
مدير الجامعة يفتتح معرض 
ريادة األعمال التثقيفي

طالب �جلامعة، �إ�سافة �إلى �إتاحة ت�سجيل 
�ل��ع�����س��وي��ات ل��ل��ط��الب يف م���رك���ز �مل��وه��ب��ة 

و�لإبد�ع وريادة �لأعمال باجلامعة.
�ملوهبة  مركز  مدير  �أك��د  جهته  من 
و�لإب���������د�ع وري�������ادة �لأع����م����ال ب��اجل��ام��ع��ة 
�ل��ت��ث��ق��ي��ف  �أن  �ل���دك���ت���ور حم��م��د م��غ��رب��ي 
بريادة �لأعمال يعد من �أولى ركائز رعاية 
�أن  �إل���ى  ب��امل��رك��ز، لف��ت��ا  م�ساريع �لأع��م��ال 
�آف��اق عظيمه  �لتثقيف ي�سهم يف فتح  هذ� 
مر�حل  جميع  يخ�ص  فيما  �لعمل  لر�ئد 
على  �ملركز  حر�ص  م��وؤك��د�  �مل�ساريع،  منو 
�ل���ت���ز�م���ن م���ع �مل��ن��ا���س��ب��ات �ل��ع��امل��ي��ة فيما 
�إقامة  �أن  و�أ�ساف  �لأع��م��ال،  ري��ادة  يخ�ص 
وتنظيم هذ� �ملعر�ص بالتز�من مع �أ�سبوع 
�ل��ذي يقام خالل  �لعاملي  �لأع��م��ال  ري���ادة 
فاعلة  م�ساهمة  نوفمرب   18-12 �ل��ف��رة 
�إل���ى حتقيق  م��ن �مل��رك��ز م��ن �أج���ل �ل�سعي 
مدير  مل��ع��ايل  �ساكر�   ،2030 �ململكة  روؤي���ة 
�جل��ام��ع��ة ح�����س��وره ودع���م���ه �ل���الحم���دود 

لكافة منا�سط �ملركز.

عبد العزيز رديف

�ف��ت��ت��ح م��ع��ايل م��دي��ر ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك خالد 
�لأ����س���ت���اذ �ل���دك���ت���ور ف���ال���ح ب���ن رج�����اء �هلل 
�ل�سلمي �سباح �لثالثاء �خلام�ص من ربيع 
�لتثقيفي  �لأع��م��ال  ري���ادة  معر�ص  �لأول، 
�ملوهبة  وينظمه مركز  عليه  ي�سرف  �ل��ذي 
و�لب��د�ع وريادة �لأعمال باجلامعة، ملدة 3 
�أي��ام، وذل��ك  باملدرجات �ملركزية يف �ملدينة 

�جلامعية )قريقر(.
و�أقيم �ملعر�ص بالتز�من مع �لأ�سبوع 
�لأعمال مب�ساركة عدد من  لريادة  �لعاملي 
�لتنمية  ب��ن��ك  م��ث��ل  �لخ��ت�����س��ا���ص  ج��ه��ات 
�لج���ت���م���اع���ي���ة، وم���ع���ه���د ري�������ادة �لأع����م����ال 
�ل��وط��ن��ي، وب��رن��ام��ج »ب������ادر«، �إ���س��اف��ة �إل���ى 
مبركز  متثلت  �جلامعة  د�خ��ل  م��ن  جهات 
�ملوهبة و�لإب���د�ع وري��ادة �لأع��م��ال، وعمادة 
�لتعلم �لإلكروين، وكذلك �لإد�رة �لعامة 

لتقنية �ملعلومات.
وي�����س��ت��م��ل �مل���ع���ر����ص ع���ل���ى ع�����دد م��ن 
من  �مل�ساركة  باجلهات  �خلا�سة  �لأجنحة 
د�خ�����ل �جل���ام���ع���ة وخ���ارج���ه���ا؛ ل��ع��ر���ص ما 
ت��ق��دمي��ه م��ن �خل���دم���ات للر�غبني  مي��ك��ن 
يف �لل��ت��ح��اق ب��رب�م��ج ري���ادة �لأع��م��ال من 
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توصل علم��اء أميركيون في دراس��ة لهم إلى 
أن��ه منذ ع��ام 536 الميالدي، ب��دأت واحدة من 
أفظ��ع الفت��رات التاريخية ف��ي حياة البش��رية، 

وفقا لموقع Science العلمي.
الدراسة التي قام بها عالم اآلثار والمؤرخ 
جامع��ة  ف��ي  الوس��طى  بالعص��ور  المخت��ص 
هارف��ارد، ماي��كل ماكورمي��ك م��ع فريق من 
الباحثين، جاء فيها أن ضبابا كثيفا غطى قس��ما 
كبيرا من أوروبا والشرق األوسط وبعض مناطق 
آس��يا لمدة ع��ام ونصف، األم��ر ال��ذي أدى إلى 
انخفاض حاد في درجات الحرارة في نصف الكرة 
الش��مالي، وتض��رر المحاصي��ل الزراعية وحصول 
مجاعات، انتش��ر بعدها وباء الطاعون في سنة 
541، والذي أودى بحياة 100 مليون شخص في 

الشرق و 25 مليون شخص في أوروبا.
القائم��ون عل��ى الدراس��ة قام��وا بأخذ 
عين��ات م��ن الجلي��د تع��ود لربيع ع��ام 536 
ليعث��روا فيه��ا عل��ى جزيئ��ات مجهرية من 
الزج��اج البركاني، تبين بأنه��ا صخور بركانية 
قادمة من آيسلندا، ناتجة عن انفجار بركاني 
هائل ح��دث في تل��ك المنطقة، تس��بب في 

سلسلة الكوارث التي اجتاحت العالم.

العام األسوء في تاريخ البشرية  العالم
 +

بحضور 800 مشارك ومشاركة.. ندوة 
عن تحديـات وآفاق األمن السيبراني

أحمد محمد عبد العزيز 
بح�سور معايل وكيل �جلامعة للدر��سات �لُعليا و�لبحث �لعلمي د. �سعد �لعمري، 
�لأن�سطة  وم��دي��ر  ق���روي  �آل  د.ع��ل��ي  �لآيل  �حل��ا���س��ب  ع��ل��وم  كلية  عميد  و���س��ع��ادة 
هيئة  �أع�ساء  من  كبري  وع��دد  �لقحطاين  ر�ئ��د  �أ.  خالد  �مللك  بجامعة  �لطالبية 
�لأربعاء  �أُقيمت  �لتدري�ص باجلامعة ومن�سوبيها من طالب وطالبات وموظفني، 
للدكتورة  و�آف��اق«  حتديات  �ل�سيرب�ين..  �لأم��ن  »ن��دوة  �أبها،  ق�سر  بفندق  �ملا�سي 
�ملعلومات ومكافحة �جلر�ئم  �أم��ن  �أب��ح��اث  وح��دة  رئي�ص  غ��ز�ل��ة،  �أب��و  ه��اين  �سارة 

�ملعلوماتية وع�سو هيئة تدري�ص بكلية علوم �حلا�سب �لآيل.
ن��ادي  م��ن  وتنظيم  �لآيل  �حلا�سب  علوم  كلية  م��ن  برعاية  �ل��ن��دوة  �أقيمت   
�حلا�سب �لآيل ب�سطر �لطالب ونادي �لعقول �لرقمية ب�سطر �لطالبات وبتعاون 
ع��دد �حل�سور  �ملعلوماتية، وجت��اوز  �ملعلومات و�جل��ر�ئ��م  �أم��ن  �أب��ح��اث  مع وح��دة 

�مل�ساركني يف �لندوة 800 م�سارك وم�ساركة.
وتو�فقه  �ل�سيرب�ين،  �لأم���ن  �أهمية  ع��ن  �ل��ن��دوة  خ��الل  غ��ز�ل��ة  �أب��و  حتدثت 
مع روؤية �ململكة 2030، وعن �أهم �لهجمات �لتي تعر�ست لها �ململكة، و�أهم طرق 

�حلماية من تلك �لهجمات.
)�آفاق م�صورة: �صفحة 17-16(

الدكتور غيثان بن جريس يدشن
موقعه اإللكتروني )متابعات: صفحة 11-10(



خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل تكريم
الفائزين بجائزة الملك خالد
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يحيى التيهاني

�مللك  �ل�سريفني  رعى خادم �حلرمني 
�سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود، حفظه 
حفل  �مل���ا����س���ي،  �لث���ن���ني  م�����س��اء  �هلل، 
خالد  �مللك  بجائزة  �لفائزين  تكرمي 
لعام 2018 بفروعها �لثالثة: »�سركاء 
غري  للمنظمات  »�لتمّيز  و  �لتنمية«، 
�مل�����س��وؤول��ة«،  و»�لتناف�سية  �ل��رب��ح��ي��ة«، 
وذلك بقاعة �لأمري �سلطان يف فندق 

�لفي�سلية مبدينة �لريا�ص.
ول����دى و����س���ول خ����ادم �حل��رم��ني 
�ل�������س���ري���ف���ني م���ق���ر �حل����ف����ل ي���ر�ف���ق���ه 
�سعود  �لأم���ري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب 
و�ساحب  عبد�لعزيز،  بن  �سلمان  بن 
�ل�سمو �مللكي �لأمري ر�كان بن �سلمان 
بن عبد�لعزيز، كان يف ��ستقباله، رعاه 
�هلل، ���س��اح��ب �ل�����س��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم���ري 
�أمري  عبد�لعزيز  بن  بندر  بن  في�سل 
�ل�سمو  و���س��اح��ب  �ل��ري��ا���ص،  منطقة 
ب��ن خ��ال��د بن  �مل��ل��ك��ي �لأم����ري في�سل 
ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �أم����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، 
�مللك  موؤ�س�سة  �أم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص 
خالد رئي�ص هيئة جائزة �مللك خالد، 
و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �لدكتور 
ح�سام بن �سعود بن عبد �لعزيز �أمري 
م��ن��ط��ق��ة �ل���ب���اح���ة، و���س��اح��ب �ل�����س��م��و 
بن  بن عبد�هلل  �لأم��ري حممد  �مللكي 

خالد بن عبد �لعزيز، و�ساحب �ل�سمو 
�مللكي �لأمري حممد بن عبد �لرحمن 
ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ن��ائ��ب �أم���ري منطقة 
�مللكي  �ل�����س��م��و  و�أ����س���ح���اب  �ل���ري���ا����ص، 
ثم  �جل��ائ��زة،  و�أع�ساء هيئة  �لأم���ر�ء، 

عزف �ل�سالم �مللكي. 
�أخ����ذ خ����ادم �حل��رم��ني  �أن  وب��ع��د 
�ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز 
ب��دئ  م��ك��ان��ه،  �هلل،  حفظه  ���س��ع��ود،  �آل 
�حل���ف���ل ب����ت����الوة �آي�������ات م����ن �ل����ق����ر�آن 

�لكرمي.
ث������م �أل������ق������ى �����س����اح����ب �ل�������س���م���و 
ب��ن خ��ال��د بن  �مل��ل��ك��ي �لأم����ري في�سل 
عبد�لعزيز، كلمة �أكد فيها �أن �ململكة 
هذ�  يومنا  حتى  ن�ساأتها  منذ  �حتلت 
مكانة عظيمة وعالية بني دول �لعامل 
�ملتح�سر، و��ستطاعت قيادة و�سعبا �أن 
حتقق عرب هذه �لعقود معدلت عالية 
�ملجالت مبا يف  �لتقدم يف جميع  من 
و�لجتماعية  �لب�سرية  �لتنمية  ذل��ك 
نرب��ساً  �أ�سبحت  حتى  و�لقت�سادية، 

يحتذى ومنوذجاً يقتدى به.
وق����ال ���س��م��وه »ل��ق��د ت��ع��ل��م��ن��ا من 
�لعمل  �أن  �هلل،  رحمه  �ملوؤ�س�ص،  �مللك 
و�لإجن��������از و�لإب���������د�ع ث���الث���ة �أع���م���دة 
وعظيم  �سامخ  �سرح  لإقامة  رئي�سية 
تعلمنا منه �أن بالدنا و�سعبها �أمانة يف 
تعلمنا  اأب��دا،  فيهما  نفرط  اأعناقنا ال 

�ل���ب���ن���اء و�ل��ت��ن��م��ي��ة و�ل���رق���ي  �أن  م��ن��ه 
وعزمية  دوؤوب  لعمل  حتتاج  جميعها 

ل تنتهي«.
»�إن ع��ه��د خ���ادم  ���س��م��وه  و�أ�����س����اف 
�حل���رم���ني �ل�����س��ري��ف��ني �مل���ل���ك ���س��ل��م��ان 
قفز�ت  �سهد  �سعود  �آل  عبد�لعزيز  بن 
�أ�ساءت ول تز�ل ت�سيء دروب  تنموية 
�ل�سامخ، وتنوعت تلك �لقفز�ت  وطننا 
ب����ني ق��������ر�ر�ت وم�������س���اري���ع وم����ب����ادر�ت 
�لإن�����س��ان ع��ل��ى ه��ذه  ت�����س��ت��ه��دف تنمية 
�لأر���������ص �مل����ب����ارك����ة، ف���ك���ان���ت م�����س��اري��ع 
)�ل���ق���دي���ة، و�ل��ب��ح��ر �لأح���م���ر، ون��ي��وم( 
�ساهدة على هذه �لتنمية و�سورة حية 
على روؤية �ململكة 2030 �لتي تتطلع بنا 

�إلى عنان �ل�سماء«.
وت���اب���ع »ن���ع���م ط��م��وح��ن��ا ل ح���دود 
وعزميتنا  م���درو����ص،  وتخطيطنا  ل���ه، 
�آم���ن���و� باأحقية  ���س��ب��اب  ب�����س��و�ع��د  ق��وي��ة 
يف  دوم����������اً  ي�����ك�����ون  �أن  �ل�����وط�����ن  ه�������ذ� 
ل�سيما  �مل��ت��ق��دم؛  �ل��ع��امل  دول  م�ساف 
���س��ل��م��ان �حل���زم  م�����س��ريت��ن��ا  ق���ائ���د  و�أن 
و�ل���ع���زم، وع�����س��ده �لأمي����ن ويل عهده 
ب��ن �سلمان بن  �لأم���ري حممد  �لأم���ني 

عبد�لعزيز«.
و�أك�����د ���س��م��وه �أن م��وؤ���س�����س��ة �مل��ل��ك 
خالد خالل م�سريتها عرب عقدين من 
�لزمن مل تنف�سل �أبد�ً عن روؤية �ململكة 
وق��ي��ادت��ه��ا �ل��ر���س��ي��دة، �ل��ت��ي ت��ه��دف �إل��ى 

بد�ية  �لربحي  بالقطاع غري  �لنهو�ص 
م��ن ع��ه��د �مل��ل��ك �مل��وؤ���س�����ص، رح��م��ه �هلل، 
�ل�سريفني  �حل��رم��ني  خ��ادم  عهد  حتى 
�سعود،  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك 

حفظه �هلل. 
و�أ�����س����اف »وم����ا جت����ارب م��وؤ���س�����س��ة 
تاأ�سي�سها  منذ  و�إجناز�تها  خالد  �مللك 
�سل�سلة من  �إل  �لآن  ع��ام 1421ه��� حتى 
�إجناز�ت تاريخ هذ� �لبلد �ملعطاء قيادة 

و�سعبا«.
وق����ال ���س��م��وه »ح����ري ب��ن��ا يف ه��ذ� 
�ملقام �أن نذكر �أهم هذه �لتجارب ثر�ء 
�لتي  خالد،  �مللك  جائزة  وه��ي  وف��ك��ر�ً، 
�لتطوعية  ل��ل��م��ب��ادر�ت  �ل��دع��م  ق��دم��ت 
و�مل��ن��ظ��م��ات غ���ري �ل��رب��ح��ي��ة وم��ن�����س��اآت 
�ل���ق���ط���اع �خل�����ا������ص، ت���ل���ك �مل��ن��ظ��وم��ة 
�لثالثية �لتي �أ�سهمت يف �لرتقاء بفكر 

�لعمل �لتنموي �ل�سر�تيجي«.
�أ�سلت  �أع��و�م كاملة  »ع�سرة  وتابع 
م���ن خ��الل��ه��ا �جل���ائ���زة ع��م��ال ت��ن��م��وي��ا 
خاللها  ودع��م��ت  م�ستد�ما،  موؤ�س�سيا 
م����ب����ادر�ت ف���ردي���ة خ���الق���ة، و�أ���س��ه��م��ت 
يف �����س���ت���د�م���ة �مل�����ب�����ادر�ت �ل��ت��ط��وع��ي��ة 
�لربحية  غ��ري  �ملنظمات  ق���در�ت  وب��ن��اء 

ومن�ساآت �لقطاع �خلا�ص«.
و�أ�ساف �سموه »�إن خادم �حلرمني 
دعماً  ي��ق��دم  ي���ز�ل  ول  َق���دم  �ل�سريفني 
ل��ل��ج��ائ��زة ح��ت��ى تتمكن من  م��ت��و����س��اًل 

�لإن�سانية  ر�سالتها  وتر�سيخ  حتقيق 
وهذ� م�سدر  و�لتنموية،  و�لجتماعية 
خالد  �مللك  موؤ�س�سة  يف  لنا  وع��ز  فخر 
جميعا،  علينا  غاليا  ��سما  حتمل  �لتي 
ي�سهد  �مل��ل��ك خ��ال��د، رح��م��ه �هلل،  وه���و 
ب��ه��ا ج��م��ي��ع �مل��ن��ت��م��ني ل��ه��ذه �مل��وؤ���س�����س��ة 

و�سركائها يف �لنجاح«.
ورفع �سموه يف ختام كلمته �ل�سكر 
�حلرمني  خل��ادم  و�لعرفان  و�لمتنان 
�ل�سريفني على دعمه �ملتو��سل و�لد�ئم 
ول��ه��ذه �جل��ائ��زة،  �مل��ل��ك خ��ال��د  ملوؤ�س�سة 
�سائاًل �أن يحفظه ويدمي عليه �ل�سحة 
و�لعافية، و�أن يحفظ جنودنا �لبو��سل.

ب���ع���د ذل�����ك ق�������ّدم �لأم��������ني �ل���ع���ام 
ل��ل��ج��ائ��زة ���س��ع��ود �ل�����س��م��ري ع��ر���س��ا عن 
فروع جائزة �مللك خالد، ت�سمن �أ�سماء 
و�إ�سهاماتهم  �لعام،  لهذ�  بها  �لفائزين 
يف ت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع وم�����س��ارك��ات��ه��م يف 
و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لن�ساطات 

يف �ململكة.
ذل��ك تف�سل خ��ادم �حلرمني  �إث��ر 
للفائزين  �جلو�ئز  بت�سليم  �ل�سريفني 
ت�سّلم  �إذ  �ل���ع���ام،  ه���ذ�  ب��ف��روع �جل���ائ���زة 
���س��ع��د �حل���م���ودي ج��ائ��زة �مل��رك��ز �لأول 
مبادرة  عن  �لتنمية«،  »�سركاء  ف��رع  يف 
ج��ائ��زة  �آل مقبل  و���س��ه��د  »�حل�����س��ال��ة«، 
�لتنمية«  »�سركاء  لفرع  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز 

عن مبادرة »حملة �أدم«.

ك����م����ا �����س����ّل����م خ����������ادم �حل����رم����ني 
�ملركز  ج��ائ��زة  �هلل،  �أي���ده  �ل�سريفني، 
�لتنمية« لعويد  �لثالث لفرع »�سركاء 

�ل�سبيعي عن مبادرة »نادي كتابي«.
ث��م ت�����س��ّل��م �ل��ربوف��ي�����س��ور ج��رب�ن 
�ل���ق���ح���ط���اين ع����ن ج��م��ع��ي��ة �ل���ك���وث���ر 
�ل�����س��ح��ي��ة �خل����ريي����ة ج����ائ����زة �مل���رك���ز 
غري  للمنظمات  »�لتميز  لفرع  �لأول 
�لربحية« وت�سلم �لدكتور خالد �لدقل 
عن جمعية �لتنمية �لأ�سرية مبنطقة 
�ملركز  جائزة  »�أ�سرتي«  �ملنورة  �ملدينة 
هالة  �ل��دك��ت��ورة  ت�سلمت  كما  �ل��ث��اين، 
�ل�ساعر عن �جلمعية �لأولى �لن�سائية 

�خلريية جائزة �ملركز �لثالث.
�مل�سوؤولة«،  »�لتناف�سية  ف��رع  ويف 
�سلم خادم �حلرمني �ل�سريفني، حفظه 
�أنف�ستمنت  ت��ك  ه����و�وي  »���س��رك��ة  �هلل، 
جائزة  �مل��ح��دودة«  �ل�سعودية  �لعربية 
�ملركز �لأول ت�سلمها ت�سارلز يانغ، فيما 
لل�سناعات  �لوطنية  »�ل�سركة  ح�سلت 
جائزة  على  ناتبت«  �لبروكيماوية- 
�ملركز �لثاين وت�سلم جائزتها �ملهند�ص 

خالد زقزوق.
عقب ذلك ت�سلم خادم �حلرمني 
تذكارية  هدية  �هلل،  رع��اه  �ل�سريفني، 
ب���ه���ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة ت�����س��رف ب��ت��ق��دمي��ه��ا 
في�سل  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب 
بن خالد بن عبد�لعزيز �أمري منطقة 
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�ملجالت  خمتلف  يف  د�ئما  ترتقي  �حلمد،  وهلل  خالد،  �مللك  جامعة 
و�لعربية  �ل�سعودية  �جل��ام��ع��ات  ب��ني  �لعاملية  �لت�سنيفات  يف  ���س��و�ء 
تعمل  �لتي  �لكبرية  �لتطويرية  وخططها  برب�جمها  �أو  و�لدولية، 

عليها �جلامعة من خالل كلياتها و�أق�سامها وعماد�تها.
�أن  �سنجد  �لأ�سابيع،  من  �أ�سبوعا  �ملثال  �سبيل  على  �أخذنا  و�إذ� 
�إذ�  �أبالغ  �جلامعة لها يف هذ� �لأ�سبوع ن�ساطات وبر�مج عديدة؛ ول 
�أو فعاليات �سو�ء يف ق�سم  �أو ن�ساطات  �أنه يف كل يوم لنا بر�مج  قلت 
�أو كلية �أوعمادة �أو وكالة جامعية، و�سو�ء كانت هذه �لفعاليات د�خل 
على  �جلامعة  يف  �ل���دوؤوب  �لعمل  ع��ن  ناهيك  خارجها،  �أو  �جلامعة 
�لبحث �لعلمي �لذي ل يعرف وقتا حمدد�، فكثري من �أع�ساء هيئة 
�لتدري�ص ينخرطون يف بحوث علمية ويتابعونها على مد�ر �ل�ساعة 

من خالل �لتطبيق �أو �لكتابة �أو �ملتابعة للن�سر.
�لتوثب يف كل جمال  ن�سعد مبثل هذ�  ونحن يف هذه �جلامعة 

وتخ�س�ص نحو �لتطوير تعليما وبحثا وخدمة ملجتمعنا.
�مل��وؤ���س��ر�ت �لكثري م��ن �لإجن���از يف ك��ل ناحية، وه��ذ� ما  وتعطي 
يجعلنا نو��سل م�سو�رنا نحو �لتقدم باجلامعة �إلى م�ساف �جلامعات 

�لعريقة عربيا ودوليا.
�لكبري�لذي  �ل��دع��م  �إل���ى  �أ���س��ري  �أن  هنا  ب��د  ل  �ل�سياق  ه��ذ�  ويف 
تتلقاه �جلامعة من لدن خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن 
عبد�لعزيز ومن ويل عهده �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن 
�سلمان، حفظهما �هلل، فقد �أوليا �لتعليم ب�سكل عام و�جلامعات ب�سكل 
خا�ص �هتماما كبري�؛ لأنه هو م�سنع كو�در �لتنمية من �أبناء وبنات 

هذ� �لوطن.
�لدكتور  وزي��ره��ا  معايل  يف  ممثلة  �لتعليم  وز�رة  ف��اإن  وك��ذل��ك 
�مل��ل��ك خ��ال��د يف كل  �أح��م��د �لعي�سى حت��ر���ص د�ئ��م��ا على دع��م جامعة 

خطو�تها �لتطويرية.
كما �أن �لدعم �لكبري جلامعة �مللك خالد ياأتي كذلك من �ساحب 
�أم��ري منطقة  بن عبد�لعزيز  بن خالد  في�سل  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو 
ع�سري ومن نائبه �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأم��ري تركي بن طالل بن 
من  �آف��اق  �إل��ى  �جلامعة  فيها  مبا  �ملنطقة  يقود�ن  فهما  عبد�لعزيز، 
على  ب�سكل خا�ص  و�سموهما حري�سان  و�لزده��ار.  و�لتطوير  �لنمو 
ون�ساطاتها  بر�جمها  خمتلف  يف  خالد  �مللك  جامعة  وم�ساندة  دعم 
عام.  ب�سكل  �ل�سعودي  و�ملجتمع  �ملنطقة  ملجتمع  و�خلدمية  �لعلمية 
و�ستظل جامعة �مللك خالد باإذن �هلل موؤ�س�سة فاعلة وقوية يف خدمة 

بالدنا وقيادتنا وجمتمعنا.

موؤ�س�سة  �أم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص  ع�سري 
�مللك  جائزة  هيئة  رئي�ص  خالد  �مللك 

خالد.
�ل��ت��ذك��اري��ة  �ل�����س��ور  �لتقطت  ث��م 
خل�������ادم �حل����رم����ني �ل�������س���ري���ف���ني م��ع 
للجائزة.  �لثالثة  بالفروع  �لفائزين 
�ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  �سرف  ثم 

�مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود، 
بهذه  �ملعد  �لع�ساء  حفل  �هلل،  حفظه 

�ملنا�سبة
�ل�سمو  ���س��اح��ب  �حل��ف��ل،  ح�����س��ر 
�لأم�������ري خ���ال���د ب����ن ف���ه���د ب����ن خ���ال���د، 
تركي  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب 
و���س��اح��ب  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز،  ب��ن  �لفي�سل 

بن عبد�لعزيز  في�سل  �لأم��ري  �ل�سمو 
ب��ن ف��ي�����س��ل، و���س��اح��ب �ل�����س��م��و �مللكي 
�لأم����������ري م���ن�������س���ور ب�����ن �����س����ع����ود ب��ن 
�مللكي  �ل�سمو  و���س��اح��ب  عبد�لعزيز، 
�لأم���������ري ع���ب���د�ل���رح���م���ن �ل���ع���ب���د�هلل 
�ل��ف��ي�����س��ل، و���س��اح��ب �ل�����س��م��و �مل��ل��ك��ي 
�لأمري �سعود بن �سعد بن عبد�لعزيز، 

خالد  �لأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب 
ب��ن ���س��ع��د ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز، و���س��اح��ب 
بن  عبد�هلل  بن  �سعود  �لأم��ري  �ل�سمو 
�لأمري  �مللكي  �ل�سمو  ثنيان، و�ساحب 
عبد �لعزيز بن حممد بن عبد�لعزيز، 
و�أ����س���ح���اب �ل�����س��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم������ر�ء 

و�ملعايل �لوزر�ء وكبار �مل�سوؤولني.



أخبار الجامعة

بالتعاون مع معهد كفاءات األعمال..

»القيادة والقيم«..
دورة لوكالة شؤون الطالب

بشائر الغامدي

ن��ظ��م��ت وك��ال��ة ع��م��ادة ����س���وؤون �ل��ط��الب 
بالتعاون  باجلامعة  و�جل��ودة  للتطوير 
للتدريب  �لأع���م���ال  ك��ف��اء�ت  معهد  م��ع 
"�لقيادة  ب��ع��ن��و�ن  دورة  و�ل���س��ت�����س��ار�ت، 
و�لقيم"،  قدمها �لباحث يف علوم �لعقل 
يف  و�ملتخ�س�ص  �لإن�����س��ان��ي��ة  و�ل���ق���در�ت 
�ملدرب م�سفر  �لوظيفي  �لتغيري  در��سة 

علي م�سفر �ل�سمر�ين.
�ل���دورة ع��دة حم��اور من  وتناولت 
ل��ذ�ت��ه  �ل�سخ�ص  ت��دري��ب  كيفية  بينها 
�إيجابية  �ك��ت�����س��اب ع����اد�ت ج��دي��دة  ع��ل��ى 
و�لتخل�ص من �لعاد�ت �ل�سلبية، وكيفية 
ب��ن��اء ق��ائ��د ب��د�خ��ل �ل��ف��رد، و�آل��ي��ة عمل 

�لعقل.
و�أكد �ملدرب �أنه كلما كان �ل�سخ�ص 
ي��ف��ك��ر ب�����س��ك��ل ���س��ح��ي��ح ك��ل��م��ا ك���ان يبني 
طاقة وحيوية ب�سكل �إيجابي يف �جل�سد، 
كالقلب ل  �لباطن  �لعقل  �أن  �إل��ى  لفتا 

ينام ول يهد�أ وهو موطن �لعاد�ت.
ون����وه خ���الل �ل������دورة �إل����ى �أه��م��ي��ة 
�لأف��ك��ار  جميع  ت�سجيل  على  �حل��ر���ص 
قبل �لنوم حتديد� بدون تاأجيل، موؤكد� 
على  ي�����س��اع��د  �أن  ����س���اأن���ه  م���ن  ذل����ك  �أن 

�لتفكري ب�سكل جديد وخارج �ل�سندوق. 
�ل�����س��ل��وك  ت��غ��ي��ري  �أن ط��ري��ق��ة  وك�����س��ف 
�لكثري  �إل����ى  وحت��ت��اج  �سعبة  ت��ك��ون  ق��د 
�ل�سلوك  و�ل���س��ت��م��ر�ر على  �ل��وق��ت  م��ن 

�جلديد �ملر�د �كت�سابه.
و��ستعر�ص �سفات �لقائد حيث �أكد 
�ملميز يف  �ل�سيء  د�ئ��ًم��ا  ي��رى  �لقائد  �أن 
�أتباعه، ويعمل على �خلطط �لإبد�عية، 
�ل��ع��ه��د  �����س���ت���ع���ر����ص من������وذج ويل  ك���م���ا 
�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن 
�سلمان كمثال على �لقائد، و�أكد �أن من 
�سفات �لقائد �ل�سجاعة و�سبط �لنف�ص 

و�لقدرة على �تخاذ �لقر�ر
و�أك�����د �أن ه���ن���اك  ب��ع�����ص �ل�����س��ف��ات 
�لقيادة كالأنانية  �ف�سال  ت�سهم يف  �لتي 

و�خليانة.
ولقيت �لدورة ��ستح�سان  �حل�سور 
من  �لطالبة  �أك��دت  حيث  و�حلا�سر�ت  
ما  �أن  �سحاري  �سحر  �لريا�سيات  ق�سم 
مو�سوعها  ه��و  �ل���دورة  حل�سور  دفعها 
مبينة �أنها ��ستفادت من ح�سور �لدورة 
يف �ل��ت��ف��ري��ق ب��ني ع��م��ل �ل��ع��ق��ل �ل��و�ع��ي 
و�لباطن،  م�سرية �إلى �أن �لدورة �أجابت 

عن �أ�سئلة كانت تبحث عن �أجوبة لها
من جانبها ك�سفت �لطالبة مب�سار 

�لإذ�ع������ة و�ل��ت��ل��ف��زي��ون ب��ق�����س��م �لإع����الم 
مو�سوع  �أن  �ل�سهري  ن���ورة  و�لت�����س��ال 
�ل������دورة �إ����س���اف���ة �إل�����ى وج�����ود ���س��ه��اد�ت 
�أنها  م��وؤك��دة  للح�سور،  دفعها  معتمدة 
ت��ع��رف��ت م���ن خ����الل �ل������دورة ع��ل��ى دور 
�لعقل يف �لتحكم  �لكامل يف �لت�سرفات 
�أه��م��ي��ة  �إل����ى  �إ����س���اف���ة  �لأف����ع����ال،  وردود 

ت�سجيل �لأفكار قبل �لنوم.

سعيد العمري

�ع��ت��م��د م��ع��ايل م��دي��ر �جل��ام��ع��ة �لأ���س��ت��اذ 
�ل�سلمي  �هلل  رج����اء  ب���ن  ف��ال��ح  �ل��دك��ت��ور 
تعيني  �ملت�سمن  �جلامعة  جمل�ص  ق���ر�ر 
ع����دد �آخ����ر م���ن �مل��ع��ي��دي��ن و�مل���ع���ي���د�ت يف 
�شروط  عليهم  انطبقت  ممن  اجلامعة، 
و�ملتمثلة  »حما�سر«،  رتبة  على  �لتعيني 
مع  �ملاج�ستري  درج���ة  على  �حل�����س��ول  يف 

�لبدء يف مرحلة �لدكتور�ه.

و�أو������س�����ح ����س���ع���ادة وك���ي���ل �جل��ام��ع��ة 
�أمني  �لعلمي  و�لبحث  �لعليا  للدر��سات 
جم��ل�����ص �جل���ام���ع���ة �لأ�����س����ت����اذ �ل���دك���ت���ور 
هذه  �أن  �لعمري  عبد�لرحمن  ب��ن  �سعد 
�مل��ج��م��وع��ة مت��ّث��ل �ل��دف��ع��ة �ل��ث��ان��ي��ة للعام 

�جلامعي �حلايل 1440/1439.
 وق�������ال »�جل����ام����ع����ة ب���ت���وج���ي���ه م��ن 
بن  فالح  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �ملدير  معايل 
حتفيز  على  حتر�ص  �ل�سلمي  �هلل  رج��اء 
مبا  ووظيفيا  �أكادمييا  من�سوبيها  ودع��م 

على  �ملحفزة  �لبيئة  تهيئة  على  ي�ساعد 
�لعمل و�لعطاء و�لإبد�ع«؛ وهّناأ �لدكتور 
�سمن  تعيينهم  مت  م��ن  جميع  �ل��ع��م��ري 
ب��ق��ي��ة �ملعيدين  �ل��ث��ان��ي��ة، د�ع��ي��ا  �ل��دف��ع��ة 
على  �حلا�سلني  �جل��ام��ع��ة  يف  و�مل��ع��ي��د�ت 
تعيينهم  يف  و�لر�غبني  �ملاج�ستري  درج��ة 
على رتبة »حما�سر« �إلى �سرعة ��ستكمال 
املقرة  ال�شروط  وف��ق  التعيني  متطلبات 
تعميمها  و�لتي مت  من جمل�ص �جلامعة 

على جميع كليات �جلامعة.

تعيين الدفعة الثانية من المعيدين
والمعيدات على رتبة  »محاضر«

»التربية« تنظم لقاء علميا عن البحث النوعي في العلوم اإلنسانية

عبدالعزيز رديف

�أق����ام����ت ك��ل��ي��ة �ل���رب���ي���ة ب���اجل���ام���ع���ة ل��ق��اء 
�لعلوم  يف  �لنوعي  »�لبحث  بعنو�ن  علميا 
�ملدينة  يف  �لكلية  مبقر  وذل��ك  �لإن�سانية«، 

�جلامعية )قريقر(.
�ليوم  �أول��ى جل�سات  �للقاء يف  وناق�ص 
�لعلوم  يف  �لنوعي  �لبحث  مو�سوع  �لأول 
�لإن�����س��ان��ي��ة م���ن خ����الل حم�����وري �لأ���س�����ص 
�لنظرية للبحث �لنوعي، و�أ�ساليب ت�سكيل 
�جلل�سة  ت��ن��اول��ت  فيما  �لبحثية،  �لعقلية 
�لثانية �أ�سئلة يف �لبحث �لنوعي، وذلك من 
�لت�ساوؤلت  م��ن  جمموعة  مناق�سة  خ��الل 
�ل��ت��ي ع����ادة م���ا ت��ت��ب��ادر �إل����ى ذه���ن �ل��ب��اح��ث 

�لنوعي عند ت�سميم بحثه.
�لدكتور  �لربية  كلية  عميد  و�أو�سح 
�ليوم  خ�س�ص  �للقاء  �أن  كا�سي  �آل  عبد�هلل 
يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة  �ل���ن���ظ���ري���ة  ل���ل���ج���و�ن���ب  �لأول 
�مل��ن��اه��ج  �أ���س��ت��اذ  ق��دم��ه��ا  �ل��ل��ت��ني  �جلل�ستني 
وط�����رق �ل��ت��دري�����ص ب��ج��ام��ع��ة �مل���ل���ك ���س��ع��ود 

�لأ����س���ت���اذ �ل���دك���ت���ور ر�����س���د �ل��ع��ب��د�ل��ك��رمي، 
�لربية  �أ�سول  �لعليا يف  �لدر��سات  و�أ�ستاذ 
�لدكتور  �لأ���س��ت��اذ  ج��دة  بجامعة  و�مل��ق��ارن��ة 
�أي��ام  ث��اين  �أن  �إل��ى  م�سري�  �لدو�سي،  �سالح 
من  �لتطبيقية  ب��اجل��و�ن��ب  �خت�ص  �للقاء 
خالل ور�ص عمل تدريبية مبنية على ما مت 

تقدميه يف �ليوم �لأول.
وهدف �للقاء �إلى �لتعرف على و�قع 
حتديثات  عن  و�لك�سف  �لنوعية،  �لبحوث 
�ل��ب��ح��وث �ل��ن��وع��ي��ة يف �ل��ع��ل��وم �لإن�����س��ان��ي��ة 
و�سبل معاجلتها، �إ�سافة �إلى تعزيز فر�ص 
�����س���ت���خ���د�م �ل���ب���ح���وث �ل��ن��وع��ي��ة يف جم��ال 
�ل��ع��ل��وم �لإن�����س��ان��ي��ة، و�ل��ت��ع��رف على بع�ص 
�للقاء  وحظي  �لنوعي؛  �لبحث  تطبيقات 
ب��ح�����س��ور ع����دد م���ن �مل��ه��ت��م��ني يف ج��و�ن��ب 
يف  �جلامعة  من�سوبي  من  �لعلمي  �لبحث 
بالإ�سافة  و�لن�سائي،  �ل��رج��ايل  �سطريها 
�إلى وجود �لبث �حلي عرب من�سة »تز�من« 
باجلامعة  �لإل���ك���روين  بالتعلم  �خل��ا���س��ة 

من د�خل �ململكة وخارجها.
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الجامعة 
تشارك بمعرض 

الشارقة 
الدولي للكتاب

�ل�سارقة  مبعر�ص  �جلامعة،  �ساركت 
�أق��ي��م  �ل����ذي  ل��ل��ك��ت��اب 2018،  �ل����دويل 
خالل �لفرة من 2018/10/31، �إلى 
2018/11/10، و�فتتح جناح �جلامعة 
�ل��ق��ن�����س��ل �ل�������س���ع���ودي يف �لإم��������ار�ت 
عبد�لهادي  �لأ�ستاذ  �ملتحدة  �لعربية 
�لثقايف  و�مل��ل��ح��ق  �ل�����س��ايف،  ب��ن حممد 

�ل�سعودي �لدكتور ر��سد �لغيا�ص.
وت�������اأت�������ي م���������س����ارك����ة �جل���ام���ع���ة 
�جلامعات  م��ن  ع��دد  م�ساركة  �سمن 
�لعلمي  �لإن���ت���اج  ل��ع��ر���ص  �ل�����س��ع��ودي��ة 
و�ل��ب��ح��ث��ي، وع����دد م���ن �لإ�����س����د�ر�ت، 
حيث قدم جناح �جلامعة �أكرث من 40 
عنو�نا، �إ�سافة �إلى عدد من �ملن�سور�ت 
�ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة ب���اجل���ام���ع���ة، وع�����دد من 
�ملعر�ص  يف  �جلامعة  وم��ّث��ل  �ل��ه��د�ي��ا، 
�آل حم�سن  �أح��م��د  ب��ن  �لأ���س��ت��اذ خالد 

من عمادة �سوؤون �ملكتبات.
و�أقامت �جلامعة تز�مًنا مع �أيام 
فيه  ���س��ارك  ثقافيا  �سالونا  �ملعر�ص 
عدد من �ملثقفني و�لأدباء، كما ت�سلَّم 
�إه���د�ء  �ل�����س��ايف  ع��ب��د�ل��ه��ادي  �لقن�سل 

جامعة �مللك خالد.

اختتام فعاليات »أيام المسرح« بالجامعة
سعيد العمري

�لدكتور  �لطالب  ���س��وؤون  عميد  بح�سور 
�ل���ع���م���ادة،  �آل ع�����س��ي��د ووك������الء  ع���ب���د�هلل 
�خ���ت���ت���م���ت �جل����ام����ع����ة مم���ث���ل���ة يف وح����دة 
الن�شاط امل�شرحي بعمادة �ش�ؤون الطالب 
فعاليات »�أيام �مل�سرح«، و�لتي ��ستمرت ملدة 
�مل�سرحية  �لفعاليات  وهدفت  �أي��ام،  �أربعة 
�ملو�هب �لطالبية، من خالل  �إلى تنمية 
�مل�سرحية،  و�لندو�ت  �لتدريبية،  �لدور�ت 
��ستقطاب  �إل����ى  �إ���س��اف��ة  �ل��ع��م��ل،  وور�����ص 

الطالب املهتمني بالن�شاط امل�شرحي.
�أن  �ل��ط��الب  ���س��وؤون  و�أو����س���ح عميد 
�لعمادة تدعم �لأن�سطة �مل�سرحية وتنمية 
يف  �ملهتمة  �لطالبية  و�لطاقات  �مل��و�ه��ب 
و�هتمام من معايل  �ملجال، مبتابعة  هذ� 
مدير �جلامعة، �لأ�ستاذ �لدكتور فالح بن 
�لطالب  و��ستقطاب  �ل�سلمي،  �هلل  رج��اء 
من خالل �إن�ساء خيمة حتت�سن فعاليات 
�مل�سرح يف مدخل 11 مبقر �جلامعة  �أي��ام 

بالقريقر.
امل�����ش��رح��ي  ال���ن�������ش���اط  اأن  واأ������ش�����اف 
�لطالب  وق���در�ت  مو�هب  بتطوير  يهتم 
�لتدريبية  �ل�����دور�ت  ت��ق��دمي  خ���الل  م��ن 
و�ل������ن������دو�ت وور��������ص �ل���ع���م���ل �مل�����س��رح��ي��ة 
يف  �جل��ام��ع��ة  لتمثيل  وذل���ك  �ملتخ�س�سة 
�مل�����س��ارك��ات �مل��ح��ل��ي��ة ومت��ث��ي��ل �ل���وط���ن يف 

�مل�ساركات �خلارجية.
�مل�����س��رح يف يومها  �أي�����ام  و����س��ت��م��ل��ت 
وف��ع��ال��ي��ة  �لف���ت���ت���اح،  ح��ف��ل  ع��ل��ى  �لأول 
�لأل����ع����اب �مل�����س��رح��ي��ة وور����س���ة لأع�����س��اء 
الي�م  يف  اأقيمت  ث��م  امل�شرحي،  الن�شاط 
»�لنقد  ب��ع��ن��و�ن  م�سرحية  ن���دوة  �ل��ث��اين 
�مل���������س����رح����ي« ل����ل����دك����ت����ور ع���ب���د�حل���م���ي���د 
�حل�����س��ام��ي، وب��ع��د ذل���ك ن���دوة م�سرحية 
بعنو�ن »م�سرح �لطفل �سقف �لتطلعات« 

�ألعاب  ثم  طالب،  �أب��و  �إبر�هيم  للدكتور 
م�����س��رح��ي��ة م���ن ت���ق���دمي �ل���ط���ال���ب ف���و�ز 
�ملمثل  ���س��ن��اع��ة  يف  دورة  ث���م  �ل�����س��ه��ري، 
�مل�����س��رح��ي »خ���ط���وة ن��ح��و �لح�������ر�ف«، 
ملدة  م��ب��ارك،  �آل  حممد  �لدكتور  قدمها 
ث��الث��ة �أي����ام ب��و�ق��ع 16���س��اع��ة ت��دري��ب��ي��ة، 

وذل�����ك ب���ال���ت���ع���اون م���ع م��ع��ه��د �ل��ث��ق��اف��ة 
و�ل��ف��ن��ون ل��ل��ت��دري��ب »ث���ّق���ف«، ب��ع��د ذل��ك 
بور�سة  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  فعاليات  �ختتمت 
�أ���س��ا���س��ي��ات ت��ك��وي��ن وت�����س��م��ي��م �ل��دي��ك��ور 
�سيد،  �ل��دي��ن  �سيف  ل��ل��دك��ت��ور  �مل�����س��رح��ي 
حتليل  ور���س��ة  �أقيمت  �لثالث  �ل��ي��وم  ويف 

خ�سر�ن  للدكتور  �جلمهور  �سخ�سيات 
�ل�����س��ه��ي��م��ي، ث����م �أ����س���ب���وح���ة م�����س��رح��ي��ة 
بعنو�ن �مل�سرح �لحتفايل لالأ�ستاذ �أحمد 
�ل�سروي مدير جمعية �لثقافة و�لفنون 
�آل  ب��اأب��ه��ا، بعد ذل��ك ق��دم �ل��دك��ت��ور علي 
ن���دوة يف �لربية �لإع��الم��ي��ة، ثم  زه��ري 

عبد�لوهاب  للطالب  م�سرحية  �أل��ع��اب 
�لأح�����م�����ري، ث���م �خ��ت��ت��م �ل���ي���وم �ل��ث��ال��ث 
مب�����س��ام��رة م�����س��رح��ي��ة ب��ع��ن��و�ن »�ل��ن�����ص 
�لعلكمي،  ي��ح��ي��ى  ل��الأ���س��ت��اذ  �مل�����س��رح��ي« 
يف  ور�سة  فيه  فاأقيمت  �لر�بع  �ليوم  �أم��ا 
�سمات �ل�سخ�سية �مل�سرحية، ثم ��سكت�ص 

بتكرمي  �لفعالية  و�ختتمت  م�سرحي، 
تاأتي  �لفعالية  هذه  �أن  يذكر  �مل�ساركني. 
و�لفنون  �لثقافة  جمعية  مع  بال�سر�كة 
ون��ادي  �لعالقات و�لإع���الم  ون��ادي  باأبها 
�لعربي  �خل���ط  ون����ادي  �لتو�ستما�سرز 

و�لفن �لت�سكيلي ونادي �لقلم.

العدد 240  |  10 ربيع األول 1440  |  18 نوفمبر 2018



أخبار الجامعة

آل مداوي ثاني بطولة بيروت المفتوحة
في التايكوندو

محمد إبراهيم
حصل طالب كلية الهندسة عايض بن علي آل مداوي على المركز الثاني في بطولة بيروت المفتوحة للتايكوندو والتي 
مداوي  آل  وسيغادر  الماضي.  األسبوع  خالل  نظمت  والتي  العالم  دول  مختلف  من  اللعبة  أبطال  من  عدد  فيها  يشارك 
للمشاركة في بطولة باريس الدولية المفتوحة وإقامة معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في بطولة العالم التي تنظم 
في البرازيل. جدير بالذكر أن آل مداوي قد حقق العديد من النتائج في عدد من البطوالت التي شارك بها، حيث حصل على 
المركز الثالث على آسيا واألول على مستوى الخليج والعرب، والمركز الثاني في بطولة البحرين الدولية، كما فاز بالمركز 

األول لعشر مرات على مستوى المملكة.

نادي التربية يقيم اللقاء المفتوح األول 
لطالب الرياضيات

محمد الكعبي 
نظم نادي �لربية  �للقاء �ملفتوح �لأول لطالب �لريا�سيات �لتعليم �لبتد�ئي مع عميد كلية �لربية �لدكتور عبد�هلل �آل كا�سي، وذلك يف قاعة �لجتماعات مبكتب 
�أحمد �ل�سغري وبع�ص  طالب �لريا�سيات بالتعليم �لإبتد�ئي  عميد كلية �لربية، وح�سر �للقاء وكيل �لكلية لل�سوؤون �لأكادميية �لدكتور عماد علو�ن و�لدكتور 
ممثلني جلميع طالب �لريا�سيات بالكلية. و��ستمل �للقاء مناق�سة �لعميد لطالب �لريا�سيات ما يو�جههم من م�ساكل و�سعوبات حللها ورفعها ملدير �جلامعة. وقد 

ثمن عميد كلية الرتبية هذا اللقاء ملا ت�شمنه من نقاط مهمة حلل بع�ض امل�شاكل التي ت�اجه طالب الريا�شيات بالكلية.

نادي التربية ينفذ 
دورة التربية الميدانية 

بالجامعة
محمد الكعبي 

نظم نادي �لربية دورة »�لربية �مليد�نية 
بجامعة �مللك خالد« و�سملت �لدورة جميع 
ال��ن��ق��اط االأ���ش��ا���ش��ي��ة يف ال��رتب��ي��ة امل��ي��دان��ي��ة، 
ومن �أهمها : طريقة �لتعامل مع �لطالب 
د�خل �لف�سل وخارجه    وطريقة �لتقييم 
�لتي يقّيم فيها �ملتدرب يف �ملدر�سة من قبل 
�ملدير ومن قبل �لدكتور �مل�سوؤول عن تقييم 

�لطالب يف �لتدريب  �مليد�ين.

�ل����������دورة يف  ق���اع���ة  و�أق����ي����م����ت ه������ذه 
عدد  بلغ  حيث  �ل��رب��ي��ة،  بكلية  �ملناق�سات 
�سخ�سا   83 �ل����دورة  ه��ذه  م��ن  �مل�ستفيدين 
وم��ن طالب  �لتدري�ص  �أع�����س��اء  هيئة  م��ن 

�جلامعة ب�سكل عام.
�ل��دك��ت��ور حممد  �لكلية  وث��ّم��ن وك��ي��ل 
ن��ادي كلية  زي��د�ن كل �جلهود �ملبذولة من 
�لربية يف �إقامة مثل هذه �لدور�ت �ملفيدة 
على  ن��وه  كما  ع��ام  ب�سكل  �جلامعة  لطالب 

�سرورة ��ستمر�رها يف قادم �لأيام .

»جسم« تعقد لقاء 
حول القيادة المدرسية 

المستقبلية
عبدالعزيز رديف

ع��ق��دت �جل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة يف �جل��م��ع��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة للمعلم »ج�����س��م« �لأ���س��ب��وع 
�ملدر�سية  »�ل��ق��ي��ادة  �إث���ر�ئ���ي حت��ت ع��ن��و�ن  ب��رن��ام��ج  �ل��ل��ق��اء �خل��ام�����ص يف �سل�سلة  �مل��ا���س��ي 
�مل�ستقبلية«بالتعاون مع �إد�رة �لتدريب و�لبتعاث بتعليم ع�سري وذلك مبقر كلية �لربية 

باملدينة �جلامعية )قريقر(.
قدم �للقاء �أ�ستاذ �إد�رة �لتعليم �لعايل وتخطيطه باجلامعة �لدكتور علي بن نا�سر 

بن �ستوي، بح�سور �أكرث من 124 قائد� وم�سرفا ووكيال من من�سوبي تعليم ع�سري.
�سرورة  مبيًنا  �أهميته  عن  �للقاء  مقدم  فيها  حتدث  �ساعات  خلم�ص  �للقاء  و�متد 
�لعربية  �ململكة  روؤي���ة  وف��ق  �لتعليم  تطوير  يف  ت�سهم  �لتي  �لتحديثات  ور���س��د  متابعة 
�ل�سعودية 2030، لفتا �إلى �أن �للقاء يهدف �إلى �إطالع قادة �ملد�ر�ص على �أبرز �لتوجهات 
�حلديثة يف قيادة �ملد�ر�ص، ومناق�سة بع�ص �ملفاهيم و�مل�سطلحات ذ�ت �لتطور �ل�سمويل 

للقيادة، �إ�سافة �إلى حتديد ما ينبغي �أن تكون عليه �لقيادة �ملدر�سية �مل�ستقبلية.
يذكر �أن جمعية ج�سم هي �أول جمعية �سعودية للمعلم، تعمل باإ�سر�ف جامعة �مللك 
خالد، ومقرها كلية �لربية يف �أبها، وت�سعى �جلمعية بح�سب رئي�ص �للجنة �لتاأ�سي�سية 
بني  �لعلمي  �لتو��سل  حتقيق  �إل��ى  كا�سي  �آل  عبد�هلل  �لدكتور  �لربية  كلية  عميد  لها 
و�إج���ر�ء  �ل��ل��ق��اء�ت،  وعقد  �لعلمية،  �مل�����س��ورة  تقدمي  �إ�سهامها يف  �إل��ى  �إ���س��اف��ة  �لأع�����س��اء، 

�لدر��سات، و�لأبحاث �ملتخ�س�سة �ملتعلقة باملعلم.
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محمد الكعبي
كرم نادي �لرب�مج �مل�سركة �لطالب 
�لثقايف  �لتميز  �أوملبياد  يف  �لفائزين 
باملحالة  �لأك��ادمي��ي  �ملجمع  يف  �ملقام 
�ل��ع��ام على  �مل�����س��رف  ���س��ع��ادة  بح�سور 

�ل���رب�م���ج �مل�����س��رك��ة �ل��دك��ت��ور �أح��م��د 
�آل مب�سر و���س��ع��ادة ر�ئ��د  ب��ن ع��ب��د�هلل 
ال��ن�����ش��اط امل��ه��ن��د���ض حم��م��د ال��ق��رين، 
�ملت�سابقني  ج��م��ي��ع  ت��ك��رمي  مت  ح��ي��ث 
�ملجالت  يف  �لأول  باملركز  �لفائزين 

�مل���ط���روح���ة يف �لأومل�����ب�����ي�����اد. و�أ�����س����اد 
باأهمية  مب�سر  �آل  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور 
مثل هذه �ملناف�سات يف تنمية �ملهار�ت 
وكذلك  و�كت�سافها  �مل��و�ه��ب  و�سقل 
�ل��ت��ع��ل��م  �مل����ب����ادرة وح����ب  ت��ع��زي��ز روح 

و�ل���س��ت��ف��ادة م���ن ق��ب��ل �ل���ط���الب ك��ٌل 
ف��ي��م��ا ي��ف��ي��ده وي��ن��م��ي ق���در�ت���ه ودور 
�لأن����دي����ة �ل��ط��الب��ي��ة ل���س��ي��م��ا ن���ادي 
�ل����رب�م����ج �مل�������س���رك���ة يف �ل��ت�����س��ج��ي��ع 

و�لدعم و�لرعاية ملو�هب �لطالب .

»البرامج المشتركة« يكرم فائزي أولمبياد التميز الثقافي

محمد الكعبي 
قام وفد من فريق نادي األلعاب االلكترونية ، بزيارة للمعرض التقني والمهني المقام في رحاب الكلية التقنية بخميس مشيط. وبدأت 
الزيارة باالطالع على أهم مبادرات التدريب لديهم والمستفيدين منها عبر عرض تعريفي، تال ذلك زيارة المعرض المصاحب للفعالية من 

مختلف التخصصات التقنية، االلكترونية، الفنية، والمهنية.

نادي األلعاب اإللكترونية يزور المعرض التقني والمهني

نادي الحاسب اآللي يقيم مسابقة
 The Coder Chef

محمد الكعبي 

 The Coder Chef سمن بر�مج نادي �حلا�سب �لآيل �لتقنية نفذ �لنادي م�سابقة�
خاللها  يطرح  �إلكرونية  برجمية  م�سابقة  وه��ي  �ل��ر�ب��ع،  لالأ�سبوع  �لإلكرونية 
��ستقبال  ويتم  م�ساء،  �لتا�سعة  يف  �أ�سبوع  كل  من  �جلمعة  يوم  يف  برجمية  م�سكلة 
جميع  من  �جلامعة  من  �مل�ساركني  و�لطالبات  �لطالب  و�إجابات  م�ساركات  جميع 
�لكليات حتى يوم �ل�سبت يف �لتا�سعة م�ساء. ويتم فرز جميع �أجوبة �مل�ساركني وعمل 
�لإع��الن عن  ويتم  �لأ�سبوع  �ملتاأهلني جلائزة  �مل�ساركني  �إلكرونية من بني  قرعة 

�لفائز �أ�سبوعيا يوم �لأحد يف �لتا�سعة م�ساء. 

Hacking for Engineers ودورة..
�سارك   Hacking for Engineers بعنو�ن  تقنّية  دورة  �لآيل  �حلا�سب  ن��ادي  �أق��ام 
فيها  32 طالبا من خمتلف �أق�سام كلية علوم �حلا�سب �لآيل، حيث قدم د. حممد بن 
يحيى �ل�سمري مقدمة عن نظرية �لفريو�سات وماهيتها و�خر�ق �أنظمة �حلماية 
�لإلكرونية و�أ�سبابها وطرق �حلماية من �لخر�ق؛ تال ذلك تطبيق عملي على 
ذلك �جلزء  وقّدم  �لآيل،  �حلا�سب  �أجهزة  تدمر  �لتي  �لب�سيطة  �لفريو�سات  �إن�ساء 
تطبيقات  ب�سرح  ذل��ك  ق��ّدم  ق��ّي��وم،  حممد  �لآيل  �حلا�سب  هند�سة  بق�سم  �ملهند�ص 
عملية �أمام �لطالب، ثم قام �لطالب بالتطبيق �لعملي يف معامل �لكلية على �أجهزة 
Domain �خلا�ص  �ل�  �أو�م��ر برجمية كتطبيق على معرفة  �حلا�سب �لآيل بكتابة 

بعدة مو�قع �إلكرونية وغريها من �لأو�مر �لتي تتعلق بالخر�ق.

طالب نادي علوم وآداب محايل
يزورون جمعية البر بالمحافظة 

ال�شريعة  ق�شم  م��ع  بالتعاون  مبحايل  واالآداب  العل�م  بكلية  الن�شاط  ط��الب  ق��ام 
فيها  ر�فقهم  حم��اي��ل،  مبحافظة  �خل��ريي��ة  �ل��رب  جلمعية  ب��زي��ارة  م��وؤخ��ر�  بتهامة 
�أمني غماز، وكان يف  �ل�سريعة بتهامة د. حمزة بن فايع �لفتحي، ود.  رئي�ص ق�سم 
��ستقبالهم مدير �جلمعية �لأ�ستاذ بدوي ع�سريي، و��ستمع �لطالب ل�سرح مف�سل 
عن �أق�سام �جلمعية وبر�جمها، و�خلدمات �لتي تقدم للم�ستفيدين، بعد ذلك جرى 
�لطالب  �أ�سئلة  فيه على  �أج��اب  ب��دوي ع�سريي،  �لأ�ستاذ  وب��ني  �لطالب  ح��و�ر بني 
و��ستف�سار�تهم عن كيفية خدمتهم ودعمهم للجمعية، حيث مت �لتفاق على ت�سكيل 

فريق تط�عي من طالب الن�شاط خلدمة ودعم برامج اجلمعية.

النادي الطالبي بمجتمع محايل عسير
يقيم اليوم العالمي للجودة في التعليم
بح�سور عميد كلية �ملجتمع مبحايل �لدكتور �أحمد �آل عامر وح�سور وكيل �لكلية 
�لدكتور ر�جي فقيه، ورئي�ص ق�سم �إد�رة �لأعمال �لدكتور ماأمون يا�سني، وبالتعاون 
�ل��ط��الب��ي بكلية �ملجتمع  �ل��ن��ادي  �أق���ام  �لأك���ادمي���ي و�جل����ودة،  �لتطوير  م��ع وح���دة 

مبحايل ع�سري �ليوم �لعاملي جلودة �لتعليم .
فيها  بني  عامر،  �آل  �أحمد  �لدكتور  �لعميد  �سعادة  من  بكلمة  �للقاء  و�فتتح 
مفهوم �جلودة وخ�سو�سا يف �لتعليم، وقال »�لإن�سان بحاجة �إلى نه�سة يف �لتنمية 
يف  لينخرط  الب�شرية  امل�����ارد  متكني  يف  ذل��ك  لينعك�ض  واالجتماعية  امل�شتدامة 
حممد  �آدم  �ل��دك��ت��ور  ثمن  ب���دوره  �مل��ج��الت«.  جميع  يف  ويناف�ص  �لعاملي  حميطها 
على  بالفائدة  تعود  �لتي  �لأي���ام  ه��ذه  ملثل  �مل�ستغرب  غ��ري  ودع��م��ه  �لعميد  ح�سور 

�لطالب �جلامعي يف جمالت عدة.

نـادي صفحات للقراءة
يدشن دوري »حياة الصحابة«

د�سن نادي �سفحات للقر�ءة م�سابقة »دوري حياة �ل�سحابة« و�لتي تاأتي �سمن �أ�س�ص 
و�أهد�ف نادي �سفحات يف رفع م�ستوى �لوعي �لثقايف و�لتاريخي بالق�س�ص �ملوؤثرة 
لالأ�سخا�ص �لعظماء على مر �لتاريخ. وتاأتي �آلية �مل�سابقة يف �ختيار جزء معني من 
كتاب »�سور من حياة �ل�سحابة« للموؤلف عبد�لرحمن ر�أفت با�سا، يقوم �ملت�سابقون 
�مل�ساركون يف �مل�سابقة كفرق بقر�ءة ذلك �جلزء �ملختار وتكون هناك جولة و�حدة 
للفوز مبا�سرة، حيث �سيكون عدد �لفرق �مل�ساركة هي 9 فرق، وعدد �لأع�ساء يف كل 
فريق هو 3 �أ�سخا�ص. و�سيح�سل �لفريق �مل�سارك باملركز �لأول على جائزة بقيمة 
900 ريال، و�لفريق �لفائز باملركز �لثاين جائزة بقيمة 600 ريال، بينما �سيح�سل 

�ملركز �لثالث على جائزة بقيمة 300 ريال.

نادي الهندسة يقيم بطولة لكرة القدم
�نطلقت بطولة كرة �لقدم لنادي �لهند�سة، حيث جمع �للقاء �لأول  �أع�ساء هيئة 
وجمعت  �ملدنية.  �لهند�سة  ق�سم  بفوز  و�نتهت   �ملدنية،  �لهند�سة  وق�سم  �لتدري�ص 
بفوز  و�نتهت  �لكيميائية  و�لهند�سة  �مليكانيكية  �لهند�سة  ق�سم  �لثانية   �مل��ب��ار�ة 
�مليكانيكية  �لهند�سة  ق�سم  من  كل  �لنهائية  للمبار�ة  وتاأهل  �مليكانيكية.  �لهند�سة 

وق�سم �لهند�سة �ل�سناعية، و�سيحدد موعد �ملبار�ة يف وقت لحق.
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معرض مصغر للكتاب في رجال ألمع
د. آمال البرير

داب واملجتمع، معر�شا م�شغرا  اأقامت وحدة  الن�شاط الطالبي بكليتي العل�م واالآ
للكتاب حتت �سعار )�أمة �قر�أ تقر�أ( وذلك يف �سالة �لجتماعات بالكلية، و�حتوى 
�أع�ساء هيئة  �ملختلفة، كما عر�ص من خالله  �ملجالت  �لكتب يف  على عدد من 
ون�سرها على  �لقر�ءة  ثقافة  تاأ�سيل  �إل��ى   �ملعر�ص  �لتدري�ص موؤلفاتهم. وهدف 

م�ستوى جمتمع �ملنطقة حتى تعم ثقافة �لطالع و��ستقاء �ملعرفة. 

طالبات أحد رفيدة يجتمعن بالعميدة
فوزيه آل سالم 

�لطالبات  لجتماع  �لأول  �للقاء  رفيدة  باأحد  و�لآد�ب  �لعلوم  كلية  �إد�رة  نظمت 
يف  وذل��ك  �لغر�بي،  �سلمى  �لدكتورة  �لكلية  عميدة  مع  �لأول  �لدر��سي  للف�سل 

م�سرح �لكلية.
و�إيجاد �حللول  �مل�سكالت و�ملقرحات �لطالبية  �إلى عر�ص  �للقاء  ويهدف 
�ملنا�سبة لها، و��ستفتحت عميدة �لكلية �لجتماع بالرحيب بالطالبات، وحثتهن 
ثم   �لعلمي،  و�لتميز  �ملعدلت  �أعلى  على  و�حل�سول  �لعلمي  �مل�ستوى  رف��ع  على 
�لق�سم،  �أو  �لكلية  م�ستوى  على  �لطالبات  و�حتياجات  �ل�سلبيات  مناق�سة  متت 
وم�ساركتهن،  ح�سورهن  على  �لطالبات  �لعميدة  �سكرت  �لجتماع  نهاية  ويف 

و�أو�ستهن بالرجوع �إلى �أع�ساء �ملجل�ص �لطالبي يف حال وجود �أي مالحظات.

دورة عن وسائل التواصل االجتماعي
بكليـة األعمال

عبير القحطاني
�أقام �لنادي  �لإعالمي بوكالة عمادة �سوؤون �لطالب ل�سوؤون �لطالبات بالتعاون 
مع كلية �لأعمال �سطر �لطالبات فعالية »بناتك« وذلك يف بهو �ملبنى1 يف �لكلية، 
و�سناعة  �لهوية  �لجتماعي  �لتو��سل  »و�سائل  بعنو�ن  دورة  �لفعالية  وتخلل 
وا�شتفاد  ال�شريحي،  دميا  االأ�شتاذة  الطالبي  الن�شاط  رائ��دة  قدمتها  املحت�ى«، 
وهي  حم��اور  ع��دة  �ل���دورة  وتناولت  �لكلية؛  من�سوبات  م��ن   3 و  طالبة   25 منها 
للمحتوى  �ملحتوى �جليد، ومناذج  و�أنو�عه وخطو�ته، �سناعة  �ملحتوى  تعريف 

�لهادف، ومن هم �مل�ساهري.

دورة عن كيفية استخدام
اآللة الحاسبة بالمجتمع 

ليلى الشمراني
نظمت وحدة �لتوجيه و�لإر�ساد بكلية �ملجتمع باأبها بالتعاون مع مركز �لتوجيه 
»كيفية  بعنو�ن  دورة  و�لب��د�ع  �ملوهبة  ومركز  �لطالب  �سوؤون  بعمادة  و�لإر���س��اد 
�لإد�ري����ة  �ل��ع��ل��وم  بق�سم  �مل�ساعد  �لأ���س��ت��اذ  قدمتها  �حل��ا���س��ب��ة«،   �لآل���ة  ��ستخد�م 
�لقو�عد  �ل��دورة  وتناولت  طالبة.   57 بح�سور  �لزبري  هالة  �لدكتورة  وتقنياتها 
بع�ص  على   �لقو�عد  تلك  تطبيق  مت  كما  �حلا�سبة،  �لآل��ة  ��ستخد�م  يف  �لعامة 

�لعمليات �حل�سابية.
 

..ودورة عن الدافعية
نحو التعلم وتحمل المسؤولية 

ليلى الشمراني 
نظمت وحدة �لتوجيه و�لإر�ساد بكلية �ملجتمع باأبها، بالتعاون مع مركز �لتوجيه 

»�لد�فعية  بعنو�ن  �لإب��د�ع دورة  �ملوهبة  �سوؤون �لطالب ومركز  بعمادة  و�لإر�ساد 
�لإد�رية  �لعلوم  �مل�ساعد بق�سم  �لأ�ستاذ  �مل�سوؤولية«، قدمتها  �لتعلم.. حتمل  نحو 

وتقنياتها �لدكتورة حياة عطا �ملنان.
  و تناولت �ملدربة يف �ل��دورة مفهوم �لد�فعية، و�أن��و�ع �لد�فعية، و�لأ�سباب 
�لتعلم  د�فعية  �إث��ارة  �إل��ى  ت��وؤدي  �لتي  و�لأ�ساليب  �لد�فعية،  لنخفا�ص  �ملحتملة 
لدى �لطالبات؛ و��ستعر�ست خالل �لدورة تعريف �لد�فعية، حيث عرفتها باأنها 
حالة د�خلية ج�سمية �أو نف�سية تدفع �لفرد نحو �سلوك يف ظروف معينة وتوجهه 
ق��وة حمركة ومن�سطة  �لد�فعية  �أن  و�أك��دت  ه��دف حم��دد،  �أو  �إ�سباع حاجة  نحو 

وموجهة يف وقت و�حد.
زيادة  على  �لإن�سان  ت�ساعد  حيث  كبرية،  �أهمية  �لدو�فع  ملعرفة  �أن  و�أك��دت 
و�ملو�قف  �لظروف  تقت�سيه  �لت�سرف مبا  �إلى  وتدفعه  وبغريه،  بنف�سه  معرفته 
ت�ساعد  كما  �لآخ��ري��ن،  ت�سرفات  تف�سري  على  ق��درة  �أك��رث  جتعله  كما  �ملختلفة، 
�إذ� ُعرفت دو�فعه، وبالتايل  �لإن�ساين  بال�سلوك  �لتنبوؤ  �ل�سخ�سية على  �لدو�فع 
�إطار �ساحله و�سالح �ملجتمع،  �إلى وجهات معينة تدور يف  ميكن توجيه �سلوكه 
كما تلعب �لدو�فع دور� مهما يف ميد�ن �لربية و�لتعليم، حيث ت�ساعد على حفز 

د�فعية �لطالب نحو �لتعلم �ملثمر.
وك�سفت عن �أنو�ع �لدو�فع بح�سب م�سدر ��ستثارتها، وهي نوعني: �لدو�فع 
�إد�رة  �لأق����ر�ن،  �لأ���س��ر،  �ملعلم،  خ��ارج��ي مثل  ي��ك��ون م�سدرها  و�ل��ت��ي  �خل��ارج��ي��ة 
نف�سه  �ملتعلم  يكون م�سدرها  �لتي  �لدو�فع  �لد�خلية، وهي  و�لدو�فع  �جلامعة، 
�ل�سعور مبتعة  ذ�ته و�سعيا ور�ء  �لتعلم برغبة د�خلية لإر�ساء  حيث، يقدم على 
�لتعليم. كما ��ستعر�ست �أهم مظاهر تدين �لد�فعية للطلبة نحو �لتعلم، و�لتي 
باإزعاجهم،  و�لن�سغال  �لآخرين،  باأغر��ص  و�لن�سغال  �لنتباه،  ت�ستت  تتمثل يف 
ما  كل  ون�سيان  حلها،  و�إهمال  �لو�جبات  ون�سيان  �ل�سفية،  �مل�سكالت  يثري  حيث 
له عالقة بالتعلم �ل�سفي من مو�د ومتطلبات وكتب ودفاتر و�أقالم، و�لهتمام 
�أو  �ل��و�ج��ب��ات  يف   �ملثابرة  وت��دين  باملحا�سر�ت،  عالقة  لها  لي�ص  �أخ���رى  باأ�سياء 

�ملهمات �ملوكلة �إليهم.
ومنها،  �لطالب  عند  للتعلم  �لد�فعية  �نخفا�ص  �أ�سباب  �إل��ى  تطرقت   كما 
عدم توفر �ل�ستعد�د للتعلم من ناحيتني: �لأولى عدم توفر �ملفاهيم و�خلرب�ت 
و�لقابلية �ل�سرورية للتعلم �جلديد، و�لثانية عدم �هتمام �لطالب بالتعلم �أ�سا�سا 
�لطالب  ي��درك  ل  حيث  م�ستقبله،  وخطط  ميوله  و���س��وح  ع��دم  �إل��ى  بالإ�سافة 
�أهمية �ل�ستمر�ر يف �لتعلم، بل يهتم فقط باملهنة �لتي متنحه ر�تبا ماديا يعي�ص 

منه باأ�سرع وقت ممكن.
و�سوء  �ل�سلبية  �لتخل�ص من �لجتاهات  لكيفية  بعر�ص  �ملحا�سرة  وختمت 
االإدارة الذاتية والتي خل�شتها يف عدة نقاط منها، التخل�ض من احلديث الذاتي 
�ل�سلبي وجتنبه، وجتنب �لتفاعل �ل�سلبي مع غ�سب �لزميالت و�لتعامل ب�سكل 
فعال مع ال�شغ�ط اجلامعية من واجبات واختبارات، وتدريب النف�ض على عدم 

��ستخد�م �لكلمات �ل�سلبية.

بـرنامج عن أساسيات
اللغـة اإلنجليزيـة بأحد رفيدة

فوزيه آل سالم 
باأحد رفيدة، برناجما بعنو�ن  �لعلوم و�لآد�ب  �ملجتمع بكلية  نظم مكتب خدمة 
»�أ�سا�سيات �للغة �لإجنليزية« لطالبات �لربة و�ل�سعبني �لبتد�ئية باأحد رفيدة، 
بالكلية  �لإجنليزية  �للغة  بق�سم  �لتدري�ص  هيئة  �أع�����س��اء  �إ���س��ر�ف  حت��ت  وذل��ك 

�لدكتورة ماجده بابكر و�لدكتورة عائ�سة �ل�سغري.
وه����دف �ل��ربن��ام��ج �إل����ى ت��ع��ري��ف �ل��ط��ال��ب��ات ب��اأه��م��ي��ة �ل��ل��غ��ة �لإجن��ل��ي��زي��ة، 

وحتفيزهن على تعلمها، وتعريفهن باأ�سا�سياتها، ورفع م�ستو�هن يف مهار�تها.
ترديدها  مع  �لإجنليزية  للحروف  باوربوينت  عر�ص  �لربنامج  وتخلل 
مع �لطالبات، ثم �لإ�سارة �إلى �حلروف ب�سكل ع�سو�ئي و�سوؤ�لهن عنها، كما مت 
عر�ص �أجز�ء �ل�سم و�لأرق��ام باللغة �لإجنليزية، كما قدمت خالل �لربنامج 
�جلو�ئز  توزيع  ومت  و�لتحدث،  و�لكتابة  �ل��ق��ر�ءة  مهار�ت  يف  م�سابقات  فقرة 

�لتحفيزية على �لطالبات.

..وبرنامج للتوعية
بمخاطر وسائل التواصل 

فوزيه آل سالم 
بعنو�ن  برناجما  رفيدة  باأحد  و�لآد�ب  �لعلوم  بكلية  �ملجتمع  خدمة  مكتب  نظم 
�لطالبية  �ل�سوؤون  رئي�سة وحدة  �إ�سر�ف  و�لتو��سل �لجتماعي« حتت  »�لتوعية 
درب  متو�سطة  طالبات  �لربنامج  و��ستهدف  عبد�هلل،  �بت�سام  �لأ�ستاذة  بالكلية 

�لعقيدة باأحد رفيدة.
ومنافع  مب�سار  وتعريفهن  �لطالبات  وع��ي  زي���ادة  �إل���ى  �ل��ربن��ام��ج  وه���دف 
��ستخد�مها،  �أثناء  تو�جههن  �لتي  �مل�ساكل  وح��ل  �لجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع 
بطرق  وتعريفهن  �إي��ج��اب��ي،  ب�سكل  �ل��رب�م��ج  تلك  ��ستخد�م  على  وم�ساعدتهن 

�ل�ستفادة منها للعلم �أو لتنمية �ملو�هب �أو تطوير �لذ�ت �أو �إن�ساء م�سروع.
�لتو��سل  ت��وع��وي ع��ن خم��اط��ر م��و�ق��ع  �ل��ربن��ام��ج ع��ر���ص تقدميي  وتخلل 
مقطع  ت�سميم  لأف�سل  وم�سابقة  �لتوعوية،  للمن�سور�ت  وتوزيع  �لجتماعي، 
ت�سميم،  لأف�سل  هدية  وتقدمي  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  عن  هادف  فيديو 

و�ختتم �لربنامج بفيديو تو�سيحي عن طريقة �لتبليغ عن �لتنمر و�لبتز�ز.

..وبرنـامج عن اإلعجاز العلمي
في القرآن 

فوزيه آل سالم 
بعنو�ن  ب��رن��اجم��ا  رف��ي��دة  ب��اأح��د  و�لآد�ب  �ل��ع��ل��وم  بكلية  �ل��ري��ا���س��ي��ات  ق�سم  نظم 
»�لإعجاز �لعلمي يف �لقر�آن« وذلك يف  م�سرح �لكلية باإ�سر�ف �لدكتورة �إخال�ص 

علي مرفعني بالتن�سيق مع طالبات �مل�ستوى �لأول بق�سم �لريا�سيات.
�ل��ربزخ عند  وتكون  �مل�سجور،  �لبحر  ع��دة حم��اور منها  �لربنامج   وت��ن��اول 
وخلق  �أوت����اد�،  �جل��ب��ال  تكون  وكيف  �مللوحة،  درج��ة  يف  خمتلفني  بحرين  �لتقاء 
با�ستخد�م  تف�سيلي  عر�ص  �لربنامج  تخلل  كما  �ل��ث��الث،  و�لظلمات  �لإن�����س��ان 

�سر�ئح �لباوربوينت.

محاضرة عن التسويق
للمشروعات الصغيرة بالمجتمع 

ليلى الشمراني
نظمت وحدة �لتوجيه و�لإر�ساد بكلية �ملجتمع باأبها بالتعاون مع مركز �لتوجيه 
و�لإر����س���اد ب��ع��م��ادة ���س��وؤون �ل��ط��الب وم��رك��ز �مل��وه��ب��ة و�لإب����د�ع حم��ا���س��رة بعنو�ن 
»�لت�سويق للم�سروعات �ل�سغرية« قدمتها �لأ�ستاذ �مل�ساعد بق�سم �لعلوم �لإد�رية 

وتقنياتها �لدكتورة �أجنم عثمان �أحمد.  
بالت�سويق  �له��ت��م��ام  �أ���س��ب��اب  ت�سمنت  حم����اور،  ع���دة  �مل��ح��ا���س��رة  وت��خ��ل��ل��ت 
ومفهوم  �ل�سغرية،  و�مل�����س��روع��ات  �مل��م��ل��ك��ة2030  وروؤي���ة  �ل�سغرية،  للم�سروعات 
�مل�سروعات بالركيز على �مل�سروعات �ل�سغرية، وبر�مج دعم �مل�سروعات �ل�سغرية 
و�لعنا�سر  ومز�ياها  �ل�سغرية  �مل�سروعات  و�أن��و�ع  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  يف 
خطط  و���س��ع  وكيفية  �لت�سويق  ومفهوم  ف�سلها،  و�أ���س��ب��اب  لإد�رت��ه��ا  �لأ�سا�سية 

ت�سويقية فاعلة للم�سروع �ل�سغري.
و�لتي  �ل�سغرية  للم�سروعات    2030 �ململكة  روؤي��ة  �لدكتورة،  و��ستعر�ست 

تتمثل يف �ملجتمع �حليوي و�لقت�ساد �ملزدهر و�لوطن �لطموح.
كما ��ستعر�ست خ�سائ�ص �مل�سروع ومنها هدف و�حد )�لربح(، وعنا�سر 
عثمان  �أجن��م  �لدكتورة  وتطرقت  معلومات؛  ونظام  و�إد�رة  وب�سرية،  مادية 
وه��ي،  �ل�سعودية  يف  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�ساريع  دع��م  ب��ر�م��ج  �إل��ى  �أح��م��د 
ب��رن��ام��ج ك��ف��ال��ة مت��وي��ل �مل��ن�����س��اآت �ل�����س��غ��رية و�مل��ت��و���س��ط��ة، و���س��ن��دوق �مل��ئ��وي��ة، 
لدى  �لأعمال  ري��ادة  دعم  وبرنامج  �مل�ساريع،  رعاية  وبرنامج  ب��ادر،  وبرنامج 

�ل�سباب، ومعهد �مللك �سلمان لريادة �لأعمال.
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ثالثة أفالم تحصد جوائز السينما الجامعية
عبير الشهراني

�ل��ن��ادي �لإع���الم���ي �خلمي�ص  �خ��ت��ت��م 
 »kku ملا�سي فعالية »�سينما جامعية�
و�لتي ��ستمرت على مد�ر �لأ�سبوعني 
و�أعلن خالل حفل �خلتام  �ملا�سيني، 
عن �لأفالم �لفائزة بجائزة �ل�سينما 
�لنادي  �أ���س��رة  كرمت  كما  �جلامعية، 
�حُلمدي نظري  �أحمد  �أري��ج  �ملخرجة 
»زخم  بفيلم  �لفعالية   يف  م�ساركتها 
�حلو��ص« وعلى مبادر�تها يف �لتعاون 

مع �إد�رة ق�سم �لإعالم. 
�لنادي  �مل�سرفة على  كما كرمت 
�ل�سلمي   ���س��ارة  �لأ���س��ت��اذة  �لإع���الم���ي 
����س���رك���اء �ل���ن���ج���اح يف �ل��ف��ع��ال��ي��ة م��ن 
م�ساركات باأفالم �أو تقارير، و كرمت 
و ���س��ك��رت م��ن��ظ��م��ات �ل��ف��ع��ال��ي��ة من 

طالبات �لنادي �لإعالمي.

أكوارديون
فاز فيلم »�أكو�رديون« باملركز �لأول، 
وه���و م��ن �إع�����د�د �ل��ط��ال��ب��ات مب�سار 
�لت�������س���ال �ل����س���ر�ت���ي���ج���ي ب��ق�����س��م 
�ل�سهري  ن��وف  �لإع����الم و�لت�����س��ال 
وره����ف م���ب���ارك ون�����ورة �لأح���م���ري؛ 
وي��ع��ت��رب �ل��ف��ي��ل��م م�����س��روع��ا لإح���دى 
�إ���س��ر�ف ع�سو هيئة  �مل��ق��رر�ت حت��ت 
مرمي  �لدكتورة  بالق�سم  �لتدري�ص 

�لعجمي.
وت���ت���م���ح���ور ف���ك���رة �ل��ف��ي��ل��م ع��ن 
مر�حل تطور مدينة �أبها من جميع 
�مل��ج��الت منذ ع��ام 1996 وح��ت��ى عام 
2017،  و�سمي باأكو�رديون ن�سبة لآلة 

�لأكو�رديون �ملو�سيقية.
وعربت �لقائمات على �لفيلم عن 
�سعادتهن بح�سول �لفيلم على �ملركز 
�لأول، حيث �أكدن �أن فوز �لفيلم يعد 

�أك����رث م���ن 120  ت��ت��وي��ج��ا مل��ج��ه��ود د�م 
يوما يف ظل جمموعة من �لأ�سخا�ص 
كما  للعمل،  ب�سمة  �أ���س��اف��و�  �ل��ذي��ن 
�ع���ت���ربن ف���وز �ل��ف��ي��ل��م �أي�����س��ا �إجن����از� 
وف��خ��ر� ل��ه��ن ون��ق��ط��ة ب��د�ي��ة لأع��م��ال 
كل  �سكرن  كما  و�ن��ت��ق��اء،  �إتقانا  �أك��رث 
من �ساعدهن على �إجناز �لفيلم، من 

�لإع��الم و�لدكتورة مرمي  �إد�رة ق�سم 
و  �لفيلم من م�سورين  وطاقم عمل 

منتجني و ممثلني.

البترة
ة« ع��ل��ى �مل��رك��ز  وح�����س��ل ف��ل��م »�ل�����ّب�����َرَ
ت��خ��رج  �لطالبة  �ل��ث��اين، وه��و م�سروع 

بق�سم  و�ل��ت��ل��ف��زي��ون  �لإذ�ع�������ة  مب�����س��ار 
�لإع����الم و�لت�����س��ال غ��ي��د�ء �حل��ازم��ي، 
وي����ت����ح����دث �ل���ف���ي���ل���م ع�����ن ف�����ن �ل���ق���ط 
�ل���ع�������س���ريي �ل������ذي مت���ي���زت ب����ه ن�����س��اء 
�ملنطقة �جلنوبية، وكيف حافظن عليه 
�لتي ج��اءت من  �لأج��ي��ال  �إل��ى  ونقلوه 

بعدهم.

 وك�سفت �حلازمي �أنه خالل فرة 
منظمة  �ع��ت��م��دت  �لفيلم  ع��ل��ى  عملها 
»�ل���ي���ون�������س���ك���و« ف����ن �ل���ق���ط �ل��ع�����س��ريي 
���س��م��ن ق��ائ��م��ة �ل������ر�ث �ل���ع���امل���ي غري 
�إي��ف��اء  �أن���ه مل يتم  �إل���ى  �مل���ادي، م�سرية 
و�سائل  يف  ت�ستحقه  �ل��ذي  حقها  �مل���ر�أة 
�لت�سال �ل�سحفية و�لتلفزيونية على 

م��ب��ادرت��ه��ا يف �حل��ف��اظ على ه��ذ� �لفن 
�ل��ع��ري��ق، م��وؤك��دة �أن��ه��ا ح��اول��ت يف فيلم 
�لبرة �إثر�ء دور �ملر�أة يف حفظ ون�سر 

هذ� �لفن لعدة �أجيال.
 و�أ���س��اف��ت »ف���وزي �ع��ت��ربه �إك��م��ال 
و�إميانا  للمر�أة  ودعما  �لفيلم  لر�سالة 
بدور ق�سم �لإعالم و�لت�سال يف �إي�سال 

و�سنع �لر�سالة �لإعالمية �لناجحة«.
 

ضحايا فكر
وح�سل فيلم »�سحايا فكر«  على �ملركز 
�لثالث، وهو من �إعد�د �لطالبة بق�سم 
حماد،  �آل  رز�ن  �لإ�سالمية،  �لدر��سات 
و�ل��ف��ي��ل��م ع��ب��ارة ع��ن ق�سة ل�����س��اب ك��ان 
قبل  فكريا من  �مللغمني  لأح��د  �سحية 

�جلماعات �ملتطرفة.
فرحتها  ع���ن  ح��م��اد  �آل  وع����ربت   
�لكبرية بفوز �لفيلم موؤكدة �أن جهودها 
يف هذ� �لفيلم �أثمرت بالفوز، لفتة �إلى 
�سحية  حول  تتمركز  كانت  �لفكرة  �أن 

ولي�ص جمرما.
وقالت »�أغلب �ملقاطع �لتي تناولت 
نف�ص ه��ذ� �مل��و���س��وع رك���زت على ز�وي��ة 
و�حدة ور�أينا فيها �حلديث �لكثري عن 
�أُري �ملجتمع  �أن  �أحببت  �جل��اين، بينما 
�لز�وية �لأخرى وهي �إظهار ما يحدث 

لل�سحية«.
 و�أردف��ت »دماء �مل�سلمني و�ل�سعب 
�أغ���ل���ى م���ن �أن ت�����س��ي��ع ه����در� ل��الأف��ك��ار 
�ل���غ���در  ي����د  ت���ط���ال���ه���ا  و�أن  �ل���ف���ا����س���دة 

و�خليانة«.
 ب����دوره����ا �أك�������دت  �مل�����س��رف��ة على 
�ل����ن����ادي �لإع����الم����ي �لأ�����س����ت����اذة ���س��اره 
�أن فعالية �ل�سينما �جلامعية  �ل�سلمي، 
�أث��ب��ت��ت ج�����د�رة �ل��ط��ال��ب��ة �لإع��الم��ي��ة 
�ل��ف��ي��ل��م  �أن م���ر�ح���ل ���س��ن��اع��ة  م���وؤك���دة 

حتتاج للعديد من �ملهار�ت.
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متابعات

في حفل احتضنته صحيفة »الوطن«..
الدكتور غيثان بن جريس يدشن

موقعه اإللكتروني ويجعل محتواه وقفا هلل 
سلطان عوض 

�نطالقا من و�جبها �لوطني وتفعيال 
�حت�سنت  �لج��ت��م��اع��ي��ة  مل�سوؤوليتها 
���س��ح��ي��ف��ة »�ل����وط����ن« ح��ف��ل ت��د���س��ني 
�ملوقع �لإلكروين �لر�سمي لالأ�ستاذ 
بن جري�ص،  علي  بن  غيثان  �لدكتور 
وذلك على م�سرح �ل�سحيفة مبقرها 
عدد  ح�سور  و�سط  باأبها،  �لرئي�سي 
�ل�سحيفة  د�خل  �مل�سوؤولني  من  من 
وخارجها وبح�سور عدد من �ملهتمني 

بال�ساأن،�لثقايف و�لتاريخي.
وبد�أ حفل �لتد�سني بتالوة �آيات 
�لكرمي، تال ذلك  �لقر�آن  عطرة من 
�سحيفة  حترير  رئي�ص  لنائب  كلمة 
�ل���وط���ن �لأ����س���ت���اذ م��اج��د ب���ن حممد 
موؤكد�  باحل�سور  فيها  رحب  �لب�سام 
�أن �سحيفة »�لوطن« تتباهى بنهجها 

يف �ل��ت��غ��ي��ري و�ل��ت��ط��وي��ر وت��ف��خ��ر مبا 
حققته وو�سلت �إليه طو�ل م�سريتها 

�لإعالمية خلدمة �لوطن �لأكرب .
�أن م��وؤ���س�����س��ة  �ل��ب�����س��ام  ب���ني  ك��م��ا 
ت�سعد  و�ل��ن�����س��ر  ل��ل�����س��ح��اف��ة  ع�����س��ري 
ب���اح���ت�������س���ان ح���ف���ل ت���د����س���ني �مل���وق���ع 
�لإل������ك������روين �خل����ا�����ص ب���الأ����س���ت���اذ 
بن جري�ص،  علي  بن  غيثان  �لدكتور 
ه���ذ�  ي���ح���ق���ق  �أن  »م����وؤم����ل����ني  وق�������ال 
و�مل���ردود منه خلدمة  �مل��اأم��ول  �ملوقع 
جيال  بالتاريخ  و�ملهتمني  �لباحثني 

بعد جيل«.
ل��ك��ل  »����س���ك���ر�  �ل���ب�������س���ام  و�أردف 
و���س��ك��ر�  �ل��ف��ر���س��ة،  ه���ذه  م��ن منحنا 
مل���ن ح�����س��ر ه���ذ� �ل��ت��ف��اع��ل، وخ��ال�����ص 
بن جري�ص  للدكتور غيثان  �لمتنان 
�ملكتبة  �إث���ر�ء  يف  �لكبري  ج��ه��ده  على 
�ل���ع���رب���ي���ة ب�����الإ������س�����د�ر�ت �مل��ت��ن��وع��ة 

و�مل����ع����ل����وم����ات �ل���ت���اري���خ���ي���ة �مل��ه��م��ة 
و�ملخطوطات �لنادرة و�لقيمة«.

ويف خ��ت��ام ك��ل��م��ت��ه ن��ق��ل �ل��ب�����س��ام 
حت���ي���ات وت���ق���دي���ر رئ��ي�����ص �ل��ت��ح��ري��ر 
�ل���دك���ت���ور ع���ث���م���ان �ل�����س��ي��ن��ي �ل����ذي 
�لعمل �لطارئة عن  �رتباطات  غيبته 

�حل�سور يف هذ� �لحتفال.
ب����دوره �أل��ق��ى �لأ���س��ت��اذ �ل��دك��ت��ور 
فيها  �سكر  كلمة،  جري�ص  ب��ن  غيثان 
ك����ل م����ن �أ����س���ه���م يف �إك�����م�����ال م��وق��ع��ه 
�لإل���ك���روين، وخ�����ص ب��ال��ذك��ر �أب��ن��ائ��ه 
�لطالب من �جلن�سني، وزمالئه من 
�إلى  بالإ�سافة  �ل�سعودية،  �جلامعات 
�لعاملني مبركز �مللك في�سل للبحوث 
عملو�  �لذين  �لإ�سالمية  و�لدر��سات 
على مدى ثالث �سنو�ت لتحويل مادة 

�ملوقع من ورقي �إلى رقمي.
ك��م��ا ت��وج��ه ب��ن ج��ري�����ص بال�سكر 

�ل���وط���ن ويف م��ق��دم��ت��ه��م  ل�����س��ح��ي��ف��ة 
رئ��ي�����ص �ل��ت��ح��ري��ر �ل���دك���ت���ور ع��ث��م��ان 
�ل�سيني، ونائبه �لأ�ستاذ ماجد �لب�سام 
�ل�سحيفة،  يف  �لعاملني  وزم��الئ��ه��م 
وق������ال »ل���ق���د �أك�����رم�����وين ب�����الإع�����د�د 

و�لتجهيز لإطالق هذ� �ملوقع«.
�ملوقع  ه��ذ�  �أن  ب��ن جري�ص  وب��ني 
�للكروين هو خال�سة �أعمال علمية 
م��ت��ع��ددة �أخ����ذت �أك����رث م��ن 40 ع��ام��ا، 
ورح��الت،  علمية،  وكتب  بحوث  وه��ي 
تدور  ونقا�سات  ولقاء�ت  وحما�سر�ت 
يف ف��ل��ك �ل��ع��ل��م و�ل���ب���ح���ث و�مل���ع���رف���ة، 
وبخا�سة يف تاريخ وح�سارة �لإ�سالم، 
و�ل�ست�سر�ق و�مل�ست�سرقني، و�لأقليات 
�لإ�����س����الم����ي����ة، و�ن����ت���������س����ار �لإ������س�����الم 

وح�سارته يف بع�ص بقاع �لأر�ص.
�لأك��رب  �لن�سيب  �أن  �أو���س��ح  كما 
من �ملادة �لعلمية �ملطبوعة و�ملن�سورة 

يف هذ� �ملوقع هي عن تاريخ وح�سارة 
وعلى  �لعربية  �جل��زي��رة  �سبه  جنوب 
�لو�قعة بني  �لبالد  وجه �خل�سو�ص 
ح��و����س��ر �ل��ي��م��ن و�حل���ج���از �ل��ك��ربى 
و�مل���ع���روف���ة يف ب��ع�����ص ك��ت��ب �ل����ر�ث 

�لإ�سالمي با�سم »تهامة و�ل�سر�ة«.
�لكتب  جم��م��وع  ك���ان  »�إذ�  وق���ال 
و�ل��ب��ح��وث �مل��رف��وع��ة يف �مل��وق��ع 140 
من  تقريبا   %75 ف��اإن  بحثا،  �أو  كتابا 
ه���ذه �مل����ادة �ل��رق��م��ي��ة ت��در���ص �أح���و�ل 
تهامة و�ل�سر�ة �ل�سيا�سية، و�لإد�رية، 
و�لج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة، و�لق����ت���������س����ادي����ة 
و�ل��ع��ل��م��ي��ة، و�ل��ث��ق��اف��ي��ة، و�ل��ف��ك��ري��ة، 
�أدب��ي��ة ولغوية  و�لع�����الم، ودر�����س���ات 
قبل  ما  ع�سور  منذ  �أخ��رى  وتر�ثية 

�لإ�سالم �إلى ع�سرنا �حلديث«.
وق����د �أع���ل���ن ب���ن ج��ري�����ص خ��الل 
�مل�����و�د  ج��م��ي��ع  �أن  �ل���ت���د����س���ني  ح���ف���ل 

�مل���وج���ودة ع��ل��ى �مل��وق��ع ه��ي وق���ف هلل 
ولي�ست  و�لتحميل  للعر�ص  عز وجل 
للربح �أو �لتك�سب �سائال �هلل �أن يكون 

هذ� �لعمل خال�سا لوجهه �سبحانه.
ونيابة عن مثقفي و�أدباء منطقة 
ع�سري �ألقى عميد كلية �ملجتمع رئي�ص 
�آل  �أحمد  �لدكتور  �لأدب���ي،  �أبها  ن��ادي 
�سعادته  �إل��ى  فيها  �أ���س��ار  كلمة  م��ري��ع، 
مل��وؤرخ  كبرية  جهود  بتد�سني  �لغامرة 
و����س��ع �له��ت��م��ام وم��و���س��وع��ي �ملعرفة 
�هتم بالتاريخ وباحل�سارة على �متد�د 
�لقدمي  و�لإ�سالمي  �لعربي  �لتاريخ 
و�حل���دي���ث يف م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ���س��ر�ة 
وت��ه��ام��ة و�مل��ن��ط��ق��ة �جل��ن��وب��ي��ة ب�سكل 
عام. و�أ�سار �آل مريع �إلى �أن �لدكتور 
غ��ي��ث��ان ب��ن ج��ري�����ص رغ���م �أن���ه ينتمي 
�أن���ه  �إل  �ل���ورق���ي���ني،  �ل��ب��اح��ث��ني  �إل����ى 
�جلانب  على هذ�  يتغلب  �أن  ��ستطاع 
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و�نتقل �إلى �لرقمية �حلديثة يف حتد 
�لأخ��ذ  م��ن  لب��د  ولغة ع�سرية  مهم 
بزمامها حتى يتمكن من تقدمي ما 

لديه للعامل �أجمع .
م��ن  �أن   « م���ري���ع  �آل  و�أ������س�����اف 
�أن يحققها هذ�  �لتي ميكن  �ملقا�سد 
�مل��وق��ع ل��ل��دك��ت��ور غ��ي��ث��ان ب��ن جري�ص 
ه����ي زي��������ادة �مل����ح����ت����وى �ل����رق����م����ي يف 
�ملحتوى  �أن  �ملعروف  فمن  �لنرنت 
�ل��رق��م��ي ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة ل ي��ت��ج��اوز 
3% م���ن جم��م��وع �مل��ح��ت��وى �ل��رق��م��ي 
�لعاملي وهذه ن�سبة قليلة جد� لالأمة 
�لعربية �لتي ي�سكل �سكانها  �أكرث من 
350 مليون ن�سمة وي�سكلون �أكرث من 
7% من عدد �سكان �لعامل، �إن �إ�سافة 
هذه �لكتب و�لبحوث تزيد من ن�سبة 
�ملحتوى �لرقمي«؛ متمنيا �أن ي�سلك 
�ل��ب��اح��ث��ني و�ل��ك��ت��اب و�مل��وؤل��ف��ني  بقية 
�ل��ط��ري��ق ن��ف�����س��ه ح��ت��ى ي��ك��ون ه��ن��اك 

ح�سور �أو�سع للغة �لعربية.
�لتاريخ   �أ�ستاذ  �أو�سح  من جانبه 
�مل�����س��اع��د ب��ج��ام��ع��ة جن����ر�ن �ل��دك��ت��ور 
�مل�����وؤرخ  ل����دى  �أن  ن���اح���ي  ب���ن  ع���و����ص 
جري�ص  ب��ن  غيثان  �ل��دك��ت��ور  �لكبري 
�سرية باذخة معطاءة يف خدمة تر�ث 
وت����اري����خ ج���ن���وب مم��ل��ك��ت��ن��ا �ل��غ��ال��ي��ة، 
متثلت يف تاأليف ومر�جعة �أكرث من 
59 ك��ت��اب��ا، ب��الإ���س��اف��ة �إل���ى �أك���رث من  
129 بحثا ودر��سة من�سورة يف دوريات 

علمية حملية و �إقليمية و دولية.
وق���ال »�ل��ق��ل��ي��ل م��ن��ا ق��د ل يعلم 
�أي�سا؛فقد  �إعالميا  كان  موؤرخنا  �أن 
م��ار���ص �ل��ع��م��ل �لإع���الم���ي م��ن��ذ �سن 
و�لدر��سية  �ملهنية  حياته  يف  مبكرة 
در������س����ت����ه  م����رح����ل����ة  وحت�������دي�������د� يف 
�أو�خ������ر  ل���ل���دك���ت���ور�ه يف ب���ري���ط���ان���ي���ا 
�ل��ث��م��ان��ي��ن��ات �مل���ي���الدي���ة م���ن �ل��ق��رن 

�مل��ن�����س��رم، ف��ع��م��ل حم�����رر�، وم��ر����س��ل 
�أخبار وكاتب مقال«.

ونحن  »�إن���ن���ا  ن��اح��ي  ب��ن  و�أردف 
نحتفل �ليوم بتد�سني �ملوقع �لر�سمي 
�لدكتور غيثان بن جري�ص،   لالأ�ستاذ 
لبد  �أن ندرك �أن موؤرخنا �لكبري قدم 
�أي�سا  وعمليا  وخمتلفا  جديد�  در�سا 
و�أهله عامة وخدمة  �لعلم  يف خدمة 
تر�ث و تاريخ مملكتنا �حلبيبة خا�سة 
�لعامة  �لعلمية  �مل�سلحة  �آث��ر  حينما 
على �مل�سلحة �ملادية �خلا�سة، فجعل 
ودر��ساته وقفا جمانيا  من موؤلفاته 
ل��ل��ق��ر�ءة و�ل��در����س��ة و�ل���س��ت��ف��ادة من 
بطلبة  يجدر  �سخم  وثائقي  �أر�سيف 
�لعلم ��ستثماره و توظيفه يف �لبحث 
�ل��ع��ل��م��ي مب���ا ي���خ���دم ت���اري���خ ب��الدن��ا 

وثقافتها وهويتها«.
�ل����دك����ت����ور  م�����وق�����ع  �أن  ي�����ذك�����ر 
غ���ي���ث���ان ب����ن ج���ري�������ص ي�����س��ت��م��ل ع��ل��ى 
�مل��ق��دم��ة، وم��ي��ث��اق �مل���وق���ع، و�ل�����س��رية 
جري�ص،  بن  غيثان  للدكتور  �لذ�تية 
�لدكتور  �لأ���س��ت��اذ  موقع  وحم��ت��وي��ات 
غ��ي��ث��ان ب���ن ج��ري�����ص وه�����ي: ر���س��ال��ة 
�ل���دك���ت���ور�ه، و�مل���وؤل���ف���ات، وم��و���س��وع��ة  
�ل���ق���ول �مل��ك��ت��وب يف ت���اري���خ �جل��ن��وب، 
�لأب���ح���اث و�ل���در�����س���ات، و�ل���رح���الت، 
�ل��دك��ت��ور غيثان  ق��دم لها  وم��وؤل��ف��ات 
ور�جعها، وجملة بيادر، و�بن جري�ص 
يف �ل�����س��ح��ف و�مل����ج����الت، وم��وؤل��ف��ات 
م��ن�����س��ورة ع��ن �ب���ن ج��ري�����ص، ووث��ائ��ق 
ومكتبة  �خلا�سة،  جري�ص  بن  غيثان 
�ل�����س��ور، وم��ك��ت��ب��ة �ل��ف��ي��دي��و، وف���روع 

�أخرى، و�لتو��سل.

موقع د. غيثان بن جريس:
/http://prof-ghithan.com
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قضايا طالبية

طالبنا

إقامة الدورات 
التدريبية في وقت 

المحاضرات..
معاناة متجددة
تبحث عن حلول!
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             سؤال األسبوع

قضايا طالبية

هل تحـلم 
بالدراسـة

في جامعة 
خــارجــيــة؟

شذا عبد الرحمن
ونسيم عبد اهلل

يطمح �لكثري من �لطالب باللتحاق بالبعثات �خلارجية �لتي متكنهم من تعلم ما هو جديد، ومعرفة 
�لعلوم �حلديثة و�لتح�سيل �لدر��سي يف فرع من فروع �لعلم �سو�ء �جلامعات �أو �ملد�ر�ص �خلارجية، و�لتي 
جتعل �لطالب يتعلم ويطبق، حيث �أن كل ما يدر�سه لي�ص نظريا فقط، مثل �حلال يف �جلامعات �لد�خلية. 

وهذ� يعطي ميزة  كبرية للدر��سة يف جامعة خارجية.
قد يكون �لبتعاث حمدد� على فئة معينة، �إما ب�سبب عدم وجود تخ�س�ساتهم يف �جلامعات �لد�خلية 
�أولأف�سلية �سهادة �لتخ�س�ص يف �جلامعات �خلارجية، ويكون مف�سل لفئة �أخرى، ولز�ل �لإن�سان يبحث 
عن �لرتقاء و�لعلم و�لتطور يف حياته �لعلمية و�ملهنية �إلى �أن يبلغ مر�ده. »�آفاق« �ساألت عد� من �لطالبات 

عما �إذ� كن يحلمن بالدر��سة يف جامعة خارجية، وملاذ�.

إتقان اللغة
�سهاد�ت �جلامعات  ب�سبب قوة  �لد�خل  �أف�سل من  �لدر��سة يف �خلارج  �أن  يرى بع�ص �لطالب و�لطالبات 
�لإعالم  بق�سم  �ل�ساد�ص  بامل�ستوى  �لطالبة   �لتوظيف خلريجيها، حيث قالت  �ملعتمدة و�سرعة  �خلارجية 
و�لت�سال �سهد علي �لقحطاين »نعم �أمتنى �أن �أكمل در��ستي �جلامعية يف �خلارج ل�سببني، �أول �أن �ل�سهاد�ت 
يف �خلارج تكون �أقوى من �ل�سهاد�ت �لد�خلية، ثانيا �أن �أي �سخ�ص ذهب للدر��سة يف �خلارج يحقق �إجناز�ت 
�أكرث وميتلك �إمكانيات وخرب�ت �أقوى مقارنة مبن يتخرج يف �جلامعات �لد�خلية؛ و�أنا ل �أعمم بكالمي 
جميع �جلامعات �لد�خلية وخريجيها،  فلها جهدها ولكن لي�ص بنف�ص �مل�ستوى؛ وحقيقة �لد�فع �لأكرب 

بالن�سبة يل لإكمال �لدر��سة يف �خلارج هو �إتقان �للغة«.

تحمل المسؤولية
يف  �لدر��سة  »�أف�سل  قالت  �لقحطاين  م�سبب  ر�ئ��دة  و�لت�سال  �لإع��الم  بق�سم  �لثالث  بامل�ستوى  �لطالبة 
وما  طموحي  مع  يل  �ملتاح  تخ�س�سها  ويتو�فق  �أكادمييا  متميزة  �جلامعة  كانت  �إذ�  �خلارجية  �جلامعات 
و�إ�سافتها  مبفردي  م�سوؤولياتي  و�أحتمل  بي  خا�ص  معي�سة  منط  �أبني  لو  �أمتنى  ولأين  لدر��سته،  �أطمح 

كتجربة جديدة يل«.

شبح اللغة
يتوج�ص �لكثري من �لطالب و�لطالبات من جتربة �لغربة و�لبتعاث ومو�جهة �أكرب �ملخاوف للطالب وهي 
�للغة، و�لتي قد ياأخذ يف در��ستها بع�ص �لطالب �أكرث من مدة در��سته لتخ�س�سه �لدر��سي. وهذه م�سكلة 
فعلية، تتطلب تهيئة �جلامعات ملناهج قوية للغة. و�أكدت �لطالبة بامل�ستوى �ل�سابع بق�سم �لريا�سيات �أثري 

�آل حبان، �أن �للغة وعدم �لتمكن منها ت�سببا يف عدم �لرغبة باللتحاق بالدر��سة �خلارجية.

دعم األسرة
من جانبها �عتربت رئي�سه حترير �سحيفة »عني �لوطن«، �لأ�ستاذة �أمل �سعد، �أن �لدعم �ملعنوي �لأ�سري 
ت�سببا يف تقدمها وحت�سيلها �لدر��سي بالبكالوريو�ص، موؤكدة �أن �لأ�سرة هي د�عمها �لوحيد و�لأ�سا�سي يف 
�إكمال در��ستها،  كما �أ�سارت �إلى �أن در��ستها للماج�ستري قد تكون يف �خلارج، موؤكدة يف ذ�ت �لوقت �أن ذلك 

�لأمر يتطلب �إعادة �لتفكري.

تقنيات متطورة 
بدورها بينت �أ�ستاذة �لتغذية �مل�ساعدة يف كلية �لقت�ساد �ملنزيل �لدكتورة هبة �إبر�هيم غمري، �أنها تتمنى 
جلميع �لطالبات �لدر��سة يف جامعات �أجنبية يف تخ�س�سهم للو�سول �إلى �ملعلومات �حلديثة بتقنيات عاملية 
متطورة، ثم �لعودة بهذه �لكفاءة و�لعمل يف �ملوؤ�س�سات �ملختلفة يف �ململكة من �أجل �لتطوير ومو�كبة »روؤية 

.»2030

د. بندر الشهري
من �لنماذج �لتي تفخر بها جامعة �مللك خالد �لدكتور بندر بن عبد�هلل �ل�سهري، �لذي ح�سل على و�سام وع�سوية 
�ملفتاح �لذهبي �لعاملية للتفوق �لعلمي بجامعة Wayne State University يف ولية مت�سجان �لأمريكية، نظري 

تفوقه �لعلمي و�لأكادميي باجلامعة يف �لعام 2016، وهناك �أمثلة م�سرفة كثرية تفخر بها �جلامعة.

ي��ت��م عمل  �أن  �ل��ك��ي��م��ي��اء، ف��اط��م��ة ع��ب��د �هلل 
دور�ت تدريبية تلبي �سوق �لعمل.

تكثيف اإلعالن
�لأحياء  ق�سم  من  �أ�سماء  �لطالبة  و�سددت 
على �سرورة ت�سليم �لطالبات �سهاد�ت �أثناء 
�لدورة مبا�سرة، مع �حلر�ص على �لإعالن 
من  �لكليات  �أرج����اء  جميع  يف  �ل����دورة  ع��ن 
�ل�ساحة  ويف  �ملعامل  مباين  و�أم���ام  مم��ر�ت 
�إح��دى  �أن  �إل��ى  م�سرية  للكلية،  �خل��ارج��ي��ة 
�لدور�ت مت �لإعالن عنها خالل يوم و�حد 
وم���ن خ���الل ل��وح��ة ���س��غ��رية ومل ت��ت��اح لها 
�ل��ف��ر���س��ة حل�����س��وره��ا، ك��م��ا ط��ال��ب��ت طالبة 

�للغات و�لرجمة جلني بتكثيف �لدور�ت.

نتائج االستبيان
�لق�سية،  ه��ذه  ��ستبيانا عن  �أج��رت  »�آف���اق« 
�مل��وق��ع  ع��ن  �ل�����س��وؤ�ل  نتيجة  ك�سفت  ح��ي��ث 
 %24.7 �أن  �ل���������دور�ت  لإق����ام����ة  �لأف�������س���ل 
يف�سلون �إقامتها خارج مقر �جلامعة، فيما 
يف�سل 75.3% �إقامتها د�خل مقر �جلامعة؛ 
ك�سفت  ل��ل��دور�ت  �ملنا�سبة  �لأوق����ات  وح���ول 
�إقامتها م�ساء،  �أن 27.4% يف�سلون  �لنتائج 

فيما يف�سل 72.6% �إقامتها �سباحا.
ويف �ل��ن��ت��ائ��ج �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب�������س���وؤ�ل ح��ول 
ت��ع��ار���ص وق��ت �مل��ح��ا���س��رة م��ع وق��ت �ل���دورة 
»نعم« فيما  ب���  �أج��اب %63  �مل��ر�د ح�سورها، 

�أجاب 37% ب� »ل«.
ورد� على �ل�سوؤ�ل حول تاأثري ح�سور 
�لدورة على �لتح�سيل �لأكادميي حتى مع 
قبول �لعذر يف عدم �حل�سور، �أجاب %39.7 
ب��� »نعم«، فيما �أجاب  27.4% ب� »ل«، و �أجاب   

32.9%  ب�� »�أحيانا«.

رناد سرحان
وبشائر الغامدي

ح�سور  على  و�لطالبات  �لطالب  يحر�ص 
و�ل��ت��ي  �جل��ام��ع��ة  تنظمها  �ل��ت��ي  �ل������دور�ت 
ت�سهم يف تنمية قدر�تهم ومهار�تهم وتو�سع 
يو�جهون  لكنهم  ثقافتهم،  وتزيد  �آفاقهم 
م�سكلة يف ح�سورها، حيث  تتز�من �إقامتها 
م���ع �أوق������ات حم��ا���س��ر�ت��ه��م م���ا ي��ت�����س��ب��ب يف 

حرمانهم من ح�سورها.
على  �جلانب يجب �حلر�ص  هذ�  ويف 
و�لتاأكد  �لتدريبية  �ل��دور�ت  �ختيار  ح�سن 
من �رتباطها مبجال �لعمل ومن ثم �لبدء 
�ل��ت��دري��ب ورمب��ا  �إع����ادة  فيها، و�ل��رغ��ب��ة يف 
�ملعلومات  وجتديد  �ملو��سيع  وتنوع  تكر�ره 
و�خل��رب�ت وتنويع �لنمط وتخفي�ص كرثة 

��ستخد�م �سر�ئح �لباوربوينت.

تقديم أعذار
�لطالبات  �ملعاناة �قرحت بع�ص  �إز�ء هذه 
ع����دد� م���ن �حل���ل���ول وم��ن��ه��ا ت��ق��دمي �أع����ذ�ر 
ل��ل��ط��ال��ب��ات �حل���ا����س���ر�ت وق��ب��ول��ه��ا، بحيث  
تقدم من جهة �مل�سوؤول عن �لدورة وتعطى 
�قرحن  كما  �ل���دورة،  ح�سرت  طالبة  لكل 
�خ���ت���ي���ار وق�����ت م��ن��ا���س��ب ل��ت��ق��دي��ر �ل������دورة 
وحم���اول���ة ت��ق��دمي��ه��ا ب��اأ���س��رع وق���ت ممكن، 
و�لبدء يف �لوقت �ملحدد للدورة دون �نتظار 
�أهمية �ختيار  �كتمال عدد �حلا�سر�ت، مع 
عن  و�لبعد  وم��ت��ع��ددة،  خمتلفة،  مو��سيع 
طريقة  يف  و�لتجديد  �مل��ك��ررة،  �ملو�سوعات 
ع���ر����ص �ل��������دور�ت ب��ح��ي��ث ل ت���ك���ون �أ���س��ب��ه 

باملحا�سرة.
وم���ن �مل�����س��ك��الت �ل��ت��ي ت���و�ج���ه بع�ص 

بع�ص  �أن  �ل���دور�ت  ح�سور  عند  �لطالبات 
�ل�����دورة لالجتماع  ي��ح�����س��رن  �ل�����س��دي��ق��ات 
�ل��دورة ما  ببع�سهن ولي�ص لال�ستفادة من 

يت�سبب يف �إزعاج �حلا�سر�ت.

إعالن مبكر
وك�سفت �لطالبة بق�سم �لكيمياء هيلة يحيى، 
�أن �لدور�ت يجب �أن تكون يف �أوقات منا�سبة 
م��ن��وع��ة ويف جم���الت  �ل�������دور�ت  ت��ك��ون  و�أن 
خمتلفة و�أن يتم �لإعالن عنها يف وقت مبكر 

حتى تكون �لطالبة على علم بها.

تخصيص وقت محدد
ق�سم  م��ن  �أم���رية  �لطالبة   �ق��رح��ت  فيما 
�لأح���ي���اء �أن ت��ق��ام �ل�����دور�ت يف ي���وم حم��دد 
�أي  �ل��ي��وم  ه���ذ�  ي��ق��ام يف  و�أن ل  ب��الأ���س��ب��وع 

حما�سر�ت للطالبات.
ق�سم  م���ن  رو�ن  �ل��ط��ال��ب��ة  وت��و�ف��ق��ه��ا 
وقت  لها  يو�سع  �أن  ت��ق��رح  حيث  ف��ي��زي��اء، 
�لأ���س��ب��وع، على �سبيل  حم��دد كل يومني يف 
�مل��ث��ال م��ن �ل�����س��اع��ة11 وح��ت��ى 12، و�أل يتم 

تقدمي �ملحا�سر�ت يف هذ� �لتوقيت.

أفكار جريئة
من جانبها طالبت �لطالبة بق�سم �لفيزياء 
ثقافية  تنمية  دور�ت  باإقامة  علي،  �ساحلة 
وم��ع��ل��وم��ات��ي��ة ت���ه���دف ل�����س��ن��اع��ة حم��ت��وى 
ت��ف��اع��ل��ي م��ب��ا���س��ر م��ف��ي��د ون����اق����د ل��ب��ع�����ص 
�أكرث  �أفكار  �ل�سلبيات يف �ملجتمع، مع طرح 
ه��ذه  يتخلل  و�أن  �لأن���ظ���ار،  ج����ر�أة؛ جل���ذب 
�ل������دور�ت ج��و�ئ��ز لأف�����س��ل م��ق��ال��ة ثقافية 

علمية.
بق�سم  �ل��ط��ال��ب��ة  �ق���رح���ت  ب����دوره����ا 

%63

%37

هل يتعارض وقت محاضرتك مع وقت 
الدورة المراد حضورها؟ )73 مشاركة(

نعم

ال

%39.7

%32.9%27.4

هل يؤثر حضور الدورات على تحصيلك 
األكاديمي حتى لو تم قبول عذرك

في عدم الحضور؟ )73 مشاركة(
نعم                           ال

أحيانا

ما األفضل بالنسبة لك لموقع الدورات
)73 مشاركة(

داخل مقر الجامعة

خارج مقر الجامعة

%75.3

%24.7

ما األوقات المناسبة لعقد الدورات
)73 مشاركة(

صباحا

مساء

%72.6

%27.4
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مواهب طالبية

برعت في قرض الشعر وإلقائه

منيرة الحنية:
طمـوحي بال حدود
وال أكترث للعقبات

بشائر الغامدي

ع��ل��ى خ��ط��ى ���س��ع��ر�ء و���س��اع��ر�ت �ل��ع��رب 
ريا�ص  بق�سم  �لطالبة  برعت  ونهجهم 
�لأط����ف����ال م���ن���رية �حل��ن��ي��ة يف �ل�����س��ع��ر 
�ل�سعر  كتابة  يف  ب���د�أت  حيث  و�إل��ق��ائ��ه، 
يف �مل���رح���ل���ة �مل��ت��و���س��ط��ة، و����س���ارك���ت يف 
�ملر�كز �لأولى فيها  �مل�سابقات لتح�سد 

وتنال �لعديد من �جلو�ئز.
»�آف�������اق« ح���اورت���ه���ا، ح��ي��ث ك�سفت 
م��ن خ���الل �حل����و�ر ب��اأن��ه��ا ت�����س��ري نحو 
موؤكدة  و���س��م��ود،  بقوة  حلمها  حتقيق 
�أن �سقف طموحها عال جد�ً ول تكرث 

للعقبات.

متى ظهرت موهبتك �ل�صعرية 
ومبن تاأثرت؟

�لق�س�ص  �أك���ت���ب  و�أن�����ا  ط��ف��ول��ت��ي  م��ن��ذ 
و�أج���ي���د �ل��ت��ع��ب��ري و�أح�����ب �ل����ق����ر�ءة ثم 
�ك��ت�����س��ف��ت ���س��اع��ري��ت��ي يف ���س��ن م��ب��ك��رة، 
�أول ق�سيدة يل يف ح�سة  عندما كتبت 

فر�غ باملرحلة �ملتو�سطة.
�أع��ل��ن ع��ن نف�سي  ويف �ل��ب��د�ي��ة مل 
�إن�����س��ان  ب�سكل و����س��ح ك�����س��اع��رة، وك����اأي 
ي��ط��م��ح ل��ل��م��ع��ايل ك��ان��ت ه��ن��ال��ك بع�ص 
�سخ�سيتي  ب��ف�����س��ل  ول��ك��ن  �ل��ع��ق��ب��ات؛ 
�ل���ق���وي���ة �ل���ت���ي ت��رب��ي��ت ع��ل��ي��ه��ا وث��ق��ت��ي 

ب��ن��ف�����س��ي مل �أك������رث ب��ت��ات��ا ل��ك��ل ه��ذه 
�لعقبات ومل �أرها. �أنا �أ�سري نحو حتقيق 
بقوة  �ملحدود  �لعطاء غري  وهو  حلمي 
�أتوكُل و�تكُل  وعزم و�سمود، و�أنا د�ئماً 
�إي���اه من  و�ث��ق��ة مب��ا منحني  �هلل  على 

مو�هب عديدة.

مرحلة �لدر��صة هل كان لها �أثر 
يف تنمية موهبتك �ل�صعرية؟

نعم كان لها �أثر كبري جد�، حيث كنت 
�أ�سارك يف �ملحافل د�خل وخارج �ملدر�سة 
كنت  �ل�سعرية،  �مل�سابقات  يف  و�مل�ساركة 
�أ�سارك ما �أكتبه وقد نلت �لت�سجيع من 

معلماتي و�سديقاتي.

ما �أبرز �ملحطات �لتي مررت بها 
خالل م�صريتك يف �ل�صعر؟

جميع  �حل�سر  ل  �لذكر  �سبيل  على 
�مل���ح���ط���ات ك���ان���ت م��ه��م��ة يل؛ ول��ك��ن 
�أب�����رزه�����ا و�ل����ت����ي ك�����ان يل �ل�������س���رف 
ب���خ���و����س���ه���ا و�حل�����������س�����ول ع���ل���ي���ه���ا، 
م�����س��ارك��ت��ي يف م�����س��اب��ق��ة �لأومل���ب���ي���اد 
�لثقايف على م�ستوى منطقة ع�سري، 
�ج���ت���ه���ادي  ث�����م  م�����ن �هلل  وب���ف�������س���ل 
�لثاين  �ملركز  على  ح�سلت  وعزمي، 
ث���م ����س���ارك���ت يف �لأومل���ب���ي���اد �ل��ث��ق��ايف 
�لثاين،  �ملركز  على  وح�سلت  �لثاين 

ث���م ����س���ارك���ت يف �لأومل���ب���ي���اد �ل��ث��ق��ايف 
�لأول،  �مل��رك��ز  على  وح�سلت  �لثالث 
ث���م ����س���ارك���ت يف �لأومل���ب���ي���اد �ل��ث��ق��ايف 
�لثالث،  �ملركز  على  وح�سلت  �لر�بع 
وكلي فخر بفوزي على  مدى �أربعة 
�أعو�م متتالية، وح�سويل على �ملر�كز 

�لأولى.
كما �ساركت يف م�سابقة موهبتي 
مب��ج��ال �لإل���ق���اء �ل��ت��ي ك��ان��ت �سمن 
مر�حل متعددة وح�سلت على �ملركز 
ربيع  م�سابقة  يف  و���س��ارك��ت  �ل��ث��ال��ث، 
عبد  للملك  رث���اء  بق�سيدة  �ململكة 
�لف�سية  �جلائزة  على  وح�سلت  �هلل 
وح�سلت على �ملركز �لأول يف جمال 
�مللك  ج��ام��ع��ة  م�ستوى  ع��ل��ى  �مل�����س��رح 
خالد وح�سلت على �لطالبة �ملتميزة 
على م�ستوى جامعة �مللك خالد، كما 
�سمو  م��ن  �سكر  �سهادة  على  ح�سلت 
وختاما ل  بن خالد،  في�سل  �لأم��ري 

ز�ل �سقف �لطموح لدي عال جد�.

من �لو�صط �ل�صعري
من حتبني �أ�صعاره؟

وحامد  �ملح�سن،  عبد  بن  ب��در  �ل�ساعر 
زيد،  و�سريان �لديحاين

�أي نوع من �ل�صعر تف�صلني؟

تر  مل  لكنها  بالف�سحى  حم���اولت  يل 
�لأبجدية  بحرويف  �كتفيت  ل��ذ�  �لنور، 

�لنبطية.

كتبت ق�صيدة عن �لوطن،
ماذ� قلت فيها؟

روح �ل�سعودي كل �أبوها رجولة 
تاجها موطن على كل �لأوطان

ت��اري��خ��ه��ا �لإ����س���الم���ي ب��ح��د ذ�ت���ه 
بطوله  

ذكرها يبقى نف�ص كل �لأزمان 
زعيمها �سلمان كل �لدول �سفقو� 

له 
و�سار يرهبهم غ�سب حزم �سلمان
�إع�سار  ت�سبق  فعوله  �للي  �سلمان 

قوله 
و������س����األ ع��ن��ه م���ن ����س���دق���و� ك��ذب 

�إير�ن
�لكل منهم �أكفنوه  �أبذهوله 

يوم �أعتلى بال�سماء �سوت بركان
جيتكم مثل �ملزن متز�يد هطوله

ن�ستبدل �أكفان �لأماين بالأغ�سان
ما عا�ص من يا�سل ثر�نا ب�سهوله

ول ع���ا����ص م���ن ي�����س��م��ع ت��خ��اري��ف 
طهر�ن 

و�للي نقوله  باإذن ربي ب� نطوله 
�ململكة تبقى  حتت حكم �سلمان

على الصوابي: »اإللقاء« فن اكتسبت مهاراته
من مسرح المدرسة

موسى الشهري

ي��ع��د �ل���ط���ال���ب ع��ل��ى �ل�������س���و�ب���ي م���ن ق�سم 
�لإع�����الم �أح����د �مل��وه��وب��ني يف ف���ن �لإل���ق���اء، 
�ملتميز و���س��وت��ه �جل��ه��ري،  ن��ظ��ر� حل�����س��وره 
�لذي مكنه من تقدمي �لكثري من �لأن�سطة 
و�لفعاليات د�خل �جلامعة وخارجها. »�آفاق« 

�لتقت به؛ ليحدثنا �أكرث عن موهبته. 

ملاذ� كانت موهبة �لإلقاء هي �لأف�صل 
بني مو�هبك ون�صاطاتك؟

منذ بد�ية م�سريتي �لدر��سية، �أ�سعر �أنني 
ك��ل مرة  �ملدر�سية، ويف  �لإذ�ع���ة  �إل��ى  ميال 
�سعور  وك��ان  ب�سغف،  للظهور  دوري  �نتظر 
للظهور  يل  د�ف��ع��ا  �جلمهور  �أم���ام  �لرهبة 
بال�سكل �مل�سرف، حيث يثري فيني �حلما�ص 
ل��ل��ت��ع��ل��م �أك�������رث، وك����ان����ت ت���ل���ك �ل��ل��ح��ظ��ات 
�مل��در���س��ة مت��ث��ل يل  �لب�سيطة ع��ل��ى م�����س��رح 
تعزيز  يف  �ساهمت  ح��ي��ث  �ل��ك��ث��ري،  �ل�����س��يء 
بنف�سي وتطوير مهار�تي، وحر�ست  ثقتي 
�ملحافظة على هذه  �لفرة على  تلك  منذ 

�ملهارة وتنميتها.

ماهي �ل�صعوبات �لتي و�جهتك
وكيف تغلبت عليها؟

يف ك��ل جم��ال م��ن �مل��ج��الت لب��د م��ن وج��ود 
يجب  ولكن  و�لعقبات،  �مل�ساكل  من  �لكثري 
�أن يبذل ما بو�سعه  �ل�سخ�ص �لطموح  على 
لتحقيق �آماله وطموحاته، و�أن ي�سرب على 
عليها  ويتغلب  م�ساعب  من  يو�جه  ما  كل 
ف��ه��ي مفتاح  ب����اهلل؛  �ل���س��ت��ع��ان��ة  �أن�����س��ى  ول 
ك��ل ���س��يء، وب��ع��ده��ا ي��اأت��ي �ل�����س��رب و�مل��ث��اب��رة 

و�حلر�ص على تطوير �ملهار�ت.

ماهي �لفعاليات و�لحتفالت
�لتي قدمتها؟

�لحتفالت  من  �لكثري  �حلمد  وهلل  قدمت 
و�مل���ن���ا����س���ب���ات �ل��ر���س��م��ي��ة د�خ������ل �جل��ام��ع��ة

تقدميه  �أ���س��ال��ي��ب  فيها  تنوعت  وخ��ارج��ه��ا، 
من  �لكثري  م��ن  بالثقة  وحظيت  و�أ�سكاله، 
�جل��ه��ات، ح��ي��ث وق���ع �لخ��ت��ي��ار ع��ل��ي، وه��ذ� 
�حلر�ص  كل  �أحر�ص  يجعلني  �إيجابي  �أم��ر 
�مل�سرف. بال�سكل  �لظهور  على  و�أب���د�ً  دوم��اً 

من قدم لك �لدعم يف هذ� �ملجال؟
وو�ل���دت���ي  ل���و�ل���دي  ث���م  �أول،  هلل  �ل��ف�����س��ل 
�للذين  قدما يل دعما كبري� ودور� �إيجابيا 
�ساندين  �لكرث ممن  �أن�ص  يف م�سريتي، ول 
ودع��م��ن��ي م���ن د�خ����ل �جل��ام��ع��ة وخ��ارج��ه��ا،  
�أول ظ��ه��ور يل م��ع معايل  وك���ان ذل��ك منذ 
م��دي��ر �جل��ام��ع��ة �لأ���س��ب��ق �لأ���س��ت��اذ �لدكتور 
معايل  �إلى  بالإ�سافة  �ل��د�ود،  عبد�لرحمن 
م��دي��ر �جل��ام��ع��ة �حل���ايل �لأ���س��ت��اذ �ل��دك��ت��ور 

فالح بن رجاء �هلل �ل�سلمي. 

من هم �أ�صاتذتك �لذين تعتربهم 
قدوتك يف هذ� �ملجال؟

�ل��و�ج��ب على �ل�سخ�ص  �أن���ه م��ن  �أع��ت��ق��د  ل 
�تخاذ ق��دوة يف �لإع��الم ويحذو ح��ذوه، لأن 
�خلا�سة،  وطريقته  �أ���س��ل��وب��ه  �سخ�ص  لكل 
�أتعلم  �أن  على  �لبد�ية  منذ   ولكن حر�ست 
من �لأ�سخا�ص دون �أن �تعبهم، كما حر�ست 
�أن �أ�سلك �لطريق �لذي ينا�سبني، فالإعالم 

ينتقل  �أن  لل�سخ�ص  مي��ك��ن  م��ف��ت��وح  ف�����س��اء 
ويبدع بطريقته �خلا�سة.

هل هناك ندرة يف فن �لإلقاء؟
ُي��ع��ّد �لإل���ق���اء م��ه��ارة مكت�سبة وخ��ا���س��ة يف 
�أن  �ل�سخ�ص  على  وي��ج��ب  �لإع����الم،  مهنة 
ي�����س��ع��ى �إل����ى ت��ط��وي��ر م��وه��ب��ت��ه م���ن خ��الل 
وف�ساحة  �للغوية  �مللكة  ليكت�سب  �لقر�ءة؛ 
�لدور�ت  و�أن يحر�ص على ح�سور  �لل�سان 
�إل��ى  و���س��ل  �أن���ه  �سيجد  وحتما  �لتدريبية، 
�لألقاء  وم��ه��ارة  �لل��ق��اء،  مرحلة جيده يف 
جم��ال  يف  �ملخت�سني  ع��ل��ى  ح�����س��ر�  لي�ست 
�إل��ى تطوير  ف��اأي �سخ�ص يحتاج  �لإع���الم، 
�أن �لكثري  ل��ذل��ك جن��د  م��ه��ار�ت �لل���ق���اء؛ 
ي��ت��خ��وف��ون م���ن خ��و���ص جت��رب��ة �ل��ت��ح��دث 
�لأم��ر يحتاج فقط  �أن  �أم��ام �جلمهور، مع 
�إلى تطوير مهار�ته وتعزيز �لثقة بنف�سه، 

بالإ�سافة �إلى زيادة خمزونه �للغوي. 

ماهي خطتك �مل�صتقبلية
لتنمية موهبتك يف �للقاء؟

�هلل  ب���اإذن  و�أ���س��ع��ى  ع���ايل،  �سقف طموحاتي 
�إل����ى حت��ق��ي��ق �مل���زي���د م���ن �ل��ن��ج��اح��ات، و�أن 
��سنع لنف�سي م�سار� ينا�سبني ومييزين عن 

�جلميع. و�لأمل باهلل كبري.  

كلمة �أخرية؟
على  وع�����س��ي��ا  م��ث��اب��ر�  ك���ن  ل���ل���ق���ارئ:  �أول، 
حلمك  لتحقيق  و�أ���س��ع��ى  �أح��ل��م  �ل���ظ���روف، 
�لتاأثر مبثبطات  �أو  �ل��ور�ء  �إل��ى  �لنظر  دون 
�ساحب  �لعهد  ويل  روؤيتنا  فقائد  �حل��ي��اة؛ 
�ل�����س��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم����ري حم��م��د ب��ن �سلمان 
ي��ق��ول »ط��م��وح��ن��ا ع��ن��ان �ل�����س��م��اء« ف��اج��ع��ل 
طموحك كذلك. ختاما كل �ل�سكر و�لتقدير 
ل�سحيفة »�آفاق« و�لقائمني عليها، وللقارئ 
�ل��ك��رمي و�مت��ن��ى �أن �أك����ون ق��د وف��ق��ت فيما 
قلت، �إن كان �سو�با فمن �هلل، و�إن كان خطاأ 

فمن نف�سي و�ل�سيطان.
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تدريب

التدريب بـ »علم النفس« يرتقي بالطالب
لمستوى االستقاللية في ممارسة الخدمة االجتماعية

إعداد:  الطالبة
جوهرة الشهراني

وعضو هيئة التدريس
في قسم علم النفس

أ. ندى العمري

ي��ع��رف �ل��ت��دري��ب �مل��ي��د�ين ب��اأن��ه جمموعة 
من �ملهار�ت و�خل��رب�ت �لتي يتم تقدميها 
�إلى �لطالب �سمن �إطار موؤ�س�سي �أو �سمن 
�إك�ساب  يتم  بحيث  �ملمار�سة،  �أحد جمالت 
نقل  بهدف  ومق�سود،  و�ع  ب�سكل  �ملعرفة 
�ملعرفة  م�ستوى  م��ن  �مل��ت��درب��ني  �ل��ط��الب 
�مل��ح��دود، م��ن حيث �مل��ه��ار�ت و�لجت��اه��ات 
من  ميكنهم  �أف�سل  م�ستوى  �إل��ى  و�لفهم 
مم���ار����س���ة �خل����دم����ة �لج���ت���م���اع���ي���ة ب�����س��ك��ل 
�ل��ت��دري��ب  �أن  ك��م��ا  �مل�����س��ت��ق��ب��ل.  يف  م�ستقل 
�مل���ي���د�ين مي��ث��ل �ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ي ت��ت��م من 
خ���الل���ه���ا مم���ار����س���ة �لأع�����م�����ال �مل���ي���د�ن���ي���ة 
وذل��ك  �لأ���س�����ص،  م��ن  جمموعة  با�ستخد�م 
ب��ه��دف م�����س��اع��دة �ل��ط��ال��ب ع��ل��ى �ك��ت�����س��اب 
�مل���ع���ارف �مل��خ��ت��ل��ف��ة و�خل������رب�ت و�مل���ه���ار�ت 
ت��ع��دي��ل �ل�سمات  �إل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��ف��ن��ي��ة. 
�ل�����س��خ�����س��ي��ة ل���دي���ه، بحيث  و�ل�����س��ل��وك��ي��ات 
�ملهني  �لنمو  يف  كبري  ب�سكل  ذل��ك  ي�ساهم 
ل��ل��ط��ال��ب م��ن خ���الل �ل��رب��ط ب��ني �مل��ع��رف��ة 
�لنظرية و�لتطبيق �لعملي. بالإ�سافة �إلى 
�للتز�م �لتام مبنهج تدريبي يتم تطبيقه 
يف م��وؤ���س�����س��ات م��ع��ي��ن��ة، م��ع ����س���رورة وج��ود 

�إ�سر�ف مهني و�أكادميي على �لطالب.

أهمية التدريب
يعترب �لتدريب �مليد�ين ذ� �أهمية كبرية 
فيما  ون��ذك��ر  �لطلبة،  �إع���د�د  لربنامج 

يلي  �أهمية وفو�ئد �لتدريب �مليد�ين:
جمال  �مليد�ين  �لتدريب  • ميثل 
م��ن  ل���ل���ط���ال���ب،  �لأول  �خل��������ربة 
�لبيئة  تعلمه يف  ما  خالل تطبيق 

�حلقيقية و�لو�قع. 
�لتعامل  • يعطي للطالب فر�سة 
م���ع خم��ت��ل��ف ال�����ش��غ���ط ال��ت��ي قد 
ي���و�ج���ه���ه���ا وي���ت���ع���ر����ص ل���ه���ا ع��ن��د 

االنخراط يف �ش�ق العمل.
تطوير  على  �ل��ط��ال��ب  ي�ساعد   •
�لعملية  لإج������ر�ء�ت  ف��ه��م��ه  م���دى 

�لتعليمية. 
�لفردي  �لتعليم  مهار�ت  يعزز   •

لدى �لطلبة. 
للتفاعل  فر�سة  للطالب  يتيح   •
و�مل��درب��ني  �ملعلمني  م��ع  و�ل��ت��ع��اون 
ذوي �خل��ربة يف جمال �لعمل. 6- 
مي��ن��ح �ل��ط��ل��ب��ة م�����س��ت��وى ع���ال من 
�ل�����س��ع��ور �لإي��ج��اب��ي و�ل��ر���س��ا نحو 

�ملهنة �لتي يرغبون فيتعلمها.
فهم  ع��ل��ى  �ل���ط���ال���ب  ي�����س��اع��د   •
�لتي  �لفئة  وخ�سائ�ص  �حتياجات 
�لأدو�ت  وم���ع���رف���ة  م��ع��ه��ا  ي��ع��م��ل 
�مل�ستخدمة  �لتعليمية  و�لو�سائل 

مع هذه �لفئة.
و�سيلة  �مليد�ين  �لتدريب  • يعترب 
ف���ع���ال���ة مل�������س���اع���دة �ل���ط���ال���ب ع��ل��ى 
جديدة  وم��ه��ار�ت  ق��در�ت  �كت�ساب 
مل ي���ك���ن مي��ت��ل��ك��ه��ا، ح���ي���ث مت��ك��ن 
تو�سيع  من  �لطالب  �ملهار�ت  هذه 
م���ف���اه���ي���م���ه وت���ع���دي���ل �جت���اه���ات���ه 
وت��ر���س��ي��خ ق���درت���ه ع��ل��ى �لب��ت��ك��ار 

و�لإبد�ع و�لتجديد. 

�لنظري  �جل��ان��ب  ب��ني  ي��رب��ط   •
و�جل�����ان�����ب �ل���ع���م���ل���ي م����ن خ���الل 
م�������س���اع���دة �ل��ط��ل��ب��ة ع���ل���ى �مل�����رور 
و�مل��ربجم��ة  �ملخططة  ب��اخل��رب�ت 
�جتماعية  �أو  تربوية  كانت  �سو�ء 

�أو ثقافية. 
ي�����س��ه��م  �مل����ي����د�ين  • �ل���ت���دري���ب 
يف ت��ن�����س��ئ��ة �ل���ط���ال���ب ع���ل���ى ح��ب 
للمجتمع،  و�لنافع  �ملفيد  �لعمل 
وت������ق������دي������ر ق����ي����م����ة �ل����ت����ف����اع����ل 
املجتمع  مع  امل�شرتك  واالرتباط 
�ل������ذي ي���وج���د ف���ي���ه، وذل������ك م��ن 
خ�����الل �ل���ت���ع���رف �مل���ب���ا����س���ر ع��ل��ى 
�ل��ث��ق��اف��ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة و�ل��ب��ي��ان��ات 
لها  تف�سري�ً  �لفرد  �لتي مل يجد 

يف �ملناهج �لتعليمية. 

أهداف التدريب
للطالبات  �مل���ي���د�ين  �ل��ت��دري��ب  ي��ب��ن��ى 
علم  بق�سم  �لبكالوريو�ص  مرحلة  يف 
�ل��ن��ف�����ص ع��ل��ى �أ����س���ا����ص جم��م��وع��ة من 
وهي  حتقيقها  يجب  �ل��ت��ي  �لأه����د�ف 

كما يلي: 
��ستخد�م  على  �لطالبة  • تدريب 
�ل��ت�����س��خ��ي�����ص  �أدو�ت  م����ن  ع������دد 
�ل�����س��ي��ك��ول��وج��ي �ل��ه��ام��ة وو���س��ائ��ل 
ج���م���ع �مل���ع���ل���وم���ات ك���الخ���ت���ب���ار�ت 
و�مل��الح��ظ��ة  �لنف�سية  و�مل��ق��اي��ي�����ص 

و�ملقابلة ودر��سة �حلالة. 
ع���ل���ى  �ل�����ط�����ال�����ب�����ة  ت�������دري�������ب   •
�لنتائج  وحتليل  تف�سري  م��ه��ار�ت 
جمع  �أدو�ت  م���ن  �مل�����س��ت��خ��ل�����س��ة 

�ملعلومات.  

مهار�ت  على  �لطالبة  تدريب   •
ت���ط���ب���ي���ق ب���ع�������ص �لخ�����ت�����ب�����ار�ت 
�لر�سم  على  �ملعتمدة  �لإ�سقاطية 

وت�سحيحها وتف�سريها. 
ع��ل��ى  �ل����ط����ال����ب����ة  ت������دري������ب   •
�لدينامي من خالل  �لت�سخي�ص 
ن��ت��ائ��ج �لخ���ت���ب���ار�ت �ل���س��ق��اط��ي��ة 
�ل��ت��ي مت ����س��ت��خ��د�م��ه��ا وغ��ريه��ا 
�مل��ع��ل��وم��ات عن  ج��م��ع  �أدو�ت  م��ن 

�حلالت. 
�إع��د�د  على  �لطالبة  ت��دري��ب   •
�إر�سادي  برنامج  وتقييم  وتنفيذ 
م��ت��ك��ام��ل )����س���و�ء ك���ان ف����ردي �أو 

جماعي(. 
مهار�ت  على  �لطالبة  تدريب   •
در��سة حالة متكاملة على  �إع��د�د 

�ح���دى �حل����الت �ل��ط��رف��ي��ة )كما 
�أدو�ت  تطبيق  نتائج  م��ن  ظ��ه��رت 
من  �ل�سيكولوجي(  �لت�سخي�ص 
�ن��ت��ه��اء  ح��ت��ى  �لت�سخي�ص  ب��د�ي��ة 
�ل����ربن����ام����ج �لإر�������س������ادي وك��ت��اب��ة 

�لتقرير �لنف�سي �خلتامي. 
جم��ال  يف  �ل��ط��ال��ب��ة  • ت���دري���ب 
كاملوهبة  �لإي��ج��اب��ي  �لنف�ص  علم 
و�لإب����������د�ع و�آل�����ي�����ات �لك��ت�����س��اف 

وطرق �لتنمية.
• �لقيام بالدور �لتوعوي كتنفيذ 
ح���م���الت ت��وع��ي��ة ل��ل��م�����س��ت��ف��ي��دي��ن 
يف �مل���وؤ����س�������س���ات �ل���ت���دري���ب���ي���ة م��ن 
�أخ����ط����ار �ل���ت���دخ���ني، و�لإ�����س����ر�ف  
يف ����س��ت��خ��د�م و���س��ائ��ل �ل��ت��و����س��ل 
�لج���ت���م���اع���ي، و�أي�������س���اً �ل��ت��وع��ي��ة 

ب���ال���ع���اد�ت �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة �ل�����س��ل��ي��م��ة، 
وط������رق �ل��ت��ن�����س��ئ��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�ل�����س��ح��ي��ح��ة لأول�����ي�����اء �لأم��������ور، 
م�سكالت  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  وك��ي��ف��ي��ة 

�لأطفال و�ملر�هقني.

آلية تنفيذ وتقييم التدريب 
ي��ق��وم �ل��ت��دري��ب �مل���ي���د�ين ب��ق�����س��م علم 
ت��دري��ب  ع��ل��ى  �أ���س��ا���س��ي��ة  ب�سفة  �لنف�ص 
�ل����ط����ال����ب����ات يف ع�������دد م�����ن �جل����ه����ات 
�لرئي�سية وهي: مد�ر�ص �لتعليم �لعام، 
مر�كز  �لنف�سية،  �ل�سحة  م�ست�سفيات 
�لربية  موؤ�س�سات  �ل�سامل،  �لتاأهيل 
�ملعوقني،  �لأط��ف��ال  جمعية  �ل��ف��ك��ري��ة، 

جمعية �جلنوب. 
من  م�سرفة  طالبة  لكل  وي��ح��دد 
�لنف�ص وم�سرفة من �جلهة  ق�سم علم 
�لتي �سيتم تدريب �لطالبة بها، وتكلف 
جلان من ق�سم علم �لنف�ص بنهاية كل 
�ملهنية  �لأع��م��ال  لتقييم  در����س��ي  ف�سل 
فرة  خ��الل  �لطالبات  �جنزتها  �ل��ت��ي 

تدريبهن. 
 

مراحل برنامج التدريب
 ي��ع��ت��م��د ب��رن��ام��ج �ل���ت���دري���ب �مل���ي���د�ين 
متمثلة  حم��ددة  م��ر�ح��ل  على  بالق�سم 

بالآتي:
عمليتي  على  �لتدريب  • مرحلة 

�لت�سخي�ص وجمع �ملعلومات. 
ع���ل���ى  �ل������ت������دري������ب  م�����رح�����ل�����ة   •
�ل�سقاطية  �لخ��ت��ب��ار�ت  تطبيق 
و�لت�سخي�ص �لدينامي للحالت. 

�إع��د�د  على  �لتدريب  مرحلة   •
�لإر���س��اد  ب��ر�م��ج  وتقييم  وتنفيذ 

�لنف�سي.
�إع���د�د  على  �ل��ت��دري��ب  مرحلة   •

در��سة حالة مكتملة �لعنا�سر. 
�ح���د  يف  �ل����ت����دري����ب  م���رح���ل���ة   •
�لي��ج��اب��ي،  �لنف�ص  علم  جم���الت 
حملة  وتنفيذ  و�لب���د�ع  كاملوهبة 

توعوية لتثقيف �مل�ستفيدين. 

دور المشرفة 
�لتدريب  على  �مل�سرفة  دور  يتلخ�ص 

بق�سم علم �لنف�ص يف ما يلي:
�ل��ط��ال��ب��ات  ح�������س���ور  • م��ت��اب��ع��ة 
و�نتظامهن خالل فرة �لتدريب 

�مليد�ين. 
�لتدريب  خطة  تنفيذ  متابعة   •
�مل���ي���د�ين �ل��ت��ي و���س��ع��ت م���ن قبل 
�ل��ق�����س��م م���ع �لل����ت����ز�م ب��امل��خ��ط��ط 

�لزمني لتنفيذها. 
لأوج������ه  �ل���ط���ال���ب���ات  • ت���وج���ي���ه 

�لق�سور لديهن.
و�لفني  �لعلمي  �لدعم  تقدمي   •
�مل����ن����ا�����س����ب ل����ك����ل ط����ال����ب����ة ح�����س��ب 

�ملر�حل �ملطلوب تنفيذها. 
مف�سل  ب�سكل  �لتقارير  كتابة   •
�لق�سم  لإد�رة  ورف��ع��ه��ا  وم�ستمر 

و�لتدريب �مليد�ين. 
ح�سب  للطالبة  درج��ات  و�سع   •
من���������اذج حم���������ددة ل����ك����ل م���رح���ل���ة 
يكون  بحيث  �مل��ي��د�ين،  بالتدريب 
تقييم �مل�سرفة من �لق�سم تقييما 
م�����س��ت��م��ر� ع��ل��ى ك���ل م��رح��ل��ة على 

حدة ولي�ص تقييما ختاميا.

سارة المالح: التدريب علمني 
الصبر ولغة الجسد واحترام 

المواعيد
اسم المتدربة: سارة سليمان المالح

التخصص: علم نفس، المستوى الثامن
الجهات التدريبية: مدرسة الثانوية األولى

في وادي بن هشبل

أهداف التدريب
ميد�ين  عملي  تطبيق  هو  �ملركز  يف  تدريبي  من  �لهدف 
و��ستيعابي  فهمي  م��دى  وروؤي����ة  �ل��ن��ظ��ري��ة،  ل��ل��در����س��ة 
تفعيل  �لنف�ص، ومدى قدرتي على  لتخ�س�ص علم 
�أول��ي��ة  خ��ط��وة  و�أخ���ذ  �ملجتمع،  خل��دم��ة  مهارتي 
بتعزيزه  و�أق��وم  �ملجتمع،  يحتاجه  ما  ملعرفة 
�إيجابي وم�سرق  �لنق�ص لكتفاء  وحتويل 

يف �مل�ستقبل.
 

فوائد التدريب
�كت�ساب  �مليد�ين على  �لتدريب  �ساعدين   
�مل���ي���د�ين يف  �أم�����وريف م��رح��ل��ة تطبيقي  ع���دة 
�مل��ه��ار�ت  م��ن  �لكثري  �كت�سبت  �ل��ط��الب��ي،  �لإر���س��اد 
م��ن��ه��ا: �ح������ر�م �مل���و�ع���ي���د ب�����س��ك��ل ج�����دي، وف��ه��م 
م�سكالت  م��ع  و�حل��ي��ادي��ة  �ل�سرية،  �أهمية  وم��دى 
و�لنتماء  �ل��وط��ن  تعزيز ح��ب  و�لأه���م  �ل��ط��ال��ب��ات، 
له، وحتفيز �لطالبات على �لعلم و�إكمال �لدر��سة، 
وطلب �لعلم وعلى معرفة رغباتهم و�حر�م رغبات 
�لآخرين، و�حر�م فئات �ملجتمع �سو�ء  كانو� من ذوي 

�لحتياجات �خلا�سة، �أو �لعاديني، �أو�ملوهوبني. 
�ل�سرب،  تعلمتها،  �لتي  �ملهار�ت  �أف�سل  ومن 
�ل��ط��رف  �ل�سليمة جل��ع��ل  �جل�����س��د  ل��غ��ة  و�خ��ت��ي��ار 

�لآخر مرتاح �لبال.

صعوبات
و�جهتني خالل �لتدريب �مليد�ين بع�ص �ل�سعوبات، حيث كان لدي 
�سعوبة يف بد�ية �لتدريب من ناحية �لتعامل مع �لطاقم  �لإد�ري �لذي يعمل 
معي، ب�سبب �خلجل و�لتوتر �لذي �أ�سعر به، ولكن مع �لوقت ��ستطعت �لتغلب 

على هذه �مل�ساعر، وكونت عالقات جميلة ور�قية جد�.
�لأول��ى  �ل�سريرية  �حلالة  مع  �لتعامل  يف  �سعوبة  و�جهتني  و�أي�سا 
�ل�سر�تيجيات،  وفهم  و�ملمار�سة،  �لوقت  مع  لكن  �لتوتر  �نتابني  فقد 
�أ�سبحت �لأمور �سهلة، وباإمكاين م�ساعدة �حلالة، وفهمها، وتقدمي �لعالج 

�ل�سلوكي �ل�سحيح.
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قيادات أكاديمية

د. منيرة أبو حمامة عميدة كلية المجتمع بأبها:
نسعى لتحقيق دور أكبر في تحقيق »رؤية 2030«

ولخدمة المجتمع وسوق العمل
بدور حنش

ومرام كداش

�أك�������دت ع���م���ي���دة ك��ل��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع ب��اأب��ه��ا 
�ل����دك����ت����ورة م���ن���رية �أب������و ح���م���ام���ة، �أن 
�ن���خ���ف���ا����ص م����ع����دلت ب���ع�������ص �ل��ط��ل��ب��ة 
هي  �ملجتمع  كليات  يجعل  و�ل��ط��ال��ب��ات 
�خل��ي��ار �ل��وح��ي��د �مل��ت��ب��ق��ي �أم��ام��ه��م من 
كليات �جلامعة، م�سرية �إلى �أن ذلك ل 
يعني �أنه ل يوجد �أحد يدخل برغبته يف 
�لكلية بل هناك من يقبل على �للتحاق 
بها لق�سر مدة �لدر��سة فيها �أو �لرغبة 

يف �للتحاق ب�سوق �لعمل مبكر�.
وك�����س��ف��ت يف ح���و�ره���ا م���ع »�آف�����اق« 
عديدة  ب���اأدو�ر  تقوم  �ملجتمع  كليات  �أن 
�ل��ط��الب  جت���اه �ملجتمع وم��ن��ه��ا ح��م��اي��ة 
و�ل���ط���ال���ب���ات �مل��ن��خ��ف�����س��ة م��ع��دلت��ه��م، 
�جلامعة  كليات  يف  يقبلو�  مل  و�ل��ذي��ن 
�مل���خ���ت���ل���ف���ة م������ن خ�����ط�����ري �مل������خ������در�ت 
يف  بقبولهم  وذل���ك  �ملتطرفة  و�لأف��ك��ار 
قبولهم  ع��دم  م��ن  ب��دل  �ملجتمع  كليات 
يف �جل��ام��ع��ات وج��ع��ل��ه��م ف��ري�����س��ة �سهلة 

لهذين �خلطرين.

نود �أن نتعرف على كلية �ملجتمع 
ب�صكل �أكرب؟

ع��ام  باململكة  �مل��ج��ت��م��ع  ك��ل��ي��ات  �أن�����س��ئ��ت 
وخريجات  خريجي  ل�ستيعاب   ،1418
يتمكنو�  مل  و�ل��ذي��ن  �لعامة،  �لثانوية 
من �للتحاق بكليات �جلامعة �ملختلفة 
)درجة �لبكالوريو�ص( نظر� لنخفا�ص 
معدلتهم، و�ن�سئت كلية �ملجتمع باأبها 
عام 1428، وبد�أت ب�ستة تخ�س�سات هي: 
�لطبيعي،  و�لعالج  �لطبية،  �ملخترب�ت 
�لأع��م��ال،  و�إد�رة  �لطبية،  و�ل�سجالت 
و�مل��ح��ا���س��ب��ة، ون��ظ��م �مل��ع��ل��وم��ات، وب��ع��د 
للتخ�س�سات  �ل�سعودية  �لهيئة  رف�ص 
�ل�����س��ح��ي��ة �لع�������ر�ف ب��ج��م��ي��ع �أن�����و�ع 
�لدبلومات �ل�سحية، مت �إيقاف �لقبول 
)�ملخترب�ت  �ل�سحية  �لتخ�س�سات  يف 
�لطبية، و�لعالج �لطبيعي، و�ل�سجالت 
تخ�س�سني  �ف��ت��ت��اح  مت  ث���م  �ل��ط��ب��ي��ة(، 
ه��ي:  ب��اأب��ه��ا  �ملجتمع  بكلية  �إ���س��اف��ي��ني 

و�إد�رة  �حل��ا���س��ب��ات،  وت�سغيل  ب��رجم��ة 
مكتبية؛ وجميع بر�مج �لكلية م�سنفة 

من قبل وز�رة �خلدمة �ملدنية.

هل للكلية �أدو�ر معينة
جتاه �ملجتمع خ�صو�صا

و�أنها حتمل ��صم »كلية �ملجتمع« 
وما �أبرز تلك �لأدو�ر؟

كليات  �أن  �جلميع  على  يخفى  ل  نعم 
�مل��ج��ت��م��ع ت���ق���وم ب�������اأدو�ر ع���دي���دة جت��اه 
�لطالب/ حماية  �أهمها:  من  �ملجتمع 

�لطالبات �ملنخف�سة معدلتهم و�لذين 

�ملختلفة  �جلامعة  كليات  يف  يقبلو�  مل 
من  �لبكالوريو�ص،  درج��ة  متنح  و�لتي 
�أخ��ط��ار �مل��خ��در�ت، و�لأف��ك��ار �ملتطرفة، 
وذل�����ك ب��ا���س��ت��ي��ع��اب ه������وؤلء �ل���ط���الب/
و�لطالبات وقبولهم يف كليات �ملجتمع 
ب��دل م��ن ع��دم قبولهم يف �جل��ام��ع��ات، 

وج���ع���ل���ه���م ف���ري�������س���ة ����س���ه���ل���ة ل���ه���ذي���ن 
�لتاأثري  �ل��ى  ي��وؤدي  قد  �خلطرين مما 

�ل�سلبي على �ملجتمع وهدم كيانه.
�لطالب  ��ستيعاب  �إل��ى  بالإ�سافة 
و�ل���ط���ال���ب���ات �مل��ت��ع��رثي��ن يف در����س��ت��ه��م 
مب��رح��ل��ة �ل��ب��ك��ال��وري��و���ص، و�إع��ط��اءه��م 

فر�سة �أخرى للدر��سة، قبول حتويلهم 
درجة  على  و�حل�سول  �ملجتمع  لكليات 
وتقنية  فنية  تخ�س�سات  يف  �ل��دب��ل��وم 

خمتلفة.
وم������ن������ح �ل�����ف�����ر������س�����ة ل���ط���الب���ه���ا 
وط���ال���ب���ات���ه���ا �مل���ت���ف���وق���ني ل��الل��ت��ح��اق 
�حل�سول  ب��ع��د  �لتكميلي  ب��ال��ربن��ام��ج 
ع���ل���ى درج������ة �ل����دب����ل����وم، و�لل���ت���ح���اق 
ب�����ال�����ك�����ل�����ي�����ات �ل������ت������ي ت������ت������و�ف������ق م���ع 
درج��ة  ع��ل��ى  للح�سول  تخ�س�ساتهم 
جهات  بع�ص  وح��اج��ة  �لبكالوريو�ص، 
�لعمل  ���س��وق  يف  �ملختلفة   �ل��ت��وظ��ي��ف 
خل���ري���ج���ي ك���ل���ي���ات �مل���ج���ت���م���ع وذل����ك 
�لت�سكيل  �سهولة  �لتالية:  لالأ�سباب 
�مل��وؤ���س�����س��ة، وتوظيف  وف��ق �ح��ت��ي��اج��ات 
درج��ات  على  و�خلريجات  �خلريجني 

منا�سبة وفق هيكل �أجور منا�سب.
و�خلريجون و�خلريجات موؤهلون 
ب�سكل منا�سب ل�سد فجوة هامة لبع�ص 

�لوظائف �لتي يحتاجها �سوق �لعمل.

كثريون يفهمون �أن �لتحاق
�لطلبة و�لطالبات بكلية �ملجتمع 

يكون جرب� لعدم متكنهم من 
�إحر�ز معدل يدخلهم �لكليات 

�لأخرى
ما مدى �صحة ذلك؟

�إن  حيث  �ملجمل،  يف  �سحيح  ه��ذ�  نعم 
�نخفا�ص معدلت �لبع�ص من �لطلبة 
هي  �ملجتمع  كليات  يجعل  و�لطالبات 
�أم��ام��ه��م من  �ملتبقي  �ل��وح��ي��د  �خل��ي��ار 
�أن��ه ل  ذل��ك  كليات �جلامعة، ول يعني 
يوجد �أحد يدخل برغبته يف �لكلية، بل 
�للتحاق عليها،  يوجد من يقبل على 
�ل��در����س��ة فيها، ورغ��ب��ة يف  لق�سر م��دة 

�للتحاق ب�سوق �لعمل مبكًر�.

هل �لكلية توؤهل �لطالب
و�لطالبة لاللتحاق بالنظام 

�لأكادميي ويح�صل على 
�لبكالوريو�س �أو ينتهي �لأمر

عند ح�صوله على �لدبلوم؟
كال، ل ينتهي �لأمر للطالب و�لطالبة 

أكاديميا
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ب��احل�����س��ول ع��ل��ى درج����ة �ل���دب���ل���وم، بل 
ه���ن���اك ف��ر���س��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة و�ل��ط��ال��ب��ات 
�مل���ت���ف���وق���ات ل���الل���ت���ح���اق ب���ال���ربن���ام���ج 
�ل��ت��ك��م��ي��ل��ي ب��ع��د �ل��ت��خ��رج، و�لل��ت��ح��اق 
بالكليات �لتي تتو�فق مع تخ�س�ساتهم 
�لبكالوريو�ص،  درج���ة  على  للح�سول 
عند  معلنة  معينة  و�ش�ابط  ب�شروط 

عمادة �لقبول و�لت�سجيل.

هل لكلية �ملجتمع �هتمام
خا�س بالتخ�ص�صات �لفنية

�أو �لتقنية؟
�مل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى م�ستوى  مت��ن��ح ك��ل��ي��ات 
تخ�س�سات  يف  �لدبلوم  درج��ة  �ململكة 
ع�����دي�����دة م���ن���ه���ا �ل���ف���ن���ي���ة و�ل���ت���ق���ن���ي���ة 
طالبها  �لكلية  توؤهل  حيث  وغ��ريه��ا، 
ل��ل��ع��م��ل يف ت���ل���ك �مل������ج������الت، ومت��ن��ح 
ك��ل��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع ب��اأب��ه��ا درج����ة �ل��دب��ل��وم 
�لعلوم  ق�سم  ق�����س��م��ي،  تخ�س�سات  يف 
�لإد�ري�������ة وت��ق��ن��ي��ات��ه��ا، وي���ن���درج حتت 
�أع��م��ال،  �إد�رة  ب��رن��ام��ج  �ل��ق�����س��م:  ه���ذ� 
�إد�رة  وب��رن��ام��ج  �مل��ح��ا���س��ب��ة،  وب��رن��ام��ج 
�حلا�سب  علوم  وق�سم  �سابقا.  مكتبية 
حتت  ويندرج  �ملعلومات:  ونظم  �لآيل 
�ملعلومات،  نظم  برنامج  �لق�سم:  هذ� 

وبرنامج برجمة وت�سغيل �حلا�سبات.

ماهي �خلطط �ل�صرت�تيجية 
لتطوير جمالت �لتخ�ص�س؟

تهتم كلية �ملجتمع باأبها د�ئما بتطوير 
ب���ر�جم���ه���ا وت��خ�����س�����س��ات��ه��ا �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
وذل����ك م��ن خ���الل �مل��ر�ج��ع��ة �ل��د�ئ��م��ة 
ملر�جع وتو�سيفات �ملقرر�ت و�لعتماد 
ع��ل��ى �مل���ر�ج���ع �حل���دي���ث���ة، م���ن خ��الل 
جلنة �خلطط و�ملناهج و�لرفع لعمادة 
�أي تعديل  �لتطوير و�جل��ودة لعتماد 

�أو تطوير.
وكذلك من خ��الل  �لعمل �جلاد 
ب���ال���ت���و�����س���ل م����ع ج����ه����ات �ل��ت��وظ��ي��ف 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة، وذل����ك م��ن خ���الل ت�سكيل 
جل���ان ����س��ت�����س��اري��ة ت�����س��م �ل��ع��دي��د من 
�أرباب �لعمل، ومن خالل عقد �جتماع 
�سنوي مع عدد من م�سئولت �لأق�سام 

�ل��ن�����س��ائ��ي��ة يف �ل����دو�ئ����ر �حل��ك��وم��ي��ة، 
و�ل���ق���ط���اع �خل���ا����ص، و�ل���الت���ي يعمل 
كلية  خريجات  من  جمموعة  لديهن 
�ملجتمع باأبها، وذلك ملعرفة �حتياجات 
ب��ر�م��ج  وم���دى منا�سبة  �ل��ع��م��ل  ���س��وق 
تلك �جلهات  ر�سا  وم��دى  لها،  �لكلية 

عن �أد�ء خريجاتها.
ك����م����ا ����س���ع���ت �ل���ك���ل���ي���ة ل��ت��ط��وي��ر 
ت��دري��ب  خ���الل  م���ن  خ��ري��ج��ات��ه��ا  �أد�ء 
)�خ����ت����ي����اري( خل���ري���ج���ات �ل��ك��ل��ي��ة يف 
�جل���ه���ات و�مل��وؤ���س�����س��ات �مل��ت��ن��ا���س��ب��ة مع 
ت��دري��ب  ن��ه��اي��ة  وب��ع��د  تخ�س�ساتهن، 
يتم  متتالية،  �سهرين  مل��دة  �خلريجة 
�جل��ه��ات  ت��ل��ك  �آر�ء  ����س��ت��ط��الع  تعبئة 
�لكلية  خريجات  وق���در�ت  م��ه��ار�ت  يف 
لتطويرها مبا يتنا�سب مع �حتياجات 

�سوق �لعمل.

هل هناك ما تودين �إ�صافته؟
�أم���ور ومقرحات  �أ���س��ي��ف ع��دة  �أح���ب 
�أك��رب  دور  لتحقيق  ت���در����ص،  �أن  �آم����ل 
لكليات �ملجتمع يف حتقيق روؤية 2030، 
ملمو�ص  دور  �ل��ك��ل��ي��ات  ل��ه��ذه  ول��ي��ك��ن 
ومم���ي���ز يف خ���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع و����س���وق 
�ل��ع��م��ل، وح�����س��ب ت��وج��ه��ات �مل��م��ل��ك��ة يف 
دع���م �مل��ن�����س��اآت �ل�����س��غ��رية ل��ت�����س��اه��م يف 

�لإنتاج �ملحلي ومن ذلك:
�إق������ر�ر دب���ل���وم���ات ع��ل��ي��ا )م����ا بعد 
�ل��ب��ك��ال��وري��و���ص( يف ك��ل��ي��ات �مل��ج��ت��م��ع 
)م��دف��وع��ة �ل��ت��ك��ال��ي��ف( م���دة �ل��دب��ل��وم 
�����س����ن����ت����ان، ي�������س���ت���ف���ي���د م���ن���ه���ا خ���ري���ج 
خلريجي  )وخ��ا���س��ة  �ل��ب��ك��ال��وري��و���ص 
�لأق�سام �لنظرية �لتي حتقق �لكتفاء 
م��ن��ه��ا غ���ال���ب���ا(، ب�������ش���روط و����ش����اب���ط 
معينة، وبالتايل يح�سل �خلريج �لذي 
مل ي��ج��د وظ��ي��ف��ة ل��ع��دة ���س��ن��و�ت على 
وي�ستطيع  �لعمل  ���س��وق  ي��خ��دم  دب��ل��وم 
�لعمل بهذ� �لدبلوم يف قطاع �لتجزئة 
غريها  يف  �أو   ، �ل�����س��غ��رية  �مل��ن�����س��اآت  �أو 
وه����ن����اك دب���ل���وم���ات ي��ح��ت��اج��ه��ا ���س��وق 
�لعمل وتتو�فق مع روؤية 2030، مثل: 
دبلوم �إد�رة �ملبيعات، ودبلوم �لت�سويق، 
ميكانيكا  دبلوم  ب�سرية،  م��و�رد  دبلوم 

�إنتاج، دبلوم �لكرونيات، دبلوم تقنية 
�ل�سبكات وغريها.

�أن  ن���رى  يجعلنا  �لق����ر�ح  وه���ذ� 
ي��ت��م دم���ج ع��م��ادة خ��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع مع 
ك��ل��ي��ات �مل��ج��ت��م��ع حت���ت م�����س��م��ى )كلية 
خدمة �ملجتمع(، ت�ستمل على دبلومات 
خل��ري��ج��ي �ل��ث��ان��وي��ة، ودب��ل��وم��ات عليا 
�إد�رة  �ل��ب��ك��ال��وري��و���ص، حت��ت  خل��ري��ج��ي 
و�ح���د، ومبيزة  وك���ادر وظيفي  و�ح���دة 
ه��ام��ة ج���د�ً وه���ي �ل���س��ت��ف��ادة م��ن ك��ادر 
�أع�����س��اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����ص �مل��وج��ودي��ن 
�مل��ج��ت��م��ع، وب��ال��ت��ايل يتحقق  يف ك��ل��ي��ات 
ل��ل��ج��ام��ع��ة دخ�����ل �إ�����س����ايف م����ن ر����س���وم 
�لدبلومات، بدون �أن تتكلف �أي عنا�سر 

ب�سرية �إ�سافية.
�����س���ت���ح���د�ث ب����ر�م����ج �أك����ادمي����ي����ة 
خل��رج��ات �ل��ث��ان��وي��ة �ل��ع��ام��ة )خ��ا���س��ة(
ت��ت��و�ف��ق م��ع روؤي���ة �ململكة �حل��دي��ث��ة يف 
دعم عمل �مل��ر�أة و�إ�سر�كها يف �لعمل يف 
وخا�سة،  حكومية  خمتلفة  ق��ط��اع��ات 
وم��ن��ه��ا: دب��ل��وم يف ف��ن �ل��ط��ه��ي، و�إد�رة 
مالية  و�إد�رة  و�ل��ت�����س��وي��ق،  �ل�����س��ي��اف��ة، 
�حلكومة  �إق���ر�ر  بعد  وخا�سة  وغريها 
ع���دد� م��ن �لأن��ظ��م��ة و�ل��ل��و�ئ��ح لالأ�سر 
�لجتهاد�ت  من  ع��دد  وظهور  �ملنتجة، 
�ل����ف����ردي����ة م�����ن ب���ع�������ص �لأخ������������و�ت يف 
لتنظيم  ���س��غ��رية  م�����س��روع��ات  �إن�������س���اء 
�ل�سيافة  خدمة  وتقدمي  �لحتفالت، 
يف �مل��ن��ا���س��ب��ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة و�ل���ت���ي لق��ت 

رو�جا يف �لفرة �لأخرية.
ول���ك���ن �مل���الح���ظ ع��ل��ي��ه��ا �ل��ت��ك��ر�ر 
وع����دم �ل��ت��ط��وي��ر وع����دم رف���ع م�ستوى 
�خل��دم��ة �مل��ق��دم��ة، ف��ل��و ك��ان��ت �ساحبة 
فاإن  در�ستها  �أ�سا�سيات  لديها  �مل�سروع 

ذلك يخدمها ب�سكل �أف�سل.
 �أن يتم �إل��ز�م بع�ص �جلهات �لتي 
وتقنية  فنية  تخ�س�سات  �إل���ى  حت��ت��اج 
�لوظيفية  �إعالناتهم  يف  ي��ذك��رو�  ب��اأن 
لوحظ  حيث  �ملجتمع،  كليات  دبلومات 
�أنهم ل يذكرون ذلك، فقد جتد �إعالنا 
�لتقنية  كليات  دبلومات  يذكر  وظيفيا 
ي��ذك��ر  ول  �لإد�رة،  م��ع��ه��د  ودب���ل���وم���ات 

دبلومات كليات �ملجتمع.

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن
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د. أحمد إيشرخان: أدعو إلى جعل التاريخ
متطلبا جامعيا في كافة التخصصات

موسى آل شاهر

دع�����ا �لأ�����س����ت����اذ �مل�������س���ارك يف �ل���ت���اري���خ 
�حل���دي���ث و�مل��ع��ا���س��ر �ل��دك��ت��ور �أح��م��د 
�إل��ى  �لعلم  �إي�����س��رخ��ان، ط��الب  حممد 
�له��ت��م��ام �أك����رث ب��ع��ل��م �ل��ت��اري��خ ك��ون��ه 
و�مل�ستقبل  و�حل��ا���س��ر،  �مل��ا���س��ي،  ميثل 
من  �ي�����س��رخ��ان  حت��دث  كما  لل�سعوب، 
خالل �حلو�ر �لذي �أجرته معه »�آفاق« 
ع���ن جت��رب��ت��ه �ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل��ب��ح��ث��ي��ة يف 

تخ�س�ص �لتاريخ.

حدثنا عن بد�يتك
يف حياتك �لعلمية؟

ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ب��د�ي��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة ه��ن��اك 
م��الح��ظ��ة م��ه��م��ة وه����ي �أن�����ه ب��ج��ان��ب 
جل  يتبعها  �لتي  �لنظامية  �ل��در����س��ة 
�لتالميذ يف �ملدر�سة �لوطنية كانت يل 
بع�ص �لهتمامات يف �ملجال �لدر��سي، 
�ل���ر�ث،  ب��در����س��ة  ك��ن��ت �سغوفا  ح��ي��ث 
و�لفل�سفة،  و�ل��ت��اري��خ،  �لأدب،  وك��ت��ب 

و�جلغر�فيا.
�ملرحلة  و�أن����ا يف  �أت��ذك��ر  زل���ت  ول 
�لإعد�دية، كيف قر�أت كتاب »�ملقدمة« 
لب��ن خ��ل��دون وك��ت��اب »م���روج �لذهب« 
�حل��ي��و�ن«  »ح��ي��اة  وك��ت��اب  للم�سعودي، 
ل��ل��دم��ريي، وجم��م��وع��ة م��ن م��وؤل��ف��ات 
�سغوفا  ك��ن��ت  �ل��ث��ان��وي  �جل��اح��ظ، ويف 

�ملفكرين  م��ن  جمموعة  كتب  ب��ق��ر�ءة 
�ل�����ع�����رب �مل���ع���ا����س���ري���ن م���ث���ل ���س��ك��ي��ب 

�أر�سالن، و�أحمد �أمني.
بع�ص  لفهم  ف��ق��ط  وه���ذه من���اذج 
�ل���ع���و�م���ل �مل����وؤث����رة يف م�����س��ار ب��د�ي��ت��ي 
ب��ال��ق��ر�ءة  �أ���س��ا���س��ا  �مل��رت��ب��ط��ة  �لعلمية 
و�لن��ك��ب��اب ع��ل��ى �ل��در����س��ة، ف��ق��د ك��ان 
فهم مظاهر �ليقظة �لعربية وعو�مل 
�لتقدم و�لتخلف توؤطر �ملجال �لفكري 
ل��ل��ج��ي��ل �ل�����ذي �ن��ت��م��ي �إل����ي����ه، وه��ك��ذ� 
يف  �لتاريخية  ل��ل��در����س��ة  �خ��ت��ي��اري  مت 
�جلامعة �ملغربية يف ت�سعينيات �لقرن 
�ل��ع�����س��ري��ن �مل���ي���الدي؛ ف��ق��د ك���ان فهم 
ت��اري��خ �لأم���م جم��ال و����س��ع��ا يف �لفكر 

�لعلمي.  و�ل��ن��ق��ا���ص  و�حل����و�ر  و�ل��ن��ق��د 
على  من�سبا  �أي�����س��ا  �ه��ت��م��ام��ي  وك����ان 
و�ملعا�سر  �حلديث  �لأوروب���ي  �لتاريخ 
م��ن �أج��ل �لقيا�ص و�مل��ق��ارن��ة و�جل��و�ب 
عن �سوؤ�ل �لنه�سة �لأوربية من خالل 
فهم ذلك �ل�سوؤ�ل �لذي طرحه �سكيب 
�أر�سالن، ملاذ� تقدم �لأوربيون وتخلف 
�أول  �أن  �أدرك������ت  ك��ن��ت  وق����د  غ���ريه���م، 
مرحلة يف �لتقدم هو قتل �ملا�سي بحثا 
على  �لعمل  يف  �أ�سا�سا  يتجلى  ما  وه��و 

�إحيائه من خالل جمعه وقر�ءته .

وماهي �ل�صهاد�ت
�لتي ح�صلت عليها؟

�ل���ت���ي ح�سلت  ل��ل�����س��ه��اد�ت  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
عربية  �لبكلوريا،  �سهادة  فهي  عليها، 
�لثانوي  نهاية  �سهادة  وهي  وفرن�سية 
يف �مل��غ��رب و�لإج������ازة يف �ل��ت��اري��خ، ثم 
تو�زي  �لتي  �ملعمقة  �لدر��سات  �سهادة 
ثم  �ل��دك��ت��ور�ه  ���س��ه��ادة  ث��م  �ملاج�ستري 
�سهادة لتاأهيل �جلامعي وكلها و�حلمد 

هلل ب�سهادة �لتفوق.

و�لإجناز�ت �لتي حققتها
خالل بد�يتك يف �لتدري�س 

�جلامعي؟
�إجناز�تي وهلل �حلمد ميكن تق�سيمها 
يف  �ل���ت���دري�������ص  �أول:  ق�����س��م��ني،  �إل������ى 

�جل��ام��ع��ة، وق��د در���س��ت جمموعة من 
�مل������و�د ل��ط��ل��ب��ة �لإج��������ازة م��ث��ل ت��اري��خ 
�أوروبا وتاريخ �لعامل �لعربي �حلديث 
وتاريخ  �لأورب��ي��ة  و�لنه�سة  و�ملعا�سر 
�أف��ري��ق��ي��ا ج��ن��وب �ل�����س��ح��ر�ء وم��ن��اه��ج 
�ل���ب���ح���ث �ل���ت���اري���خ���ي وغ�����ريه�����ا، ك��م��ا 
در����س���ت و�أ����س���رف���ت ع��ل��ى �ل��ع��دي��د من 
�ملاج�ستري  �سلك  يف  �لعلمية  �لبحوث 
و�ل������دك������ت������ور�ه. �أم�������ا �ل�������س���ق �ل���ث���اين 
ف��ه��و �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي، وك�����ان جم��ال 
بتحقيق  �أ�سخا�ص  على  فيه  �هتمامي 
�ملخطوطات ون�سر �لوثائق �لتاريخية، 
�لعلمي  �ل��ت��اأه��ي��ل  ملف  �سكل  م��ا  وه��و 
�جلامعي من خالل �أعمال قدمتها يف 
من  �لعديد  �إل��ى  بالإ�سافة  جملدين، 
�ملجالت  يف  �ملن�سورة  �لعلمية  �ملقالت 

�لعلمية �ملحكمة.

ماذ� عن �ل�صعوبات
�لتي و�جهتك �أثناء در��صتك 

وح�صولك على �لدكتور�ه؟
�لعديد  هناك  تكون  �أن  �لطبيعي  من 
م�����ن �ل�������س���ع���وب���ات �أث�����ن�����اء در�����س���ت���ن���ا 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ���س��ه��ادة �ل���دك���ت���ور�ه؛ 
�حلقب  جمال  يف  �لتخ�س�ص  كاختيار 
�إل��ى  �ل��ق��دمي  �ل��ت��اري��خ  م��ن  �لتاريخية 
�مل��وؤه��الت  �إدر�ك  و  �ملعا�سر،  �ل��ت��اري��خ 
�ملجال  لدر��سة  توؤهلنا  �لتي  �لعلمية 

�لذي �خرناه.
ن��درك  ب��ال��ذ�ت  �لنقطة  ه��ذه  ويف 
معارف  �كت�ساب  �إل��ى  �حتياجنا  م��دى 
جديدة، ومن �ل�سعوبات �أي�سا �لبحث 

يف �ختيار �ملو�سوع.
�إ�سكالية  �لتاأكيد على  وهنا يجب 
�ل��ب��ح��ث وف���ه���م ج���و�ن���ب���ه، ب��الإ���س��اف��ة 
من  وه��و  �مل�سرف  �لأ�ستاذ  �ختيار  �إل��ى 
�أه��م  �لعو�مل �ملوؤثرة يف ح�سن جتاوز 
كيفية  و�أخ�������ري�  �ل���ب���ح���ث،  ���س��ع��وب��ات 
�حل�����س��ول ع��ل��ى �مل��ع��ل��وم��ات و�ل��وث��ائ��ق 

و�مل�سادر و�ملر�جع.

ما هي �لأهد�ف �لتي ت�صعى
�إلى حتقيقها من خالل

تدري�س �لتاريخ؟
�لأهد�ف من تدري�ص �لتاريخ مرتبطة 
ل  �لذي  �ملا�سي  ملفهوم  بفهمنا  �أ�سا�سا 
�لتاريخ هو  بالن�سبة يل، فاإن  مي�سي. 
ما  فهم  و�سيلة  وه��و  �حلا�سر  �ملا�سي 

وقع وما يقع و�ملتوقع.
حما�سر�تي  يف  د�ئ��م��ا  �أردد  وكما 
يف  و�لتاريخ  �لتاريخ  يف  �سيء  كل  ف��اإن 
�لتقدم،  ف��ال��ت��اري��خ ه��و علم  ���س��يء  ك��ل 
و�مل������وؤرخ ه���و ذ�ك�����رة �مل��ج��ت��م��ع �ل��د�ع��ي 
ل��ف��ه��م ن���و�م���ي�������ص �ل���ت���ق���دم و �زده������ار 

�لعمر�ن.

كلمة �أخرية؟
�أدع��و من خ��الل ه��ذ� �ملنرب �إل��ى جعل 
ي��در���ص يف  ج��ام��ع��ي��ا  �ل��ت��اري��خ متطلبا 
ك���ل �ل��ت��خ�����س�����س��ات مب���ا ف��ي��ه��ا �ل��ع��ل��وم 
�لتجريبية؛ لأن معرفة �لتاريخ ب�سكل 
عام وتاريخ �لوطن ب�سكل خا�ص تفتح 
�آفاقنا �ملعرفية وتثبت �أفئدتنا وجتعل 
خمل�سا  م�سلحا  ���س��احل��ا  ج��ي��ال  م��ن��ا 
لأجم��ادن��ا  حمبني  �أع��م��ال��ن��ا  جميع  يف 

�لتاريخية ومنجز�تنا �لوطنية. 

كل شيء في التاريخ
والتاريخ في كل شيء
..فالتاريخ هو علم التقدم
والمؤرخ هو ذاكرة المجتمع
الداعي لفهم نواميس التقدم
و ازدهار العمران
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األستاذة أفنان الشهراني:
القراءة ضرورة ملحة للتعمق

في التخصص وتوسيع المدارك
رناد سرحان

�عتربت �لأ�ستاذة بق�سم ريا�ص �لأطفال 
�ل�����س��وؤون  �ل��رب��ي��ة، ع�����س��و جل��ن��ة  بكلية 
�ل���ط���الب���ي���ة، و�مل���ه���ت���م���ة ب�������اأدب �ل��ط��ف��ل 
�أفنان  �لأ���س��ت��اذة  �لجتماعية،  وتن�سئته 
�ل�سهر�ين �أن مرحلة �لطفولة من �أهم 
�لطفل وجعله  مر�حل تكوين �سخ�سية 

فرد� ناجحا يف �ملجتمع.
وك�����س��ف��ت يف ح��دي��ث ل���� »�آف������اق« �أن 
�لأط��ف��ال  ري��ا���ص  لتخ�س�ص  �خ��ت��ي��اره��ا 
�أمة«  جاء من منطلق »�ب��ِن طفال تبني 
موؤكدة �أن مرحلة ريا�ص �لأطفال كانت 
ذ�كرتها من بني  ر�سوخا يف  �لأك��رث  هي 

جميع مر�حلها �لدر��سية.
وق���ال���ت »ر�����س����وخ ت��ل��ك �مل���رح���ل���ة يف 
��ست�سعر  ج��ع��ل��ن��ي  ل��ه��ا  وح��ب��ي  ذ�ك���رت���ي 
ت�سكيل  يف  �ل��ك��ب��ري  و�أث����ره����ا  �أه��م��ي��ت��ه��ا 
���س��خ�����س��ي��ة �ل����ف����رد، و�ع���ت���ب���اره���ا �ل��ل��ب��ن��ة 
�لأ����س���ا����س���ي���ة ل��ب��ن��اء �مل��ج��ت��م��ع وم��دخ��ال 
�أكون  �أن  �إلى  لالإبد�ع، فدفعتني رغبتي 
�ملجتمع  وت�سكيل  بناء  يف  ي�سهم  �سخ�سا 
وت��ن��م��ي��ت��ه و�ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى م�����س��ك��الت 
�مل���ج���ت���م���ع م�����ن �جل�����������ذور، م�����ن خ����الل 
�ه��ت��م��ام��ي ب��الأط��ف��ال وع��امل��ه��م �ل��و����س��ع 

و�للتحاق بتخ�س�ص ريا�ص �لأطفال«.

مقومات النجاح
�لتي  �مل��ق��وم��ات  ع��ن  ���س��وؤ�ل��ه��ا  ورد� على 
���س��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى �ل��ن��ج��اح �أج��اب��ت »ي��ب��د�أ 
ناجحا،  تكون  �أن  باأن ترغب يف  �لنجاح 
�إم��ك��ان��ك  ب���اأن���ه يف  م��ق��ت��ن��ع��ا  ت���ك���ون  و�أن 
ت��رغ��ب فيه،  �ل����ذي  �ل��ن��ج��اح  �أن حت��ق��ق 
لتبلغ  �خلطط  بو�سع  تقوم  ذلك  وبعد 
�أن  �لنجاح، على  �ملحدد وحتقق  هدفك 
ت��ك��ون ه���ذه �لأه�����د�ف ق��اب��ل��ة للتحقيق 
وم��ت��م��ا���س��ي��ة م��ع ق���در�ت���ك وم��ه��ار�ت��ك، 
�لنجاح تنظيم  �أهم مقومات  �أي�سا من 
يعترب  �لأولويات، فهو  �لوقت وحتديد 
�إلى  بالإ�سافة  �لنجاح،  �أ�سر�ر  من  �سر� 

����س���رورة �أن حت���ب م���ا ت��ق��وم ب���ه ���س��و�ء 
ك����ان ع��م��ال �أو در������س����ة، ح��ي��ث ي��دف��ع��ك 
ذل����ك �إل�����ى �ل�����س��رب وحت���م���ل �ل�����س��ع��اب 
و�لإب�������د�ع و�حل��م��ا���ص جت���اه���ه، �إ���س��اف��ة 
�إل��ى �حل��ر���ص على �إر���س��اء �هلل �أول ثم 
�لعمل،  يف  �لنية  و�إخ��ال���ص  �ل��و�ل��دي��ن 
وتوظفها  م��و�ه��ب��ك  ع��ل��ى  ت��ت��ع��رف  و�أن 
نف�سك  حت��ي��ط  و�أن  �سحيحا  توظيفا 
ناجحا  �ستكون  و�أخ����ري�  ب��الإي��ج��اب��ي��ني، 
عندما تعي �أن �لف�سل ما هو �إل هزمية 

موؤقتة تخلق لك فر�سا للنجاح«.
 

تطوير الذات
وح�����ول ت��ط��وي��ره��ا ل���ذ�ت���ه���ا، �أك�����دت �أن 
تطوير �لذ�ت هو عبارة  ن�ساطات تطور 
و�لإمكانية،  و�مل��و�ه��ب  و�لهوية  �لوعي 
فر�ص  وت�سهل  �لإن�سان  �أ�سا�ص  وتكون 
�لعمل وحت�سن معي�سة �حلياة وت�ساهم 

يف ��ستيعاب �لأحالم و�لطموح.
و�أردف����ت قائلة »ل��ع��ل م��ن �أه���م ما 
على  �حل��ر���ص  ذ�ت���ي،  تطوير  يف  �ساهم 
ح�����س��ور �ل������دور�ت وع����دم و���س��ع �مل��ك��ان 
ع��ائ��ق؛ و�إمن���ا �ل���س��ت��ف��ادة م��ن �ل���دور�ت 
�لأون لي��ن و�ل��ب��ح��ث ع��ن �مل��ع��رف��ة من 
خمتلف �مل�سادر �ملتنوعة وعدم �لكتفاء 
مب�����ش��در واح�����د، واالإمل�������ام  ب��اخل��ط���ط 
�لعري�سة فيها، فنحن نبحر يف حميط 
بالإ�سافة  و�مل��ع��رف��ة،  �لعلوم  م��ن  و����س��ع 
�إلى �كت�ساب عادة �لقر�ءة؛ لأنها �سرورة 
�لتخ�س�ص؛  جمال  يف  خ�سو�سا  ملحة 
فهي ت�ساعد على �لتعمق يف �لتخ�س�ص 
بك  �خل��ا���س��ة  �لعلمية  �لآر�ء  وت��ك��وي��ن 
�خل��رب�ت  تو�سيع  يف  �لكبري  و��سهامها 

و�ملد�رك«.

أول محاضرة
�أك��دت  قدمتها،  حم��ا���س��رة  �أول  وح���ول 
�أن����ه����ا ع���ر����س���ت وه������ي ط���ال���ب���ة ب��ع�����ص 
�مل��و���س��وع��ات ���س��م��ن �إط�����ار م��ق��رر�ت��ه��ا 
�لدر��سية وذلك �أمام زميالتها، موؤكدة 

وقوفها  ع��ن  مت��ام��ا  يختلف  �لأم���ر  �أن 
�أمام طالبتها للمرة �لأولى.

�مل�ساعر  �أذك���ر تلك  وق��ال��ت »لزل���ت 
�جل��م��ي��ل��ة �مل��خ��ت��ل��ط��ة، ����س���ع���رت ب��ره��ب��ة 

وم�سوؤولية وحما�ص و�سعادة«.

عوائق
وك�����س��ف��ت �أن��ه��ا و�ج��ه��ت ب��ع�����ص �ل��ع��و�ئ��ق 
و�لتكيف  �لتاأقلم  مثل  �لدر��سة،  خ��الل 
و�لتباين  �جلديد  �جلامعي  �لو�سع  مع 
بني �ملناهج وطرق �لتدري�ص يف �ملدر�سة 
و�جل����ام����ع����ة و�ل����ف����ج����وة ب����ني �ل��ن��ظ��ري��ة 
�لعو�ئق  بع�ص  و�جهت  كما  و�لتطبيق، 
م�ستوى  �نخفا�ص  منها  �لطالبات،  مع 
�ل���د�ف���ع���ي���ة ل��ل��ت��ع��ل��م ل���دي���ه���ن و�ف���ت���ق���اد 
ب��ع�����س��ه��ن �إل����ى و���س��ع �أه������د�ف و����س��ح��ة 
وم�ستقبلية. بالإ�سافة �إلى تعاملهن مع 
�سديدين  و�نفعال  ن�سج  بقلة  �لدرجات 

وعدم �أخذها فر�سة للتعلم.
وقالت »كل �لطرق مليئة بالعو�ئق، 
و�ل��ف��ط��ن ه��و م��ن ي��ج��ع��ل م��ن��ه��ا �أ���س��ب��اب��ا 

للنجاح«.

العالقة مع الطالبات
و�أك������دت �أن�����ه م���ن �ل���و�ج���ب ع��ل��ى ع�سو 
بناء  �أن  �لعتبار  يف  ت�سع  �أن  �لتدري�ص 
لها  ي�سمن  طالباتها  مع  جيدة  عالقة 
وحتقيق  �لتعليمية  �لعملية  مم��ار���س��ة 
�أه��د�ف��ه��ا �مل��رج��وة م��ن خ��الل �لرحيب 

بالطالبات يف �ليوم �لأول.
ول��ف��ت��ت �إل����ى �أن��ه��ن رف��ي��ق��ات درب��ه��ا 
خالل �مل�سو�ر �لذي ي�ستمر ف�سال در��سيا 
م�ساركة  ���س��رورة  على  م�����س��ددة  ك��ام��ال، 
تتوقعه  م��ا  طالباتها  �ل��ت��دري�����ص  ع�سو 
منهن من مهام وتفاعل وحت�سري �أثناء 
�أب��رز  يف  ومناق�ستهن  �مل��ح��ا���س��رة،  وب��ع��د 
يتعلق  فيما  �جلامعة  وتنظيمات  لو�ئح 
ب�������الآد�ب �ل��ع��ام��ة ل��ل��ط��ال��ب �جل��ام��ع��ي، 
�ملبادرة بالأحكام،  وت�سحيح �خلطاأ قبل 
وت���ق���دمي �مل�������س���اع���دة ل��ل��ط��ال��ب��ة يف ب��ن��اء 

إنتماء

كوب  ت��ُر�ق��ب  وعيناها  �لعُجولة،  خطو�تها  ت�سبق  �أنفا�َسها  كانت 
�ملثقلة  �لُي�سرى  �ملكتب بيدها  �لذي خطفته من  �ل�ساخن  �لقهوة 
و�تز�ن  وبكل حذر  �أور�ق �لمتحان،  و�أظ��رف  بحقيبتها وملفاتها 
�أدخلت يدها �ليمنى يف جيب حقيبتها �خللفي لتاأخذ مفتاح باب 

�ملعمل �للكروين �لذي �سيحت�سن �ختبار طالباتها بعد دقائق.
وفتح  �ملقاعد  لأخ��ذ  بالتو�فد  �لطالبات  وب���د�أت  �ل��ب��اب  فتح 
�أجهزة �حلا�سب؛ بد�أ �لمتحان بعد �ل�ستماع �إلى نبذة تو�سيحية 

منها و�طماأنت �أن كل �سيء على ماير�م.
بناظريها  جتوب  وهي  حمياها  على  �إعجاب  ب�سمة  �رت�سمت 
يف زو�يا �ملعمل �لذي مت جتديده وتهيئته باأحدث و�سائل �لتقنية 
�ملتنا�سق �لألو�ن ومل�سات  موؤخر�، و�أذهلها جمال ت�سميم �لديكور 

�لبد�ع �لتي »تفتح �لنف�ص« يف كل ز�وية.
م��ّر �ل��وق��ت و�ق��رب��ت ع��ق��ارب �ل�ساعة م��ن �ل��ع��ا���س��رة وب���د�أت 
�ل��ط��ال��ب��ات ب��ح��ف��ظ �لإج����اب����ات وم��ر�ج��ع��ت��ه��ا ل��ت�����س��ل��ي��م �لخ��ت��ب��ار 
�ل��ط��ال��ب��ات �لن��ت��ظ��ار لب�سع دق��ائ��ق قبل  �ل��ك��رون��ي��ا. طلبت م��ن 
�أرب��ع  �ل��ع��زي��ز�ت..  »طالباتي  ���س��رَع��ْت:  عميقة  وبتنهيدة  �خل���روج 
�ل��ع��ل��وم  م��ن  تنهلن  �جل��ام��ع��ة  ه���ذه  رح����اب  يف  تق�سينها  ���س��ن��و�ت 
�آفاق  يف  �ساخمات  وترتقني  �أحالمكن  وحتققكن  ذو�تكن  لتبنني 
بنعم ل حُت�سى ل يعي قدرها  م�ستقبلكن، وبني ربوعها تزخرن 

�ل من فقدها.
ه��ذه �جل��ام��ع��ة ي��ا ع��زي��ز�ت��ي ج��زء م��ن وط��ن��ن��ا: ه��ذه �لأر����ص 
�لعِطر،  كنفها  يف  وتربينا  ح�سنها،  يف  ترعرعنا  �لتي  �لطاهرة 
دو�خلنا  يف  وت�سربت  هو�ئها  عليل  وتنف�سنا  �سمائها  حتت  كربنا 

�أف�سالها وخري�تها �لالحمدودة.
�إظهار  �أيام �حتفلنا بيومنا �لوطني ومل نتو�نى قّط يف  قبل 
�ل��وط��ن �حلقيقي هو  ل��ك��ّن ح��ب  م��ي��د�ن.  ك��ل  حمبتنا لوطننا يف 
�لنتماء. �أن �أ�سعر يف كل خطوة �خطوها على تر�ب هذه �لأر�ص 

�نني م�سوؤولة عن كل ما يغمرين من �أف�سالها.
قلبا  يحتاج  و�من��ا  وخطبا،  �سخبا  يتطلب  ل  �لن��ت��م��اء  ه��ذ� 
وباأب�سط  �لوطن  �أمينة ت�سون ممتلكات  ويد�  بالإخال�ص  ينب�ص 
�لأمور: متيطني �أذى يف ممّر، ترفعني خملفات طعام يف مطعم، 
ترفعني �أور�قا وكتبا ملقاة، تطفئني �أ�سو�ء قاعات خالية، تعيدين 
لأ�ستاذة،  �حر�ما  تنحنني  �لفناء،  يف  زرعا  ت�سقني  ملكانه،  كر�سيا 
وحتاولني  عاملة  وج��ه  يف  وتبت�سمني  طالبة  مب�ساعدة  تبادرين 
�نتمائك  ع���دم  يعك�ص  م��ا  خ��ل��ف��ك  ت��رك��ي  ل  �أن  �لإم���ك���ان  ب��ق��در 

جلامعتك ووطنك.
عليها  �هلل  وحت��م��دي  �لنعمة  ت�ست�سعري  �أن  ذل��ك  م��ن  و�أه���م 
وتعزمي باإميان وتفان على �أن تهدي هذه �جلامعة وهذ� �لوطن 
�جتهادك وجناحك ومتيّزك؛ مثل تلكم �للم�سات بب�ساطتها عند 
و�سدق  قي  �لُرّ وم�ستوى  �لوعي  درج��ة  تعك�ص  وهي  عظيمة.  �هلل 

�لنتماء وجتعل منك فخر� وُذخر� جلامعتك ووطنك و�أمتك.
ويبقى  و���س��رح��ل��ني  �ل��ع��ل��م  رح��ل��ة  �ستنتهي  طالبتي  ي��ا  غ���د� 
�سدى �أثرك حيا يف �أروقة جامعتك. فال تنتظري �أن ي�سبقك �أحد 
�لعرفان  ملبادر�ت  �لنطالق  نقطة  �أنتي  بل كوين  ح��ذوه  لتحذي 

ورد �جلميل«.
ملعت  �لالتي  طالباتها  �أع��ني  يف  �نعك�ص  وق��ٌع  لكلماتها  كانت 

مبعاين �لعزم و�ملحبة و�لنتماء.
تركت  كيف  ر�أت  ح��ني  خاطرها  ���ُس��ّر  �أن  بعد  �أور�ق��ه��ا  حملت 

طالباتها �ملعمل �أنظف و�ألطف مما كان.
�أن تخرج خّطت بيديها  �أ�سو�ء �ملعمل ونو�فذه وقبل  �أطفاأت 
على لوحة �ل�سبورة هم�سة قلبية وطنية: »وطٌن ل نحافظ على 

ممتلكاته، ل ن�ستحق �لعي�ص يف جنباته!«.

أمة الحفيظ علوي
أستاذة محاضرة بقسم

اللغة اإلنجليزية
وأديبة وشاعرة باللغات

العربية واالنجليزية واألوردية

مهار�تها،  لتطوير  ��سر�تيجية  خطة 
و�جل��م��ع  يف ك��ل حم��ا���س��رة ب��ني تقدمي 
�لأك��ادمي��ي��ة  و�لن�سيحة  �لعلمية  �مل���ادة 
و�لتطويرية و�لجتماعية، م�سددة على 
�لتدري�ص مر�سدة و�أختا  �أن تكون ع�سو 
�سي�سبحن  �لالتي  لطالباتها  و�سديقة 

قائد�ت �مل�ستقبل.

تأثير التخصص
حياتها  ع��ل��ى  تخ�س�سها  ت��اأث��ري  وح���ول 
�لج��ت��م��اع��ي��ة، �أك�����دت �أن ذل���ك �ل��ت��اأث��ري 
ل��دوره��ا  ��ست�سعارها  خ��الل  م��ن  يظهر 
يف �ملجتمع، وت�سحيح �لأخطاء �ل�سائعة 
ع���ن �ل��ت��خ�����س�����ص، وحت���م���ل م�����س��وؤول��ي��ة 
ت��وع��ي��ة �لآب������اء و�لأم����ه����ات م���ن ح��ول��ه��ا 

بطرق  �لربية �لإيجابية لالأطفال. 

طموحات
ط��م��وح��ات��ه��ا  ع����ن  ����س���وؤ�ل���ه���ا  ع���ل���ى  ورد� 
للتعمق  تطمح  �أن��ه��ا  �أك���دت  �مل�ستقبلية، 
�لعربي  �لأدب  و�إث���ر�ء  �لأط��ف��ال  �أدب  يف 
و�إل��ق��اء  و�مل��وؤث��رة،  �لإب��د�ع��ي��ة  بالق�س�ص 
�لأط��ف��ال وجعلها  م�����س��ارح  �ل�����س��وء على 
و����س���ي���ل���ة ل��ت�����س��ك��ي��ل ���س��خ�����س��ي��ة �ل��ط��ف��ل 
و�ك�����س��اب��ه ق��ي��م �مل��ج��ت��م��ع وع���اد�ت���ه وح��ل 
و�إث���ر�ء  �ملختلفة،  �ل�سلوكية  �مل�سكالت 
�ل���ق���ام���و����ص �ل���ل���غ���وي وت���ع���زي���ز �ل��ه��وي��ة 

�لوطنية وفق روؤية2030
ما  »د�ئما  قائلة  حديثها  و�ختتمت 
ملا هم  �لظروف  �للوم على  �لنا�ص  يلقي 
فالأ�سخا�ص  بذلك،  �أوؤم���ن  ل  �أن��ا  عليه، 
�ل���ذي���ن ي�����س��ت��م��رون يف ه���ذ� �ل���ع���امل هم 
يوم  كل  ي�ستيقظون  �لذين  �لأ�سخا�ص 
يريدونها  �لتي  �ل��ظ��روف  ع��ن  يبحثون 
و�إن مل يعرثو� عليها، فاإنهم ي�سنعونها، 

كما قال جورج برنارد �سو«.
كل مرة ��ستثقل فيها عمل يلوح يل 
قول عمر بن عبد�لعزيز لين�سرح خاطري 
»لو �أن �لنا�ص كلما ��ست�سعبو� �أمر� تركوه 

ما قام للنا�ص دنيا ولدين«. 
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أكدت حرص الجامعة على دعم العناصر الشابة..

د. سارة أبو غزالة: اختياري لتخصص
أمن المعلومات أهم قرار في حياتي العلمية

حوار

جوهرة الشهراني
ونسيم آل طامي

�أك������دت رئ��ي�����س��ة وح�����دة �أم�����ن �مل��ع��ل��وم��ات 
�لدكتورة  باجلامعة  �ل�سيرب�ين  و�لأم���ن 
يف  موؤخر�  عينت  و�لتي  غز�لة،  �أب��و  �سارة 
هذ� �ملن�سب، �أن �ختيارها لتخ�س�ص �أمن 
�ملعلومات لدر��سته يف مرحلة �لدكتور�ه، 
ك��ان من �أه��م �ل��ق��ر�ر�ت �لتي �تخذتها يف 

حياتها.
وك�����س��ف��ت م���ن خ���الل �حل�����و�ر �ل���ذي 
هذ�  يف  تعيينها  �أن  »�آف����اق«  معها  �أج��رت��ه 
�مل��ن�����س��ب ي��ع��ك�����ص ح��ر���ص �جل��ام��ع��ة على 
دع���م �ل�����س��ب��اب و�ل�����س��اب��ات، ومت��ك��ني �مل���ر�أة 
�لقيادية  �ملنا�سب  و�إد�ري��ا يف تويل  علميا 

باجلامعة،  مما يحقق روؤية 2030.

تخ�ص�صك من �ملجالت غري �ملتعارف 
عليها، كيف �خرتت هذ� �لتخ�ص�س؟

�ملاج�ستري  مرحلة  يف  تخ�س�سي  ك��ان 
ع��ام  وه����ذ� تخ�س�ص  �حل��ا���س��ب،  ع��ل��وم 
ي�������س���م���ن ج���م���ي���ع �مل�����ج�����الت يف ع���امل 
�مل��و�د  �إح���دى  وك��ان��ت  �ملعلومات،  تقنية 
ولكن  �ملعلومات،  �أم��ن  م��ادة  �لدر��سية 
مل ي��ك��ن ل���الأم���ن �ل�����س��ي��رب�ين �آن�����ذ�ك 

�أهمية عالية مثل �أهميته حاليا.
�أح��ب��ب��ت ه��ذه �مل���ادة ورغ��ب��ت ب�سدة 
يف �إك���م���ال در�����س���ة �ل���دك���ت���ور�ه يف ه��ذ� 
قبول  ع��ل��ى  ح�سلت  وب��ال��ف��ع��ل  �مل��ج��ال، 
دكتور�ه يف تخ�س�ص �أمن �ملعلومات من 
»جامعة رويال هولو�ي، جامعة لندن«، 

و�حلمد هلل كان من �أهم �لقر�ر�ت �لتي 
�تخذتها يف حياتي.

ما �أهم ��صهاماتك �لبحثية
يف هذ� �ملجال؟

علمية  �أور�ق  خم�ص  ن�سر  مت  �حلمد  وهلل 
خ��الل در����س��ت��ي يف مرحلة �ل��دك��ت��ور�ه يف 
حاليا  عامليا،  م�سنفة  علمية  م��وؤمت��ر�ت 
ثالثة  ن�سر  ليتم  بحثي  م�سروع  رف��ع  مت 
�أن���ه مت  �لعلمية، كما  �مل��ج��الت  ب��ح��وث يف 
�لعلمية  �لأور�ق  م��ن  �ل��ع��دي��د  م��ر�ج��ع��ة 
�لدكتور�ه،  مرحلة  يف  م�سريف  مب�ساعدة 
مم���ا ���س��اه��م يف ت��ط��وي��ر م���ه���ارة �لن��ت��ق��اد 

وتطوير كتابة �لبحوث �لعلمية.

تعيينك يف من�صبك �حلايل 
باجلامعة هل هو دللة على دعم 

�جلامعة للكفاء�ت �ل�صابة �أم يدل 
على ندرة �ملتخ�ص�صات يف هذ� 

�ملجال؟
ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك خ��ال��د حري�سة ع��ل��ى دع��م 
�ل�����س��ب��اب ومت��ك��ني �مل�����ر�أة ع��ل��م��ي��ا و�إد�ري�����ا 
يف ت���ويل �مل��ن��ا���س��ب �ل��ق��ي��ادي��ة ب��اجل��ام��ع��ة. 
وياأتي ذلك من �سمن �أهد�ف روؤية 2030 
و�ل�سبب يف ذلك هو �أن �ملر�أة متثل ن�سف 
ولديها  و�جبات وطنية،  �ملجتمع، وعليها 
�لإم���ك���ان���ات �ل���الزم���ة ل��ت��ط��وي��ر �ل��وط��ن. 
ب��الإ���س��اف��ة �إل���ى �أن �جل��ام��ع��ة �أت��اح��ت لنا 
�لدرجة  على  للح�سول  �لبتعاث  فر�سة 
�لأك��ادمي��ي��ة  �مل���ه���ار�ت  وت��ط��وي��ر  �لعلمية، 

و�لإد�رية و�لفنية.

�جلر�ئم �ملعلوماتية تقلق
�ملوؤ�ص�صات و�لدول، ب�صفتك
رئي�صة لوحدة �أبحاث تلك

�جلر�ئم ومكافحتها.. ما �أهمية 
هذ� �ملجال فيما يتعلق بتلك 

�جلر�ئم؟
�لهجمات �لإلكرونية �أ�سبحت حتد� 
جتنبها  مي��ك��ن  ول  �ل������دول،  جل��م��ي��ع 
نهائيا، ونظر� لأهمية �ململكة �لعربية 
�ل�سر�تيجية؛  ومكانتها  �ل�سعودية 
ف���ه���ي ت���ع���ت���رب م�����س��ت��ه��دف��ة وت����و�ج����ه 
حمالت �إلكرونية بكرثة، لذلك لبد 
لدر��سة  �ل�سباب  ك���و�در  ت�سجيع  م��ن 
هذ� �ملجال حتى يتم تطوير �لأنظمة 
�لإل��ك��رون��ي��ة وت��وف��ري ���س��ب��ل �ل��دف��اع 
�حلكومية  و�ل�����س��رك��ات  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 

و�خلا�سة من هذه �لهجمات.

لديك �هتمام بت�صميم 
�لربوتوكولت و�لت�صفري �لأمني، 

ما �صر ذلك؟
�لدكتور�ه  ملرحلة  در��ستي  من خالل 
وج��دت ب��اأن �إح���دى �ل��ط��رق للحماية 
م�������ن �ل�����ه�����ج�����م�����ات �لإل�����ك�����رون�����ي�����ة 
ه�������ي ت���������س����م����ي����م �ل�������ربوت�������وك�������ولت 
�لأ�سا�ص  تعترب  و�لتي  و�خلو�رزميات 
للمعلومات،  ت�سفري  عملية  �أي  ور�ء 
ويتم �تخاذها لحقا �إذ� مت �لتاأكد من 
من  ي�ستخدم  كمعيار  �أمنيا  �سحتها 
قبل �لأ�سخا�ص و�ملنظمات يف ت�سميم 

و�سائل �حلماية.

ت�سميم  عند  �ملثال  �سبيل  فعلى 
�لغر�ص  ك��ان  �لال�سلكية،  �لت�سالت 
�سهولة  �سمان  ه��و  ��ستخد�مها  م��ن 
�لت�سال و�لتقليل من �لعتماد على 
بعد  فيما  ولكن  �ل�سلكية،  �لت�سالت 
ك��ان لب��د م��ن ت�سميم ب��روت��وك��ولت 
ل�سمان �حلماية وذلك ب�سبب �سهولة 

�خر�ق �لت�سالت �لال�سلكية.

ما �أهمية �لأمن �ملعلوماتي
بالن�صبة للمجتمع؟

�أم����ن �مل��ع��ل��وم��ات ي��ه��دف �إل����ى حتقيق 
ث���الث���ة �أه�������د�ف رئ��ي�����س��ي��ة ك��ال��ت��ايل: 
�ل�������س���ري���ة، و����س���الم���ة �ل���ب���ي���ان���ات م��ن 
�ل��ت��ع��دي��ل، وت���وف���ر �ل��ب��ي��ان��ات وق����درة 
�لنه�سة  ول�����س��م��ان  �إل��ي��ه��ا،  �ل��و���س��ول 
�ملجتمع  ي��ك��ون  و�أن  لب��د  �ملجتمع  يف 
�آم��ن��ا م��ن ع���دة ن��و�ح��ي وم���ن �سمنها 
حتقيق هذه �لأهد�ف ل�سمان �لأمن 
و�حلماية من �لهجمات �لإلكرونية.
يت�سمن فقط  ل  �ملعلومات  �أمن 
�حلفاظ على �سرية �لبيانات؛ بل �أنه 
�لتحتية  �لبنى  ع��ن  �ل��دف��اع  يت�سمن 
م���ث���ل �ل���ط���اق���ة و�ل���ك���ه���رب���اء و�مل����ي����اه، 
وخ�سو�سية �مل�ستخدمني، و�لعمليات 
�لتي تقام يوميا بالإد�ر�ت و�ملنظمات.

ي��وؤدي  و�لأم���ان  �حلماية  حتقيق 
جمتمعا  وي�سبح  �ملجتمع  تطور  �إل��ى 
و�عيا بالتهديد�ت وبالتايل مقاومتها 
�أن يكون  �سي�سبح هدف �لأف��ر�د قبل 

هدفا للمنظمات و�ل�سركات.

يقال باأن �حلرب �لقادمة هي
حرب معلومات، ما دللة ذلك

وما �خلطط �لتي ميكن �أن متثل 
حماية ل�صيادة �ملعلومات؟

�ملعلومات جم��ال لب��د من متابعة  �أم��ن 
�كت�ساف  ب�سبب  وذل����ك  ي��وم��ي��ا  ت��ط��وره 
ولذلك  با�ستمر�ر،  �لأنظمة  يف  �لثغر�ت 
ف���اإن ����س��ت��خ��د�م �أح����دث �ل��ت��ق��ن��ي��ات لي�ص 
هذه  وتتبع  مر�جعة  من  بل لبد  بكاف 
لذلك  ب��ا���س��ت��م��ر�ر،  وحت��دي��ث��ه��ا  �لأدو�ت 
ه���ي ت��ع��ت��رب ح����رب م��ع��ل��وم��ات و�ل�����س��ب��ب 
جديدة  ط��رق  يكت�سفون  �ملهاجمني  ب��اأن 

للهجمات و�كت�ساف �لثغر�ت.
ويف ب��ع�����ص �لأح���ي���ان ي��ت��م �ل��ه��ج��وم 
�كت�سافه،  غري  من  لأ�سهر  ورمب��ا  لأي��ام 
وهذ� يدل على قوة �ملهاجمني وقدرتهم 
با�ستخد�م طرق حديثة  على �لخ��ر�ق 

جد� مل يتم �كت�سافها بعد.

حتقيق �لأمن �ملعلوماتي يرتكز
ب�صكل كبري على �أفر�د �ملجتمع..

هل تتفقني مع ذلك؟
�لأم�����ن  يف  �ل���ه���ج���م���ات  �أخ����ط����ر  م����ن  �إن 
�ل�������س���ي���رب�ين، �ل��ه��ن��د���س��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة 
و�ل���ت���ي ت�����س��ت��ه��دف �ل���ع���ق���ول �ل��ب�����س��ري��ة، 
ولي�ست �لأنظمة �لإلكرونية من خالل 
����س��ت��ه��د�ف �أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع وخ��د�ع��ه��م؛  
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ���س��ري��ة �أو 
تتنافى  باأعمال  للقيام  عليهم  �لتاأثري 

مع قيم �ملجتمع.
ول����ذل����ك و�ج���ب���ن���ا ن���ح���ن ك����اأف����ر�د 

�لنا�ص  ب��ني  �ل��وع��ي  ن�سر  �ملجتمع،  م��ن 
و�إي�ساح خطورة �جلر�ئم �لإلكرونية، 
وذل��������ك م�����ن خ������الق �إق�����ام�����ة ح���م���الت 
�ل���ت���وع���ي���ة و�إق�����ام�����ة �ل�����ن�����دو�ت وور������ص 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة، ون�سر  �ل��ع��م��ل و�ل�������دور�ت 
�لطالب  بني  �ل�سيرب�ين  �لأم��ن  ثقافة 
�مل���د�ر����ص وع���رب و�سائل  و�ل��ط��ال��ب��ات يف 

�لتو��سل �لجتماعي.

كلمة �أخرية، ماذ� تقولني من 
خاللها؟

�مل��م��ل��ك��ة  �أن  �إل�����ى  ت�����س��ري �لإح�������س���ائ���ي���ات 
للعديد  ت��ت��ع��ر���ص  �ل�����س��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
وهلل  ولكن  �لإلكرونية،  �لهجمات  من 
حماية  بو�سائل  �ململكة  تتمتع  �حل��م��د 
متطورة جد� قامت ب�سد هذه �لهجمات. 
�ملجال  ه��ذ�  تنمية  �إل��ى  تتطلع  و�ململكة 
�إن�ساء منظمات وهيئات مثل  من خالل 
�ل�سيرب�ين  ل��الأم��ن  �ل�����س��ع��ودي  �لحت���اد 
لالأمن  �لوطنية  و�لهيئة  و�ل��ربجم��ة، 
�ل�����س��ي��رب�ين، وك��ل��ي��ة �لأم����ري حم��م��د بن 
���س��ل��م��ان ل���الأم���ن �ل�����س��ي��رب�ين و�ل���ذك���اء 

�ل�سطناعي و�لتقنيات �ملتقدمة.
على  �لتعليم  وز�رة  ح��ر���س��ت  ك��م��ا 
�إن�������س���اء م���ر�ك���ز ب��ح��ث��ي��ة يف جم����ال �أم���ن 
�جل��ام��ع��ات، وقد  �مل��ع��ل��وم��ات يف خمتلف 
قامت جامعة �مللك خالد بخطوة نوعية 
م���ن خ���الل �إن�����س��اء م��رك��ز �أب���ح���اث �أم���ن 
�مل��ع��ل��وم��ات و�لأم����ن �ل�����س��ي��رب�ين و�ل���ذي 
�إل���ى خ��دم��ة �جل��ام��ع��ة و�ملجتمع  ي��ه��دف 

وحتقيق روؤية �ململكة 2030.
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دراسة

سارة القحطاني

�سكر  �مللك خالد خطاب  تلقت جامعة 
م���ن ���س��اح��ب �ل�����س��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم����ري 
�أمري  عبد�لعزيز  بن  خالد  بن  في�سل 
م��ن��ط��ق��ة ع�������س���ري؛ لإجن�����ازه�����ا در�����س���ة 
علمية بعنو�ن »�أثر قيادة �ملر�أة لل�سيارة 
ع�سري«،  مبنطقة  �لطرق  �أحمال  على 
�لطرق  �أح��م��ال  بتقييم  �هتمت  و�ل��ت��ي 
�ل�سري  وخطط  و�ملو�قف  و�لتقاطعات 
يف م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ل��ت��ق��ي��ي��م �ل��و���س��ع 
�مل�ستقبلية  �حل��ل��ول  و�ق���ر�ح  �ل��ر�ه��ن 
بال�سماح  �ل�����س��ام��ي  �لأم����ر  تنفيذ  ب��ع��د 

للمر�أة بقيادة �ل�سيارة.
وق���د ����س���ارك م���ع ف��ري��ق �ل��در����س��ة 
ع�سري،  منطقة  جمل�ص  م��ن  مم��ث��ل��ون 
و�مل���دي���ري���ة �ل���ع���ام���ة ل���ل���م���رور ب��ع�����س��ري، 
منطقة  و�أم���ان���ة  �ل��ن��ق��ل،  وز�رة  وف����رع 
�جلامعة  وكالة  �جلامعة  وم��ن  ع�سري، 
للم�ساريع، ومعهد �لبحوث و�لدر��سات 

�ل�ست�سارية، وكلية �لهند�سة.
وه����دف����ت �ل����در������س����ة �إل������ى �إي���ج���اد 
يف  �ملتوقعة  ل��ل��زي�����ادة  �ملنا�سبة  �حل��ل��ول 
ط�رق  �س�بكة  ع��ل�����ى  �ل�����س�����ي��ار�ت  �أع�������د�د 
م��ن��ط��ق�����ة ع�����س�����ري، مم�������ا ���س�����ي��ك��ون ل�����ه 
�س�بكة  يف  �لأح��م�����ال  كثاف�ة  عل�ى  تاأثي�ر 
تقاطع�ات،  مو�ق�ف،  )�س�و�رع،  �لط�رق: 
�لهند�سية  �حل��ل��ول  لإي��ج��اد  دو�ر�ت(، 
ميد�ين  حتليل  على  �ملبنية  و�لعملية 
�إل��ى خف�ص  ت��وؤدي  �أن  �ساأنها  و�لتي من 
�لزدح�������������ام �مل�����������روري وت��ق��ل��ي��ل ن�����س��ب��ة 
�حل�و�دث، و�مل�ساهمة يف �نخفا�ص ن�س�بة 

�ل�سو�س�اء و�لتل�وث �لبيئ�ي.
و�أو�����س����ح ع��م��ي��د م��ع��ه��د �ل��ب��ح��وث 
و�ل���در�����س���ات �ل���س��ت�����س��اري��ة ب��اجل��ام��ع��ة 
�ل���دك���ت���ور ع��ب��د�ل��ل��ط��ي��ف ب���ن �إب��ر�ه��ي��م 
�ل��در����س��ة  عم��ل  فري��ق  �أن  �حل��دي��ث��ي، 
حر�ص على �إع��د�د در��س��ة علمي��ة عل��ى 
�أول��ى  كمرحلة  �أبه�ا  مدين�ة  م�س��توى 
�ل�س�يار�ت  ع�دد  زي�����ادة  تاأثي�ر  لدر��س�ة 
و�نع�كا�ص  �ملدين�ة،  ط�����رق  �س�بكة  عل�ى 
بعد  �مل��روري��������ة،  �حل��رك��������ة  عل��ى  ذل��������ك 
�ل�سيد�ت  ورغ��ب��ة  طلب  حجم  حت��دي��د 
�ل�سعوديات يف قيادة  �ل�سعوديات وغري 
�ل�����س��ي��ارة وحت��دي�����د ح��ج�����م �ل��زي�����ادة يف 
�لأم�����ر  تنفي�ذ  ب��ع�����د  �مل��رك��ب�����ات  �أع�������د�د 
بتمك�ني  �ل��ق��ا���س��ي  �ل��ك�����رمي  �ل�����س�����ام��ي 
�ل�س��يارة،  قي�ادة  م�ن  �ل�س�عودية  �مل�����ر�أة 
وحتديد م�ستوى خدمة بع�ص دو�ر�ت 
�أب��ه��ا  وت��ق��اط��ع��ات ط���رق �سبكة م��دي��ن��ة 

وبالتايل حتديد م�ستوى �أد�ئها.
ك���م���ا ق���ّي���م���ت �ل����در������س����ة �ل��و���س��������ع 
�حل�����ايل ل��و�ق��������ع م��و�ق��������ف �مل��رك��ب��������ات 
�ل��ع��ائ��������دة �إل�����������ى م��وؤ���س�����س��������ات وه��ي��ئ��ات 
تقيي��م  حكومي��ة مبنطق��ة ع�س��ري، ومت 
�س��بكة  ل��ت��ق��اط��ع��������ات  �مل�����������روري  �لأد�ء 
ت�سمي��م  برنام��ج  با�س��تخد�م  �ل��ط��رق 
�لتقاطع��ات Sidra Intersection  بن��اء 
عل��ى م��ا مت جتميع��ه م��ن بيان��ات تتعل��ق 
ومعلوم��ات  �لقي��ادة،  يف  �مل��ر�أة  برغب��ة 
و�إ�س��ار�ت  لتقاطع��ات  �مل��روري  �حل�س��ر 
وو�س��ع  �لرئي�س��ية،  �ل�س��بكة  معال��م 

للجه��ات  و�لتو�سي��ات  �حلل��ول  �أف�س��ل 
�حلكومي��ة و�لإد�ري��ة ذ�ت �لعالق��ة. 

توفي��ر  مت  �أنه  �حلديثي  و�أ�ساف 
ل�س��بكة  حا�س��وبية  حم��������اك��اة  من��������اذج 
ت��ق��ن��ي��������ات  �����س���ت���خ���د�م  �ل���ط�����������رق، ومت 

�لنق��ل  عل��ى  �لطل��ب  زي��������ادة  لتنب��وؤ 
�ل�سيناريوهات  م��ن  بعدد  لدجمهم��ا 
تبلغ فيها �لزيادة حتى 40% من عدد 
لغ��ر�ص  و��س��تخد�مهما  �ل�����س��ي��ار�ت؛ 
خ��الل  �ل�س��بكة  وتطوي��ر  حت�س�ي�ن 

به��دف  �لقادم��ة؛  �لع�س��ر  �ل�س��نو�ت 
ق��د  �ل��ت��������ي  �ل�س��لبية  �لآث��������ار  تقلي��ل 
�ملتز�ي��د  �ل�س��تخد�م  عل��ى  ترت��ب 
للتنق��ل  �أ�سا�س��ية  كو�س��يلة  لل�س��يار�ت 

يف �ل�س��عودية.

وخ����رج����ت �ل����در������س����ة ب���ع���دد م��ن 
ت�س�ريعية،  �إل�����ى  �سنفت  �ل��ت��و���س��ي�����ات 
وكان  و�س�لوكية،  وهند�س�ية،  و�إد�ري�����ة، 
م��ن �أب����رز ت��و���س��ي��ات �ل��در����س��ة لأم��ان��ة 
لها  �لتابعة  و�لبلديات  ع�سري  منطقة 

هند�س�ة  »�إد�رة  ����س�����ت��ح��د�ث  ����س���رورة 
�لنق�ل« لتك�ون �مل�س�وؤولة ع�ن �لتخطي�ط 
�ل�س�ر�تيجي لهند�س�ة عملي�ات �لنق�ل 
و�مل�رور باملنطق�ة، ويك��ون من مه��امها  
تقييم و�عتماد �لتاأثري �ملروري مل�سروع 

جديد �أو قائم.
با�س��تحد�ث  �لتو�سية  متت  كما 
و�لوقاي��ة  لل�س��المة  ن�س��ائية  جمعي��ة 
م��������ن ح�����������و�دث �ل���ط�����������رق، وت��ط��وي�����ر 
�لتابع�ة  �مل�����رور  حمكم�ة  دور  وتفعي�ل 
ع�س�ري،  مبنطق�ة  �لعام�ة  للمحكم�ة 
مو�قف  لبناء  �مل�ستثمرين  وت�سجيع 
ل��ل�����س��ي��ار�ت، وت�����س��غ��ي��ل ب��ع�����ص م��و�ق��ف 

مر�كز مدن �ملنطقة.
وف����ي����م����ا ي���ت���ع���ل���ق ب���ال���ت���و����س���ي���ات 
�ل��ت�����س��ري��ع��ي��ة مل������رور ع�����س��ري ك�����ان م��ن 
�إد�رة �ملخاط�ر  ��س�تحد�ث �س�عبة  �أبرزها 
و�ل�������ط�������و�رئ مل��خ��ت��ل��������ف م�����س��������ت��ع��م��ل��ي 
�لتح�سي��ر  مهامها  من  يك��ون  �لط��رق 
و�ل�س��تعد�د حل��الت �لطو�رئ، و�إع��د�د 
خط��ط �لإج��الء �لع��ام ل�س��بكة �لط��رق، 
و�إعد�د �خلطط �لبديلة، و�إن�ساء �س��عبة 
�ل�س��لوكية؛  �لجتاه��ات  لقي��ا�ص  �أخرى 
يف  و�لتو�سع  �لط��رق  ح��������و�دث  لر�س��د 
ت��رك��ي��ب ك���ام���ري�ت �ل��ر���س��د و�مل��ر�ق��ب��ة 
ط��رق  �س��بكة  كف��اءة  موؤ�س��ر�ت  لتقييم 

منطق��ة ع�س��ري.
وت�����س��م��ن��ت �ل��ت��و���س��ي��ات �لإد�ري������ة 
ل���ل���م���رور ك����ذل����ك: ت��وف��ي�����ر ت��دري��ب�����ات 
ل�س�تخر�ج  دولي�ة  ومعايي�ر  و�ختب�ار�ت 
رخ��������ص �ل��ق��ي�����ادة ل��ل��م�����ر�أة و�جل��دول�����ة 
�لقي�ادة،  عل�ى  �مل�ر�أة  لتدري�ب  �لزمني�ة 
وت���وف���ي�������ر ����س�������رط���ة م�����������رور ن�����س�����ائ��ي��ة 
�ل�س�بكة  ط�رق  ملر�قب�ة  �ل�كايف  بالع�دد 

وعنا�سره�ا �ملختلف�ة.
�لت�سريعية  �لتو�سيات  �أه��م  وم��ن 
و�لإد�ري���������ة و�ل��ه��ن��د���س��ي��ة و�ل�����س��ل��وك��ي��ة 
جل���ام���ع���ة �مل����ل����ك خ����ال����د �����س�������ت���ح���د�ث 
�لهند�س�ة  بكلي�ة  �مل���رور  هند�س�ة  ق�س�م 
�لوطني�ة  �لكف�اء�ت  لتوفي�ر  باجلامعة؛ 
و�مل�رور  �لنق�ل  قط�اع  لتنمي�ة  �ملطلوب�ة 
ب�سف�ة  �ل�س�عودية  �لعربي�ة  للمملكة 
وع�س�ري  �جلنوبي�ة  وللمنطق�ة  عام�ة، 

ب�سف�ة خا�س�ة.
بالتو�سيات �خلا�سة  وفيما يتعلق 
ب����وز�رة �ل��ن��ق��ل �أو���س��ت �ل��در����س��ة ببناء 
�خلط��ط �ل�س��ر�تيجية للنق��ل �لبيني 
�لطبيع��ة  �ح��ت��������ر�م  م��������ع  �مل��ن��ط��ق��������ة  يف 
موق��ع  و�إن�ساء  مدين��ة،  ل��كل  �خلا�س��ة 
�ملو�طن��ني  �آر�ء  ل�س��تقر�ء  �إلكرون��ي 
و��س��تقبال  ع�س��ري،  ط��������رق  �س��بكة  يف 
مقرحاته��م لتطوي��ر �ل�س��بكة بالتعاون 
مع �لأمانة و�ملرور؛ و�لعمل مع �لأمانة 
جغ��ر�يف  معلوم��ات  نظ��ام  بن��اء  ع��ل��ى 
ل�س��تخد�مه  ع�س��ري  منطق��ة  لط��رق 
وت�����س��������غ��ي��ل  ت���ط���وي�����������ر  ع���م���ل���ي�����������ات  يف 
ذل��ك  ويك��ون  �لط��رق،  �س��بكة  وتو�س��عة 
�ملل��ك  جامع��ة  م��ع  ت��ع��������اون  مب�����س��������روع 
معه��د  م��ث��������ل:  خ��ال��������د مب��وؤ���س�����س��������ات��ه��ا، 
�ل�ست�س��ارية،  و�ل��در����س��������ات  �لبح��وث 
�لهند�س��ة  بق�س��ميها  �لهند�س��ة  وكلي��ة 

�ل�سناعي��ة و�لهند�س��ة �ملدني��ة.

تلقت خطاب شكر من أمير المنطقة..

الجامعة تنجز دراسة عن أثر
قيادة المرأة للسيارة على طرق عسير
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مبتعثون

فريدة القحطـاني: الزواج والغربة واألمومة..
تجارب عززت إصراري على تحقيق الهدف

أثير الحارثي

»�لب�����ت�����ع�����اث« ت���ل���ك �ل����غ����رب����ة �ل���ت���ي 
فينا  وغ����ريت  �ل�سخ�سيات  �سقلت 
وعلمتنا  خ��رب�ت��ن��ا  يف  ز�دت  �ل��ك��ث��ري، 
م��ع��ن��ى �ل�������س���رب، ه���ي جت���رب���ة ث��ري��ة 
و�ل��ت��ع��ل��م، ورح���ل���ة علمية  ب��امل��ع��رف��ة 
و�لتو��سل  �ملهار�ت  باكت�ساب  ممتعة 
و�لثقافات  �ل�سعوب  م��ع  �حل�����س��اري 

�لأخرى.

مرحلة انتقالية
كثري منا يعتقد باأن �لبتعاث مرحلة 
ف���ق���ط، ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى �ل�����س��ه��اد�ت 
لتحقيق  رح��ل��ة  �أن��ه��ا  �أو  و�خل������رب�ت، 
�حلقيقة  يف  ولكنها  ف��ق��ط،  �ل�سمعة 
�أق���وى  ت��ع��د نقطة ب��د�ي��ة لن��ط��الق��ة 
يف رح����اب �ل��ع��ل��م و�مل��ع��رف��ة ول��ل��ت��درب 
على �ل��ق��وة و�لإ���س��ر�ر، وزي���ادة �لثقة 
ب��ال��ن��ف�����ص ومل���ع���رف���ة �ل������ذ�ت ق��ب��ل �أي 
حياة  يف  �نتقالية  مرحلة  ه��ي  ���س��يء، 
تنتهي  �أن  �إم���ا  ومبتعثه،  مبتعث  ك��ل 

بالف�سل  ت��ب��وء   �أو  �ل��ن��ج��اح  بتحقيق 
لظروف خارجة عن �إر�دتهم.

الفشل طريق للنجاح
�ل���ف�������س���ل د�ئ����م����ا ه����و ط����ري����ق م�����وؤدي 
�أول �خلطو�ت للتقدم  �أو هو  للنجاح، 
و�لج��ت��ي��از، �إذ لب��د م��ن �أخ��ذ �لف�سل 
ب���ع���ني �لع����ت����ب����ار ع���ل���ى �أن�������ه ف��ر���س��ة 
بو�بة  �إل��ى  �لعبور  خاللها  من  ميكن 
�لف�سل  ف��م��و�ج��ه��ة  و�ل��ت��ق��دم،  �لأم����ل 
لبد  خطوة  هي  �لبتعاث  مرحلة  يف 
من �جتيازها وحتملها؛ لأنها �ستكون 
�ملكان  م��ع  و�ل��ت��اآل��ف  لالعتياد  نقطة 

و�لظروف و�حلياة يف �خلارج.

زواج وغربة
�ملبتعثات  �إح���دى  �لقحطاين  ف��ري��دة 
�ل�����الت�����ي ع�������س���ن جت�����رب�����ة �ل����������زو�ج، 
�ل��غ��رب��ة، حيث حتدثت  و�لأم��وم��ة يف 
�أنها  »�آف��اق« عن جتربتها وبينت  �إل��ى 
ت��خ��رج��ت م��ن �جل��ام��ع��ة وب��ع��د ف��ره 
وج���ي���زة ت���زوج���ت و�ن��ت��ق��ل��ت لأم��ري��ك��ا 

ل��ل��ب��ع��ث��ة. وق����ال����ت »ك����ان����ت �لأو�����س����اع 
�لآن،  عليه  كانت  عما  خمتلفة متاما 
ب��د�ي��ة  �أ���س��ب��ه ب�سدمة يف  �لأم����ر  ك���ان 
�لأمر، حيث �سعرت بالغربة �ل�سديدة 
لخ��ت��الف �مل��ك��ان و�لأ���س��خ��ا���ص وحتى 
�أنها  �لقحطاين  و�أو���س��ح��ت  �ل��ل��غ��ة«. 
حت��م��ل��ت م�����س��وؤول��ي��ة ك��ب��رية ج���د� من 
و�أ����س���اف���ت »لغتي  �ل���ن���و�ح���ي؛  ج��م��ي��ع 
�أب����د�، حيث  �ل��ط��الق��ة  ت��ك��ن بتلك  مل 
ك��ان��ت خ��ط��ة �ب��ت��ع��اث��ي م��ن ���س��ن��ة �إل��ى 
�سنو�ت  �لثالث  ثم  لغة  ون�سف  �سنة 
�سعرت  �ملاج�ستري؛  لدر��سة  �ملتبقية 
نف�ص  وبالغربة يف  بال�سديد  باخلوف 
قبل  �تكالية  كنت  �أين  حيث  �ل��وق��ت، 

�لزو�ج و�لبعثة«.

تجربة األمومة
و�أك�����دت ف���ري���دة �أن �ل�����زو�ج و�ل�����س��ف��ر 
و�لغربة غريت من �سخ�سيتها كثري�، 
نف�سها يف  على  تعتمد  �أ�سبحت  حيث 
�مل�����س��اع��دة من  تنتظر  ���س��يء، ول  ك��ل 
و�أن  ق��وي��ة،  ت��ك��ون  �أن  وتعلمت  �أح����د، 

تكون �مر�أة ورجال بنف�ص �لوقت.
����س��ت�����س��ل��م رغ����م تلك  ت��ق��ول »مل 
بالدر��سة  ب��د�أت  �أب��د�، حيث  �لظروف 
وحت�����س��ن��ت ل��غ��ت��ي ك���ث���ري�، و�أ���س��ب��ح��ت 
عالقتي بزوجي �أي�سا قوية وعميقة، 
حيث كان كل و�حد منا �مللجاأ �لوحيد 

لالآخر.
وكانت �لغربة وهلل �حلمد �أف�سل 
حلياتنا �لزوجية، ثم بعد ذلك ع�ست 
جتربة �لأمومة، وهي جتربة �أ�سافت 
حتديا جديد� للتحمل  و�لإ�سر�ر يف 
طريق بعثتي يف �لغربة، و��ستطيع �أن 
�أ�سفها بكل معاين �جلمال و�ملغامرة 

بنف�ص �لوقت«.

رعاية األطفال
ب��ه��ا  م���رح���ل���ة مي�����ر  ك�����ل  �أن  وب���ي���ن���ت 
�لإن�سان يجد فيها �حللو و�ملر �ل�سهل 
و�ل�سعب،  وقالت  »�أ�سعب ما مر يف 
مرحلة �لبتعاث كان يف �لتوفيق بني 

�لدر��سة وبني رعاية �لأطفال.
�لغربة  بلد  �أطفال يف  �إجن��اب  �إن 

كبري�؛  حتديا  يعد  �لأه��ل  عن  بعيد� 
�أف�سل  �لنف�ص  على  �لع��ت��م��اد  ول��ك��ن 
ما خرجت به من هذ� �لتحدي، فال 
للم�ساعدة  قريبني  �أه��ل  ول  خادمات 
�أي�سا  �أن��ك��ر  ل  ب��الأط��ف��ال،  �لعناية  يف 
ك��ب��ري يف  ل��ه ف�سل  ك���ان  �سريكي  ب���اأن 

م�ساعدتي يف هذ� �جلانب«.

فرحة اإلنجاز
و�أكدت �أن �لبتعاث حقق لها فر�سة 
من  خمتلفة  ثقافات  على  �لتعرف 
بلد�ن كثرية، م�سرية �إلى �أن �ل�سعب 
يف �لدولة �لتي كانت تدر�ص بها يف 
�لرغم  على  و�لطيبة  �لتعاون  قمة 
من �لعن�سرية لدى بع�سهم، وقالت 
»ف��رح��ة �لإجن����از و�ل��ن��ج��اح و�ل��ع��ودة 
�إلى �لوطن باأعلى �ل�سهاد�ت تن�سينا 

كل �ملتاعب«.

مهارات البحث العلمي
�لتي  �ل�سعوبات  بني  من  �أن  وك�سفت 
و�ج��ت��ه��ا يف �ل��غ��رب��ة، م��ه��ار�ت �لبحث 

معدومة  �سبه  ك��ان��ت  و�ل��ت��ي  �لعلمي 
لديها، ما يزيد �حلمل عليها و�ل�سعي 

لتطوير مهار�تها يف هذ� �جلانب.
وقالت »�لهاج�ص لدى كثري من 
�لقر�آن  �أطفالهم  تعليم  هو  �ملبتعثني 
ز�د �حل���ي���اة  �ل���ع���رب���ي؛ مم����ا  و�ل���ل���غ���ة 
���س��ع��وب��ة يف ظ���ل ع���دم وج����ود �أوق����ات 
ف����ر�غ ل��ت��ع��ل��ي��م��ه��م، خ�����س��و���س��ا ك��م��ا يف 
حالتي، فاأنا وزوجي جميعا مبتعثني 
�إلى  �لدكتور�ه،  درجة  على  للح�سول 
جانب �سعوبات �لدر��سة �لتي تو�جه 
�جل��م��ي��ع يف ���س��ع��ي��ه��م ل��ل��و���س��ول �إل���ى 

مبتغاهم«.
يعد  �لب���ت���ع���اث  �أن  ت��خ��ف  ومل 
بجامعات  لاللتحاق  ذهبية  فر�سة 
لنثبت  لنا  حلم  وه��و  عريقة،  عاملية 
ف��ي��ه ق��در�ت��ن��ا وم��ه��ار�ت��ن��ا و�إب��د�ع��ن��ا 
�أي�������س���ا، وق���ال���ت »ه����و ف��ر���س��ة يجب 
�غ��ت��ن��ام��ه��ا ب�����س��ك��ل ق�����وي و�����س����ارم؛ 
ل��ت��ك��ون �ل��ث��م��ار �ل��ن��اجت��ة ح��ت��ى و�إن 
�لنجاح، و�لرتقاء، و�لعطاء  طالت: 

و�لبذل«.

لقطة �أر�صيفية لجتماع خادم �حلرمني �ل�صريفني بعدد من �لطالب و�لطالبات �ملبتعثني يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، �صبتمرب 2015
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إعالن

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

أسبوعية جامعة الملك خالد
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منطقتنا

منال العلي

د����س���ن ن���ائ���ب �أم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�سري 
�لأم������ري ت���رك���ي ب���ن ط����الل ب���ن عبد 
فعالية  �مل��ا���س��ي  �لأ����س���ب���وع  �ل���ع���زي���ز، 
زر�عة �سجر �ل�سدر يف منتزه �ملري�ث 
مبحافظة خمي�ص م�سيط، وذلك يف 
ب��دع��م وتعزيز  �ه��ت��م��ام  �سموه  �إط���ار 
�ل��غ��ط��اء �ل��ن��ب��ات��ي �ل����ذي ت�����س��ت��ه��ر به 
مبادرة  حت��ت  وذل��ك  ع�سري،  منطقة 
دي��و�ن��ي��ة ���س��ع��ادة �ل���ل���و�ء ���س��ع��ي��د �أب���و 
م��ل��ح��ة رح��م��ه �هلل وحت��ق��ي��ق��ا خلطة 

زر�عة 500 �سجرة �سهريا.
����س���م���وه  ������س����ت����ق����ب����ال  وك���������ان يف 
بن  خ��ال��د  م�سيط  خمي�ص  حم��اف��ظ 
ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ب���ن م�����س��ي��ط، ورئ��ي�����ص 

بلدية خمي�ص م�سيط �لدكتور م�سفر 
�لإد�ر�ت  �لو�دعي وعدد من مديري 

�حلكومية.
وبد�أ �حلفل بكلمة ملديرعام فرع 
وز�رة �لبيئة و�ملياه و�لزر�عة مبنطقة 
ع�سري، �ملهند�ص في�سل بن ح�سني بن 
�ل���وز�رة على  زي���اد، ب��ني فيها حر�ص 
�له��ت��م��ام ب��ال��ت�����س��ج��ري، م���وؤك���د� ع��دم 

�دخار �أي جهد يف هذ� �ملجال.
ب���دوره  ذك��ر �لأ�ستاذ حممد بن 
�سمو  ت�سريف  �أن  ملحة،  �أب���و  �سعيد 
�لأمري تركي بن طالل هو �أكرب دعم 
لهذه �ملبادرة، معرب� عن �سكره  لكل 
»�لأع��م��ال  قائال  وح�سر،  �ساهم  من 

�خلرية �أنتم من تدلوننا عليها«.
ث����م ق�����ام ن���ائ���ب �أم������ري �مل��ن��ط��ق��ة 

كما  �ل�سدر،  من  �سجرة  �أول  بزر�عة 
�لتقى �سموه خالل �حلفل بالك�سافة 
و�ل�������ط�������الب �مل�����������س�����ارك�����ني وف����ري����ق 
�ل��ه��اي��ك��ن��ج، و����س��ت��م��ع �إل���ى م�����س��ارك��ات 

�أدبية لعدد من �لطالب.
�أك��د �لأ���س��ت��اذ �أحمد  م��ن جانبه  
تتم  ���س��ج��رة  �أول  ه���ذه  �أن  �مل��ت��ح��م��ي، 
زر�ع��ت��ه��ا م��ع �لأم���ري ت��رك��ي، م�سري� 
�إلى �أن جميع �للجان �ستبادر باإكمال 
�لبقيه، ولفتا يف �لوقت ذ�ته �إلى �أن 
�ملبادرة لي�ست فقط على نطاق  هذه 
�ملنتزه، و�إمنا على كل �ملناطق، وقال 
»���س��ن��ع��م��ل ب�����اإذن �هلل م���ب���ادرة �أخ���رى 

باملركز �لجتماعي بطبب«.
�سموه  ق���ام  �لفعالية  خ��ت��ام  ويف 

بتكرمي �جلهات �مل�ساركة يف �ملبادرة.

تستهدف غرس 500 شجرة شهريا
نائب أمير عسير يرعى مبادرة زراعة السدر بخميس مشيط

فضاءات
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منطقتنا

محمد إبراهيم

حبه للزر�عة جعله ي�سعى لإن�ساء ر�بطة 
و�ل��ب��ي��ئ��ة يف منطقة  ب���ال���زر�ع���ة  ت��ه��ت��م 
ع�سري، حتى �أ�سبحت �ليوم ت�سم عدد�ً 
من �ملهتمني بال�ساأن �لزر�عي و�لبيئي. 
�لتقته  �ل�سهري،  �سالح  خالد  �ملهند�ص 
»�آفاق« لي�سلط �ل�سوء �أكرث على ر�بطة 
خلدمة  �أ�س�سها  �لتي  �خل�سر�ء  ع�سري 

�لبيئة يف منطقته.

حدثنا عن ر�بطة ع�صري؟
ن��ح��ن ر�ب���ط���ة ت��ط��وع��ي��ة، �أن�����س��ئ��ت من 
و�حلفاظ  �ملجتمعية  �خلدمة  منطلق 
�هلل  حبا  �لتي  �لبيئية  �ملنظومة  على 
�إن�ساء  فكرة  و�أت��ت  ع�سري،  منطقة  بها 
ر�بطة لإعادة بناء �لتو�زن �لبيئي حتت 
م�����س��م��ى »ر�ب���ط���ة ع�����س��ري �خل�������س���ر�ء«، 
ك��ان��ت  ح��ي��ث   ،1439/5/6 يف:  وذل�����ك 

�نطالقتها من مدينة �أبها.
ومع بد�ية �لعمل �لدوؤوب و�لذي 
�لر�بطة  تفرعت  للجميع،  �سمة  ك��ان 
حيث �سملت جميع حمافظات منطقة 
هدف  �أج���ل  م��ن  جميعا  نعمل  ع�سري، 
�إع��ادة بناء �لتو�زن  وغاية و�حدة وهي 
�ل��ب��ي��ئ��ي ب�����س��ت��ى �أ����س���ك���ال���ه. وب���ل���غ ع��دد 
�مل��ن��ت�����س��ب��ني ل��ل��ر�ب��ط��ة م���ن �جل��ن�����س��ني 
رج����ال ون�����س��اء 1331 م���ا ب���ني �أع�����س��اء 
و�إد�ري��ني وم�ست�سارين، وهي مل تكمل 

عامها �لأول.

ماهي �لأهد�ف
�لتي ت�صعون لتحقيقها؟ 

ع��ن��د �إن�����س��اء ر�ب��ط��ة ع�����س��ري �خل�����س��ر�ء 
ك�����ان ه���دف���ه���ا �لأ�����س����ا�����س����ي، �مل�����س��اه��م��ة 
ع�سري  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل��ب��ي��ئ��ة  ت��ن��م��ي��ة  يف 
وح��م��اي��ت��ه��ا، ك��ذل��ك حت�����س��ني �أ���س��ال��ي��ب 
�ل�����زر�ع�����ة و�إدخ����������ال ت��ق��ن��ي��ات زر�ع���ي���ة 
�ملجتمع  وت��وع��ي��ة  للمنطقة،  م��ت��ط��ورة 
للمو�رد  ��ستخد�ماته  �أ�ساليب  وتطوير 
�لتنمية  �لبيئية و�لزر�عية؛ مبا يحقق 
�مل�ستد�مة لبيئة �ملنطقة، �أي�سا وتطوير 
و�لزر�عية يف  �لبيئية  �ل�سياحة  وتنمية 
�ملنطقة وجعلها و�جهة �سياحية عاملية.

كيف ترى �جلهل �لبيئي
عند �لبع�س يف �ملجتمع وماهي 

�خلطو�ت �لتي �تخذمتوها
من خالل �لر�بطة؟

ل��دى  �لبيئي  �ل��وع��ي  �ن��ع��د�م يف  ه��ن��اك 
ولالأ�سف  �ملجتمع،  �سكان  م��ن  �لبع�ص 
وهو ما كان له �لأثر �ل�سيئ على بيئتنا، 
لن�سر  �لر�بطة  �إن�ساء  منذ  �سعينا  وق��د 
�لوعي �لبيئي من خالل �ملبادر�ت �لتي 
وقد  �ملحافظات  فيها يف جميع  ن�سارك 
كان لهذه �جلهود �إثر طيب �ساهم بن�سر 
�هتمام  هناك  و�أ�سبح  �لبيئي.  �ل��وع��ي 

بهذ� �ملجال.

هل هناك خطو�ت لالهتمام 
بزر�عة �لأ�صجار يف �لأماكن 

�خلالية يف منطقة ع�صري؟

م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري مت��ت��ل��ك غ��ط��اء نباتيا 
�لر�بطة  خ��الل  وم��ن  �لأن�����و�ع،  متعدد 
تبذل جهود للحفاظ على هذ� �لغطاء 
عديدة،  مب��ب��ادر�ت  قمنا  وق��د  �لنباتي، 
ح���ي���ث مت ت�����س��ج��ري م�������س���اح���ات ك��ب��رية 
�حلبلة،  �ل�سودة  مثل  �ملنتزهات  لبع�ص 
ب���اأ����س���ج���ار م����ن ط��ب��ي��ع��ة  ومت زر�ع���ت���ه���ا 

�ملنطقة.

كيف ترى ��صتجابة �ملجتمع
مع ما تقومون به من جهود

من خالل �لر�بطة؟
بدليل  مم��ت��ازة  �ملجتمعية  �ل�ستجابة   
�ل��ع��دد �ل���ذي و���س��ل��ت ل��ه �ل��ر�ب��ط��ة من 
كثري�،  يفرحنا  ما  وه��و  لها،  �ملنت�سبني 
ح��ي��ث �إن �ل��ن��ا���ص ك��ان��و� ي��ح��ت��اج��ون من 
ي��دف��ع��ه��م �إل�����ى �ل��ط��ري��ق �ل�����س��ح��ي��ح يف 
كيفية �لهتمام بالبيئة و�ل�سجرة، وهو 
�لر�بطة وكذلك عدد من  ما قامت به 

�ملهتمني يف منطقة ع�سري.
 

ملاذا يالحظ اأن ن�شاط الرابطة 
يف �ملحافظات �أكرث من �ملدن 

�لرئي�صية؟
�ل��ع��م��ر�ين يف  �لطغيان  �إل��ى  ذل��ك  يعود 
�ملدينة، و�إلغائه للم�سطحات �خل�سر�ء، 

و�إن وجدت فهي لي�ست �ملرجوة.

كيف ت�صف �نت�صار �لكثري من 
�لرو�بط �لتي تهتم بالبيئة 
وزر�عة �لأ�صجار يف كثري من 

مناطق �ململكة؟ 
يدل  �ل��رو�ب��ط  ه��ذه  �نت�سار  �أن  �سك  ل 
لل�سجرة  �ل�سعودي  �لإن�سان  حب  على 
وم��ا ن�ساهده م��ن �لإخ����و�ن �لأع����ز�ء يف 
هذه �لرو�بط وما يحققونه من حر�ك 
للمخاطر  منهم  ��ست�سعار�  ر�ئ��ع؛  بيئي 
�ل��ب��ي��ئ��ي��ة �حل��ال��ي��ة وخ���وف���ا م���ن تف�سي 
ت�سبه  ك��ون��ه��ا  م�ستقبال،  م��ن��ه��ا  �مل��زي��د 

�لأوبئة �إلى حد كبري.

هل و�جهتكم عو�ئق
يف �لر�بطة؟

�ل��ع��و�ئ��ق ك��ث��رية، و�أب���رزه���ا �ل��ع��ر�ق��ي��ل 
بتنفيذ  ل��ك  ي�سمح  ل  حيث  �لإد�ري����ة، 
ع��ل��ى معظم  �مل�����رور  ب��ع��د  �إل  م���ب���ادرة 
على  لتح�سل  �حل��ك��وم��ي��ة؛  �ل���دو�ئ���ر 
ويقطع  يحتطب  من  بينما  ت�سريح. 
�لأ���س��ج��ار لي�ص ل��دي��ه ت�����س��ري��ح، وم��ن 
كموقد  �مل��ن��ت��زه��ات  �أ���س��ج��ار  ي�ستخدم 

لي�ص لديه ت�سريح. وحدث ول حرج.

كيف ت�صف حجم �لتعاون
مع �جلهات ذ�ت �لعالقة

بالبيئة، و�ل�صجرة حتديد�؟ 
من  كنا  و�إن  وم��ث��م��ر،  م�ستمر  ت��ع��اون 
هذ�  ي���زد�د  �أن  نتمنى  �لر�بطة  خ��الل 
�ل���ت���ع���اون؛ لأن���ن���ا يف �ل���ر�ب���ط���ة ل��دي��ن��ا 
�لبيئة  م��ت��ع��اون��ني وحم��ب��ني حل��م��اي��ة 
يف  �لبيئي  �لوعي  زي��ادة  يف  و�مل�ساهمة 

�ملجتمع.
و�أ�سبح هناك تعاون �أكرب حلر�ص 
ع�سري  منطقة  تكون  �أن  على  �جلميع 
نتقدم  �ملنا�سبة  وبهذه  د�ئما،  خ�سر�ء 
بال�سكر وو�فر �لمتنان ل�سعادة مدير 
عام فرع وز�رة �لبيئة و�ملياه و�لزر�عة 
�آل زي�����د، و���س��ع��ادة  �مل��ه��ن��د���ص ف��ي�����س��ل 
�ل��ربوف�����س��ور ح�����س��ني �ل���و�دع���ي مدير 
�لبيئة  لأبحاث  �سلطان  �لأم��ري  مركز 
ع��ل��ى تعاونهما  �مل��ل��ك خ��ال��د  ب��ج��ام��ع��ة 

ودعمها �مل�ستمر.

كلمة �أخرية لطالب �جلامعة
عن �ملحافظة على �لبيئة؟

خا�سة  ع�سري  لأب��ن��اء  �أوج��ه��ه��ا  كلمتي 
و�أبناء �ململكة عامة.

و�أق�������ول ل���ه���م: �أب���ن���اءن���ا وب��ن��ات��ن��ا 
�أن��ت��م وج���ه ع�����س��ري �جل��م��ي��ل �ل��ب��ا���س��م؛ 
فحافظو� على �إظهاره باأجمل �سورة، 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة ح��ول��ن��ا؛  ن��خ��ل�����ص  �أن  ف��ي��ج��ب 
جمالها  م��ن  �ل���س��ت��ف��ادة  م��ن  لنتمكن 

و�ل�ستمتاع بها.
 ك����م����ا �أدع����������و ج���م���ي���ع �ل����ط����الب 
�خل�سر�ء،  ع�سري  لر�بطة  لالن�سمام 
وهلل  �نت�سرت،  �لتي  للرو�بط  وكذلك 

�حلمد، يف خمتلف مناطق �ململكة.

المهندس خالد الشـهري:
رابطة عسير الخضراء أسهمت 

في تشجير مساحات كبيرة
لعدة منتزهات
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الرأي الجامعي

يروجون لكل شيء!
�أ�سبح ما يطلق عليهم م�ساهري مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، غثهم 
و�سمينهم يت�سابقون على �لإعالنات �لتجارية بكل �سغف، خا�سة يف 

ظل �نح�سار �لإعالن يف �ل�سحف �لورقية.
وب��ع��دة طرق  �لإع���الن���ات  ه��ذه  ن�سر  يتفنن يف  و�أ���س��ب��ح �جلميع 
�ملجتمع  بها  يوؤمن  �لتي  �لجتماعية  �لقيم  منها  �لبع�ص  تتعدى يف 
من خالل �ملالب�ص، �أو من خالل ��ستخد�م بع�ص �جلمل و�لألفاظ �أو 

�لقيام بحركات للفت �لنتباه.
�مل�سد�قية  ذل��ك، ل حتمل  م��ا يطلق عليها  �أو  �لإع��الن��ات  ه��ذه 
�لتي ين�سدها �ملعلن ولكنها �أ�سبحت �لو�سيلة �ملروجة �لأكرب لل�سلع، 
و�ملوؤ�سف �أن �لكثري من هوؤلء �مل�ساهري ل يتحرون �لدقة و�مل�سد�قية 
عند �لقيام بن�سر �لإع��الن، فقط ينتظر قب�ص �ل�سعر ليخرج علينا 
ببع�ص �لكلمات و�ل�ستعر��سات، وذكر حما�سن �ل�سلعة �أو �ملكان �لذي 
هو فيه )مطعم �أو حمل �أو �سركة( ويقول فيها وي�سهب يف قوله ما 
لنف�ص  �لذهاب  �أو  �ل�سلعة  هذه  على  يقبل  �لنا�ص  من  �لكثري  يجعل 
�ملكان لأن �مل�سهور �لفالين ذكره بخري؛ ليفاجاأ باأن كل ما قيل كذب 
يف كذب و�أن هذ� �ملعلن قد �سحك على �جلميع: على �ساحب �ل�سلعة 

وعلى �مل�سري. 
ب�سحة  م�����س��رة  �ل�سلعة  ه���ذه  ت��ك��ون  �أن  �إل���ى  �لأم����ر  ي�سل  وق���د 
�لإن�����س��ان، وه��و ل يهمه ���س��يء، ك��م دخ��ل عليه م��ن ه��ذه �لإع��الن��ات، 
�أن �هلل �سبحانه وتعالى �سي�ساأله يوم �لقيامة عن ماله من  متنا�سيا 
�أين �كت�سبه، ول ي�سار عليه �ذ� متادى وكذب با�سم �لإعالن و�حلرية، 
فلي�ص هناك رقيب على ما يقول، فكل م�سهور له طريقته �لتي يروج 

بها عن �ل�سلعة و�مل�ستهلك �مل�سكني لي�ص هناك من يحميه.
و�لنطيحة  للمردية  �سوق ميكن  وج��ود  ج��د� يف  وه��ذ� طبيعي 
�لدخول لها و�لعبث مع �لآخرين. فال رقيب ول ح�سيب.  و�مل�ستغرب 
�أنه ل يوجد ر�دع قانوين يف�سح كذب وزيف هوؤلء �لكاذبني ويحد 

من خطرهم!

محمد ابراهيم العسيري
نائب المشرف العام

وقفة

مم���ا جت���ره ذ�ك�����رة �ل��ط��ف��ول��ة ك��ث��ري�، 
كثري�  نحر�ص  كنا  �ل��ت��ي  �ملفكرة  تلك 
على �متالكها بل كانت مما نتباهى به، 
ومبا حتويه من كتابات مبعرثة جتمع 

�ستاتا خمتلفا.
وم�����ن �مل���و����س���وع���ات �ل���ت���ي ك��ان��ت 
حت���وي���ه���ا ت���ل���ك �مل���ف���ك���رة ب���ال�������س���رورة 
ونتبادلها  جنريها  كنا  �لتي  �ل��ل��ق��اء�ت 
م����ع ب���ع�������س���ن���ا، ح���ي���ث ي����ح����وي �ل���ل���ق���اء 
�مل�سوؤول،  عنها  يجيب  ��سئلة  جمموعة 
وه���ي مب��ث��اب��ة ب��ط��اق��ة ت��ع��ري��ف��ي��ة؛ وم��ن 
عن  ���س��وؤ�ل  بها  ت��رد  �لتي  �لأ�سئلة  ب��ني 

�لهو�ية.
�أن������ه مل  �لآن  ح���ريت���ي  ي���ث���ري  م����ا 
)�لقر�ءة  �لإج��اب��ات  تلك  يكن من بني 
ك��و�ح��دة م��ن �ل��ه��و�ي��ات( ف��ال��ق��ر�ءة مل 
حياتيا  مطلبا  ك��ان��ت  ب��ل  ه��و�ي��ة  ت��ك��ن 
ي����و�زي م��ط��ال��ب��ه��ا �لأخ������رى، ك��م��ا �أن��ه��ا 
�ملر�حل  يف  ملزما  تربويا  �أ�سلوبا  كانت 
جعلها  �لذي  �لأم��ر  �لأولية،  �لدر��سية 
�أن  �أح���د  ي�ستطيع  ل  ي��وم��ي��ة  مم��ار���س��ة 
�أن  ك���ان مي��ك��ن  ل���ذ� م��ا  يتخلى ع��ن��ه��ا؛ 

ت��ك��ون ���س��ي��ئ��ا ي���ه���و�ه �ل��ب��ع�����ص وي��رك��ه 
لها  ُندعى  �أن  نحتاج  ماكنا  بل  �لآخ���ر، 
حاجة  مبثابة  لأن��ه��ا  عليها؛  نحفز  �أو 

فطرية ل ميكن �ل�ستغناء عنها.
وم����ا �أث�����ار رغ��ب��ت��ي يف ك��ت��اب��ة ه��ذ� 
�ملقال �أنه �أ�سبح من �لطبيعي �ليوم �أن 

ت�سمع �أن �لقر�ءة هو�ية.
ت��رى ك��م ه��م هو�تها؟  ي��ا  �أدري  ل 
يهوونها؟  ل  م��ن  ن�سع  م��رب��ع  �أي  ويف 
وهل ميكن �أن يكون يف �أم��ة �ق��ر�أ هو�ة 

للقر�ءة و�آخرين ل؟
�أن ما  وما ل ي��ر�ودين �ل�سك فيه 
نعي�سه �ليوم من هجر للقر�ءة وهجرة 
لتحول  بدهية  نتيجة  ه��و  �لكتاب  ع��ن 
�ل�����ق�����ر�ءة م����ن ك���ون���ه���ا ح���ال���ة وح���اج���ة 
�لفرد  وروح  فكر  لبناء  لزم��ة  �إن�سانية 
ويف  �لبع�ص،  ل��دى  متار�ص  هو�ية  �إل��ى 
ن��دق  �أن  ي�ستدعي  م��ا  �لأوق�����ات  بع�ص 
ن���اق���و����ص �خل���ط���ر ون�����س��ت��ن��ه�����ص ه��م��م 
م��وؤ���س�����س��ات��ن��ا �ل���رب���وي���ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة؛ 
لتفرد م�ساحة خا�سة حلل هذ� �مل�سكل 
ين�سحب خطره على كل خطط  �ل��ذي 

�ملجتمعي  و�لنهو�ص  �لبناء  وطموحات 
�لب�سري فيها  �مل���ال  ر�أ����ص  ي��ك��ون  �ل���ذي 
���س��رط��ا �أ���س��ا���س��ي��ا؛ ل��ك��ي ت��ب��ل��غ �أه��د�ف��ه��ا 
نبلغ  وحتى  ك��ذل��ك،  ذل��ك  يكون  وحتى 
لبد  و�ل��ت��ق��دم  �لنه�سة  يف  طموحاتنا 
م���ن �ل���س��ت��ث��م��ار يف �أه�����م م���ق���وم وه��و 
�لإن�سان �لذي يجعل من �لقر�ءة حالة 
�أوق��ات��ه  �أف�����س��ل  لها  يخ�س�ص  طبيعية 
�سبحانه  �هلل  ل��ه  �أر�د  كما  ع��م��ره  وج��ل 
وتعالى باأن يكون �ملبتد�أ �أقر�أ با�سم ربك 

�لأعلى، وخربه هاوؤم �أقر�أو� كتابيه.
ربنا  با�سم  �ل��ق��ر�ءة  جُن��ي��د  وح��ت��ى 
علم  ذل��ك على  نبني  �أن  �لأعلى فالبد 
فنفوز  نقر�أ  ملا  �ختيار  ومعرفة وح�سن 
�آخرتنا  يف  ُيقر�أ  �لذي  كتابنا  نقدم  باأن 
مرحلة  حياتنا  م��ن  وجن��ع��ل  ب��اأمي��ان��ن��ا 

تتو�سط �قر�أ �لأولى و�قر�أ �لأخرى.
ك��م��ا ع��ل��ي��ن��ا �أن ن��ع��ي دورن�����ا جت��اه 
�جل���ي���ل �حل�������ايل؛ ل��ن��ح��ي��ي ف���ي���ه ���س��ن��ة 
لريقى  ي��ق��ر�أ  ف��ع��ال  فنجعله  �ل���ق���ر�ءة 
وت�����س��ب��ح �ل����ق����ر�ءة ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ه غ��اي��ة 

ي�سعى لها ولي�ص هو�ية يتباهى بها.

صوت الطبيعة
الذي نحتاجه

مرام حسن عسيري 
العلوم واآلداب بمحايل

وظ��روف  �لعمل  و�سغوطات  �خلا�سة،  وم�ساكلك  و�أح��ز�ن��ك  همومك  عن  بعيد� 
�حلياة، فال بد �أن تعطي لنف�سك �حلق �لذي حتتاجه وتركها تتجول يف طبيعة 
بكل ما يحيط  �لكامل  �لتاأمل  لها  وت��رك  �هلل؛ لتخفف عنها �سغوطات �حلياة 
بها، ففي �أي مكان و�أي زمان، �أجمل �سعور متنحه لنف�سك �ل�ستماع للمو�سيقى 
)لي�ست مو�سيقى من �سنع �لن�سان(، و�إمنا �إيقاع �حلياة، فهي نغمات من �سنع 

�لباري �سبحانه.
�إذ� �أح�سنت �ختيار �ملكان  فكل ما حولك �سي�سهم يف جلب �لطماأنينة لنف�سك 
�أور�ق  �أمو�ج �لبحر، وحفيف  و�لزمان؛ فاأ�سو�ت �لطبيعة كجريان �لنهر وتالطم 
�ل�سجر خا�سة �إذ� كان مر�فقا لن�سمات �لهو�ء �لعليل، و�أ�سو�ت �لع�سافري و�أ�سو�ت 

قمم �جلبال، فجمال �لطبيعة يعجز �لل�سان و�لعقل عن و�سفها.
لذلك عندما خلق �هلل �لطبيعة طلبنا �أن نتاأمل فيها؛ لأنها متثل لنا �لإيقاع 
�أن ي�سع كل  لذلك يجب  بها �حلياة؛  كلما �ساقت  لأنف�سنا  يعيدنا  �لذي  �جلميل 
�إن�سان �يقاعا خا�سا به؛ لي�ساعده على �ل�ستفادة من �لطبيعة، فهي �حلل �لوحيد 

للتخل�ص من �لقلق و�ل�سرخاء.
فلتاأملك �حلياة  �أنت وحدك،  فباأحا�سي�سك ت�سطيعني �سنع عامل خا�ص لك 
وزاده��ا  �ش�رها  ال��ذي  الطبيعة  ه��ذه  بخالق  وثيق  ارت��ب��اط  ح�لك  من  والطبيعة 

جمال وح�سنا نرمي بها همومنا فتعيدنا للحياة.

غاية وليست هواية

سارة موسى آل سالم
كلية اآلداب والعلوم،
أحد رفيدة

و�سعب  �حلياة  �أم��ور  عليك  تكالبت  �إذ� 
عليك �لعي�ص و�ملقاومة �أكرث و�نت�سلتك 
�لأح�����ز�ن، و�أظ��ل��م��ت تلك �ل��ط��رق �لتي 
�ع��ت��دت �ل�����س��ري ف��ي��ه��ا، وت��ه�����س��م ف����وؤ�دك 
ل��ف��ر�ق �أح��ده��م؛ لأن �ل���ر�ب ���س��ارع يف 

�حت�سانهم.
�أو مالك، قد  قد تخ�سر وظيفتك 
منك،  ج��زء  يتدمر  �أو  عائلتك  تت�ستت 
متر عليك �أيام ت�سعر فيها باأنك خامل 
م��ك��ت��ف��ي م���ن �حل���ي���اة، م��ل��يء ب��ال��ت��ذم��ر 
و�جلروح، تغلق عينيك فيهياأ لك باأنك 
وت�سعى  بفتحها  فتقوم  وبائ�ص  فا�سل 
جاهد� خلف ذلك �لوهم �ملرير �إذ�ً ملاذ� 

كل هذ�!
�أكد  ب��اأن �هلل معنا وقد  نحن نعلم 
�لع�سر  م��ع  »�إن  ق��ول��ه  يف  �سبحانه  ل��ن��ا 
يامن  �لك�سري  �مل�ساب  �أيها  فيا  ي�سر�«؛ 

خ��ذل��ت��ه �ل��دن��ي��ا ك��ث��ري� �أو �لأ���س��خ��ا���ص 
�لذين ي�ساركونك تلك �حلياة، �أل تعلم 
ب���اأن �هلل �أك���د ووع���د ب���اأن بعد ك��ل ع�سر 

ي�سر�. 
ل��ذل��ك ت��ذك��ر ب����اأن ب��ع��د ك��ل غيمة 
�سود�ء �ستمطر �ل�سماء وتزهر �لأر�ص، 
وكذلك ف��وؤ�دك، ل تنحني لظروفك �أو 
ملاآ�سي �حلياة، كون نف�سك و�نه�ص من 
وحزنك  م�سيبتك  كانت  مهما  جديد 
يبق  ول���ن  وت��ن�����س��ى  ف�ستنتهي  و�آلم�����ك 
م��ن��ه��ا ���س��وى �ل���ذك���رى »ف�����س��رب� ي��ام��ن 
�ساقت بك �لدنيا فلو علمت مالك عند 

�هلل لبكيت فرحا«.
»�سيجعل �هلل  و�أي�سا قال �سبحانه 
�آخر  تاأكيد  وه��ذ�  ي�سر�«،  ع�سر  كل  بعد 
م��ن �هلل ل��ن��ا، ل��ذ� �أخ��ف��و� جروحكم ول 
���س��وى �هلل وح���ده وخ��رو�  ت�سكو� لأح���د 

����س���اج���دي���ن هلل ك��ل��م��ا ح����اول����ت �حل���ي���اة 
كل  ب��ع��د  �أن  »و�ع��ل��م��و�  ب�����س��دة،  خنقكم 
)ف��رج(  �سيق  كل  وبعد  )منحة(  حمنة 

وبعد كل �بتالء )�سعادة(«.
حممد  ور�سولنا  حبيبنا  قال  وقد 
���س��ل��ى �هلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م »ع��ج��ب��ا لأم���ر 
ُكلُه خري، ولي�ص ذلك  �أم��ره  �إن  �ملوؤمن، 
�سر�ء  �أ���س��اب��ت��ه  �إن  ل��ل��م��وؤم��ن،  �إل  لأح���د 
�سكر فكان خري� له، و�إن �أ�سابته �سر�ء 

�سرب فكان خري� له«.
لذلك ل حتزن و�رفع ر�أ�سك د�ئما 
ي�سر�«  �لع�سر  م��ع  »�إن  وت��ذك��ر  لل�سماء 
ف��اب��ت�����س��م و�ن��ت��ظ��ر �ل���ف���رج ك���ل ي���وم كما 

تنتظر �سروق �ل�سم�ص.
وعانق �لأمل جيد� ول تفلته مهما 
ح��دث و�ت���رك م��ا يثقل روح���ك حتمله 

�لرياح بعيد�.

وبعد كل عسر يسرا

د. مريم العجمي
قسم اإلعالم واالتصال، طالبات  
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الرأي الجامعي

و�سائل  يف  �لتكنولوجي  �لتطور  �أن  �سك  ل 
�لت���������س����ال م����ع �ل����ع����امل �خل����ارج����ي )ع���رب 
غز� حياتنا،  �لإن��رن��ت( يف ع�سرنا  �سبكات 
�أن نغفله  و�أ�سبح جزًء� منها، ول ن�ستطيع 
من  �أ���س��ب��ح  حتى  نرف�سه،  �أو  نتجاهله  �أو 

�سرور�ت حياتنا.
�أط��ف��ال��ن��ا يف ظ��ل ه���ذ� �لكم  و�إذ� ك��ن��ا ن��رب��ي 
�لتو��سل عرب �لإنرنت فكيف  �لهائل من 
�لتعامل  ن��ت��ع��ام��ل م��ع��ه، ون�����س��اع��ده��م ع��ل��ى 

معه؟
طريقة  من  نالحظه  ما  خ��الل  فمن 
ت��وج��ي��ه �لأه����ل ل��الأط��ف��ال يف �ل��ت��ع��ام��ل مع 

�لإنرنت جندهم على ثالث فئات:
�لأول����������ى: �لأه��������ل �ل����ذي����ن ي��ت��ي��ح��ون 
لالأطفال �لفر�سة �لكاملة ل�ستخد�م 

�لإنرنت، دون تقييد وتوجيه.
�ل����ث����ان����ي����ة: م�����ن ي�������س���م���ح لأط����ف����ال����ه 
منظمة  ب�سورة  �لإنرنت،  با�ستخد�م 

مقنَّنه، موجهة، للمو�قع �لفعالة.
�ل���ث���ال���ث���ة: م����ن مي���ن���ع �أط����ف����ال����ه م��ن 
خوفا  باتا؛  منعا  �لإنرنت  ��ستخد�م 
رديئة، قد  من �طالعهم على مو�قع 

توؤّثر يف �سلوكهم تاأثري� �سلبيا.
 و�إذ� كانت �لغاية حتقيق �لفائدة من 
�ل�سلوك  فما  �أطفالنا،  تربية  يف  �لإن��رن��ت 
يف  �لأه����ل  يتبعه  �أن  ينبغي  �ل���ذي  �لأم��ث��ل 

�لتعامل معه؟.
و ل��الإج��اب��ة ع��ن ه���ذ� �ل�����س��وؤ�ل ينبغي 

أطفالنا وثقافة اإلنترنت
�أن نحلل �سلوك �لأهل يف �لتعامل مع هذه 
�حل��ال، ف��اإذ� ك��ان �لأه��ل من �لفئة �لأول��ى، 
فاإن ذلك يرتب عليه خماطر كثرية، فقد 
�ملو�قع  م��ع  �لتو��سل  على  �لأط��ف��ال  يعتاد 
�لرديئة، �لتي تعر�ص �مل�ساهد �لتي تتنافى 

مع �لقيم و�لأخالق.
كما �أن �إتاحة �لإنرنت �أمام �لأطفال 
�إذ�  وقتهم،  �إ���س��اع��ة  يف  ي�ساهم  تقييد  دون 
كانو� مولعني  باملو�قع �لتي تعر�ص �لألعاب 
�إلى وقت طويل، فنجدهم مع  �لتي حتتاج 
طويلة،  ل�ساعات  عليها،  ي��دم��ن��ون  �ل��وق��ت 
�سحتهم،  يف  وت���وؤث���ر  ط��اق��ت��ه��م  ت�����س��ت��ن��زف 
ف��ت��ق��ل��ل م����ن ����س���اع���ات ن���وم���ه���م، وت�����س��ع��ف 
حت�سيلهم  �سعف  �إل��ى  وت���وؤدي  �أج�سامهم، 
�لدر��سي، وبذ� جند �سلوك �لأهل على هذ� 
�لنحو يوؤدي �إلى �إ�سعاف بنيتهم �جل�سدية 

و�لعقلية.
�لثانية،  �ل��ف��ئ��ة  م��ن  �لأه����ل  ك���ان  و�إذ� 
�لفائدة  لتحقيق  �لأمثل  هو  �سلوكهم  ف��اإن 
�مل���رج���وة م��ن �مل���و�ق���ع �ل��ب��ن��اءة، وي��وج��ه��ون 
كالتعليمية،  �ل��ب��ن��اءة،  ل��ل��م��و�ق��ع  �أب��ن��اءه��م 
وكلها  و�لرفيهية؛  �لعلمية،  و  و�لثقافية، 
ت�����س��ه��م يف ت��ن��م��ي��ة م��ه��ار�ت��ه��م وم��و�ه��ب��ه��م، 

و��ستثمار وقتهم مبا يفيد.
�ل��ت��وج��ي��ه م��ن قبل  �أن ه���ذ�  ���س��ك  ول 
�لأط��ف��ال  ق���در�ت  تنمية  على  يعمل  �لأه���ل 
نف�سه  �ل���وق���ت  ويف  و�ل��ن��ف�����س��ي��ة،  �ل��ع��ق��ل��ي��ة 
ي�سعفها.  ول  �جل�سمية  بنيتهم  يحفظ 

�لأه���ل  �إن م�����س��ارك��ة  �ل���ق���ول:  ي��ف��وت��ن��ي  ول 
�ملو�قع،  بت�سفح هذه  بال�ستمتاع  لالأطفال 
وت�سجيعهم على �لت�سال بها يعزز �لفائدة 
�لفئة  م��ن  �لأه���ل  ك��ان  و�إذ�  ة منها،  �مل��رج��وَّ
�لأط��ف��ال قد  ذل��ك على  تاأثري  ف��اإن  �لثالثة 

يظهر على �لنحو �لآتي:
هذ�  �لأه���ل  �سلوك  يف  �لأط��ف��ال  يجد 
د�ف���ع���ا ل��ي��ب��ح��ث��و� ع��م��ا ي��خ��ف��ي��ه �لإن���رن���ت،  
من  �ملختلفة  �مل��و�ق��ع  تتيحه  عما  في�ساألو� 
�لأ�سدقاء، وي�سعون للبحث عن كل  خالل 
�لتي  و�ملر�كز  �لأ�سدقاء،  بيوت  يف  فيه،  ما 
وب���ذ� يطلعون  �لإن���رن���ت،  ����س��ت��خ��د�م  تتيح 
على كل ما فيه، غثه و�سمينه، وي�سل بهم 
�حل��ال �إل��ى ح��ال �لأط��ف��ال �لذين �أت��اح لهم 
كما  تقييد،  دون  �لإن��رن��ت  �إمكانات  �لأه��ل 
�لرفيهية،  �ملو�قع  مع  �سيتو��سلون  �أنهم 
ي�����س��ت��ن��زف  مم���ا  ت���وج���ي���ه،  �أو  ���س��اب��ط  دون 
وقتهم، ويوؤثر �سلبا يف حت�سيلهم �لدر��سي، 

وي�سعف بنيتهم �جل�سدية و�لنف�سية.
�لأه��ل  قبل  منه من  ُمنعو�  فما  وب��ذ� 
عليه  ح�سلو�  �لإن���رن���ت،  م��ع  �ل��ت��ف��اع��ل  يف 
�لأه��ل  �سلطة  ع��ن  بعيدة  �أخ����رى،  بو�سائل 

ورقابتهم.
وم��ن هنا ف���اإن �ل����ر�أي �لأم��ث��ل ه��و �أن 
ب��ال���س��ت��ف��ادة من  ي�سمح �لأه����ل لأط��ف��ال��ه��م 
مو�قع �لإنرنت، ولكن بالتوجيه �مل�ستمر؛ 
مل��ا ل��ه م��ن �أث����ر �إي��ج��اب��ي يف ب��ن��ي��ة �لأط��ف��ال 

�جل�سدية و�لنف�سية كما �أو�سحت.

د. حنان أبو لبدة
كلية العلوم اإلنسانية بأبها، 
طالبات

�أوط����ان����ن����ا �لإ����س���الم���ي���ة  �ل���ت���ع���ل���ي���م يف 
و�ل��ع��رب��ي��ة ي��ف��ت��ق��د ل��رك��ائ��ز �أ���س��ا���س��ي��ة، 
�فتقدناها كثري�، و�أ�سبح تاأثريها على 
فقد  ك��ب��ري�،  و�سوحا  و��سحا  تعليمنا 
�ل��ق��ر�آن  يف  �لتعليمية  ق��وت��ن��ا  �ف��ت��ق��دن��ا 

و�إعجازه.
حممل  على  �هلل  كتاب  �أخذنا  فلو 
حقيقيا  �إدخ�������ال  و�أدخ����ل����ن����اه  �جل���دي���ة 
و����س���ح���ي���ح���ا يف ح���ي���ات���ن���ا وم��ن��اه��ج��ن��ا 
�لتعليمية، و�عتربناه كما �أخرب �هلل عَز 
َها �لنَّا�ُص  وجل حجة بينة فا�سلة، »َيا �أَيُّ
��ُك��ْم َو�أَن��َزْل��َن��ا  بِّ ��ن رَّ َق��ْد َج��اَءُك��م ُب��ْرَه��اٌن مِّ

إعجاز القرآن في التعليم
تعليمنا  لأ�سبح  ��ِب��ي��ًن��ا«،  مُّ ُن���وًر�  �إَِل��ْي��ُك��ْم 
لأن  �ل��ي��وم،  ن�ساهده  مم��ا  ح��ال  �أح�سن 
ه����ذ� �ل���ك���ت���اب ه���و م���ع���ج���زٌة ل��ر���س��ول��ن��ا 
�لعطاء  يتجدد  ومنه  كافة،  وللب�سرية 
ه��و معجزة  وك���ذ�  ب�سري،  ك��ل فتح  م��ع 
وقيم  ومعارف  علوم  من  �حتوى  فيما 
�أخالقية و�جتماعية مل يجمعها كتاب 

قبله ول بعده . 
م�����س��در� حقيقيا  �ع��ت��ربن��اه  ف��ل��و 
�لتعليمية  ملناهجنا  منه  و�أخذنا  للعلم 
يف ك��اف��ة �مل���ج���الت؛ ف��ه��و ���س��ام��ل وملم 
للم�سنا  �سو�أ،  حد  على  كلها  باملجالت 

�أرج��اء  يعم  و�لتقدم  و�لنه�سة  �لتطور 
�لبالد �لإ�سالمية.

فالقر�آن �لكرمي هو خري ما نبني 
يربط  جيال  ونن�سئ  جمتمعاتنا  عليه 
�ل��ذي  �هلل  كتاب  لأن��ه  ب��ال��ق��ر�آن؛  �لعلم 
يبا�سر  �أن  وط��ل��ب  �ل��ع��ل��م  ع��ل��ى  ���س��ج��ع 
�لنا�ص بالعلم؛ لأنه �سبب يف رقي �لأمم 
�لكرمي  �لكتاب  ه��ذ�  �آي���ات  �أول  فكانت 
�ل��ق��ر�ءة. ق��ال تعالى »�ق��ر�أ  �إل��ى  تدعو 
ب��ا���س��م رب���ك �ل���ذي خ��ل��ق« ل��ذل��ك يجب 
�لقر�آن مبناهجنا ول جنعله  نقرن  �أن 

قا�سر� على �مل�سجد و�ملنزل فقط.

روابي محمد 
إدارة أعمال 

أيديولوجيا
هذا العصر

�ملجتمعات  كل  �لو�قع يف  تغيري وتطوير  �لنقد يف  دور  ينكر  �أح��د  ل 
توؤ�س�ص  �أن  �ساأنها  من  جديدة  �أفكار�  وتبني  �لإن�ساين،  �لتاريخ  عرب 
مل�ستقبل ز�هر �أكرث تقدما ورقيا، ولكن لالأ�سف �ل�سديد جند �لكثري 
وين�ساأ من  وتعديا،  تهجما  ويعتربونه  �لنقد  يتقبلون  �لنا�ص ل  من 
تر�سخ  �ل��ت��ي  و�ل�سحناء  �لبغ�ساء  �إل���ى  ت���وؤدي  ح���ادة  ن��ز�ع��ات  ج���ر�ءه 

�جلمود و�لتطرف.
�أف��ادو� �لب�سرية بعلمهم �لغزير  �إن �لعديد من �ملفكرين �لذين 
�لأفكار  �لعقل على نقد  �إلى ت�سجيع  �لعلمية  �إنتاجاتهم  قد دعو� يف 
وجعلوه  للمجتمعات،  �ليومية  �ملمار�سة  يف  �ملنتهجة  و�ل�سلوكيات 
للولوج  �سرطا  وو�سعوه  و�لأم��ور،  �لأ�سياء  تقييم  يف  �أيديولوجيتهم 
�لنقد جوهره ولبه ح�سب  �ل��ذي ميثل  �لتطور و�حلد�ثة  �إل��ى عامل 
لي�ص  وتنظيم  نقد  ب��دون  فالتطور  �أعمالهم،  خمتلف  يف  تاأكيد�تهم 
متاهات  �إل��ى  جت��ره  �ملعا�ص  �ل��و�ق��ع  ف�ساء  يف  فو�سى  و�إمن���ا  بتطور، 

�لتخلف و�لتقوقع.
ويف هذ� �لإطار فقد كانت لآر�ء فال�سفة �لنقد �لغربيني �ملدونة 
يف �لعديد من موؤلفاتهم �آثار عميقة يف تبلور �لفكر �لنقدي �ملعا�سر 
�أرج��اء  �إل��ى �لأم���ام يف خمتلف  �لتغيريية  �ل��ذي دف��ع بعجلة �حلركة 
�أوروبا برمتها، وخا�سة يف �أملانيا وفرن�سا، و�أ�سبح مبثابة �أيديولوجيا 
ما  �إل���ى  للو�سول  وحتمية  ���س��روري��ة  كاآلية  نف�سها  فر�ست  ج��دي��دة 
�لذي  كتابه  يف  نيت�سه«  »»ف��ري��دري��ك  �لأملانيني  �أم��ث��ال  �حل��د�ث��ة  بعد 
�ملو�سوم  و »مارتن هيدغر« يف كتابه  و�لتاريخ«  »�لقدر  يحمل عنو�ن 
�ملعنون  �إ�سد�ره  يف  فوكو«  »مي�سال  و�لفرن�سي  و�لزمان«  »�لوجود  ب� 
»�لكلمات و�لأ�سياء« و�لذي عرف رو�جا كبري� يف دو�ئر �لفكر �لغربي 

�حلديث.
�أث��ب��ت جناعته لدى  �إن���ه م��ن خ��الل ه��ذ� �لفكر �ل��ن��ق��دي �ل���ذي 
با�ستخد�مه يف جمتمعاتنا خطابا جديد�  ننتج  �أن  لنا  �لغرب ميكن 
يركز ب�سكل مبا�سر على �إبر�ز �ملع�سالت ومعاجلتها، ويظهر مو�طن 
وتقييمها  �لعقل  حمك  على  بو�سعها  لت�سحيحها  �أمورنا  يف  �خللل 
نتوجه  يجعلنا  مم��ا  ومو�سوعية؛  ب�سفافية  �مل�ستويات  جميع  على 

بخطى ثابتة ور��سخة نحو �لتطور و�لنماء.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما

صناعة مستقبلك
 زهراء آل صويان 
كلية االقتصاد المنزلي

ما  و��سنع  بد�ية، فحدد م�ستقبلك  نهاية  لكل  باأن  �لعقبات فتذكر  و�جهتك    مهماً 
تريد �لو�سول له، فاإذ� كنت تريد فقط حتقيق هدفك، ومل يكن ر�سا �لآخرين من 
متطلباتك، فليكن �سعيك نحو ما تريد؛ ولكن يجب �أن يكون ما ت�سعى له من هدف 

�سام ل ي�سبب �سرر� بالأخرين.
ولقدر�ته  لنف�سه  حقيقية  قيمة  �لإن�سان  تعطي  �لتي  هي  �لأه���د�ف  فتحقيق 
وملكت�سباته؛ لذلك يجب �أن يكون تخطيط هذه �لأهد�ف بطريقة �سحيحة ونظام 

ت�سريعليه ول حتتاج لغري ذلك.
�خلطوة  ه��و  �جلميع  ف��اإر���س��اء  حياتك،  ق��و�ن��ني  يف  مهمة  م�ستقبلك  ف�سناعة 
�لأولى نحو �لف�سل، فا�سنع ما تريد �أن يتحقق، و�هتم باآر�ئك وتفا�سيل تخطيطك، 

فم�ستقبلك هو من �سنع يدك ولي�ص من �سنع �لآخرين.
�لآخ��ري��ن  م��ن  مبا�سر  ت��دخ��ل  دون  م�ستقبلك  �سناعة  يف  حقك  م��ن  وب��ال��رغ��م 
�أخ��ذ �مل�سورة ممن حولك، لتعرف �سد�د ر�أيهم  يف ق��ر�رت��ك؛ ف��اإن ذل��ك ل مينع من 
�لتي  لأف��ك��ارك  م��ع��ززة  �ستكون  فاإنها  مب�سورة؛  ل��ك  تقدمو�  مهما  و�أن���ه  وحكمتهم، 
�سلكتها لتحقيق هدفك �ملبا�سر، و�أن ما �أبدوه لك من ن�سح و�أفكار هو للو�سول بهذ� 

�مل�ستقبل �إلى ما ت�سعى �إليه، فاأنت فقط من يحدد م�ستقبلك �أول و�أخري�.

العدد 240  |  10 ربيع األول 1440  |  18 نوفمبر 2018



إتجاهات التقنية

بحث سريع
عن التطبيـقات

�إن كان لديك �لكثري من �لتطبيقات يف هاتفك، فاإن �لعثور على �لتطبيق �ملرغوب 
�ليومية با�ستخد�م  �لعقبة  �أمر� �سريعا. وميكن جتاوز هذه  وت�سغيله قد ل يكون 
�لت�سغيل  ب��ن��ظ��ام  تعمل  �ل��ت��ي  �لأج���ه���زة  ع��ل��ى  �مل��ج��اين   LaunchBoard« تطبيق 
»�آندرويد«، و�لذي يكفي �ل�سغط على �أيقونته يف �ل�سا�سة �لرئي�سية لتظهر لوحة 
�أمامه  �أكرث من ��سم �لتطبيق، لتظهر  �أو  �إدخال حرف  مفاتيح ت�سمح للم�ستخدم 
�أيقوناتها يف  �ملكتوبة مع عر�ص  بالأحرف  �أ�سماوؤها  تبد�أ  �لتي  بالتطبيقات  قائمة 
�أي تطبيق مرغوب يف  �إلى  �جلانب، لي�سبح �لتطبيق �لوجهة �لرئي�سية للو�سول 

هاتف �مل�ستخدم، وبكل �سهولة و�سرعة.
�سا�سة  �سطح  على  م�سغر  تفاعلي  )برنامج  »ويدجيت«  �لتطبيق  يقدم  كما 
�إل��ى  �ل��و���س��ول  لت�سريع  خا�سة  قائمة  يف  �ملف�سلة  �لتطبيقات  يعر�ص  �ل��ه��ات��ف( 
�إل���ى �سفحة  �ل��ق��درة ع��ل��ى �ل��و���س��ول  ����س��ت��خ��د�م��ا، م��ع ت��وف��ري  �لتطبيقات �لأك����رث 
�لتطبيق يف �ملتجر �لإلكروين. وميكن حتميل �لتطبيق من متجر »غوغل بالي« 

�لإلكروين.

مزايا »غوغل بكسل 2« 
فـي أي هاتف!

هاتف  �أي  على   »2 بك�سل  »غوغل  هو�تف  يف  �مل��وج��ودة  �ل�ستخد�م  و�جهة  مز�يا  على  �ستح�سل 
�آخر با�ستخد�م تطبيق Another Widget �ملجاين على �لأجهزة �لتي تعمل بنظام �لت�سغيل 
تفاعلية  ب��ر�م��ج �سغرية  يف  و�ل��ت��اري��خ،  ب��ك  �خل��ا���ص  و�لتقومي  �لطق�ص  مثل حالة  »�آن���دروي���د«، 
�أو �سا�سة �لقفل )ت�سمى هذه �لرب�مج �ل�سغرية »ويدجيت«  موجودة على �سطح �سا�سة هاتفك 

Widget(، مع �إمكانية تعديل �مل�ساحة �لتي ي�سغلها �لتطبيق �ل�سغري لعر�ص �ملعلومات.
تقدمي  2«، مثل  بك�سل  »غ��وغ��ل  م��وج��ودة يف  غ��ري  �إ�سافية  م��ز�ي��ا  �لتطبيق كذلك  وي��ق��دم 
�سا�سة  �ل�سغرية على  �ل�سا�سة  �مللغاة، وغريها، من خالل  بالفعاليات  و�لتذكري  و�ل�ساعة  �ملنبه 
�مل�ستخدم، ودون �حلاجة لت�سغيل �أي تطبيق، حيث ميكن معاينة هذه �ملعلومات بنظرة �سريعة 

�إلى �ل�سا�سة. وميكن حتميل �لتطبيق من متجر »غوغل بالي« �لإلكروين.

مستقبل »مخيف« يتحول فيه كل شيء إلى كومبيوتر

عصر جديد إلدخال تقنيات ذكية
يمكنها اختراق اإلنسان وكل ما يحيط به!

�آلن  وب��ول  غيت�ص  بيل  �أ�س�ص  عاما،   40 قبل 
�سركة »مايكرو�سوفت«، وكان هدفهما و�سع 

جهاز كومبيوتر على كل مكتب.
عندها، مل ياأخذهما �أحد على حممل 
وقبل  ث��م  عرقلتهما،  قلة  وح��اول��ت  �جل���د، 
�أ�سبح  فقد  هدفهما:  حققا  �أح��د  ي�سعر  �أن 
�جلميع تقريبا ميلكون �آلة ويندوز، وبقيت 
�حلكومات تتخبط للعثور على طريقة تتيح 
�لحتكاري  »مايكرو�سوفت«  مارد  �إع��ادة  لها 

�إلى �لزجاجة.

إنجازات التكنولوجيا
يتكّرر ه��ذ� �ل��ن��وع م��ن �لإجن����از�ت م��رة بعد 
�أخ������رى يف ع����امل �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا. ي�����س��ّوب 
�أ�سياء  على  �أب�سارهم  جريئون  موؤ�س�سون 
مثل  �إل��ي��ه��ا،  �ل��و���س��ول  وي�����س��ع��ب  م�سحكة 
مارك زوكربريغ مثال، �لذي يريد �أن يت�سل 

»�جلميع« بع�سهم ببع�ص.
وي���ح���ظ���ى �أ�����س����ح����اب �لأح����������الم ه���ذه 
يوؤمنهما  و�لتدقيق،  �لرقابة  م��ن  بحماية 
ح�سبما  خ��ط��ت��ه��م،  حتقيق  ����س��ت��ح��ال��ة  و�ق���ع 

يقول �خلبري �لأمريكي فرهاد ماجنو.
ويف �لوقت �لذي نالحظ فيه تاأثريهم 
غالباً  ف��ات  ق��د  �لأو�ن  يكون  �ملجتمع،  على 

للقيام باأي �سيء حيالهم.
ه��ذ� �لأم���ر ي��ح��دث جم���دد� �ل��ي��وم. يف 
�لكربى  �ل��ق��وى  رك���زت  �لأخ����رية،  �ل�سنو�ت 
�أنظارها على هدف جديد  يف عامل �لتقنية 

للغزو �لرقمي.

إنترنت األشياء
لي�ص  �ل�سناعة؟  لهذه  �جل��دي��د  �ل��ه��دف  م��ا 
بني  �ت�سال  ول  مكتب،  كل  على  كومبيوتر 
�أك���رب: كومبيوتر  ���س��يء  ب��ل  �ل��ن��ا���ص،  جميع 
د�خ�������ل ك����ل �����س����يء، وي���ت�������س���ل ب���ك���ل ����س���يء: 
�ل�����س��ي��ار�ت، و�أق���ف���ال �لأب������و�ب، و�ل��ع��د���س��ات 
�لتحمي�ص،  و�آلت  و�مل��الب�����ص،  �ل��ال���س��ق��ة، 
و�ل����ث����الج����ات، و�ل����روب����وت����ات �ل�����س��ن��اع��ي��ة، 

و�مل�سابيح،  و�لأل���ع���اب،  �ل�سمك،  و�أح��و����ص 
وفر��سي �لأ�سنان، وخوذ �لدر�جات �لنارية؛ 
ه���ذه وغ���ريه���ا �ل��ك��ث��ري م���ن �لأ����س���ي���اء �ل��ت��ي 
لئحة  على  م��درج��ة  ي���وم،  ك��ل  ن�ستخدمها 

»�لتحّول �إلى �لذكاء«.
�لنا�سئة  �ل�سركات  �ليوم مئات  ت�سارك 
�ل��ذي يعرف يف  �ل�سغرية يف ه��ذ� �لجت���اه، 
ولكن  �لأ�سياء«.  »�إنرنت  ب�  �لت�سويق  عامل 
ككل �سيء �آخر يف عامل �لتقنية، هذ� �لجتاه 
»�آب���ل«  ي��ق��وده ع��م��ال��ق��ة، منهم »�أم������ازون« و 

و»�سام�سونغ«.
ويف كتاب جديد له، قال برو�ص �سناير، 
م�ست�سار �أمني يدر�ص �ملخاطر �لتي ي�سببها 
�إنرنت �لأ�سياء »ب�سكل عام، ل�ست مت�سائما، 

ولكن من �ل�سعب حقا �أل �أكون كذلك«.
�لقت�سادية  �ملحفز�ت  �سناير  ويناق�ص 
�لأ�سياء، ويعترب  �إنرنت  و�لتقنية ل�سناعة 
�أن���ه���ا ل ت���خ���دم �لأم������ن و�خل�����س��و���س��ي��ة يف 
�ملجتمع عامة، حيث �إن و�سع كومبيوتر يف 
كل �سيء يحّول �لعامل باأ�سره �إلى كومبيوتر 
يهدد �لأمن. وتو�سح �لعتد�ء�ت و�لثغر�ت 
�لقليلة  �لأ���س��اب��ي��ع  خ���الل  �ك��ت�����س��ف��ت  �ل��ت��ي 
�سعوبة  و»غ��وغ��ل«  »في�سبوك«  يف  �ملا�سية 
حتقيق �لأمن �لرقمي، حتى بالن�سبة لأكرب 

�سركات �لتقنية.
ف����ف����ي ع�������امل روب�������وت�������ي، ل������ن ت����وؤث����ر 
بياناتكم  ع��ل��ى  �لإل��ك��رون��ي��ة  �لع����ت����د�ء�ت 
فح�سب، بل قد تعر�ص ممتلكاتكم وحياتكم، 

وحتى �لأمن �لقومي، للخطر �أي�ساً.

هجمات كارثية
وح��ده  �حلكومي  �لتدخل  �إّن  �سناير  وق��ال 
ه���و �ل����ق����ادر ع��ل��ى �إن���ق���اذن���ا م���ن �ل��ه��ج��م��ات 
�أف��ك��ار  ع��ن  حديثه  ويف  �لنا�سئة.  �ل��ك��ارث��ي��ة 
�إلى �حلاجة  �أخرى، ي�سري �مل�ست�سار �لأمني 
�أم��ريك��ي��ة ج��دي��دة، ك�  �إل���ى وك��ال��ة فيدر�لية 
�لذي  مثال،  �لقومي«،  �ل�سيرب�ين  »�ملكتب 
و��ست�سارة  كبحث  مهام  ع��ن  م�����س��وؤول  ي��ر�ه 

وتن�سيق �ل�ستجابة للتهديد�ت �لتي يرتبها 
�لإنرنت �ملنت�سر يف كل �سيء.

�لفائت،  �ل�سهر  �سحايف  موؤمتر  ويف 
ع���ر����ص م��ه��ن��د���ص م���ن »�أم����������ازون« م��دى 
���س��ه��ول��ة �ب���ت���ك���ار م����روح����ة »ذك����ي����ة« ع��رب 
ب�  تعرف  �لتي  »�أم���ازون«  رقاقة  ��ستخد�م 

»�أليك�سا كونيكت كيت«.
»�أم���ازون«  تختربها  �لتي  �لأد�ة،  ه��ذه 
�ليوم، بالتعاون مع بع�ص �جلهات �ل�سناعية، 
باملروحة  �لتحكم  ب��وح��دة  تت�سل  �أن  ميكن 
�أن  خالل �لتجميع، وتفر�ص على �مل�سنعني 
يكتبو� ب�سعة �أ�سطر تعمل كرموز. ويف مثال 
�ملروحة، �حتاج مهند�ص »�أمازون« �إلى ن�سف 
�لأم��ر،  و�نتهى  �ل��رم��وز.  م��ن  فقط  �سفحة 
جميع �لأجز�ء �لرقمية �ل�سغرية يف �ملروحة 
�ل�سحابي(  و�لتخزين  �لأم���ن  بينها  )وم��ن 
��سريتموها  »�أم��ازون«. ويف حال  �ستتولها 
من »�أمازون«، �ستت�سل �ملروحة �أوتوماتيكياً 
�لأو�م���ر  ب��اإط��اع��ة  وت��ب��د�أ  �ملنزلية،  ب�سبكتكم 
�لتي ت�سدرها �أليك�سا. كل ما عليكم فعله هو 

و�سلها بالإنرنت.
وي��و���س��ح ه���ذ� �ل��ن��ظ��ام �حل��ّج��ة �لأك���رب 
�إ�سافة  كلفة  �أن  وهي  �سناير،  يناق�سها  �لتي 
كومبيوتر على �لأ�سياء �ست�سبح زهيدة جد�، 
وبالتايل �سي�سعر �مل�سنعون �أنه من �لأف�سل 

لهم و�سل جميع �أنو�ع �لأجهزة بالإنرنت.

مشكلة األمان
�سي�سكل ه���ذ� �لجت����اه ن��وع��ا م��ن �مل��ن��ط��ق يف 
متو��سعة.  فو�ئده  كانت  ول��و  حتى  �ل�سوق، 
ويف م���رح���ل���ة م��ع��ي��ن��ة ل��ي�����س��ت ب��ب��ع��ي��دة ع��ن 
�لقابلة  غري  �لأج��ه��زة  �ست�سبح  ه��ذ�،  يومنا 
لالت�سال بالإنرنت �أكرث ندرة من �لأخرى 

�لتي تت�سل بال�سبكة.
�لأع��م��ال  من��اذج  �أن  ه��ي  �مل�سكلة  ولكن 
�لأحيان  غالبية  يف  توفر  ل  �لأج��ه��زة  لهذه 
نوع �لأمن �لثابت و�لد�ئم �لذي �عتدنا عليه 

يف �أجهزة �حلو�سبة �لأكرث تقليدية. 

متلك �سركة »�آبل« حافز� لال�ستمر�ر 
يف و�سع �لتحديثات �لأمنية للحفاظ على 
�أم����ن ه��و�ت��ف �لآي���ف���ون، وه���ي ت��ف��ع��ل ذل��ك 
عالية.  باأ�سعار  ت��ب��اع  �لآي��ف��ون  �أج��ه��زة  لأن 
ب�سكل  �لتجارية  »�آب���ل«  عالمة  ترتكز  كما 
من  �سالمتكم  على  �حل��ف��اظ  على  رئي�سي 

�لرعب �لرقمي.
ول���ك���ن ����س���ان���ع���ي �لأج�����ه�����زة �مل��ن��زل��ي��ة 
�لرخي�سة ميلكون خربة متو��سعة وحو�فز 
يز�ل  �ل�سبب، ل  ولهذ�  �ل�ساأن.  �أق��ل يف هذ� 
�لأ�سياء حتى  �إن��رن��ت  ي��الزم  �له�ص  �لأم��ن 
�ل����ي����وم؛ ه����ذه �ل��ه�����س��ا���س��ة ه���ي �ل���ت���ي دف��ع��ت 
�إل��ى   FBI �ل��ف��ي��در�يل«  �لتحقيقات  »مكتب 
حت��ذي��ر �لآب�����اء �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي م��ن خماطر 
�سبب تعريف  �أي�ساً  »�لألعاب �لذكية«، وهي 
د�ن ك��وت�����ص، م��دي��ر ج��ه��از �لأم����ن �ل��ق��وم��ي، 
�لأج���ه���زة �ل��ذك��ي��ة ع��ل��ى �أّن��ه��ا ت��ه��دي��د متنام 

لالأمن �لقومي.
�أن  »�أم���ازون«  ويقول ممثل من �سركة 
يف  �لأم���ن  و���س��ع  على  تعمل  ك��ان��ت  �ل�سركة 

�سلب تقنياتها �لذكية.
وتقول �ل�سركة �إن »كونيكت كيت« تتيح 
ل� »�أم��ازون« �حلفاظ على �لأمن �لرقمي يف 
�لأجهزة �لذكية، و�إن �ل�سركة �ستكون �أف�سل 
غالبا يف �لأمور �لأمنية من �أي جهة �أخرى 
ت�سّنع �لأجهزة �ملنزلية. وكجزء من عملها 
�ل�����س��ح��اب��ي، ت��ق��ّدم »�أم������ازون« �أي�����س��ا خدمة 
لل�سركات تتيح لها �لتدقيق يف �أمن خدمات 

�إنرنت �لأ�سياء �لتي توفرها.
ولكن »�حت���اد �إن��رن��ت �لأ���س��ي��اء«، وهو 
جمموعة �سناعية متثل ع�سر�ت �ل�سركات، 

يتحا�سى �لإجابة عن �أي ��ستف�سار�ت.
�إن و�سل �أي �سيء بالإنرنت ميكن 
�لفو�ئد.  م��ن  كثري�  للمجتمع  يقدم  �أن 
يرتب  �أن  ميكن  �ل���ذي  �لتهديد  ول��ك��ن 
على هذ� �لت�سال قد يكون �أكرب بكثري. 
هذ�  نحو  ب�سرعة  ن��ذه��ب  �أل  علينا  ل���ذ�، 

�مل�ستقبل �لغام�ص.

العدد 240  |  10 ربيع األول 1440  |  18 نوفمبر 2018



آفاق

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

اإلعالم واألزمات
تعمل �جلامعة حاليا، ممثلة باللجنة �لتنظيمية للموؤمتر�ت، وكذلك 
م���ن خ���الل ق�س���م �لإع���الم و�لت�س���ال، عل���ى تنظي���م �ملوؤمت���ر �لدويل 
�لثال���ث ع���ن »�لإع���الم و�لأزم���ات: �لأبع���اد و�ل�سر�تيجي���ات« و�لذي 

�سيعقد يف رجب/مار�ص �لقادم باإذن �هلل.
وطبيع���ة �ملو�س���وع تفر����ص �أهميت���ه لك���ون �لإع���الم يتقاط���ع مع 
�لكث���ري من �لأزمات �لتي تو�جهه���ا �ملوؤ�س�سات و�لدول. ونحن يف ق�سم 
�لإع���الم و�لت�س���ال ن�سع���د بتنظيم مثل هذ� �حل���دث �لعلمي �لدويل، 

�لذي �سي�سارك فيه خرب�ء دوليون وعرب و�سعوديون.
ويع���د �ملوؤمتر �لدويل �لثالث �متد�د� ملوؤمترين �سابقني نظمهما 
�لق�س���م ع���ن »�لإع���الم و�لإ�ساع���ة« و »�لإعالم و�لإره���اب«؛ ول �سك �أن 
دعم �جلامعة هو نقطة �لنجاح �لأولى لهذ� �ملوؤمتر، وهذ� ما نتوقعه 
د�ئما حيث جامعتنا هي م�سدر �لنجاح �لأول لكل فعاليات �جلامعة. 

و�سنتطلع جميعنا �إلى هذ� �ملوؤمتر �ملهم.

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. علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa |  2419573 هاتف

نائب المشرف العام
محمد ابراهيـم العسيـري

lmioo@kku.edu.sa  |  2419575 هاتف

نائب المشرف العام التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

yaltihani@kku.edu.sa  |  2419922 :هاتف

نائب المشرف العام - المدير الفني
أسعد أبو قاعود

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

غرافيكس
رغد عبد اهلل الشهري

أكنان محمد درس

رئيسة التحرير
رنا مشبب القحطاني

نائب رئيس التحرير
عبد الرحمن عبد اهلل آل بهران

هيئة التحرير الطالبية

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

رناد سرحان بهران
جوهرة عبيد الشهراني

شذا عبد الرحمن أحمد مرعي
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«
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العالم من حولنا

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

رنا مشبب القحطاني
رئيسة التحرير

في أقل من دقيقة!
يف �لوقت �لذي تبذل فيه �جلامعة جهودها ب�سكل م�ستمر خللق بيئة مالئمة 
ونظيف���ة، �إل �أن �سل���وك بع�ص �لطالب و�لطالبات ي�س���يء �ليها  ملايقومون به 
م���ن عدم �هتمام بنظافة تلك �لبيئة، رغم وج���ود �أماكن خم�س�سة للنفايات، 

و�ي�سا توفر �سناديق �لطعام يف �أنحاء �جلامعة.
نح�س���ر �سباح���ا فنج���د �ل�ساح���ات و�ملم���ر�ت عل���ى درج���ة م���ن �لنظاف���ة 
و�لرتي���ب، ولك���ن م���ع �لأ�س���ف ل مت���ر �ساع���ات �إل وق���د حتول���ت �إل���ى مك���ب 

للنفايات، ت�سوه �ملنظر وتنتظر عامل �لنظافة ليزيل �ملخلفات عنها.
�إ�ستوقفتني كثري� هذه �لظاهرة �لتي حتدث �أمامنا كل يوم، ومل �أعرف 
�سبب���ا لع���دم و�سع �لنفايات يف �ل�سلة �ملخ�س�س���ة و�ملنت�سرة يف كل مكان، و�لتي 
يوعزه���ا �لبع����ص للخوف من �لتاأخر ع���ن موعد �ملحا�س���رة ، بالرغم من �أنه 
ي�ستطي���ع �أن يحم���ل م���ا قد يركه م���ن بقايا �لطع���ام و�مل�سروب���ات يف �أقل من 

دقيقة ، مما يجعل �جلامعة يف هذه �لدقيقة حمل فخر �جلميع.
ولأنن���ا خ���الل �سن���و�ت �لدر��س���ة �أ�سبحن���ا �أك���رث ن�سج���ا، ويج���ب علين���ا 
�أن نك���ون عل���ى ق���در كايف م���ن �لتعلي���م، م�سوؤلون ع���ن نظافة حميطن���ا، وعلى 
درج���ة كب���رية من �لوعي باملحافظ���ة على ما ُهّيء لنا م���ن �إمكانات، ملتزمون 
ب�سيانته���ا لك���ي تبقى ملن ياأتي بعدن���ا، فقد يجب علينا �أن نب���ادر بتفعيل هذه 
�لع���ادة يف �ملجتم���ع ب�س���كل عام ويف �حل���رم �جلامعي ب�سكل خا����ص ، �إلى جانب 
�إقامة حمالت للتوعية و�حلث على �لنظافة، لأن ذلك ي�ساهم ب�سكل كبري يف 
تغ���ري هذ� �ل�سل���وك �ل�سلبي؛ ولعل دورنا هو جعل جمتمعنا نظيف و�أن ي�سهم 
كال من���ا يف بن���اءه ولي�ص هدمه، كما يجب علينا �لت�سرف ب�سلوك متح�سر ل 

يكلف �لفرد �سيئا و�إمنا ي�سيف له �حر�ما ويجعله قدوة ملن بعده.

آفاق طالبية

وداعا »كيبلر«
و »ليلة سعيدة من ناسا«!

�أعلنت وكالة �لف�ساء �لأمريكية »نا�سا« م�ساء يوم �خلمي�ص 15 نوفمرب، �أن مركبة �لف�ساء 
لقطع  �لأو�مر  من  �لنهائية  �ملجموعة  تلقت  �لكو�كب«،  »�سائد  با�سم  �ملعروفة  »كيبلر« 
�لت�سالت مع �لأر�ص بعد 9 �سنو�ت من �إطالقها. وقد �طلق على جمموعة �لأو�مر هذه 
على  قادرة  تعد  وقودها، ومل  نفد  »كيبلر«  �أن  »نا�سا«  �إعالن  بعد  وذلك  �سعيدة«  »ليلة  ��سم 

�إجر�ء �لأبحاث �لعلمية.
�لفلك  �لذكرى 388 لوفاة عامل  �لعمل مع تاريخ  �إيقاف »كيبلر« عن  �أو�مر  وتتز�من 
به،  تيمنا  �ملركبة  و�ُسميت  �لكو�كب  حركة  قو�نني  �كت�سف  �لذي  كيبلر،  جوهان�ص  �لأملاين، 
حيث تويف يف 15 نوفمرب عام 1630؛ وقام فريق »كيبلر« بتعطيل منظومة �لأمان، �لتي حتول 

دون عودة �لأنظمة �إلى �لعمل مرة �أخرى وقطع �لت�سالت، عن طريق �إغالق �ملر�سالت.
بعد 94  �ل�سم�ص، على  �آمن حول  �لآن يف مد�ر  �أن كيبلر تتحرك  �إلى  �لإ�سارة  وجتدر 
�أول مركبة تقوم مب�سح �لكو�كب يف جمرتنا، وعلى  مليون ميل من �لأر�ص. وكانت كيبلر 
مر �ل�سنني �أكدت مالحظاتها وجود �أكرث من 2600 من �لكو�كب خارج �ملجموعة �ل�سم�سية، 

وميكن �أن يكون �لعديد منها �أهد�فا رئي�سية يف �لبحث عن �حلياة �لغريبة.
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