه�������داف م�����ش��اب��ه��ة لأه���داف���ن���ا، ���ش��دي��ق��ات 
الدرا�شة يف الريا�ش و�شديقات الدرا�شة يف 
لندن الذين اأ�شاركهم اأجمل الذكريات كان 
لهم دور كبري يف جناحي. واأهلي بالطبع يف 
جميع مراحل درا�شتي و�شاأظل ممتنة لهم 

بقية عمري.
الالتي  ال�شديقات  الوقت احلايل  يف 
ت��ع��رف��ت ع��ل��ي��ه��ن يف اجل���ام���ع���ة ق���دم���ن يل 
ان�شمامي  منذ  احتجته  ال��ذي  الدعم  كل 
للدكتور  والتقدير  ال�شكر  وك��ل  للجامعة، 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����ش��ي��ع��ري ال����ذي اأع��ط��اين 
ه���ذه ال��ف��ر���ش��ة واآم�����ن ب��ام��ت��الك��ي ال��ق��درة 
اأوؤم���ن  اأك���ن  مل  ال���ذي  الإداري  العمل  على 

بامتالكه.

ما ال�سر خلف تطوعك
لتدري�ض الفيزياء؟

كانت هناك مدر�شة �شعودية يف لندن حتتاج 
ملدر�شات لتدري�ش جميع التخ�ش�شات ومن 
الفيزياء، وكان لدي وقت فراغ يف  �شمنها 
اأيام ال�شبت )عطلة نهاية الأ�شبوع( وراأيت 
من واجبي جتاه وطني الذي منحني هذه 
ب�شيطا يف  �شيئا  اأرد  اأن  الفر�شة لالبتعاث 
فكانت  ال�����ش��خ��ي��ة،  ال��ع��ط��اي��ا  جميع  م��ق��اب��ل 
ان�شمامي  قبل  للتدري�ش  جميلة  جتربة 

لل�شلك الأكادميي.

كلمة تختمني بها هذا احلوار؟
اأت���ق���دم ب��ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر مل��ع��ايل م��دي��ر 
اهلل  رج��اء  فالح  الدكتور  الأ�شتاذ  اجلامعة 
النه�شة  يف  املبذولة  جهوده  على  ال�شلمي 
و�شكرا  الأ���ش��ع��دة؛  جميع  على  باجلامعة 
اإت��اح��ة هذه  على  »اآف���اق«  ل�شحيفة  جزيال 

الفر�شة اجلميلة.

بطاقة
املغا�شلة. اأحمد  داليا  • د. 

�شيدلية  علوم  بكالوريو�ش   •
من جامعة امللك �شعود.

ال�����ش��ي��دل��ة  يف  م��اج�����ش��ت��ري   •
الإكلينيكية و قوانني ال�شيدلة 

.UCL من جامعة لندن
• دكتوراه من جامعة لندن يف 

تخ�ش�ش ممار�شة ال�شيدلة.

د. داليا المغاسلة:
نقص حاد في الكوادر 
الوطنية المؤهلة يحد

من انطالق كلية 
الصيدلة

العدد 236  |  12 صفر 1440  |  21 أكتوبر 2018



ضيوف الجامعة

فضاءات

شوق يحيى، وبشائر الغامدي

اأك�����د مم��ث��ل ���ش��رك��ة اأوراك��������ل يف امل���وؤمت���ر 
ال���وط���ن���ي ال���ث���ال���ث ل��ك��ل��ي��ات احل���ا����ش���ب و 
املعلومات يف اجلامعات ال�شعودية، اخلبري 
الطريف  نزار  الأ�شتاذ  ال�شركة  التقني يف 
اأوراك����ل واجل��ام��ع��ات هي  ب��ني  اأن العالقة 
دع���م و���ش��راك��ة يف ذات ال��وق��ت، لف��ت��ا من 
خ��الل احل���وار ال���ذي اأج��رت��ه معه »اآف���اق« 
اأوراك��ل حتر�ش بدورها على دعم  اأن  اإلى 
لأوراك��ل  اأكادميية  هناك  اأن  كما  ال�شباب، 
يف 30 جامعة يف اأنحاء اململكة، تخرج منها 
ما يقارب ٤0 األف طالب يف ال�شعودية منذ 

عام 1993م و حتى الآن:

بداية نرتك لكم امل�ساحة
للتعريف ب�سخ�سكم؟

ن����زار ال��ط��ري��ف، خ��ري��ج ج��ام��ع��ة الأم���ري 
�شلطان، كلية علوم احلا�شب ٢015، خبري 

تقني لدى �شركة »اأوراكل«.

�سركة اأوراكل موؤ�س�سة ذات باع كبري 
يف الدولة، ما جمال عملها؟

اأوراك������ل يف جم���ال تقنية  ���ش��رك��ة  ت��ع��م��ل 
امل��ع��ل��وم��ات م���ن م���ع���دات ون���ظ���ام ت�شغيل 
وغريها، بالإ�شافة اإلى توجهها حاليا لل� 
»كالود«، كما اأن جمال عملها ل يقت�شر 
ع��ل��ى ج��ل��ب الأرب��������اح ل��ل�����ش��رك��ة، ل��وج��ود 
م�شت�شارين تقنيني بالإ�شافة اإلى الدعم 

وجمالته الكثرية.

العالقة را�سخة بني اأوراكل 
واجلامعات ال�سعودية، ما اأ�سا�ض تلك 

العالقة، هل هي �سراكة اأم دعم؟
العالقة بني اأوراكل واجلامعات هي دعم 
و�شراكة يف ذات الوقت، فاأوراكل حتر�ش 
ب����دوره����ا ع���ل���ى دع�����م ال�������ش���ب���اب، ول��دي��ن��ا 
اأك��ادمي��ي��ة اأوراك����ل يف ث��الث��ني جامعة يف 
اأنحاء اململكة، وخرجنا ما يقارب اأربعني 
 1993 ع��ام  ال�شعودية من  يف  األ��ف طالب 

حتى الآن.

ح�سب جمالها وطبيعتها
هل تهتم ال�سركة باأق�سام بعينها

يف اجلامعات اأم اأن خدماتها
مفتوحة على كل التخ�س�سات؟

نزار الطريف: نسعى لبناء وتوسيع الشراكة
بين أوراكل وجامعة الملك خالد

من جهة التخ�ش�شات،  فاملجال الرئي�ش 
هو  اأوراك����ل  ت�شتقطبه  م��ا  غالبا  ال���ذي 
جم�����ال ت��خ�����ش�����ش��ات ع����ل����وم احل���ا����ش���ب 
اإل��ى  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��رجم��ي��ات،  وهند�شة 
يكون  اأن  مينع  ل  لكن  املعلومات،  نظم 
اإدارة  يف  متخ�ش�شون  موظفون  لدينا 
الأعمال ميتلكون خلفية م�شرتكة بني 

علوم احلا�شب و نظم املعلومات.

حدثنا عن دوركم يف جمال
التدريب العملي اأثناء فرتة

الدرا�سة اجلامعية؟
توفر اأوراك��ل ثالثة اأن��واع من التدريب 
ال��ت��ع��اوين  ال���ت���دري���ب  الأول:  امل���ه���ن���ي، 
التخرج  الطالب قبل  به  والذي يلتحق 
 Oracle والثاين:  اأ�شهر،  ل�شتة  وميتد 
Internship ومدته �شنة بعد التخرج، 
اإل�����ى اأخ������رى تبتعث  اأي�������ش���ا م���ن ف����رتة 
اإل��ى مكاتبها يف  اأوراك���ل بع�ش الطالب 

دبي واأوروبا واأحيانا اأمريكا.
اإ�����ش����اف����ة اإل�������ى اأن����������واع ال���ت���دري���ب 
ت��دري��ب��ات  ب�����ش��ك��ل دوري  اأوراك������ل  ت��ع��ق��د 
توفرها عن  الرودكت،  متخ�ش�شة يف  
�شركاء  ك��ان��وا  ���ش��واء  لها  �شركاء  ط��ري��ق 
اأنحاء  يف  مهنيني  �شركاء  اأو  اأكادمييني 

اململكة.

النجاح يف جمالت العلم واملعرفة 
يحتاج ل�سفة الف�سول ب�سكلها 
الإيجابي، براأيكم كيف ميكن 

للجامعات تنمية ذلك النجاح؟
الف�شول  اإل���ى  يحتاج  امل��ج��الت  ه��ذه  يف 
واليجابية، وبالن�شبة للتعليم اجلامعي 
ف��ه��و غ��ال��ب��ا ل ي��ت��ج��اوز ن��ط��اق امل��ن��اه��ج 
يفتقد  اآخ��ر  وم��ن جانب  واملحا�شرات.  
الطرف  يف  يوجد  م��اذا  ملعرفة  الطالب 
الآخ�����ر، وم����اذا يتطلب م��ن م���ه���ارات و 
خرات توؤهله للعمل بعد التخرج خارج 

نطاق املناهج.
ل����ذل����ك ع���ل���ى اجل����ام����ع����ة ت��وج��ي��ه 
بال�شركات  اهتمامها  وتكثيف  الطلبة 
ال��ت��ي ت��ف��ت��ح اأف���ق���ا ل��ل��ط��ال��ب؛ لك��ت�����ش��اب 
يتم  اأن  يجب  كما  وال��ت��دري��ب،  اخل���رة 
رب����ط ال���ط���ال���ب ب���ه���ذه ال�������ش���رك���ات قبل 
عما  فكرة  لديه  تتكون  بحيث  التخرج، 

ينتظره بعد التخرج.

على اأية معايري يتم اختيار الطلبة 
للعمل اأو التدريب باأوراكل؟

اأوا���ش��م اجلامعة  امل��ع��دل  اأوراك����ل ل يعد  يف 
ال��ت��ي ت��خ��رج م��ن��ه��ا ال��ط��ال��ب م��ع��ي��ارا يتم 
اختياره بناًء عليه، بل يتم اختيار الطالب 
اأخ����رى وه���ي: ال�����ش��ه��ادات  بح�شب م��ع��اي��ري 
ال���ت���ي ت�����ش��ري اإل������ى اأع���م���ال���ه خ������ارج ن��ط��اق 
بع�ش  اإل��ى  بالإ�شافة  اجلامعية،  الدرا�شة 
ال�شمات املهمة كاإقدام الطالب على التعلم 

و املعرفة، و علو هّمته الإيجابية.

ما الذي �سجع اأوراكل
لأن تكون الراعي الر�سمي
للموؤمتر الوطني للحا�سب؟

ما �شجعها هو هدفها يف امل�شاهمة يف كافة 
اجلامعات، حيث ترغب اأوراكل باأن تكون 
ويف  ال�شعودي،  يف  لل�شباب  الأول  الداعم 

ال�شعودية  يف  لكن  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع 
حتديدا حتاول اأن تعقد �شراكات باأق�شى 
وال�شابات؛  ال�شباب  مل�شاعدة  ممكن  ق��در 
ل��ي��ك��ون��وا ع��ل��ى ق����در م���ن اخل�����رة ال��ت��ي 
راأ�����ش العمل  ي��ك��ون��وا ع��ل��ى  ت��وؤه��ل��ه��م لأن 
يف امل�����ش��ت��ق��ب��ل، وم��ط��ل��ع��ني ع��ل��ى اأح����دث 
اأن  على  حتر�ش  اأنها  كما  التكنولوجيا، 
ت��ك��ون ج���زءا ف��ع��ال م��ن املحققني ل��روؤي��ة 

٢030 يف اململكة.

ما الآليات التي تعتمدونها
يف تو�سيل م�سروعاتكم

لطلبة اجلامعات؟
لرفع  اجلامعات  يف  �شركائنا  طريق  عن 
م�شتوى الطالب تقنيا، كذلك عن طريق 
ب���رام���ج حت��ف��ز ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى الخ�����رتاع 
اخل��رة،  لديهم  يكون  بحيث  والب��ت��ك��ار، 

فندعمهم نقدم لهم ما يلزم يف التدريب، 
اإلى تعليمهم على كيفية �شركات  اإ�شافة 
���ش��غ��رية م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و 

ندعمهم بالتكنولوجيا نف�شها جمانا.

ما الذي مييز برامج اأوراكل
عن غريها من �ل�سركات �لتي تقدم 

برامج الت�سغيل الإداري املتكامل؟
ال�شوق  يف  الوحيدة  ال�شركة  هي  اأوراك���ل 
ال��ت��ي متتلك ب���ورت ف��ول��ي��و ك��ام��ل ���ش��واء 
من  غ��ريه��ا  اأو  ال�شحابية  اخل��دم��ات  يف 
اأوراكل  اأن  اإلى  بالإ�شافة  اخلدمات، هذا 
البيانات«  اأقوى �شركة يف جمال »قواعد 

.Database

نود اأن نعرف مو�سع اأوراكل
من �سروط �لتقييم �لدويل ومدى 

تطابق �سروط �لتوظيف فيها
مع متطلبات �سوق العمل العاملي؟

ال��ت��وظ��ي��ف ك�صروط  اأوراك�����ل يف  ���ص��روط 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ش،  ���ش��رك��ة ع��امل��ي��ة يف  اأي 
اأف�شل  اأوراك����ل  ل��دى  اأن  اإل���ى  ب��الإ���ش��اف��ة 
تقييمات  ب��ح�����ش��ب  ال���ع���امل  يف  امل��وظ��ف��ني 
ال��ت��ي تطلبها  ع��امل��ي��ة ع��ال��ي��ة، وامل��ع��اي��ري 
اأوراك�������ل يف ال�����ش��ع��ودي��ة ه���ي ذات���ه���ا ال��ت��ي 
ذل����ك يعتمد  ت��ط��ل��ب��ه��ا يف اخل������ارج، وك����ل 
على ماهية الوظيفة لأن كل وظيفة لها 

معايريها اخلا�شة.

ما هي املتطلبات الالزمة للح�سول 
على �سهادات اأوراكل املعتمدة؟

 ٤0 م��ن  اأك��ر  ت�شمل  اأوراك���ل  �شهادة  اأول 
�شهادة، فلكل منتج لأوراك��ل يوجد عليه 
���ش��ه��ادة. ب��ال��ن�����ش��ب��ة مل��ت��ط��ل��ب��ات ال�����ش��ه��ادة، 
فنحن ل نطلب من املتدرب اإل اأن يجتاز 
اأن يتدرب  ال��ط��ال��ب  الخ��ت��ب��ار، وب��اإم��ك��ان 
منتجات  ط��ري��ق  ع��ن  الخ��ت��ب��ار  قبل  اأوًل 
بي�ش  وال��دات��ا  كاجلافا  اخلا�شة  اأوراك����ل 
النرتنت،  على  متوفرة  فكلها  وغريها، 
 Oracle Academy كما لدينا يف موقع
�صروط   ،Oracle University وم��وق��ع 

وكيفية الدرا�شة لهذا الختبار.

ما هي الفائدة التي تعود
على املتدرب لدى اأوراكل من ناحية 

توفري فر�ض وظيفية اأكرب؟

ومن  العمل  ل�شوق  م��وؤه��ل  �شيكون  اأول 
اأي منتج،  اأوراك��ل يف  يح�شل على �شهادة 
ي���ك���ون م���وؤه���ال ل�����ش��وق ال��ع��م��ل وم���وؤه���ال 
ل���دى  ح���ت���ى  اأو  اأوراك���������ل  يف  ل���ل���وظ���ائ���ف 
القطاع احلكومي،  اأو حتى يف  مناف�شيها 
ال��وزارات  اأوراك���ل يف جميع  لأن منتجات 
وال�����ش��رك��ات يف ال�����ش��ع��ودي��ة وب��ق��ي��ة اأن��ح��اء 
ل�شهادة  املتدرب  امتالك  اأن  كما  العامل، 
على  تف�شيال  يعطيه  ذات����ه  ب��ح��د  ف��ه��ذا 

غريه يف �شوق العمل.

من وجهة نظر اأوراكل ما هي معايري 
�سوق العمل الدولية اليوم؟

عما  ت��غ��ريت  ال��ي��وم  العمل  ���ش��وق  معايري 
اأ�شبحت  ح��ي��ث  ال�����ش��اب��ق،  يف  عليه  ك��ان��ت 
ال�شحابية  احل��و���ش��ب��ة  يف  خ���رة  تتطلب 
ب��ال��ل��غ��ات احل��دي��ث��ة كاجلافا  وال���رجم���ة 
�شكريبت، اإ�شافة اإلى القدرة للعمل على 
التقنيات اجلديدة والذكاء ال�شطناعي.

حدثنا عن الختبارات الدولية
التي تقدم من معهد �سناع احللول 

للتدريب ب�سراكة من اأوراكل 
للمتدربني لتوؤهلهم لأن يكونوا 

معتمدين دوليا؟
ي��ع��د م���ع���رتف به  اأي اخ��ت��ب��ار لأوراك�������ل 
ع��امل��ي��ا، ول��ي�����ش ل�����ش��ه��ادت��ه ���ش��الح��ي��ة مل��دة 
حم����ددة، ف��غ��ال��ب��ا ال�����ش��رك��ات الخ����رى اأو 
املناف�شني لأوراكل يف العامل، ل�شهاداتهم 
�شالحية موؤقتة، بحيث تنتهي بعد �شنة 
ذلك  بعد  الطالب  في�شطر  �شنتني  اإل��ى 

لأخذها من جديد.

هل هناك �سراكة بني �سركات 
تقنية املعلومات كاأوراكل وجامعة 
امللك خالد حتديدا لتقدمي برامج 

تدريبية اأو دورات؟
بني  ال�شراكة  وتو�شيع  بناء  على  نعمل 
اأننا  كما  خالد،  امللك  وجامعة  اأوراك���ل 
هذا  يف  املخت�شني  م��ع  الت��ف��اق  ب�شدد 
اأك��ادمي��ي��ة  ال�����ش��اأن يف اجل��ام��ع��ة؛ لفتح 
جامعة  ط���الب  ي��ك��ون  بحيث  اأوراك������ل، 
امللك خالد على اطالع باآخر التقنيات، 
التي  امل��ب��ادرات  م��ن  الكثري  يوجد  كما 
�شنعمل عليها وننفذها يف امل�شتقبل مع 

اجلامعة.
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أحمد الشهراني: تعزيز الثقة بين الطالب
وجهات التدريب رهن بانضباطهم والتزامهم

شوق يحيى
وبشائر الغامدي

ب�شركة  املبيعات والأعمال  اأكد م�شت�شار 
يحيى  اأح��م��د  الأ���ش��ت��اذ  للتقنية،  اب��ت��ك��ار 
اآل فا�شل ال�شهراين، اأن بناء الثقة بني 
الطالب وال�شركة التي �شيتدرب بها يتم 
ب�شاعات  والتزامه  ان�شباطه  من خالل 
ال��������دوام، وح���ب���ه ل��ل��ع��م��ل ���ش��م��ن ف��ري��ق 
لالبتكار يف جمال  و�شعيه  واح��د،  عمل 
ع��م��ل��ه. وك�����ش��ف خ����الل احل������وار ال���ذي 
»اآف���اق« خ��الل م�شاركته يف  اأجرته معه 
املوؤمتر الوطني الثالث لكليات احلا�شب 
اأن  ال�شعودية،  اجلامعات  يف  واملعلومات 
�شمن  خططا  ت�شع  اأن  اجلامعات  على 
قبل  الطالب  يح�شل  بحيث  مناهجها، 
اأحد  اأك��ر يف  اأو  �شهادتني  التخرج على 
جمالت التقنية �شواء اأجهزة اأو برامج؛ 
لي�شهل قبوله ب�شركات القطاع اخلا�ش 

املتخ�ش�شة يف جمال درا�شته.

هل للجامعة دور اأ�سا�سي يف 
تخريج طلبه حمرتفني ميتلكون 

خربة يف تقنية املعلومات؟
اأ���ش��ا���ش��ي��ا  دورا  ل��ل��ج��ام��ع��ة  اأن  ���ش��ك  ل 
وحموريا يف تخريج طلبة متمكنني يف 
مبختلف  الآيل  احلا�شب  علوم  جم��ال 
بال�شرورة  لي�ش  اأن��ه  غري  تخ�ش�شاته، 
اأن ميتلكوا تلك اخلرة الكافية يف هذا 
املجال. فلي�ش ذلك من مهام اجلامعة، 
واإمنا توفر التعليم والتوجيه ال�شحيح 
ل��ل��ط��ال��ب ل��ي��ك��ون ُم��ه��ي��اأً ل��دخ��ول �شوق 
ال���ع���م���ل، �����ش����واء ب���ال���ق���ط���اع احل��ك��وم��ي 

اأواخلا�ش.

هل هناك جهات تقدم التدريب 
والدعم للطلبة خارج الكلية؟

نعم هناك العديد من جهات التدريبية 
ال���ت���ي مي��ك��ن ل��ل��ط��ال��ب الل���ت���ح���اق بها 
ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ع���ل���ى  واحل���������ش����ول 
وال��ت��ي  درا���ش��ت��ه،  جم���ال  يف  تخ�ش�شية 
ميكن له من خاللها تنمية مواهبه اأو 

قدراته ليكون جاهزاً للعمل.

من وجهة نظرك كيف ت�ستعيد 
ال�سركات ثقتها بالطلبة 

املتدربني؟
مي��ك��ن حت��ق��ي��ق ذل����ك م���ن خ����الل ع��دة 
نقاط منها الن�صباط واحلر�ص على 
الطالب يف  بالتدريب، جدية  النتظام 
التدريب وال�شتفادة منه، اإظهار واإبراز 
اإمكاناته التي تعك�ش حقيقة ا�شتفادته.

ما اأ�سباب انح�سار جمالت 
التوظيف خلريجي احلا�سب 

الآيل يف �سركات الكمبيوتر وهو 
جمال جزئي من جمالت متعددة 

يف هذا التخ�س�ض؟
ي���رج���ع ذل����ك ل��ل��ث��ق��اف��ة ال���ع���ام���ة ل��دى 
ال���ك���ث���ري م����ن ال����ط����الب وال���ط���ال���ب���ات، 
التوظيف  جهات  بع�ش  جهل  وك��ذل��ك 
ب��ط��ب��ي��ع��ة اح���ت���ي���اج���ه���ا م����ن خ��ري��ج��ي 
تخ�ش�شات احلا�شب الآيل املختلفة، اإذ 
باأي  العمل  اخلريجني  لأول��ئ��ك  ميكن 
جهة حكومية اأواأهلية للعمل يف اأق�شام 

تقنية املعلومات املوجودة بها.

كيف ميكن للجامعة اأن تتخل�ض 
من فكرة اأن الطالب جمرد 

متدرب، وكيف يكون هناك ثقة 
بني الطالب وال�سركة ليكون 

موظفا بها بعد التدريب؟
تلك  م��ن  تتخل�ش  اأن  للجامعة  ميكن 
الفكرة اإذا قامت بتعليم الطالب ب�شكل 
اأك���ادمي���ي ج��ي��د واح�����رتايف، اإذ يف ه��ذه 
جيدا  وممثال  �شفريا  �شيكون  احل��ال��ة 
�شيتدرب  ال��ت��ي  اجل��ه��ة  ل��دى  جلامعته 
الطالب  الثقة بني  بناء  واأم��ا عن  بها. 
وال�شركة التي �شيتدرب بها؛ فيتم ذلك 
من خالل ان�شباطه والتزامه ب�شاعات 
الدوام، وحبه للعمل �شمن فريق عمٍل 
واحد، وكذلك �شعيه لالبتكار يف جمال 
مقرتحات  اأو  اأف��ك��ار  خ��الل  م��ن  عمله 

جديدة اأو ا�شتحداث برامج تتوافق مع 
ن�صاط ال�صركة التي يتدرب بها، ولي�ص 
بال�شرورة اأن يتم تعيينه بذات ال�شركة 
فر�شة  يجد  رمب��ا  اإذ  بها،  يتدرب  التي 

وظيفية اأف�شل ب�شركة اأخرى.

من وجهة نظرك ما هي اأهم 
البنود التي توؤ�سل الروابط بني 

اجلامعات والقطاع اخلا�ض؟
الثقة اأول، ثم و�شوح الروؤية والهدف 
عقبات  اأي  وت��ذل��ي��ل  ال��ط��رف��ني،  ب���ني 
ق��د حت��ول دون حتقيق ذل��ك م��ن ِقبل 

الطرفني.

هل تعترب ال�سهادة املهنية مطلبا 
من �سمن متطلبات ال�سركات؟

�شك  ب��ال  ول��ك��ن��ه��ا  ب��ال�����ش��رورة،  لي�شت 
ع����ام����ال م�������ش���اع���دا ل���ل���ح�������ش���ول ع��ل��ى 
ال���وظ���ي���ف���ة، ب����ل رمب�����ا ت���ك���ون ع��ن�����ش��را 
ُم���رج���ح���ا يف ح������الت ال���ت���ف���ا����ش���ل ب��ني 

املتقدمني للعمل.

هل �سرط �لوز�ر�ت
الذي يتطلب خربة خم�ض �سنوات 

واأكرث يعترب تعجيزا للطلبة 
�خلريجني وحجة لإغالق

الباب يف وجوههم؟
اإذ ك���ي���ف مي��ك��ن  اأع���ت���ق���د ذل������ك،  ن���ع���م 
م��ن  ي��ت��م��ك��ن  اأن  ل��ل��ط��ال��ب اخل����ري����ج 
احل�����ش��ول ع��ل��ى ت��ل��ك ال�����ش��ن��وات من 
اخلرة، والتي لن تاأت اإل من خالل 

ممار�شته الفعلية للعمل.

اأين ميكن للطالب التدرب ليكت�سب 
اخلربة التي توؤهله للوظيفة؟

ميكنه التدرب يف ال�شركات املتخ�ش�شة 
ال�شركات  ب��اإح��دى  ك��ان  ���ش��واء  بالبلد، 
اأو م���ن خ��الل  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة،  ال��ع��امل��ي��ة 

ال�شركات الوطنية يف ذات التخ�ش�ش.

هل تقدم �سركة ابتكار للتقنية 
تدريبا جمانيا للطلبة؟

نعم، ولكن لأعداد حمدودة جدا ووفق 
خطة مدرو�شة ومو�شوعة لذلك.

كيف ميكن تدريب الطلبة 
اخلريجني واإدخالهم �سوق العمل، 

حيث اإنهم ل ميتلكون اخلربة 
الكافية؟

ي���ت���م ذل�����ك م����ن خ�����الل و����ش���ع خ��ط��ط 
ومتوافقة  وحم���ددة  ناجحة  تدريبية 
مع احتياجات ومتطلبات �شوق العمل.

ما هي الآلية التي يجب
اأن تعمل عليها اجلامعات

لتخريج طلبة ميلكون عدة 
�سهادات لدورات متكنهم

من احل�سول على وظائف؟
ت�شع خططا  اأن  اجلامعات  على  يجب 
اأن  وق��ب��ل  اأن���ه  بحيث  مناهجها  �شمن 
يح�شل  اأن  ي��ج��ب  ال���ط���ال���ب،  ي��ت��خ��رج 
منتجات  باأحد  اأك��ر  اأو  �شهادتني  على 
التقنية �شواء اأجهزة اأو برامج؛ لي�شهل 
ق���ب���ول���ه ب�������ش���رك���ات ال���ق���ط���اع اخل���ا����ش 

املتخ�ش�شة يف جمال درا�شته.
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الرأي الجامعي

عندما يكون الشعب 
وزارة إعالم

اأزم���ة مت��ر بها بالدنا؛  ك��ل  ال�����ش��وؤال يتكرر عند  اإع��الم��ن��ا �شعيف؟ ه��ذا  ه��ل 
الت�شاوؤل  ه��ذا  اإ�شباع  على  باملحاولة  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  فت�شتعل 
الأح��داث  مواكبة  ج��دا يف  �شعيف  اإعالمنا  ب��اأن  البع�ش  ي��رى  طرحا، حيث 
الذي   الهتمام  نعي�شها  التي  الق�شايا  كافة  يعط  مل  اأن��ه  يف  �شعفه  ويكمن 
ر�شائله من  اأغلب  اإنه يركز على بث  ملكانتنا )كدولة عظمى(، حيث  يرتقي 
على  تركز  لالأ�شف  والتي  علينا،  املح�شوبة  والقنوات  املحلية  قنواته  خالل 
على  بع�شها  وتركز  الغري،  عند  �شورتنا  حت�شني  تخدم  ل  �شطحية  ق�شايا 

برامج ترفيهية تاأخذ اغلب فرتات العر�ش يف تلك القنوات.
وهناك من يتهم اإعالمنا باأنه ل ميتلك الأدوات التي متكنه من طرح 
نعي�شها،  اأو  مت�شنا  التي  الق�شايا  معظم  ح��ول  وا�شح  موقف  وبيان  حلول 
فال�شيوف هم اأنف�شهم يدورون على معظم الرامج يف قنواتنا لي�ش لديهم 

ما يقدمونه اأبدا فال اأ�شلوب جريء يف الطرح ول قوة يف املنطق.
ون��ح��ن ك��دول��ة ق��وي��ة يف خمتلف امل��ج��الت نحتاج لإع���الم ق��وي يدافع 
اأن ي�شرحوا وميرحوا يف  عن ق�شائنا ب�شكل فوري ول ننتظر من الآخرين 
الق�شايا التي مت�شنا كدولة وك�شعب وجتعلهم يطلقون الإ�شاعات والأراجيف 
التي قد ت�شو�ش على اأفكارنا، ثم نبداأ يف تكذيب هذه الإ�شاعات ويكونوا قد 
اإ�شاعاتهم واأفكارهم لأكر عدد من �شعوب العامل،  تقدموا علينا يف اإي�شال 

فلم يعد اأحد ي�شدقنا.
فلدينا  واإخال�شهم،  ال��رج��ال  ول  امل��ال  ينق�شها  ل  احلمد  وهلل  بالدنا 
كل  متابعة  اإعالمنا  من  نحتاج  فقط  ل��الإع��الم،  وزارة  ذات��ه  بحد  هو  �شعب 
واملدفوع  واملوجه  الإع��الم احلاقد  التي يروجها  الأكاذيب  ليدفع  ما مي�شنا 
القنوات  م�شاهدة  فعند  وم�شداقيته،  ذمته  ب��اع  اإع��الم  العمالت؛  بكافة  له 
الف�شائية وخا�شة الناطقة بالعربية لبع�ش الدول؛ جتد باأن اأغلب براجمها 
امل��ح��اور ونف�ش ال�شور  ج��اءت من خم��رج واح��د وم��ن م�شدر واح��د، فنف�ش 
كل  يف  بوطننا  وال��زج  �شورتنا  ت�شويه  همها  وك��ل  امل�شادر  ونف�ش  واللقطات 
ق�شية، وكاأننا �شبب مبا�شر فيها؛ لذلك نحتاج اإعالما يخرج للعامل ول يقبع 
خلف قنواتنا التي تبث لنا فنحن نعرف وطننا ونعرف نقاوة و�شدق ما نقوم 
به؛ ولكن احلمالت واملوؤامرات التي حتاك �شدنا حتتاج لأعالم قوي يفر�ش 

هيبتنا ك�شعودية عظمى.

محمد ابراهيم العسيري
نائب المشرف العام

وقفة

اأجواء املدن بتدهور  يتزايد ارتباط تلّوث 
الأط��ف��ال، حيث  الكبار ونق�ش منو  �شحة 
اأم��را���ش  ح����دوث  اجل���و يف  ت��ل��وث  يت�شبب 
القلب  واأم��را���ش  الأن��ف  وح�شا�شية  الرئة 
الدماغية  وال�شكتة  ال��دم��وي��ة  والأوع���ي���ة 
وال��َع��َت��ه ال��ذه��ن��ي، ب��الإ���ش��اف��ة اإل���ى خف�ش 
العقلية  الأمرا�ش  وزي��ادة  الذكاء  م�شتوى 

والربو لدي الأطفال.
وث��ب��ت اأن ال��ت��ل��وث اجل���وي ي��زي��د من 
املبكرة، وحديثا وجدت  ال��ولدات  خماطر 
اأجزاء من م�شببات تلوث اجلو يف م�شيمات 
املا�شي  ال�شهر  درا�شة  ون�شرت   ال��وال��دات، 
اأن الأطفال يف بريطانيا ي�شتن�شقون كمية 
مرتفعة من جزيئات الكربون املنبعث من 
بالديزل وهم يف  العاملة  ال�شيارات  عوادم 
يف  وحتى  ملدار�شهم  واإيابا  ذهابا  طريقهم 

الف�شول ومالعب املدر�شة.  
تلوث اجلو متهم باأنه ال�شبب الأكر 
يف ت���ده���ور ال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة ل��الأورب��ي��ني، 
حلوايل  »املبكرة«  الوفاة  يف  يت�شبب  حيث 
اإن مدينة مثل  اأوروب��ي، بل  األف  اأربعمائة 
ل��ن��دن و���ش��ل ت��ل��وث اجل���و فيها اإل���ى م��داه 
اأن ت�شله يف  يف �شهر واح��د وهو املفرو�ش 
عام كامل بح�شب معايري منظمة ال�شحة 

العاملية.    
الأم��ث��ل  ف���اإن احل��ل  وبطبيعة احل���ال 
التلوث  خف�ش  هو  البيئية  املع�شلة  لهذه 

اجل��وي لأق�شى درج��ة، وحتى ن�شل لهذه 
اخل��ط��وات  بع�ش  هنا  ن�شتعر�ش  امل��رح��ل��ة 

الواجب اتخاذها حلماية اأنف�شنا:
الهواء:  ملوثة  الطرق  جتنب  اأول: 
حيث ال�شري يف ال�شوارع غري امللوثة وذات 
م��زروع��ة  ن��ب��ات��ات  وب��ه��ا  املنخف�شة  امل��ب��اين 
وم���رور  امل�����ش��اة  ب��ني  تف�شل  جانبيها  ع��ل��ى 
الهواء  لتلوث  التعر�ش  يخف�ش  املركبات 

مبقدار قد ي�شل اإلى %60.
ث��ان��ي��ا: ا���ش��ت��خ��دام ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات على 
اأج����ه����زة اجل��������والت م���ث���ل ال���ت���ي ط��ورت��ه��ا 
جامعة »كنجز كوليج« ملدينة لندن وتبني 
م�����ش��ت��وي��ات ال��ت��ل��وث يف ك���ل اأج������زاء ل��ن��دن 

فيختار املرء املناطق الأقل تلوثا.
ث���ال���ث���ا: جت���ن���ب ال���ق���ي���ام ب��ال��ري��ا���ش��ة 
)امل�شي اأو الرك�ش( خالل �شاعات الذروة، 
واأف�شل الأوقات هي التي قبل بداية تلك 

الفرتة.
على  الكمامة  لو�شع  داع��ي  ل  رابعا: 
اأغ��ل��ب��ه��ا غ��ري م�شمونة  ف��ك��ف��اءة  ال���وج���ه؛ 
بجانب  مرتفعة  التلوث  ت�شريب  ون�شبة 
على  الكمامة  ارت����داء  م��ن  التنف�ش  �شيق 

الوجه.
خ��ام�����ش��ا: ت���ن���اول ال��ط��ع��ام ال�����ش��ح��ي؛ 
الأك�شدة  تقاوم  مواد  على  لحتوائه  نظرا 
م��ث��ل فيتامني ���ش��ي وغ����ريه، وامل��ت��وف��رة يف 

الفواكه واخل�شروات.

�شاد�شا: تغطية عربات الأطفال: فلقد 
اأثبتت درا�شة اأجريت هذا العام اأن الأطفال 
زي���ادة عن  م��ن %60  اأك���ر  اإل���ى  يتعر�شون 
الكبار، وذلك عائد لقامة الأطفال )�شواء 
اأو املدفوع يف عربة( تكون يف  املا�شي منهم 
اأغلب الأحوال بارتفاع اأقل من مرت. وبهذا 
ت��ك��ون ق��ري��ب��ة م��ن ع����وادم ال�����ش��ي��ارات التي 
تنفث الغازات واجلزيئات املت�شببة يف تلوث 
اأج�شاد  يف  املناعة  اأجهزة  اأن  بجانب  اجل��و، 
وين�شح  ب��ع��د.  مت��ام��ا  تكتمل  مل  الأط���ف���ال 
تلوثا  الأك����ر  ال��ط��رق  بتجنب  ال��ب��اح��ث��ون 
واإ�شارات  احلافالت  مواقف  عن  والبتعاد 
املرور )حيث تقف ال�شيارات عندها فرتات 
م��ن ال���زم���ن( وب��ت��غ��ط��ي��ة ع��رب��ات الأط��ف��ال 
حمتملة  ك��ان��ت  اإذا  بال�شتيكية  ب��اأغ��ط��ي��ة 
وه��ذه  احل���ار  اجل��و  الطفل خا�شة يف  م��ن 
الذي  اإمن��ا تقلل من تلوث اجل��و  ل متنع، 

ي�شتن�شقه الطفل.
اأف�شل  ب��اأن  للقول  اأخ���رى  م��رة  نعود 
ال�شبل ملواجهة تلوث الهواء يف املدن، تبداأ 

من املركبات.
التي  املحركات  اإن��ت��اج  يف  ال��ب��دء  ولعل 
جو  يف  الأم��ل  على  يبعث  بالكهرباء  تعمل 
الوقت  ال��ع��امل يف  م��دن  تعي�شه  اأن��ق��ى مم��ا 
احل��ايل، وه��و الأم��ر ال��ذي �شرعت العديد 
م����ن ال�������دول ب���ال���وع���د يف ت��ن��ف��ي��ذه خ���الل 

ال�شنوات القادمة.

كيف تتجنب تلوث الجو

الفن ضرورة حياة
علي المنتشري 

كلية الطب

عندما ننطق بكلمة فن؛ فاإنه تلوح يف الأفق مالمح تتخللها الكثري من معاين اجلمال، 
مما يجعل من ي�شاهدها حتت تاأثري عقلي وفكري، فتبداأ النفو�ش يف تغيري مبداأ الجتاه 
الأحادي اإلى الجتاهات العديدة، ت�شتنطق الروح باأ�شكال مو�شوعية وواقعية ون�شبية. 

وحترك فيها املياه الراكدة لت�شبح وا�شعة الإدراك. 
لزمانه، ولديه ح�ش  �شابقا  ويكون  يفكر بطرق غريبة مميزة  الذي  والفّنان: هو 
هائل، ي�شاهم يف تنمية ما حوله. ففي وقتنا احلا�شر اأ�شبح كل من �شعد منرا، اأو وقف 

خلف كامريا ليظهر من خالل اأي و�شيلة اإعالمية يعتر نف�شه فنانا.
ومن اخلطاأ الذي نرتكبه بحق جمتمعنا اأن يعطى هذا الو�شف ملن لي�ش اأهال له؛ 
لأنه يف احلقيقة يفتقد للكثري من مهارات اإي�شال الر�شالة، فال يعلم ماذا يريد ونحن 

كذلك ل نعلم ماذا يريد ول ميلك اأب�شط املقومات؛ لكي يحمل لقب فن.
ول  املزعومة،  ب�شدق موهبتهم  يعتقدون  ال��ذي جعلهم  اجلو  اأعطاهم  هناك من 
�شك باأن املجتمع كان له دور يف اإفراز مثل هذا الفن؛ لأننا نفتقر لوجود الأجواء املنا�شبة 

والتي من خاللها تتطور هذه الفنون ويكر الإقبال عليها لكت�شاف كل فنان.
فكان واجبا علينا ال�شعي لتطوير كافة الأدوات، التي تعيننا على اإخراج فنان راق 
اأ�شيل يعك�ش ما يعي�شه  ميثلنا  ون�شخر كافة الإمكانات التي تتوافر لنا لإيجاد فن 
املجتمع ويواكب التغيريات التي تطراأ، لذلك الفن الهادف �شرورة للعي�ش يف احلياة 

كاملاء والطعام.

هل نعود إلى القلم؟
واأنبلها  العلمية  الأدوات  اأج��م��ل  م��ن 
كان  حيث  »القلم«،  مقاما:  واأ�شرفها 
اأول اآية نزلت »اْقراأ وربك الأكرم )3( 

الذي عّلم بالقلم )٤(.
عز  اهلل  اأن  م��ق��ام��ا  ب���ه  وي��ك��ف��ي 
وج���ل ق���د اأق�����ش��م ب���ه »ن وال��ق��ل��م وم��ا 
ي�������ش���ط���رون« ول���ك���ن ����ش���ار اأك����رن����ا ل 
ي���ويل ق��ل��م��ه اه��ت��م��ام��ا، ح��ي��ث ���ش��ارت 
خ��ط��وط م��ع��ظ��م ال���ط���الب وغ��ريه��م 
املختلفة  امل��ج��الت  امل��وظ��ف��ني يف  م��ن 
لأنهم هجروا  م��ق��روءة؛  وغ��ري  �شيئة 
كتاباتهم على  ج��ل  و���ش��ارت  الأق���الم 
لوحة املفاتيح، ف�شعفت املوهبة التي 
هجر  م��ن  خ��ّط  وي�شوء  ت�شتعمل،  مل 

الكتابة زمانا. 
واحل�������رف ال���ع���رب���ي م����ن اأج���م���ل 

احل������روف يف ج��م��ال��ي��ات��ه. ف��ل��م��اذا ل 
نعطي اأنف�شنا واأبناءنا جمال للكتابة 
 . للخط  وحت�شينا  للموهبة  تنمية 
اأن احلفظ  وفوق هذا وذاك ل نن�شى 
وثبات العلم يتقيد بالكتابة اأكر مما 

يثبت بالقراءة. 

العلم �شيد والكتابة قيده 
 قيِّد �شيودك باحلبال الواثقة

   
اأن حفظة  ال��رتاث  اأمثلة يف  ولنا 
ال���ق���راآن ك��ت��ب��وه ع��ل��ى األ�����واح اخل�شب 
م������رات وم�������رات ح���ت���ى ي���ر����ش���خ���وا م��ا 

حفظوا.
ه���ذه ر���ش��ال��ة ل���الآب���اء والأم���ه���ات 
الأّم����ة �شفحة يف  لأب��ن��اء  اأن جت��ع��ل��وا 

الأ�شبوع لكتابة ن�ش خمتار، وانظروا 
تنظيم  اأ�شابيع مع  عّدة  بعد  النتيجة 
ال��ن�����ش��و���ش عالية  ول��ت��ك��ن  ال���دف���رت. 
كما  القيم  و�شناعة  واجل���ودة  املكانة 
حت�شن القراءة اجلهرية، حينها نكون 
قد اأخذنا بطريف العلم قراءة وكتابة. 
واأ�شفنا خلقا قوميا يبني اأمة؛ ليكون 
اجليل اجلديد هو اللبنة التي ن�شعها 

يف بناء اأّمة الإ�شالم.
اأن جن��ع��ل  اأي�������ش���ا  ي��ح�����ش��ن  ك���م���ا 
جم�����ال ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة وال��ت��ح��ف��ي��ز مل��ن 
وق��راءت��ه  الإم��الئ��ي��ة  كتابته  تتح�شن 
ال��ذخ��رية  دائ���رة  تت�شع  وخ��ط��ه. حتى 
والأداء.  احل��ف��ظ  يف  وهمته  اللغوية 
وكتابة  اأقالمنا  اإل��ى  معا  عدنا  فهال 

خواطرنا؟!

د. آمال هاشم البرير 
كلية العلوم واآلداب
والمجتمع برجال ألمع

د. علي سعيد 
القحطاني
أستاذ مشارك، كلية الطب 
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الرأي الجامعي

 - ال�شيق  للتاريخ  جت���اوز  ال�شعر  يف 
الزمان واملكان، ويف الق�شيدة جت�شيد 
ملاذا نقراأ حزن غرينا،  خللود وعدم. 

وذاك التجلي لدواخلهم املرَهقة؟
فكاأن كل �شاعر ير�شدنا للطريق 
الذي نتجاوز به حتميات حياتنا، من 
مي��ل��ك ت�����ش��وره ل��ل��ذات واحل���ي���اة، من 
ال�شقاء،  ب��ن��ا  اأمّل  ك��ي��ف  ل��ل��رب  يحكي 
داخلنا  التج�شيد  هذا  كل  ي�شنع  من 
ل��رق��ى يف مت��ث��ي��ل ال��ل��غ��ة، م���ن يعيد 
م��ادي��ة  ق��ي��دت��ه��ا  ال��ت��ي  اإن�شانيتنا  ل��ن��ا 
بنا  مت�شك  الق�شيدة  وك���اأن  احل��ي��اة، 
فنحلق  اجل��م��ود،  حياة  من  لتنت�شلنا 
نكون،  فيما  الأو���ش��ح  روؤي��ت��ن��ا  لنكون 
فمفرداتهم مل تكن فقط لأن ُنعجب 
ون�شج  حياة،  اأ�شطر  بل  مبوهبتهم، 
لكن  امل��وؤ���ش��ل��ة،  م�شاعرنا  جت��رب��ة  يف 
ي���رددوا علينا  اأن  ال��ذي يجرهم  م��ا 

الشاعر يجعل من مأساته قصيدة
ق�شائدهم كالر�شالة؟ يقول اأدوني�ش 
عن �شركون »بو�شفها هي، ل بو�شفها 
وزنا اأو نرا، الكتابة عنده وجوٌد اآخر 
داخ����ل ال����وج����ود«، ���ش��رك��ون امل��ت��ج��اوز 
ل��ت�����ش��ن��ي��ف��ات ال��ق�����ش��ي��دة م���ن ال��ن��ر 
خلف  للتنظيم  ي��ل��ت��ف��ت  ل  وال������وزن، 
يكون  ال��وزن  ففي  ال�شعري،  النتماء 
ت��رك��ي��ز ال�����ش��اع��ر ع��ل��ى ال�����ش��ك��ل وه���ذا 
حتديد  وه��ن��ا  ق��ب��ل��ه،  لل�شعار  ان��ت��م��اء 
هذا  لل�شاعر،  ال�شعرية  املوهبة  م��ن 
الذي تخلى عنه �شركون وغريه من 
النتماء،  عن  تخلو  الذين  املبدعني 

واجتهوا للذات ال�شاعرة.
ف��ف��ي ���ش��ع��ر ����ش���رك���ون وو���ش��ف��ه، 
الق�شيدة  ���ش��ك��ل  ع��ل��ى  اأب����دا  ت��رك��ز  ل 
اإمن���ا  ل����ل����وزن،  اأو  ل��ل��ن��ر  وان��ت��م��ائ��ه��ا 
تاأخذك الكلمات لدواخلها وللو�شف 
ل�شركون  اأق���راأ  فعندما  فيها،  البليغ 

وا�شمها؛  الق�شيدة  اأن�شى  اأن  ميكن 
ل��ك��ن ل اأن�������ش���ى ال���و����ش���ف، ال��ت�����ش��ب��ي��ه 
الذي ي�شنعه من الكلمة لتخدم ذاته 
والتجربة، لهذا اأجده اأجدر ال�شعراء 
الذين قراأت لهم، واأقربهم لتج�شيد 
ال��ت��ج��رب��ة. ف��ال�����ش��ع��ر ل��دي��ه ه��و اأك��ر 
اللغة،  خلف  م��ن  لغة  م��ف��ردات،  م��ن 
هذا ال�شاعر حني يجعل من ماأ�شاته 

ق�شيدة.
امل���ف���ردات ك��ث��رية وال��ل��غ��ة تخدع 
تعمق  اأحيانا، لكن قليل من  ال�شعور 
داخ������ل ال���ل���غ���ة ل��ي��ج��ع��ل م����ن ���ش��ع��وره 
ح��ق��ي��ق��ة ل زي����ف ل��ي��ج��ع��ل امل���ف���ردات 

طائعة له.
يف ن����ظ����ري ه�����و اأح��������د ال��ق��ل��ي��ل 
املتمكنني من اللغة، من جعل حلظة 
ال�شعر  ال�شعر حياة، وجعل حياته يف 

حياته يف اللغة.
عماد عامر عسيري 
طالب باإلعالم واالتصال

صعوبات التعلم..
كيف نحتويهم؟ 

شذى عبدالخالق الشريف  
علوم الحاسب

كلية العلوم واآلداب بأحد رفيدة 
 

هناك يف املجتمع فئة لي�شت بقليلة حتتل �شريحة كبرية بيننا، األ وهي 
فئة »�شعوبات التعلم« ويف البداية يجب التعريف ب�شعوبات التعلم.

التعليم  اأو بطء يف  يعانون من �شعوبة  التعلم« هم من  »�شعوبات 
وفهم املناهج، وهذا يحدث لعدة اأ�شباب فيمكن اأن تعود لأ�شباب وراثية، 
فكرة  وه��ي  الفهم،  على  ق��ادري��ن  لي�شوا  اأنهم  يعني  ل  وه��ذا  نف�شية.  اأو 

خاطئة متاما.
فذوي �شعوبات التعلم ي�شتطيعون فهم مناهجهم الدرا�شي، ولكن 
بطريقة معينة ومناهج خا�شة بهم، واأي�شا من الأ�شياء الأكر �شيوعا 
اأن هناك من يعتقد اأن هذه الفئه ل ت�شتطيع التعاي�ش مع النا�ش، واأنها 

تعتر من فئة التخلف العقلي.
وهذا العتقاد غري �شحيح  لأنهم ي�شتطيعون العي�ش كاأي �شخ�ش 
اأكر  اأن يبدعوا، ويكونوا موهوبني. ففئة �شعوبات التعلم من  وميكن 

الفئات املظلومة يف املجتمع.
فلالأ�شف هناك �شعف يف عدد ف�شول التعليم واملدر�شني املخت�شني 

يف جميع املدار�ش واملراحل واأي�شا املناهج ل تنا�شبهم.
اإن فئة �شعوبات التعلم هي التي نراها جتل�ش يف ال�شف الأخري، وهي 
التي نراها تريد اأن تتعلم؛ ولكنها ل ت�شتطيع لعدم توفر البيئة املنا�شبة 
باأ�شلوب خا�ش بها من خالل توفري ف�شول  اأن تتعلم  لها، فهي حتتاج 
العاديني،  الطالب  مع  العي�ش  ي�شتطيعون  لأنهم  العادية؛  املدار�ش  يف 
ويح�شلون  اأح��الم��ه��م  ك��ل  �شتتحقق  ي��ري��دون  م��ا  لهم  يتوفر  وع��ن��دم��ا 
املوؤثرة  ال�شخ�شيات  و�شي�شبحون من  كاأقرانهم  التعليم  على حقهم يف 

واملفيدة يف املجتمع.

أهمية الوعي 
القانوني

محمد مانع عبدالرحمن العمري  
يف  القانوين  الوعي  اأهمية  تكمن 
اإدراك اأهميته وجوهره احلقيقي، 
وهو تنظيم العالقات بني الأفراد 
يف امل���ج���ت���م���ع، مم����ا مي��ك��ن��ه��م م��ن 
ح��ف��ظ ح��ق��وق��ه��م وج��ع��ل��ه��م اأك���ر 
في�شبح  العملية؛  للحياة  فهما 
امل��ج��ت��م��ع اأك����ر ان�����ش��ب��اط��ا، وتقل 
ف��ي��ه ع���دد اخل��الف��ات واجل��رائ��م. 
وهذا يخفف العبء على اجلهات 
ال��ق�����ش��ائ��ي��ة يف ال���دول���ة وي�����ش��اه��م 
يف ب��ن��ائ��ه��ا وت���ق���دم���ه���ا. وواج�����ب 
ال�شخ�ش القانوين جتاه جمتمعه 
ن�شر الثقافة القانونية عن طريق
و�شائل التوا�شل الجتماعي والن�شرات الأ�شبوعية؛ ليتحقق من ذلك 
الهدف الأ�شمى وهو فهم القانون وا�شتيعابه، وبذلك يتمكن من تقبله 

والنقياد لأوامره ونواهيه وتطبيقها عن قناعة.
واحلياة  القانونية  الثقافة  بني  متبادلة  عالقة  فهناك  لذلك؛ 
دقيق  نظام  على  الكون  وتعالى  �شبحانه  اهلل  خلق  حيث  الجتماعية، 
جدا. وعا�ش الب�شر منذ اآلف ال�شنني على اأنظمة؛ لأنه علم ماأخوذ من 
املتعارف  النواحي يف حياتهم ومن  ويدخل يف جميع  الب�شرية  احلياة 
اأه��م م�شادر  والتقاليد، وهي من  العرف  الب�شر  اأنظمة  ب��اأن من  عليه 

القانون ومنها بداأت الأنظمة تتنوع وتنت�شر.
ومن مزاياه اأنه مواكب وملبي للحاجات الب�شرية، ولذلك هناك 
واملجتمع  ال��ف��رد  وعلى  واملجتمع،  ال��ف��رد  بها  يلتزم  اأن  يجب  واج��ب��ات 
مل��ا لل�شخ�ش وم��ا عليه م��ن ح��ق��وق، وواج��ب��ات ومعرفة  ال��وع��ي اجليد 
املوؤ�ش�شات  وب���ني  وب��ي��ن��ه  املجتمع  اأف����راد  وب���ني  بينه  ال��ع��الق��ات  ح���دود 
احلكومية، وعدم اأحقيته يف الدفاع عن نف�شه بحجة اجلهل بالقانون 

للمبداأ الذي ين�ش على »عدم جواز العتذار بجهل القانون«.

ي�����ش��ت��ك��ي ال��ك��ث��ري م���ن امل���روؤو����ش���ني يف 
املوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة من نتائج 
تقييم اأدائ��ه��م، وال��ت��ي ق��د ي��رون��ه��ا، يف 

كثري من الأحيان، غري عادلة.  
التقييم،  نتائج  من  تذمروا  وقد 
حتقيق  التقييم  عملية  ي��ف��ق��د  ح��ي��ث 
اجلدوى والفوائد املرجوة منها والتي 
ال�صعف  ن��ق��اط  ع���ن  ل��ل��ك�����ص��ف  ت��رم��ي 
لإ���ص��الح��ه��ا، وت��دع��ي��م ن��ق��اط ال��ق��وة، 
ف���ع���دم اع������راف امل���روؤو����ص���ن ب��ن��ق��اط 
ال�شعف يوؤدي ل�شعوبة عالجها، حيث 
تكون عبئا مزدوجا على الإدارة يتمثل 
يف اإق���ن���اع امل���روؤو����ص���ن ب���وج���ود ن��ق��اط 
جانب،  من  عالجها  ي�شتوجب  �شعف 
من  املعاجلة  عمليات  يف  وم�شاركتهم 

جانب اأخر.
ول����ك����ن ك����ي����ف ي���ت���ح���ق���ق اق���ت���ن���اع 
املعلنة؟   التقييم  بنتائج  امل��روؤو���ش��ني 
وه������و م����ا ي��ت��ط��ل��ب ت���ب���ن���ي ال����روؤ�����ش����اء 
م�شتويات  تقييم  يف  العلمية  للمناهج 
العتماد على  بدل من  العاملني  اأداء 
ال��ت��خ��م��ني، وال���ش��ت��ن��ت��اج��ات وامل��واق��ف 
التي  الذاتية  ال�شخ�شية واخل�شائ�ش 
الأخطاء  من  كثري  يف  الروؤ�شاء  ُتوقع 
املق�شودة وغري املق�شودة، وهذا يحقق 

تقييم أداء العاملين
اأهداف عملية التقييم للطرفني. 

ل  الأداء:  معايري  حت��دي��د  اأول: 
املوؤ�ش�شات،  جميع  يف  املعايري  تتطابق 
ول��ك��ن ب��غ�����ش ال��ن��ظ��ر ع��ن ذل���ك يجب 
وا����ش���ح���ة  امل����ع����اي����ري  ه������ذه  ت����ك����ون  اأن 
ل���ل���م���روؤو����ش���ني و���ش��ه��ل��ة ال����ش���ت���خ���دام 

للروؤ�شاء.
الأداء  م�����ش��ت��وى  ق��ي��ا���ش  ث���ان���ي���ا: 
ال��ف��ع��ل��ي: ف���واج���ب ال��رئ��ي�����ش يف ه��ذه 
املرحلة هو قيا�ش م�شتوى اأداء املوظف 
م���ن خ����الل عمليات  ع��ل��م��ي��ة  ب�����ش��ورة 
املالحظة واملتابعة، خا�شة فيما يتعلق 
ب��امل��ع��اي��ري غ���ري ال��ك��م��ي��ة وال���ت���ي يكر 
اخلدمية،  املوؤ�ش�شات  يف  ا�شتخدامها 
بالإح�شائيات  ال�شتعانة  ميكنه  كما 
وال���ت���ق���اري���ر ال���ت���ي ت�����ش��اع��د يف ق��ي��ا���ش 
حيادتيه  وج���وب  م��ع  الكمية  امل��ع��اي��ري 
ولي�ش  الأداء  م�شتوى  على  وت��رك��ي��زه 

املوظف نف�شه.
ث���ال���ث���ا: امل����ق����ارن����ة ب����ني امل��ع��اي��ري 
الفعلي،  الأداء  وم�شتوى  امل��و���ش��وع��ة 
ب�صرط كفاءة الرئي�ص ففي املرحلتن 
ال�������ش���اب���ق���ت���ني، ت��ك�����ش��ف الن����ح����راف����ات 
الإي���ج���اب���ي���ة وال�����ش��ل��ب��ي��ة ال��ف��ع��ل��ي��ة يف 
الظروف  مراعاة  مع  الأداء،  م�شتوى 

م�شتوى  على  �شلبا  امل��وؤث��رة  الأخ����رى 
امل�����واد  ن��ق�����ش  م���ث���ل  ال���ف���ع���ل���ي  الأداء 
ال��و���ش��ائ��ل  امل����ع����دات وغ���ريه���ا م���ن  اأو 

ال�شرورية لأداء العمل. 
التقييم-املناق�شة:  مقابلة  رابعا: 
مناق�شة املوظف يف نتائج تقييم اأدائه 
�شعفه  جوانب  اكت�شاف  على  ت�شاعده 
املوؤثرة �شلباً على اأدائه، وجوانب القوة 
م��ع احلر�ش  ت��ط��وي��ره��ا،  ال��ت��ي ميكنه 

على اأن يكون جو املناق�شة وديا.
 ومبا اأن عمليات التقييم يف كثري 
نف�شية  ب��ج��وان��ب  تتعلق  الأح��ي��ان  م��ن 
ل��دى ك��ل م��ن امل��روؤو���ش��ني وال��روؤ���ش��اء، 
منحهم  مت  م���ن  اأن  جن���د  م���ا  ف���ن���ادرا 
ت��ق��ي��ي��م��ا م��رت��ف��ع��ا ج����دا، ب��ال��رغ��م من 
بعدم  ي��ع��رتف��ون  ك��ذل��ك،  لي�شوا  اأن��ه��م 
اأح��ق��ي��ت��ه��م يف ذل�����ك، وم����ن مي��ن��ح��ون 
اأنهم  م��ن  بالرغم  منخف�شا،  تقييما 
�صعفهم،  ب��ن��ق��اط  ي��ع��رف��ون  ك���ذل���ك، 
ل���ذل���ك ع��ل��ى )ال��رئ��ي�����ش وامل����روؤو�����ش( 
يف  الأ�شا�شية  باملبادئ  التقيد  حماولة 
ال��ذات��ي  فالتقييم  التقييم،  عمليات 
يف  الوقوع  ع��دم  الطرفني،  على  يوفر 
الناجتة  النف�شية  والأزم���ات  الأخ��ط��اء 

عن مفاجاآت نتائج تقييم الأداء. 

د. أنجم أحمد عثمان
كلية المجتمع للبنات، أبها
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»إيفا 2018« يحتضن إبداعات فنانات عسير

اإيفا ٢01٨« فعالياته  يوا�شل »معر�ش 
اإق��ب��ال  و���ش��ط  ب��اأب��ه��ا،  بقرية املفتاحة 
ك����ب����ري م������ن اجل�����م�����ه�����ور. وي���������ش����ارك 
ب��امل��ع��ر���ش اأك����ر م���ن 100 ف��ن��ان��ة من 
فتيات و�شيدات منطقة ع�شري الالتي 
و90  ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة  ل���وح���ة   130 ع��ر���ش��ن 
�شموه  �شاهد  ثم  فوتوغرافية،  �شورة 
نفذها  التي  »زف��ي��ف«  لفعالية  عر�شا 
فعالية  وه��ي  زاه���ر،  اآل  ط���ارق  الفنان 
ف��ن��ي��ة مت��ك��ن امل�������ش���ارك م���ن م�����ش��اه��دة 
م���ع���امل اأب���ه���ا ال�����ش��ي��اح��ي��ة م���ن خ��الل 
 ،VR »ت��ق��ن��ي��ات »ال���واق���ع الف��رتا���ش��ي
والت�شوير   ،360 ب��زاوي��ة  وال��ت�����ش��وي��ر 

اجلوي يف قالب فني تقني.
»اإي��ف��ا ٢01٨«  م��ع��ر���ش  اأن  ي��ذك��ر 
الفنية  الور�ش  عدد من  على  ي�شتمل 
وور�ش خا�شة بالأطفال وحما�شرات 
ون�����دوات وح����رف ي���دوي���ة، وق��دم��ت 6 
ح��رف��ي��ات مب��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري ع��رو���ش��ا 
ح��ي��ة اأم�����ام اجل��م��ه��ور مل��ن��ت��ج��ات��ه��ن يف 
خم��ت��ل��ف احل�����رف ال���ي���دوي���ة، وك��ان��ت 
للرنامج  التابعات  امل�شاركات  ح��رف 
الوطني للحرف وال�شناعات اليدوية 
لل�شياحة  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  »ب������ارع« 
وال������رتاث ال��وط��ن��ي مب��ن��ط��ق��ة ع�شري 
وعجينة  ال�شبح  �شناعة  ع��ن  ع��ب��ارة 
الطبيعي وفن  اجل��ل��د  وح���رق  ال���ورق 
ال���ك���ورو����ش���ي���ة وال���دي���ك���وب���اج وال���ن���ول 
بال�شوف، حيث اأن حرفية النول من 

ذوي الحتياجات اخلا�شة.
العامة  الهيئة  ع��ام  مدير  واأ���ش��ار 
باملنطقة  الوطني  وال��رتاث  لل�شياحة 
امل���ه���ن���د����ش حم���م���د ال���ع���م���رة اإل������ى اأن 
ه������ذه امل�������ش���ارك���ة ج�������اءت م����ن خ���الل 
ال��وط��ن��ي للحرف  ال��رن��ام��ج  اه��ت��م��ام 
بال�شراكة  »بارع«  اليدوية  وال�شناعات 
مع القطاعات الأخرى ومنها جمعية 
م�شك اخلريية ومعهده للفنون، لفتا 
ي��ق��دم دع��م��ا لوج�شتيا  »ب����ارع«  اأن  اإل���ى 
حلوايل 300 حريف وحرفية يف منطقة 
بيانات  ق��اع��دة  اإل���ى  �شمهم  مت  ع�شري 
كافة  يف  لإ�شراكهم  بالرنامج  خا�شة 
التي  واملعار�ش  واملوؤمترات  الفعاليات 
يعزز  وخ��ارج��ه��ا مب��ا  املنطقة  ت��ق��ام يف 
اإلى  تهدف  التي  امل�شاركات  ه��ذه  دع��م 
املحافظة على هذه احلرف وتطويرها 
اأه����م خم��رج��ات اجل��ذب  اإل����ى  لتن�شم 

ال�شياحي يف منطقة ع�شري.
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إتجاهات التقنية

قمران سعوديان ينطلقان هذا العام
منال علي

للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  اأعلنت 
ت�شنيع  م���ن  الن���ت���ه���اء  ع���ن  وال��ت��ق��ن��ي��ة 
 B5 و   A ال�شناعيني  القمرين  واختبار 

وجاهزيتهما لالنطالق هذا العام.
وي���ح���ت���وي ه������ذان ال���ق���م���ران ع��ل��ى 
العديد من التقنيات املتطورة من بينها 

تتبع ما ل يقل عن 30 األف �شفينة حول 
ليكونا  ت��ط��وي��ره��م��ا؛  مت  وق���د  ال���ع���امل، 
ال�شناعية  الأق��م��ار  ال��ث��اين م��ن  اجل��ي��ل 

الدقيقة يف ال�شت�شعار عن ب�عد.
مت التاأكد من مطابقتهما للمعايري 
العاملية املن�شو�ش عليها، وذلك بوا�شطة 
اخ��ت��ب��ار اأج����ري ع��ل��ى ي��د جم��م��وع��ه من 
اخل������راء امل��خ��ت�����ش��ني مب���ج���ال ���ش��ن��اع��ة 

باململكة.   ال�شناعية  الأق��م��ار  وت��ط��وي��ر 
و�شارك يف ت�شنيعها واإنتاجها ما يقارب 
ومهند�شات  مهند�شني  م��ن  ف���ردا،   1٢0

ذوي خره عالية يف علوم الف�شاء. 
اإجن��ازا تقنيا  القمران  ه��ذان  ويعد 
ج���دي���دا، ي���ن���درج حت���ت خ��ط��ة امل��م��ل��ك��ة؛ 
التقنيات ال�شرتاتيجية، حيث  لتوطني 
اأن ذلك ياأتي �شمن اأه��داف روؤي��ة٢030، 

واه��ت��م��ام  ب��دع��م  التقنية  ه���ذه  وح��ظ��ي��ت 
����ش���دي���دي���ن م����ن ق���ب���ل خ������ادم احل���رم���ني 
عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 
ال�شمو  �شاحب  ع��ه��ده  وويل  �شعود،  اآل 
امل��ل��ك��ي الأم�����ري حم��م��د ب���ن ���ش��ل��م��ان بن 
عبدالعزيز، وذلك بتقدمي الدعم املادي 
املميزة  امل�شاريع  بهذه  للخروج  واملعنوي 

اإلى النور. 

سامسونج تنتج 
هاتفا بأربع كاميرات

بشائر الغامدي 

والذي   A9 جالك�شي  اجلديد  هاتفها  عن  �شام�شوجن  �شركة  اأعلنت 
اأرب��ع  ذك��ي ميتلك  ه��ات��ف  اأول  و�شيعد  ك��ام��ريات،  اأرب���ع  على  يحتوي 
ياأتي  الهاتف اجلديد  اأن   tech كامريات.  وذكر تقرير ن�شره موقع 
مع �شا�شة بقيا�ش 3،6 بو�شة، ومعالج �شنابدراجون 660 ثماين النواة 
وم�شاحة  بايت  قيقا   6 وذاك���رة  الثانية،  الفئة  لأج��ه��زة  واملخ�ش�ش 

تخزين داخلية ب�شعة 128 قيقا بايت. 
ك��م��ا ك�شف ال��ت��ق��ري��ر اأن اجل��ه��از ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ب��ط��اري��ة  كبرية 
بقدرة 3٨00 ملي اأمبري/�شاعة، كما يدعم ال�شحن ال�شريع وتقنيات 

احلماية بالب�شمة والتعرف على الوجه.
اأنها حتتوي على   التقرير  ذكر  الهاتف  الأرب��ع يف  الكامريات  وح��ول 
بك�ش  8 ميقا  120 وبدقة  بزاوية  الأول��ى عد�شة  عد�شات يف اخللف، 
 X2 وهي يف الأعلى، ويقع اأ�شفلها عد�شة تكبري f2.4/مع فتحة غالق
 24 بدقة  الرئي�شية  الكامريا  والثالثة عد�شة  بك�شل،  10 ميقا  بدقة 
للرتكيز  فهي  الرابعة  العد�شة  اأم��ا   ،f1.7/غالق وفتحة  بك�شل  ميقا 
ميقا   5 بدقة  البورتريه  �شور  مع  لتتنا�شب  لل�شورة  عمق  واإع��ط��اء 

f2.2 /بك�شل وفتحة غالق

ال مكان للتنمر في »إنستغرام«
بشائر الغامدي 

ك���������ش����ف ت����ط����ب����ي����ق »اإن�����������ش�����ت�����غ�����رام«  
اإ���ش��اف��ي��ة  اأدوات  ع���ن   Instagram
اأدوات  ع����ن  ال��ت��ط��ب��ي��ق  يف  ج����دي����دة 
اإ�شافية جديدة يف التطبيق، ميكنها 
حماربة ظاهرة التنمر مبا تت�شمنه 

من تعليقات م�شيئة اأواإهانات يعاين 
م���ن���ه���ا امل����الي����ني م����ن م�����ش��ت��خ��دم��ي 

التطبيق حول العامل. 
وتعتمد بع�ش تلك الأدوات على 
ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي، ك��م��ا  تعتمد 
تلك الأدوات على تقنية التعلم الآيل 
والقادرة على فح�ش ال�شور �شوئًيا 

مكتوبة  مهينة  تعليقات  اأي  ور���ش��د 
ع��ل��ي��ه��ا، ث���م اإر�����ش����ال ال�������ش���ورة اإل���ى 
الإجراء  واتخاذ  ملراجعتها  املراقبني 
التقنية  ومت��ن��ع  ح��ي��ال��ه��ا.  امل��ن��ا���ش��ب 
ا�شتخدام  من  املتحر�شني  اجل��دي��دة 
ال�������ش���ور امل���ك���ت���وب ع��ل��ي��ه��ا اإ�����ش����اءات 
ك��و���ش��ي��ل��ة ل���ت���ج���اوز ف���الت���ر ال��ت��ن��م��ر 

اإن�����ش��ت��غ��رام.   يف  امل�شتخدمة  الن�شي 
كما اأعلن اإن�شتغرام عن فلرت للتنمر 
ميكنه  احل��ي��ة  بالفيديوهات  خ��ا���ش 
اأي تعليقات م�شيئة  من ر�شد ومنع 
ك��م��ا  ب����ث م���ب���ا����ش���ر،  اأي  م����ن خ�����الل 
�شيقوم التطبيق بتفعيل خيار اإخفاء 
افرتا�شي  ب�شكل  امل�شيئة  التعليقات 
الآن  ميكنهم  الذين  للم�شتخدمني، 
امل�شيئة والتي  الكلمات  اإدخال  يدويا 
التعليقات  �شمن  روؤيتها  يريدون  ل 
الآيل  الفلرت  تفعيل  اختيار  اأو حتى 
الكلمات  اأك��ر  ال��ذي �شيقوم بحجب 

امل�شيئة �شيوًعا على املن�شة. 
اإن�����ش��ت��غ��رام  تطبيق  اأط��ل��ق  وق���د 
ف����ل����رتا ل���ر����ش���د ال���ت���ن���م���ر ال��ن�����ش��ي، 
���ش��ل��ب��ي��ة  ت���ع���ل���ي���ق���ات  اأي  لك���ت�������ش���اف 
اأو  معني  م�شتخدم  اآراء  على  تتهكم 
�شخ�شيته اأو مظهرة اأو حتى لياقته.
وك�����������ش�����ف امل��������دي��������ر اجل�����دي�����د 
ع��ن  م����و�����ش����ريي  اآدم  لإن�������ش���ت���ق���رام 
للتطبيق  اجل��دي��دة  ال�شرتاتيجية 
م��ك��ان يف من�شتنا  ي��وج��د  »ل  ق��ائ��ال 

للتنمر«. 
وت�����اب�����ع »ال����ت����ح����دي����ث اجل���دي���د 
ي��رك��ز ع��ل��ى ال�����ش��ور امل�����ش��ي��ئ��ة ب�شكل 
اإ���ش��اف��ة  ع��ل��ى  �شنعمل  ول��ك��ن��ن��ا  ك��ب��ري 
اإلى  قريبا  اجلديدة  احلماية  اآليات 

الفيديوهات اأي�شا مبا فيها«.
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آفاق

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

»آفاق« الجديدة
لي����ش �ش���را اأن نقول باأن �ش���حيفة »اآفاق« متيزت خالل اأعدادها املا�ش���ية 
البن���ات،  الن�ش���ائية يف كلي���ات  التغطي���ات  بتن���وع مو�ش���وعاتها، وبزي���ادة 
وبتناول مو�ش���وعات جديدة من اجلامعة ومن خارجها. وهذا يعود اإلى 
اإ�ش���راك طالب وطالبات ق�ش���م الإعالم والت�ش���ال يف حتريرها واإدارتها، 
وه���ذا يع���د ب�ش���مة مهمة ملع���ايل مدي���ر اجلامعة الأ�ش���تاذ الدكت���ور فالح 
ب���ن رج���اء اهلل ال�ش���لمي، الذي كان���ت روؤيت���ه يف اأن »اآفاق« ينبغ���ي اأن تتيح 

الفر�شة ل�شراكة حقيقية مع طالب وطالبات الق�شم.
ونح���ن يف ق�ش���م الإع���الم والت�ش���ال، ويف الهيئ���ة ال�ش���رافية عل���ى 
ال�شحيفة؛ �شعيدون بنجاح هذه التجربة املهمة لل�شحيفة، والتي ت�شكل 
نقلة نوعية يف مفهوم ال�شحافة اجلامعية يف اململكة. وما ي�شعدين اأكر 
ه���و احلما����ش ال�ش���ديد الذي األحظ���ه يوميا من رئي�ش���ة التحرير اأو من 
الهيئ���ة الطالبي���ة على جم���ع املواد وحتريرها وا�ش���تكمال نواق�ش���ها من 

�شور واإنفوجرافيك�ش م�شاحب ملو�شوعات ال�شحيفة.

نافذة

أسبوعية جامعة الملك خالد

Facebook: 

aafaq.kku

Instigram: 
aafaq.kku

Twitter:
@aafaqkku

أسبوعية جامعة الملك خالد

YouTube: 
aafaqkku

آفاق .. صحيفة الجميع في جامعتنا ومجتمعنا
E-Mail: aafaq@kku.edu.sa   |   Tel: 0172419922   |   Fax: 0172419933

المستشار المشرف العام
أ.د. علـي بن شـويل القـرني

aalkarni@kku.edu.sa |  2419573 هاتف

نائب المشرف العام
محمد ابراهيـم العسيـري

lmioo@kku.edu.sa  |  2419575 هاتف

نائب المشرف العام التنفيذي
يحـي بن عبداهلل التيهـاني

yaltihani@kku.edu.sa  |  2419922 :هاتف

نائب المشرف العام - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعدة المشرف العام - القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

مساعد المشرف العام - المتابعة االدارية
عبد اهلل علي زارب

الهيئة األكاديمية
د. ساعد ساعد

د. مريم العجمي
أ. نورة عبد القادر عامر

أ. حنان الرويثي

التحرير التنفيذي
سلطان عوض العسيري
علي أحمد آل سعيد

عادل عبد الرحيم العقيد

التصوير الفوتوغرافي
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
سعيد خلوفة

رئيسة التحرير
أصايل سالم القحطاني

نائبة رئيسة التحرير
رنا مشبب القحطاني

هيئة التحرير الطالبية
شوق يحيى الشهري
عبير حمود الشهراني
رائدة مشبب المحي
بشائر سعيد الغامدي

مرام علي كداش
رناد سرحان بهران

جوهرة عبيد الشهراني

عبد الرحمن عبد اهلل آل بهران
موسى محمد آل شاهر القحطاني

عماد عامر عسيري
أسامة سفر آل مشعل

سعود محمد علي عسيري
عبد اهلل آل ظاهر

Aafaq5@kku.edu.sa - 2419933 قسم اإلعالن والتوزيع: هاتف 2419441 - فاكس   |   Aafaq1@kku.edu.sa :قسم األخبار
كافة المراسالت باسم المشرف العام  |   صحيفة »آفاق«، المدينة الجامعية، أبها، مبنى المدرجات المركزية )ب(   |   هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933

facebook.com/aafaqkku :فيسبوك  |  twitter.com/aafaqkku :تويتر  |  aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام
كافة اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

العدد 236  |  12 صفر 1440  |  21 أكتوبر 2018



العالم من حولنا

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

غائم مشمس
ماطر

غائم 
ماطر مشمس غائم مشمسمشمس

جزئيا
غائم 
جزئيا مشمس مشمس

27-4126-3926-3825-35 25-3321-3520-3421-3321-3221-3213-2713-2513-2313-21        13-20

غائم مشمس
ماطر

أمطار 
رعدية

غائم 
ماطر

غائم 
جزئيا

أسبوعية جامعة الملك خالد

العدد 227  |  15 رجب 1439  |  01 إبريل 2018 الصفحة األخيرة

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

أصايل سالم القحطاني
رئيسة التحرير

قسم اإلعالم..
حوافز اإلبداع

 نق�شي العديد من ال�شاعات يف العمل والتي قد تعادل ما نق�شيه يف 
املنزل ورمبا اأكر، لذا فمن ال�شروري وجود بيئة عمل �شحية وجذابة 
ت�شاعدنا على ق�شاء ذلك الوقت واإجناز اأعمالنا على اأكمل وجه، ورغم 
بع�ش  توفري  يف  يهمل  ق��د  بع�شهم  اأن  اإل  ذل��ك  ع��ن  املتكرر  احل��دي��ث 

املقومات املهمة لبيئة العمل.
  هناك اأبعاد اإيجابية عند توفر تلك البيئة، فهي حتفز العاملني 
على البقاء يف املوؤ�ش�شة والتم�شك بها والنتماء لها، وحتث الفرد على 
تقدمي اأف�شل ما لديه من خاللها بجد واإخال�ش لتحقيق اأهداف 
بني  والتعاون  الأل��ف��ة  من  ج��وء  ت�شنع  كما  بها،  والرت��ق��اء  املوؤ�ش�شة 

املوظفني. 
على  تقع  وجذابة  �شحية  عمل  بيئة  خلق  م�شوؤولية  اأن    واأرى 
ن�شب  الفرد  ي�شع  فعندما  �شواء،  حد  على  واملوظف  امل�شوؤول  عاتق 
عينيه اأنه يجب عليه مثل ما على غريه، فاإنه �شوف يعمل على اإجناز 
دور  يقدم اجلميع  �شوف  لذلك  ونتيجة  اأك��ر،  ب�شكل �شحي  العمل 

بارز ومهم يف هذا العمل.
الدعم  تقدمي  يف  واجباته  فتتلخ�ش  امل�شوؤول،  ناحية  من  اأم��ا 
املعنوي واملادي ب�شكل مت�شاوي، فعند انتقا�ش اأحد منها �شوف يوؤثر 
توفر  ب��اأن  البع�ش  يزعم  كما  فلي�ش  املوظف،  اداء  على  �شلبا  الأم��ر 
الدعم املادي اأهم، فتبني اأ�شاليب حتفيزية متنوعة ي�شاعد على بث 
روح العمل والتناف�ش بني العاملني؛ وعلى املوظف اأن يهتم بتوازن 
حياته ال�شخ�شية والعملية، وبالتعاون مع اأفراد املوؤ�ش�شة التي يعمل 
باأ�شا�شيات  بها وتقبل ارائ��ه��م، والأه���م م��ن ذل��ك م��راع��اة والل��ت��زام 

العمل اجلماعي.
  منا�شبة هذا احلديث وما دعاين له، هو ما حتقق، وما حظيت به 
يف فرتة عملي ب�شحيفة »اآفاق«، بوجود فريق عمل متناغم ومتجان�ش 
يعمل بروح تناف�شية اإيجابية وحما�ش كبري حتى تخرج ال�شحيفة يف 
كل مرة ب�شكل اأميز عن ال�شابق، فقد كانت جتربة مثلت مدر�شة تعلمنا 

منها وفيها، التحدي والإ�شرار على تخطي العقبات.

آفاق طالبية

في بادرة جميلة للتواصل 
بين األندية الطالبية وصحيفة 

»آفاق» كرم نادي العالقات 
واإلعالم »وصال« نائب رئيس 

التحرير التنفيذي األستاذ 
يحيى بن عبداهلل التيهاني 

قدمها رئيس النادي األستاذ 
محمد آل حامد.

ويعد »نادي وصال« من 
أنشط األندية الطالبية على 

مدى السنوات الماضية 
متمنين له التوفيق والفوز 

بنشاط هذا العام. 
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