
الجامعة تدشن فعاليات ملتقى األمن الفكري
بمحاضرة »اإلرهاب الجديد«

ب��ح�����س��ور ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر 
بن  نا�سر  ب��ن  حممد  ب��ن  في�سل  ال��دك��ت��ور 
امللك  اأطلقت جامعة  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
الفكرية  ال��ت��وع��ي��ة  وح���دة  يف  ممثلة  خ��ال��د 
ال��ف��ك��ري الأول  ف��ع��ال��ي��ات م��ل��ت��ق��ى الأم�����ن 
»املواطنة الرقمية«، الثنني املا�سي، والذي 
مدير  معايل  برعاية  ي��وم��ني،  مل��دة  ا�ستمر 
رج��اء  ب��ن  فالح  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة 
اهلل ال�سلمي، ومب�ساركة عدد من اجلامعات 
يف  وذلك  واملهتمني،  واملخت�سني  ال�سعودية 

املدينة اجلامعية باأبها.  
وفور و�سول �سمو الأمر مقر انعقاد 
الذي  امل�ساحب  املعر�ض  على  اطلع  امللتقى 
ومعر�ض  امل�ساركة  اجلامعات  معار�ض  �سم 
وح����دة ال��ت��وع��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

خالد.
ويف بداية حفل الفتتاح رحب معايل 
بن  فالح  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير 
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�ساحب  امللتقى  ب�سيف  ال�سلمي  اهلل  رج��اء 
ب��ن حممد  الأم����ر في�سل  امل��ل��ك��ي  ال�����س��م��و 
دعوة  تلبية  له  �ساكرا  �سعود،  اآل  نا�سر  بن 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، م�����س��را اإل����ى اأه��م��ي��ة 
الثورة  اأن  اإليه، وموؤكدا  ي�سعى  وما  امللتقى 
املعلوماتي  والنفتاح  ال�سخمة  املعلوماتية 
ال��ك��ب��ر ي��ع��دان ب��ا ���س��ك م��ن اأه���م م�سادر 
والتقدم  والثقايف  والعلمي  املعريف  ال��راء 
اأن يتم  اأنه من ال�سروري  اإلى  اأي�سا، لفتا 
الإن�سانية  يخدم  �سليما،  توجيها  توجيهها 
وال���ب�������س���ري���ة وي���ح���ق���ق ل������اأوط������ان اأم���ن���ه���ا 

وا�ستقرارها. 
ك��م��ا اأك����د ال�����س��ل��م��ي ع��ل��ى اأه��م��ي��ة دور 
اجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية يف حتقيق 
الأم����ن ال��ف��ك��ري ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ع��اق��ل العلم 
اأن  اإل��ى  لفتا  الأج��ي��ال،  وم�سانع  واملعرفة 
امللتقى  ه��ذا  اإق��ام��ة  على  حر�ست  اجلامعة 
م���ن ب����اب حت��ق��ي��ق دوره������ا يف ال��ق��ي��ام بحق 

الإمكانيات  م��ن  ال���ذي ميتلك  اجل��ي��ل  ه��ذا 
اإل���ى ق��ي��ادة امل�ستقبل  وامل���ه���ارات م��ا ي��وؤه��ل��ه 
ل��وح��دة التوعية  ���س��ك��ره  ب��اق��ت��دار، م��ق��دم��ا 
امل�ساركة  الفكرية باجلامعة وكافة اجلهات 
واملنظمة من داخل اجلامعة وخارجها على 
اإقامة وتنظيم ملتقى الأمن الفكري الأول.
على وحدة  امل�سرف  نائب  اأك��د  ب��دوره 
التوعية الفكرية باجلامعة، الدكتور م�سفر 
بن اأحمد الوادعي على اأهمية دور املوؤ�س�سات 
التعليمية يف �سناعة الوعي الفكري ال�سليم 
لدى اأبناء وبنات الوطن، وذلك من خال 
للتمييز  توؤهلهم  ال��ت��ي  ب��اأدوات��ه  ت��زوي��ده��م 
بني احلق والباطل، والنافع وال�سار، وبني 
ال��ع��دو وال�����س��دي��ق، لف��ت��ا اإل���ى اأن ال��وح��دة 
حر�ست من خال تنظيم هذا امللتقى على 
املجتمع،  وتوعية  الفكري  ال��وع��ي  �سناعة 
رئي�ض  ب�سكل  يعتمد  امللتقى  اأن  اإلى  م�سرا 
على م�ساركات وبحوث الطاب والطالبات 

وال��ت��ي جت����اوزت 60 م�����س��ارك��ة م��ن خمتلف 
التحكيم منها  اجتاز  ال�سعودية،  اجلامعات 
اأ���س��ار  كما  بحثية،  ورق���ة   20 ي��زي��د على  م��ا 
عر�ض  ي�ساحبه  امللتقى  اأن  اإل���ى  ال��وادع��ي 
خ�س�ست  والتي  الفائزة  التقنية  امل��ب��ادرات 
ملواد توعوية اإر�سادية عرب و�سائل التوا�سل 

الجتماعي مبختلف اأن�سطتها. 
حائل  بجامعة  ال��ط��ال��ب  �سكر  ك��ذل��ك 
على  خالد  امللك  جامعة  امل�سيعيد،  ح�سني 
نيابة  األ��ق��اه��ا  كلمة  يف  امللتقى،  ه��ذا  اإق��ام��ة 
اأهمية  اإلى مدى  اأ�سار فيها  امل�ساركني،  عن 
ودورات  جل�سات  م��ن  يحتويه  وم��ا  امللتقى 
الفكري  الأم���ن  حتقيق  يف  ت�سهم  تدريبية 
وامل��واط��ن��ة ال��رق��م��ي��ة يف ب����ادرة وط��ن��ي��ة من 

اإحدى اأهم واأعرق اجلامعات ال�سعودية.
الفتتاح على  اطلع ح�سور حفل  كما 
عر�ض مرئي يحكي تو�سع �سبكات التوا�سل 
يجب  ال��ذي  الرقمي  وال��وع��ي  الجتماعي، 

اأن يت�سلح به املجتمع. ويف ختام احلفل قدم 
معايل مدير اجلامعة درعا تذكاريا ل�سمو 
الأم����ر �سيف امل��ل��ت��ق��ى، ك��م��ا ك���رم اجل��ه��ات 

املنظمة وامل�ساركة.
امللكي  ال�سمو  ���س��اح��ب  ق���دم  ذل���ك  ب��ع��د 
الأمر الدكتور في�سل بن حممد بن نا�سر 
اآل �سعود، اأولى جل�سات امللتقى والتي حملت 
املتطرفة  اجلماعات  جتنيد  »اأ�ساليب  عنوان 
الإلكرتونية«،  املن�سات  خ��ال  م��ن  لل�سباب 
حدين  ذو  �ساح  التقنية  اأن  اإل��ى  فيها  اأ���س��ار 
ويجب التعامل معها بفكر عال، وا�ستعر�ض 
م���راح���ل ا���س��ت��خ��دام امل��ن�����س��ات الإل��ك��رتون��ي��ة 
املتطرفني، وم��ا يجب احل��ذر منه،  من قبل 
و����س���رورة ت��وع��ي��ة الأج���ي���ال ح���ول م��ا يتعلق 
مواقع  عرب  الإرهابية  التنظيمات  باأ�ساليب 

التوا�سل احلديثة و�سبكات الإنرتنت.
ك��م��ا زار ���س��م��و الأم�����ر ع��ل��ى ه��ام�����ض 
ف��ع��ال��ي��ات امل��ل��ت��ق��ى م��ق��ر ���س��ح��ي��ف��ة »اآف�����اق« 

ال�������س���ادرة ع���ن اجل���ام���ع���ة ي���راف���ق���ه م��دي��ر 
ا�ستقباله  يف  وك����ان  وال����وك����اء،  اجل��ام��ع��ة 
�سويل  علي  الدكتور  الأ�ستاذ  العام  امل�سرف 
التقى خال  التحرير، كما  القرين وهيئة 
ال���زي���ارة ط���اب ق�����س��م الإع�����ام امل��ت��درب��ني 
اآل���ي���ة العمل  ال�����س��ح��ي��ف��ة، م��ط��ل��ع��ا ع��ل��ى  يف 
وت�سلم  م��وؤخ��را،  حققتها  ال��ت��ي  وامل��ن��ج��زات 
اأي�����س��ا خ����ال ال����زي����ارة م���ن م��ع��ايل م��دي��ر 
اجل���ام���ع���ة ال��ع�����س��وي��ة ال��ف��خ��ري��ة لأوق�����اف 
�سم  امللتقى  اأن  يذكر  خالد.  امللك  جامعة 
6 جل�سات علمية على مدى يومني. اإ�سافة 
اإلى دورة تدريبية ت�ستهدف روؤ�ساء الأندية 

الطابية وم�سريف الوفود امل�ساركة.

عبدالعزيز رديف

متابعات: صفحات 15-12
آفاق مصورة: صفحتي 17-16

كش��ف بح��ث جدي��د أن أكث��ر م��ن 90٪ م��ن 
اإليص��االت والفواتير تحوي م��واد كيميائية 
ترتبط بالعقم والتوحد ومرض الس��كري من 

النوع 2.
ووفق��ا لتقرير نش��رته صحيفة ديلي ميل  
البريطاني��ة، فق��د وجدت دراس��ة أمريكية أن 
 ،BPS وبديله الصحي ،BPA المركب العضوي
يضاف��ان إلى 93% من اإليص��االت في المتاجر، 
مع وجود 2% منها فقط بدون طالء كيميائي 

على اإلطالق.
وأدت المخ��اوف الصحي��ة إل��ى اس��تبدال 
BPA ب��� BPS. ومع ذلك، تش��ير األدلة إلى أن 

المركب البديل يعطل نمو الرضع في الرحم.
وتوج��د ه��ذه المركب��ات، الت��ي تض��اف 
إل��ى اإليص��االت، لجعل الكتاب��ات قاتمة اللون 
دون اس��تخدام الحب��ر، ف��ي زجاج��ات المي��اه 

البالستيكية وحاويات المواد الغذائية أيضا.
إدارة األغذي��ة واألدوي��ة  وق��د حظ��رت 
زجاج��ات  ف��ي   BPA اس��تخدام  األمريكي��ة 
األطف��ال، بينما تحظ��ر المفوضي��ة األوروبية 
إضافة هذه المادة الكيميائية إلى اإليصاالت، 

ابتداء من عام 2020.

خطر قاتل تنقله اإليصاالت! العالم
 +
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توجيه بإكمال الدراسات إلطالق أعمال اإلنشاء في الربع األول من 2019
برئاسة ولي العهد.. »المجلس التأسيسي« يوجه

بالبدء في تطوير »خليج نيوم«
وافق املجل�ض التاأ�سي�سي لنيوم يف اجتماعه 
الأخ�����ر ب��رئ��ا���س��ة ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي 
العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  حممد  الأم��ر 
ال����وزراء  ن��ائ��ب رئ��ي�����ض جمل�ض  ال��ع��ه��د  ويل 
ال�ستثمارات  �سندوق  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
ال����ع����ام����ة، ع���ل���ى امل���ف���ه���وم ال����س���رتات���ي���ج���ي 
للمخطط العام ملنطقة »خليج نيوم«، اأولى 
يف  تطويرها  �سيتم  التي  امل��اأه��ول��ة  املناطق 
ن��ي��وم. ووج���ه امل��ج��ل�����ض ب��اإك��م��ال ال��درا���س��ات 
لإطاق اأعمال الإن�ساء والتطوير يف الربع 
اجل���اري 2019، حيث من  ال��ع��ام  م��ن  الأول 
امل��ت��وق��ع اأن ي��ت��م اف��ت��ت��اح ع���دد م��ن امل��راف��ق 
الأ���س��ا���س��ي��ة واحل��ي��وي��ة ل��ل��وج��ه��ة م��ع نهاية 
ال��ع��ام، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى حت��وي��ل م��ط��ار نيوم 
اإلى مطار جتاري ي�ستقبل رحات  احلايل 
املرحلة  اأع��م��ال  تنتهي  اأن  ع��ل��ى  منتظمة، 

الأولى من اخلليج يف 2020.
وق������ال ال���رئ���ي�������ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ن��ي��وم 
 2019 ال��ع��ام  »اإن  الن�سر  نظمي  امل��ه��ن��د���ض 
���س��ي�����س��ك��ل ع���ام���ة ف���ارق���ة يف رح���ل���ة ن��ي��وم، 
املراحل  اإل��ى  لانتقال  الآن  ن�ستعد  ونحن 
الإن�سائية لتهيئة منطقة »خليج نيوم« التي 
والعمل  للعي�ض  ج��دي��دا  مفهوما  �ستقدم 
تكون من�سة جلذب نخبة العقول يف العامل 

لإيجاد قطاعات اقت�سادية واعدة«.

ت��ط��وي��ر  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  واأو�����س����ح 
»خ��ل��ي��ج ن���ي���وم« ت��رت��ك��ز ع��ل��ى اأرب������ع رك��ائ��ز 
الأولى هي توفر جتربة معي�سة  اأ�سا�سية، 
وج����ودة ح��ي��اة م��ث��ال��ي��ة ل��ل��ع��وائ��ل، وال��ث��ان��ي��ة 
ه���ي اإي���ج���اد اأ���س��ل��وب ح��ي��اة راق وم��ن��ظ��وم��ة 
الركيزتان  متثل  فيما  وترفيهية،  �سياحية 
البتكار  م��راك��ز  دع��م  يف  وال��راب��ع��ة  الثالثة 
ومراكز الإب��داع من اأجل حتقيق الأه��داف 

القت�سادية لنيوم.
واأكد اأنه بالن�سبة ملراكز البتكار، فهي 
ت��دع��م الق��ت�����س��اد ال��ق��ائ��م ع��ل��ى امل��ع��رف��ة يف 
قطاعات متعددة كالإعام وال�سحة، فيما 
توجهاته  بكل  الفن  الإب���داع  م��راك��ز  تدعم 
و����س���وره م���ن اأج�����ل ت��ك��وي��ن ه���وي���ة خ��ا���س��ة 
الأرب��ع  الركائز  اأن هذه  اإل��ى  بنيوم، م�سراً 
�ستنعك�ض على كامل اأعمال تطوير امل�سروع 
ال�سمة  هي  ال�ستدامة  و�ستكون  املختلفة، 

الأ�سا�سية له.
ويحتوي »خليج نيوم« وهو نافذة نيوم 
بي�ساء  �سواطئ  على  ال��ع��امل،  على  الأول���ى 
ن��ق��ي��ة وم���ن���اخ م��ع��ت��دل، وب��ي��ئ��ة ا���س��ت��ث��م��اري��ة 
جاذبة يقودها �سندوق ال�ستثمارات العامة 
اإل����ى ج��ان��ب  م��ل��ي��ار دولر  م���ن 500  ب���اأك���ر 

امل�ستثمرين املحليني والدوليني.
لإي��ج��اد  ن��ي��وم  اأه����داف  م��ع  وان�سجاما 

ح���ل���ول م��ب��ت��ك��رة ل��ل��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت��واج��ه 
الإن�سانية، مت ت�سميم م�سروع »خليج نيوم« 
اأهمها  من  التي  م�ستدامة،  حلول  لتوفر 
الإن�سان  �سحة  لتعزيز  مثالية  بيئة  ب��ن��اء 
بيئة  لتحديات  ح��ل��ول  واإي��ج��اد  ورف��اه��ي��ت��ه، 
ال��ق��ادم  الأع���م���ال، وت��وف��ر تقنيات اجل��ي��ل 
الرقمية  العلوم  اأح���دث  وتطبيق  للتنقل، 
يف خمتلف جوانب احلياة، اإ�سافة لتطوير 
م��ن��ظ��وم��ة ع��م��ران��ي��ة ذك���ي���ة وب��ن��ي��ة حتتية 
متقدمة، لت�سكل جمتمعة وجهة م�ستقبلية 

فريدة هي الأولى من نوعها يف العامل.
وتعد املنطقة م�سروعا �سديقا للبيئة 
م��ن ال���درج���ة الأول�����ى، ف��ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال 
الطاقة من م�سادر متجددة،  �سيتم توليد 
التخل�ض  دون  امل��ي��اه  حتلية  �ستتم  وك��ذل��ك 
بالبيئة  ���س��ارة  خم��ل��ف��ات  اأو  م����واد  اأي  م��ن 
ال��ب��ح��ري��ة، وال��ت��اأك��د ك��ذل��ك م��ن احل���د من 

النبعاثات الكربونية.
اخل�سائ�ض  على  احلفاظ  �سيتم  كما 
البيئة املتميزة للمنطقة، وحماية وحت�سني 
ال��ن��ظ��ام ال��ب��ي��ئ��ي ال��ف��ري��د ل��ه��ا ع��رب تطبيق 
على  للحفاظ  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 
والربية  البحرية  واحل��ي��اة  املنطقة  جمال 
ال��ف��ري��دة وامل��ن��اط��ق ال��رتاث��ي��ة ال��ت��ي �سيتم 

حمايتها لاأجيال القادمة.



برنامج الجامعة الصحي 
والتثقيفي والتوعوي

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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ال�سحي  ال�سنوي  برناجمها  ب��اإط��اق  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة  تت�سرف 
والتثقيفي والتوعوي يف دورته ال�سابعة، حتت رعاية �ساحب ال�سمو 
اأم��ر منطقة ع�سر،  الأم��ر تركي بن طال بن عبدالعزيز  امللكي 
والذي يتم هذا العام يف حمافظة بارق، �سمن منظومة من املحافظات 

التي مت تنفيذ هذا الربنامج فيها خال ال�سنوات املا�سية.
وي��ع��د ه��ذا ال��ربن��ام��ج م��ن اأجن���ح واأه���م ال��ربام��ج ال��ت��ي تنظمها 
اجلامعة يف خدمة املجتمع املحلي، حيث يتم توظيف كافة اإمكانيات 
اجلامعة لتقدمي برامج وخدمات متنوعة لأهايل منطقة بارق وما 

حولها من املحافظات واملراكز.
رئي�سة وجل��ان فرعية حتت  وعملت اجلامعة من خ��ال جل��ان 
وكالة اجلامعة للجودة والتطوير وغرها من اجلهات خال الأ�سهر 
املا�سية يف بلورة الت�سور التنفيذي للربنامج وا�ستدعاء كافة اجلهات 
اخلدمية والتعليمية للم�ساركة يف هذا الربنامج، الذي ي�سمل ثاثة 
قطاعات عري�سة من اخلدمات ال�سحية والتثقيفية والتوعوية، مبا 
الأه��ايل من اخلدمات  احتياجات  درا�سات م�سحية لتحديد  يف ذلك 
احتياجات  متابعة  من  املنطقة  يف  التنفيذية  الأج��ه��زة  ت�ساعد  التي 

الأهايل من املواطنني واملقيمني.
امل��ل��ك خ��ال��د يف تهامة يف هذا  ف��رع جامعة  اأن�����ض ج��ه��ود  كما ل 
حمايل  هما  رئي�ستني  حمافظتني  ب��ني  يقع  ال��ف��رع  لكون  الربنامج 
اإل��ى فهم  اأق��رب  العلمية  واأق�سامه  كلياته  والفرع من خ��ال  وب��ارق، 

الحتياجات والتطلعات لأهايل تلك املنطقة.
وختاما اأتوجه ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمر تركي بن طال بن 
الربنامج،  لهذا  �سموه  رعاية  على  ع�سر  منطقة  اأم��ر  عبدالعزيز، 
ون�ساطات  برامج  لكافة  دعمها  املنطقة  اأم���ارة  من  م�ستغربا  ولي�ض 

اجلامعة.

يحيى التيهاني
 

اع���ت���م���د الأم���������ر ت����رك����ي ب�����ن ط������ال ب��ن 
م��ن��ط��ق��ة  اأم������ر  ����س���ع���ود،  اآل  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
الكرامة«  »�سدر  وفعاليات  برنامج  ع�سر 
مب��ح��اف��ظ��ة حم���اي���ل خ����ال ال���ف���رتة 14-

حم��اور  ع���دة  ع��ل��ى  وت��رت��ك��ز   ،1440/5/25
ال�سياحة  تنمية  يف  ت�ساهم  ا�سرتاتيجية 
ال���داخ���ل���ي���ة ل���ه���ذا ال���وط���ن وت���ع���زي���ز عمق 
وتخليداً  و�سعبها  ال��ق��ي��ادة  ب��ني  ال��ت��وا���س��ل 
لل�سهداء والتفاخر بهم ويف تنمية املاآثر يف 

كل املحافظات وتنمية ال�سياحة. 
وذلك من خال تنفيذ عدة فعاليات 
ثقافية واج��ت��م��اع��ي��ة مب��ح��اي��ل لإظ��ه��ار ما 
مت��ت��ل��ك��ه امل��ن��ط��ق��ة م���ن م�������وروث، وك��ذل��ك 
اإق��ام��ة دورة ري��ا���س��ي��ة ل��ك��رة ال��ق��دم ب��ن��ادي 

ال�سهيد لتكون حا�سنة لكافة اأندية ع�سر 
اإظهار  خالها  من  ي�ستطيعون  الريا�سية 
ع�سر  لأندية  التحتية  البنية  تقدم  مدى 
م�ستقبلية  اأح����داث  ل�ست�سافة  وتاأهيلها 
حاجات  م��ن  الكثر  اإ�سباع  وك��ذل��ك  دائ��م��ة 
ال�سباب و بناء عاقات اجتماعية بني اأبناء 

املنطقة بطريقة اإيجابية.  
ك���ام���ل  ب�����رن�����ام�����ج  اإع�������������داد  ك����م����ا مت 
ب���در بن  ل��اأم��ر  اأم�����س��ي��ة �سعرية  لإق��ام��ة 
عبداملح�سن، تقام على م�سرح جادة حمايل 
الوطنية  املنا�سبات  ب��ارز يف  دور  م��ن  ل��ه  مل��ا 
ال��ت��ي اأ���س��ل��ت ال�����س��ع��ر ب��ال��وط��ن وح��ب��ه بكل 
تفا�سيله واحلنني له والإعجاب والتفاخر 

به والدفاع عنه يف كل املنا�سبات. 
وي��ح��ر���ض الأم�����ر ت��رك��ي ب���ن ط��ال 
كل  ت�سخر  على  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

وفعالياته  احل��دث  هذا  لإجن��اح  الإمكانات 
تظهر  واأن  ال��ف��ري��ق،  روح  ا���س��ا���س��ه��ا  ب��ه��م��ة 
ب��ال�����س��ك��ل ال���ائ���ق، م���ن خ����ال اجل��اه��زي��ة 
الفعاليات  ال��ع��م��ل وم��واق��ع  ل��ف��رق  ال��ت��ام��ة 
وال��ت��ي  ال�����زوار،  الإي�����واء ل�ستقبال  ول����دور 

تقدم لهم خال هذه الفرتة.  
ويوؤكد رئي�ض اللجنة حمافظ حمايل 
حممد ابن لبده  على اأن املحافظة تهدف 
لأن تكون وجهة �سياحية رئي�سية على مدار 
العام وفق خطط ا�سرتاتيجية تنفذ بعناية 
املوارد  اأهمها  ُبنيت على عدة م�سادر  تامة 
الب�سرية والطبيعية والرتاثية والثقافية، 
لت�سكيل �سياحة م�ستدامة مبنطقة ع�سر 
، م��ل��ت��زم��ة ب��ال��ق��ي��م الإ���س��ام��ي��ة وال����رتاث 
ال���ث���ق���ايف ب��امل��ن��ط��ق��ة و���س��ت��ك��ون ال��ف��ع��ال��ي��ات 

مفاجاأة تفرح اجلميع، باإذن اهلل.

برعاية 
أمير عسير 
..محافظة 
محايل تحتضن 
فعاليات 
»صدر 
الكرامة«



أخبار الجامعة

أمير عسير يرعى انطالق فعاليات برنامج الجامعة
الصحي والتثقيفي والتوعوي بمحافظة بارق

سارة القحطاني

ب��رع��اي��ة اأم����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر �ساحب 
ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم����ر ت��رك��ي ب��ن ط��ال 
ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، ح��ف��ظ��ه اهلل، اأط��ل��ق��ت 
اجلامعة موؤخرا فعاليات الدورة ال�سابعة 
م���ن ب��رن��اجم��ه��ا ال�����س��ح��ي وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي 
وال���ت���وع���وي مب��ح��اف��ظ��ة ب������ارق، وال����ذي 
تقدمي  اإل��ى  اجلامعة من خاله  تهدف 
واملراكز  والقرى  للمحافظات  خدماتها 

التابعة واملجاورة للمحافظة اأي�سا.
واأو�����س����ح م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب���ن رج����اء اهلل 
الربنامج  على  ال��ع��ام  امل�سرف  ال�سلمي، 
الأح��د  انطلقت  الربنامج  فعاليات  ب��اأن 
و�ست�ستمر  الأول�����ى،  ج��م��ادى   7 امل��ا���س��ي 
اأن  اإلى  اأ�سار  اإلى 2 جمادى الآخ��رة، كما 
اأ�سبوعا  خطته  �سمن  ي�سم  ال��ربن��ام��ج 
العديد  خاله  اجلامعة  ت�ستنفر  مكثفا 
م����ن ق���ي���ادات���ه���ا وخم��ت�����س��ي��ه��ا ل��ت��ق��دمي 

وتثقيفية  وت���وع���وي���ة  ���س��ح��ي��ة  خ���دم���ات 
ملجتمع بارق واملراكز والهجر التابعة لها 
عرب خميمها املتنقل وذلك خال الفرتة 

من 5 - 9 جمادى الآخرة.
تنظيم  اأن  على  ال�سلمي  اأك���د  كما 
ه���ذا ال��ربن��ام��ج ل��ل�����س��ن��ة ال�����س��اب��ع��ة على 
اإط���ار �سعي اجلامعة  ي��اأت��ي يف  ال��ت��وايل، 
واأهدافها  ور�سالتها  روؤيتها  حتقيق  اإلى 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة م����ن خ�����ال ت��ع��م��ي��ق 
ال���ع���اق���ة وال�������س���راك���ة م����ع م��وؤ���س�����س��ات 
امل��ت��ع��ددة،  احتياجاته  وتلبية  املجتمع، 
���س��ي��ب��داأ  ال����ربن����ام����ج  اأن  اإل������ى  م�������س���را 
وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ب��ت��ق��دمي 
وبرامج تطويرية يف املدرا�ض والإدارات 
ومعار�ض  تطوعية  واأع��م��ال  احلكومية 
كما  و�سعرية،  اأدب��ي��ة  واأم�سيات  توعوية 
امل��دي��ن��ة  ا���س��ت�����س��اري��ني م��ن  زي����ارة  �ستتم 
الطبية للمراكز ال�سحية يف املحافظة، 
وك���ذل���ك ع����ي����ادات الأ����س���ن���ان وع���ي���ادات 
�سحية متنقلة و�سيدلية تقدم العديد 

م��ن الأدوي�����ة امل��ج��ان��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإق��ام��ة 
لتقدمي جميع اخلدمات  عيادات طبية 

الازمة، وخمتربات ومعامل اأ�سعة.
للتطوير  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  واأب�����ان 
واجل��������ودة ن���ائ���ب امل�������س���رف ال����ع����ام ع��ل��ى 
ال��ربن��ام��ج ال��دك��ت��ور م���رزن ب��ن عو�سة 
���س��ي�����س��ه��د  ال���ربن���ام���ج  اأن  ال�������س���ه���راين، 
ت���ق���دمي ع����دد م���ن ال���ع���رو����ض امل��رئ��ي��ة، 
وم�����س��وح��ات م��ي��دان��ي��ة، ب��ه��دف الط��اع 
واملراكز  بارق  حمافظة  احتياجات  على 
ل��ه��ا، م��وؤك��دا  التابعة  وال��ق��رى وال��ه��ج��ر 
ج��ه��وده��ا  ك��اف��ة  �ست�سخر  اجل��ام��ع��ة  اأن 
وط��واق��م��ه��ا ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا لأه���ايل 
حم��اف��ظ��ة ب������ارق، مب�����س��ارك��ة ع����دد من 
ال���ك���ل���ي���ات وال�����ع�����م�����ادات، م���ن���ه���ا: ك��ل��ي��ة 
الطب،  وكلية  الدين،  واأ�سول  ال�سريعة 
القبول  وع��م��ادة  الأ���س��ن��ان،  ط��ب  وكلية 
وال��ت�����س��ج��ي��ل، وك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
املجتمع،  خ��دم��ة  وع��م��ادة  التطبيقية، 
وك��ل��ي��ة ال���ل���غ���ات وال���رتج���م���ة، وامل��دي��ن��ة 

التمري�ض، وكليات فرع  الطبية، وكلية 
اجلامعة يف تهامة.

م����ن ج��ه��ت��ه اأ�����س����ار ع��م��ي��د خ��دم��ة 
املجتمع والتعليم امل�ستمر الدكتور عمر 
ال��ربن��ام��ج يهدف  اأن  اإل���ى  ع��ل��وان عقيل 
باأولويات  وتعريفه  املجتمع  توعية  الى 
املجتمع  واإك�����س��اب  ال�سحية،  امل�سكات 
كيفية املحافظة على ال�سحة ب�سكل عام، 
وتقدمي اخلدمات ال�سحية التي حتفظ 
وتعزز �سحة املجتمع، وتقدمي اخلدمات 
العاجية املتقدمة والأن�سطة والن�سرات 
املجتمعية  ال�سراكة  وتقدمي  ال�سحية، 
اأو م�سقة، وال���س��ت��ف��ادة من  ع��ن��اء  ب���دون 
اخل�������ربات ال��ط��ب��ي��ة امل����وؤه����ل����ة، وت��ع��زي��ز 
وزي��ادة  عامة،  ب�سفه  ال�سحية  الثقافة 

الإر�ساد التوعوي والتثقيفي.
ف��ي��م��ا ����س���ارك���ت ع����م����ادة ال��ت��ط��وي��ر 
اأول��ى  الأك��ادمي��ي واجل���ودة باجلامعة يف 
الثقايف  اجل��ان��ب  يف  ال��ربن��ام��ج  فعاليات 
بعنوان  تدريبيني،  برناجمني  بتقدمي 

الإداري�������ة  ل��ل��ق��ي��ادة  الأول�����وي�����ات  »اإدارة 
عميد  قدمها  املحافظة«  يف  والتعليمية 
الدكتور  واجل���ودة  الأك��ادمي��ي  التطوير 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ه��اج��ري، حم��اف��ظ ب��ارق 
وروؤ�����س����اء امل���راك���ز وع����دد م���ن ال��ق��ي��ادات 
باملنطقة،  والأمنية  والتعليمية  الإدارية 
وه����دف����ت ال��������دورة اإل������ى ال���ت���ع���رف ع��ل��ى 
م��ن خال  اإدارت���ه���ا  الأول���وي���ات وكيفية 

النماذج الإدارية العاملية.
وج�����اءت ال������دورة ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��ن��وان 
قدمها  التعليم«  يف  ال�ساملة  »اجل����ودة 
وك���ي���ل ع����م����ادة ال���ت���ط���وي���ر الأك�����ادمي�����ي 
واجل�����ودة ال��دك��ت��ور ���س��ع��ي��د ���س��ع��د ه���ادي 
اأك��ر من ثاثني متدربا، من  بح�سور 
تربويني،  )م�سرفني  التعليم  من�سوبي 
ال��دورة  وهدفت  ومعلمني(،  وقياديني، 
التعليم  يف  اجل���ودة  مفهوم  اإي�ساح  اإل��ى 
اإن�ساء  يف  التعليم  وزارة  وج��ه��ود  ال��ع��ام، 
والإدارة  والتخطيط  للتطوير  وك��ال��ة 

العامة للجودة وقيا�ض الأداء.

ق���د حقق  ال���ربن���ام���ج  اأن  ُي���ذك���ر 
ال�ست  ال�سنوات  يف  متتالية  جناحات 
املا�سية، حيث جتاوز عدد امل�ستفيدين 
قحطان  بتهامة  الأول  الربنامج  يف 
اأكر من 18563 ن�سمة، كما �سعى يف 
حمافظة  تغطية  اإل��ى  الثانية  دورت��ه 
ل��ه��ا؛ حيث  ال��ت��اب��ع��ة  وامل���راك���ز  تثليث 
ب���ل���غ ع�����دد امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن اأك������ر م��ن 
ال��ذي��ن  ن�����س��م��ة، وو���س��ل ع���دد   15239
ا���س��ت��ف��ادوا م���ن ال��ربن��ام��ج يف دورت���ه 
ال��ث��ال��ث��ة مب��ح��اي��ل ع�����س��ر اأك����ر من 
26295  ن�سمة، وبلغ عدد امل�ستفيدين 
م������ن ال�����ربن�����ام�����ج ال�������راب�������ع مب���رك���ز 
امل���ج���اردة 57646  ث���رب���ان مب��ح��اف��ظ��ة 
من  امل�ستفيدين  ع���دد  وب��ل��غ  ن�����س��م��ة، 
الربنامج اخلام�ض مبركز احلري�سة 
اأملع  37678  ن�سمة،  مبحافظة رجال 
الربنامج  من  امل�ستفيدين  عدد  وبلغ 
اأك���ر من  بلل�سمر  ال�����س��اد���ض مب��رك��ز 

36500 م�ستفيد.

العدد 243  |  21 جمادى األول 1440  |  27 يناير 2019



أخبار الجامعة

الجامعة و »أحوال عسير«
يبحثان سبل التعاون

عبدالعزيز رديف

الثاثاء  ال�سلمي،  اهلل  رج��اء  ب��ن  فالح  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة  مدير  معايل  ا�ستقبل 
ال�ما�سي، مبكتبه يف مقر اجلامعة الرئي�ض باأبها، �سعادة مدير عام الأحوال املدنية مبنطقة 
بني  التعاون  �سبل  لبحث  اجتماًعا  عقدا  حيث  ال��ق��رين،  �سعيد  ب��ن  قا�سم  الأ���س��ت��اذ  ع�سر 

اجلهتني.
ورحب معايل املدير يف بداية اللقاء ب�سعادة مدير عام الأحوال املدنية مبنطقة ع�سر، 
اإدارت��ه يف جم��الت خدمة املجتمع من خال فتح �سبل التعاون مع كافة  مثمنا له جهود 
القطاعات احلكومية والأهلية، لتقدمي خدمات عالية امل�ستوى للمجتمع وب�سكل متوا�سل.

تقدمي  يف  ي�سهم  فيما  اجلهتني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  �سبل  مناق�سة  ال��ل��ق��اء  خ��ال  وج���رى 
خال  م��ن  وذل��ك  الن�سائي،  للعن�سر  الوطنية  الهوية  ا�ستخراج  لإج����راءات  الت�سهيات 
مواعيد  دون  الطالبات  ل�ستقبال  وذل��ك  املدنية،  الأح���وال  مبكاتب  »ك��اون��رت«  تخ�سي�ض 

م�سبقة وت�سهيل خدمتهن.
وت�سمل املقرات التي �سيتم تخ�سي�ض »كاونرتات« الأحوال فيها كا من مدينة اأبها 
ظهران  حمافظة  اإل��ى  بالإ�سافة  عبيدة،  و�سراة  رفيدة،  واأح��د  م�سيط،  خمي�ض  وحمافظة 

اجلنوب، ورجال اأملع، وكذلك حمافظة حمايل ع�سر، واملجاردة.
ح�سن  على  اجلامعة  مدير  معايل  الأح���وال  ع��ام  مدير  �سعادة  �سكر  اللقاء  ختام  ويف 
متميزة  خدمات  مكاتبها  خ��ال  من  باملنطقة  الأح���وال  اإدارة  تقدم  اأن  اآم��ًا  ال�ستقبال، 
للم�ستفيدات منها، واأن ي�ستمر التعاون فيما بني اجلهتني خلدمة جمتمع منطقة ع�سر، 

كما ثمن معايل مدير اجلامعة ل�سعادته زيارته وحر�ض اإدارته على التعاون مع اجلامعة.

توقيع اتفاقية رعاية
مع مؤسسة المبطي الوقفية

عبدالعزيز رديف

اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  برعاية 
ال�سلمي وقعت وحدة الأن�سطة التوعوية والثقافية بكلية ال�سريعة، 
رعاية  بهدف  الوقفية  املبطي  موؤ�س�سة  مع  وت��ع��اون  رعاية  اتفاقية 
وعمداء  وك��اء  من  عدد  بح�سور  وذل��ك  واأن�سطتها،  الوحدة  برامج 

اجلامعة ب�سيافة مبنى الإدارة باملدينة اجلامعية )قريقر(.
ومّثل طريف توقيع التفاقية من اجلامعة رئي�ض وحدة الأن�سطة 
ورئي�ض  ال�سرحاين،  مرعي  بن  �سعيد  الدكتور  والثقافية  التوعوية 
جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة املبطي الوقفية الدكتور عمر بن �سعيد املبطي.

وقد ركزت بنود التفاقية على رعاية برامج الوحدة خال العام 

اإ�سراف معهد البحوث والدرا�سات ال�ست�سارية  احلايل، وذلك حتت 
باجلامعة، وبدورها تقدم وحدة الأن�سطة التوعوية والثقافية بكلية 
ال�سريعة العديد من الربامج التوعوية الثقافية ملن�سوبي اجلامعة، 
اإلى  اإ�سافة  املجتمع،  بخدمة  تعنى  اأخ��رى  ثقافية  توعوية  وبرامج 

الربامج التوعوية الثقافية العاملية.
القيم  تعزيز  اإل��ى  تهدف  براجمها  الوحدة من خال  اأن  يذكر 
واملجتمع وفق منهج  �سرائح اجلامعة  كافة  الإ�سامية بني  واملبادئ 
العقيدة  على  القائم  والع��ت��دال  الو�سطية  منهج  وتر�سيخ  معتدل، 
ال�سرعي  الوعي  ون�سر  احلنيف،  للدين  ال�سليم  والفهم  ال�سحيحة 
والفكر ال�سليم لق�سايا الع�سر، اإ�سافة اإلى تعزيز روح ال�سراكة بني 

اجلامعة واجلهات املختلفة، داخل اململكة وخارجها.

إجازة 93 ملخصا بحثيا
في ملتقى الجامعة العلمي 

الثالث بتهامة
عبدالعزيز رديف

اأنهت اجلامعة ممثلة بكلية العلوم والآداب مبحايل ع�سر )فرع اجلامعة بتهامة( 
العلمي  امللتقى  يف  امل�ساركة  يف  الراغبني  قبل  م��ن  امللخ�سات  ا�ستقبال  مرحلة 
خال  التنمية«،  يف  ودوره��ا  »العلوم  عنوان  حتت  �سيقام  ال��ذي  الثالث،  ال�سنوي 
الفرتة 6-7 رجب 1440، برعاية معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح بن 

رجاء اهلل ال�سلمي.
�سائر  يف  ملّخ�سا   115 امل�ساركة  الأب��ح��اث  مللخ�سات  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  وبلغ 
املحاور، اأجيز منها 93 ملخ�سا، وا�ستبعد منها 22 لعدم خ�شوعها ل�شروط امللتقى 

التي مت اإعانها.
واأكد عميد كلية العلوم والآداب بفرع اجلامعة يف تهامة الدكتور اإبراهيم اآل 
قايد ع�سري، اأن امللتقى حظي باإقبال ملحوظ من قبل الأكادمييني من داخل 
اجلامعة وخارجها للم�ساركة يف امللتقى يف ن�سخته الثالثة وذلك يف جميع املحاور، 
اإلى اأن امللخ�سات التي متت اإجازتها مت حتكيمها من قبل اللجنة العلمية  لفتاً 

اخلا�سة باملوؤمتر حتكيما مبدئيا.
اأعمالها  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة  ب���داأت  العلمية  اللجنة  اأن  ق��اي��د  اآل  واأو���س��ح 
تاريخ  حتى  امللتقى  يف  امل�ساركة  العلمية  البحوث  كامل  ا�ستقبال  يف  واملتمثلة 
1440/6/10، اإ�شافة اإلى حتكيمها التحكيم النهائي وفق ال�شروط املعلنة لقبول 

الأبحاث العلمية امل�ساركة يف امللتقى.
يذكر اأن امللتقى ي�سمل حماور متعددة يف خمتلف التخ�س�سات منها العلوم 
املعلومات،  ونظم  والريا�سيات،  الإجنليزية،  واللغة  العربية،  واللغة  ال�سرعية، 

والفيزياء، والكيمياء، والقت�ساد املنزيل.
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أخبار الجامعة

مدير الجامعة يرعى حفل تكريم
هيئة التدريس والموظفين

عبدالعزيز رديف

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  رعى 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، 
�سوؤون  عمادة  حفل  املا�سي،  الأربعاء 
واملوظفني  التدري�ض  هيئة  اأع�����س��اء 
ال�����س��ن��وي اخل��ا���ض ب��ت��ك��رمي موظفي 
ال����ع����م����ادة امل���ت���م���ي���زي���ن حت����ت ���س��ع��ار 
املدينة  يف  الإدارة  ب�سيافة  »اإت��ق��ان«، 

اجلامعية )قريقر(.

وي�����اأت�����ي احل����ف����ل م�����ن م��ن��ط��ل��ق 
اإمي����ان ع��م��ادة ���س��وؤون اأع�����س��اء هيئة 
التدري�ض واملوظفني، باأهمية تثمني 
للموظفني  ال�سكر  وتقدمي  اجلهود، 
فيما  التناف�ض  روح  لبث  املتميزين، 
ب��ي��ن��ه��م، ح��ي��ث مت يف ب���داي���ة احل��ف��ل 
ا���س��ت��ع��را���ض ت��ق��ري��ر اإل���ك���رتوين عن 
اإجن����ازات ال��ع��م��ادة خ��ال ع��ام 1439، 
من�سوبي  بجهود  حتقيقها  مت  ال��ت��ي 
ال��ع��م��ادة وب��ت��م��ي��ز م��وظ��ف��ي ال��ع��م��ادة 

مدير  م��ع��ايل  و���س��ك��ر  ب��ه��م.  املحتفى 
ب��داي��ة  األ��ق��اه��ا يف  اجل��ام��ع��ة يف كلمة 
ال��ع��م��ادة،  ب��اأع��م��ال  القائمني  احل��ف��ل 
م�سيدا  بالتميز الذي حققوه خال 
اأثنى معاليه على  املا�سي، كما  العام 
ج���ه���ود ال���ع���م���ادة يف اإع������ادة ال��ه��ي��ك��ل��ة 
تطلعات  مع  لتتوافق  بها؛  اخلا�سة 

روؤية اململكة 2030.
وق������دم ع��م��ي��د �����س����وؤون اأع�������س���اء 
الأ�ستاذ  واملوظفني  التدري�ض  هيئة 

ال���دك���ت���ور حم��م��د ال��ب��ح��ري ���س��ك��ره 
مل���ع���ايل امل���دي���ر ع��ل��ى رع���اي���ت���ه حلفل 
للعمادة  املتوا�سل  ودع��م��ه  »اإت���ق���ان«، 
وك���اف���ة م��ن��ا���س��ط��ه��ا، م�����س��را اإل����ى اأن 
ال���ع���م���ادة ت�����س��ع��ى دوم����ا اإل����ى حتقيق 
ال��ت��م��ي��ز يف ك��اف��ة جم��الت��ه��ا، ���س��اك��را 
كل موظف عمل واجتهد يف العمادة 
للو�شول  ال��ع��م��ل  ���ش��غ��وط  متحمال 

اإلى ما مت اإجنازه.
كما د�سن معايل مدير اجلامعة 

�سمن فعاليات حفل »اإتقان« ال�سنوي 
املوظف«  »�سوت  الإل��ك��رتوين  املوقع 
اخل����ا�����ض ب��ا���س��ت��ق��ب��ال امل���اح���ظ���ات، 
التطويرية  وامل���ب���ادرات  وامل��ق��رتح��ات 

من قبل موظفي اجلامعة. 
الفائزين  ت��ك��رمي  ذل���ك مت  ب��ع��د 
على  املوظفني  م��ن  »اإت��ق��ان«  بجائزة 
الإدارات  وك��ذل��ك  ال��ع��م��ادة،  م�ستوى 
املتميزة بها والتي �سملت اإدارة �سوؤون 
امل��ت��ع��اق��دي��ن وك���ذل���ك وح����دة �سمان 

اإلى تكرمي القيادات  اإ�سافة  اجلودة، 
الإدارية بالعمادة ، وتكرمي املوظفني 
م�سروع  يف  ال��ب��ارزة  اجلهود  اأ�سحاب 

»التحول الرقمي«. 
ت�سلم  ويف ختام فعاليات احلفل 
ن�سخة من  م��دي��ر اجل��ام��ع��ة  م��ع��ايل 
ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ن��وي ل��ع��م��ادة ����س���وؤون 
واملوظفني،  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 
ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى ن�����س��خ��ة م���ن دل��ي��ل 

الإجراءات الإدارية املحّدث.
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أخبار الجامعة

مناقشة بناء برنامج
ماجستير أصول الفقه المهاري

مع خبراء وجهات حكومية

تحويل أكثر من 600 طالب
وطالبة بين التخصصات الجامعية

سارة القحطاني

اأعلن���ت عم���ادة القب���ول والت�سجي���ل باجلامعة نتائ���ج التحوي���ل التناف�سي بني 
تخ�س�س���ات اجلامع���ة املختلفة؛ واأو�س���ح عميد القب���ول والت�سجيل باجلامعة 
الدكتور عبداملح�سن القرين اأن جميع عمليات التحويل متت ب�سكل اآيل، بدءا 
با�ستقب���ال الطلب���ات والتي جتاوزت الألف طلب من الط���اب والطالبات اإلى 
عملية الفرز وفق املعدل الرتاكمي للطاب والطالبات واملقاعد املتاحة التي 
حددته���ا الأق�س���ام العلمي���ة باجلامعة وانته���اء بتحقيق رغب���ات اأكر من 600 

متقدم ومتقدمة.
واأك���د الدكت���ور القرين اأن العم���ادة حر�ست على تطبيق نظ���ام ال�سرائح 
يف املع���دلت، مم���ا �ساه���م يف حتقيق رغبة الكث���ر من الط���اب والطالبات يف 
اختي���ار التخ�س����ض ال���ذي م���ن املمك���ن قبولهم فيه، وه���و ما يزيد م���ن ن�سبة 
حتقيق الرغبات لدى املتقدمني واملتقدمات عند املفا�سلة الآلية، م�سرا اإلى 
اأن العمادة حر�ست على التزامها مببداأ العدالة وال�سفافية يف عر�ض النتائج، 

مبا ي�سمن حقوق جميع املتقدمني.

أكثر من 40 اتفاقية
وشراكة نفذها معهد البحوث 

والدراسات االستشارية 
عبدالعزيز رديف

 عقد معهد البحوث والدرا�سات ال�ست�سارية باجلامعة منذ اإن�سائه اأكر من 
40 اتفاقي���ة تع���اون و�سراكة مع خمتل���ف القطاعات يف منطقة ع�سر وغرها 
م���ن مناط���ق اململكة، حتقيقا لأهم اأهداف املعهد واأهداف اجلامعة املتمثلة يف 

تقدمي خدمات علمية وبحثية للمجتمع.
واأو�س���ح وكي���ل معهد البح���وث والدرا�س���ات ال�ست�ساري���ة الدكتور ح�سن 
اأحم���د اآل طال���ع، اأن التفاقي���ات وال�س���راكات الت���ي عقده���ا اأو اأ�س���رف عليه���ا 
املعه���د من���ذ بداي���ة انط���اق اأعمال���ه ع���ام 2017 �سمل���ت �س���راكات واتفاقي���ات 
م���ع القطاع���ات احلكومي���ة املدني���ة والع�سكري���ة والأمنية واجله���ات اخلا�سة 
واجلمعي���ات اخلري���ة، بهدف تعزيز دور تع���اون اجلامعة مع تلك القطاعات، 
و�سم���ان ا�ستثم���ار املوارد امل�سرتكة بني اجلامعة وتل���ك اجلهات بكفاءة عالية، 
اإ�ساف���ة اإل���ى امل�ساهمة يف حتقيق روؤية 2030، ودف���ع عجلة التنمية يف املجتمع، 
وذل���ك يف املج���الت املرتبط���ة بدور اجلامع���ة جتاه الوط���ن واملجتمع وحتقيق 
تطلعات ولة الأمر حفظهم اهلل بالنهو�ض باملوؤ�س�سات التعليمية واجلامعات، 
وحتقي���ق تفاعله���ا م���ع املجتم���ع مب���ا يحق���ق ال�سال���ح الع���ام، ويجعله���ا ت���وؤدي 

ر�سالتها املنوطة بها. 
واأ�س���ار اآل طال���ع اإل���ى اأن جم���الت التع���اون ت�سم���ل الربام���ج العلمي���ة 
والأن�سط���ة والفعالي���ات، اإ�ساف���ة اإل���ى الإ�سه���ام يف تطوي���ر تل���ك القطاع���ات 
وخمرجاته���ا، وذل���ك ع���ن طري���ق برام���ج التطوي���ر والأبح���اث والدرا�س���ات 
امل�سرتكة، كما ت�سمل التفاقيات تبادل اخلربات وال�ست�سارات لبناء وتطوير 

قدرات جميع الأطراف يف كافة املجالت.
يذك���ر اأن معه���د البح���وث والدرا�س���ات ال�ست�سارية يعد املمث���ل الرئي�ض 
للجامع���ة يف اإدارة وتنفي���ذ البحوث والدرا�سات وال�ست�سارات واخلدمات التي 
تقدمه���ا للقطاع���ات اخلارجية من خ���ال عقود قانونية موثق���ة، اإ�سافة اإلى 
كونه اجلهة امل�سوؤولة ب�سكل عام عن التعاقد مع موؤ�س�سات املجتمع احلكومية 
واخلا�س���ة الإنتاجي���ة واخلدمي���ة التي ميك���ن لوحدات اجلامع���ة اأن تقدم لها 

ال�ست�سارات واخلدمات العلمية والبحثية.

عبدالعزيز رديف

اأ�سول  بق�سم  ممثلة  اجلامعة  نظمت 
الدين،  واأ�سول  ال�سريعة  بكلية  الفقه 
ل��ق��اء ت�����س��اوري��ا م���ع ع���دد م���ن روؤ����س���اء 
من  واخل����رباء  احلكومية  القطاعات 
وخارجها، مبقر  ع�سر  داخل منطقة 
)ق��ري��ق��ر(،  اجل��ام��ع��ي��ة  امل��دي��ن��ة  اإدارة 
ماج�ستر  ب��رن��ام��ج  ل��ب��ن��اء  للتح�سر 

اأ�سول الفقه املهاري اجلديد.
اأع�ساء الفريق  ا�ستقبال  وكان يف 
ال�ست�ساري بالنيابة عن معايل مدير 

اجل��ام��ع��ة، وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����س��وؤون 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك����ادمي����ي����ة الأ����س���ت���اذ 
ب��ن دعجم،  ب��ن حممد  �سعد  ال��دك��ت��ور 
روؤ�ساء  ال�ست�ساري  الفريق  �سم  وق��د 
حماكم ال�ستئناف واملحاكم ال�سرعية 
يف املنطقة ومدير فرع وزارة ال�سوؤون 
الإ���س��ام��ي��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة ورئ��ي�����ض ق�سم 
العامة  ب����الإدارة  الإ�سامية  الرتبية 
امل�ست�سارين  اإدارة  ورئ��ي�����ض  للتعليم 
ال�سوؤون  اإدارة  ورئي�ض  املنطقة  باإمارة 
القانونية باإدارة الأمن العام باملنطقة، 
للتقومي  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  وم�����س��ت�����س��ار 

والع���ت���م���اد الأك�����ادمي�����ي وع�������دًدا من 
اأ���س��ات��ذة اأ����س���ول ال��ف��ق��ه يف اجل��ام��ع��ات 

ال�سعودية وجامعة امللك خالد.
امل�سروع  على  امل�����س��رف  واأو���س��ح 
ال��ف��ق��ه �سابقا  اأ����س���ول  رئ��ي�����ض ق�����س��م 
اآل كردم،  الدكتور حممد بن متعب 
���س��م��ن  ي����اأت����ي  ال���ربن���ام���ج  ب���ن���اء  اأن 
م�سروع »واك��ب« للتحول الرباجمي 
ال������ذي ب����داأت����ه اجل���ام���ع���ة م����وؤخ����را؛ 
ملواكبة روؤية اململكة 2030، والإ�سهام 
يف تلبية متطلبات التنمية املتجددة 

يف املجتمع.

ي��ه��دف  ال���ربن���ام���ج  اأن  واأ�����س����اف 
اإل����ى خ��دم��ة ���س��وق ال��ع��م��ل ع��ن طريق 
حتويل املعارف الأ�سولية اإلى مهارات 
تائم من�سوبي القطاعات ذات ال�سلة 
وحت�������س���ن م����ن اأدائ�����ه�����م يف جم��ال��ه��م 

الوظيفي.
مناق�سة  ال��ل��ق��اء  خ����ال  وج�����رى 
امل�سمى  حيث  م��ن  ال��ربن��ام��ج  مكونات 
واجل�����ه�����ات امل�������س���ت���ف���ي���دة وال���ر����س���ال���ة 
والأه���������داف وامل���خ���رج���ات وامل����ق����ررات 
من  بعدد  املجتمعون  وخ��رج  وغرها، 

التو�سيات التي تري امل�سروع.
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الأك��ادمي��ي  التطوير  ع��م��ادة  اختتمت 
واجل��������������ودة ب����اجل����ام����ع����ة ب����راجم����ه����ا 
وع�سوات  لأع�ساء  املقدمة  التدريبية 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض ب��ال��ف�����س��ل ال��درا���س��ي 
احل������ايل،  اجل����ام����ع����ي  ل���ل���ع���ام  الأول 
من  اأك��ر  عددها  والبالغ  وفعالياتها 
ب��واق��ع )30(  ب��رن��اجم��ا وف��ع��ال��ي��ة،   80
دورة   )15( تقدمي  مت  تدريبية،  دورة 
�سملت  البنني،  لكليات  منها  تدريبية 
تدريبية  دورات   )4( و  ل���ق���اءات   )3(
باجلامعة  ال��ت��دري�����ض  هيئة  لأع�����س��اء 
 )4( و  اجل��دد  دورات لاأع�ساء   )3( و 
اجلامعة  مقر  خ��ارج  لاأع�ساء  دورات 
ال���رئ���ي�������ض، ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى ب��رن��ام��ج 
امل����راج����ع ال����داخ����ل����ي، وق�����د ب���ل���غ ع���دد 
التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  املتدربني 

والإداريني )490( متدربا.
ق��دم��ت  ال��ن�����س��ائ��ي  ال�����س��ط��ر  ويف 

لكليات  تدريبية  دورة   )15( ال��ع��م��ادة 
ت��دري��ب��ي��ة  دورات   )8( م��ن��ه��ا  ال��ب��ن��ات، 
باجلامعة،  التدري�ض  هيئة  لع�سوات 
و )4( دورات لع�سوات هيئة التدري�ض 
اجلدد، اأُقيمت جميعها بقاعة الريادة 
ب��وك��ال��ة ع��م��ادة ال��ت��ط��وي��ر الأك���ادمي���ي 
امل�����س��ان��دة  واجل�����ودة مببنى اخل���دم���ات 
 )3( اإل���ى  اإ���س��اف��ة  الن�سائي،  بال�سطر 
باللغة  تقدميها  مت  اإلكرتونية  دورات 
املتدربات  ع��دد  بلغ  وق��د  الإجن��ل��ي��زي��ة، 
الاتي مت تدريبهن من ع�سوات هيئة 

التدري�ض والإداريات )322( متدربة.
فعالية   )26( العمادة  اأقامت  كما 
مب�������س���ارك���ة ع�����دد م����ن ك���ل���ي���ات ال��ب��ن��ني 
وال���ب���ن���ات مب���ق���ر اجل���ام���ع���ة ال��رئ��ي�����ض 
وامل����ج����م����ع����ات الأك�����ادمي�����ي�����ة الأخ�������رى 
ل��اح��ت��ف��ال ب���ال���ي���وم ال���ع���امل���ي ل��ل��ج��ودة 
الثقة«،  اأ�سا�سها  »اجل����ودة  �سعار  حت��ت 
ت��خ�����ض اجل����ودة،  اأن�����س��ط��ة  وق���د �سملت 
والح���ت���ف���اء مب���ا ح��ق��ق��ت��ه ال��ك��ل��ي��ات من 

التطوير والجودة تقدم أكثر من 80 برنامجا وفعالية خالل الفصل األول
اإجن��������ازات، ك��م��ا ا���س��ت��ق��ب��ل��ت ال���ع���م���ادة 3 
اجل����ودة  ن��ظ��ام  يف  متخ�س�سة  ج��ه��ات 
والعتماد والتميز وهي املركز الوطني 
وهيئة  الأكادميي،  والعتماد  للتقومي 
الع���ت���م���اد ل��ل��ه��ن��د���س��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

.QS ومنظمة ،ABET
ال��ع��م��ادة ور���س��ة تطوير  واأق���ام���ت 
جم�����الت وم��ع��اي��ر ج���وائ���ز اجل��ام��ع��ة 
ل��ل��ت��م��ي��ز، ب��ح�����س��ور وك������اء اجل��ام��ع��ة 
امل�ساندة  وال��ع��م��ادات  الكليات  وع��م��داء 
ومم���ث���ل���ي اأع���������س����اء وع���������س����وات ه��ي��ئ��ة 
ال���ت���دري�������ض وامل����وظ����ف����ني وامل���وظ���ف���ات 
وال����ط����اب وال���ط���ال���ب���ات ب��اجل��ام��ع��ة، 
ومب�ساركة اأكر من 110 من من�سوبي 
وم���ن�������س���وب���ات ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ���ال���د، 
 )4123( ل�  اإلكرتوين  راأي  وبا�ستطاع 

من من�سوبي اجلامعة.
وف���ي���م���ا ي���خ�������ض ت���اأه���ي���ل ب���رام���ج 
نظمت  الرباجمي،  لاعتماد  اجلامعة 
اأكر من )27( زيارة للربامج  العمادة 

الرباجمي،  لاعتماد  املوؤهلة  الت�سعة 
���س��م��ل��ت ب��رن��ام��ج ط���ب وج���راح���ة ال��ف��م 
العامة،  ال�سحة  وب��رن��ام��ج  والأ���س��ن��ان، 
وبرنامج  التمري�ض،  ع��ل��وم  وب��رن��ام��ج 
العاج  وبرنامج  الت�سخي�سية،  الأ�سعة 
ال��ط��ب��ي��ع��ي، وب��رن��ام��ج اأ����س���ول ال��دي��ن، 
ال�����س��ري��ع��ة، وب��رن��ام��ج اللغة  وب��رن��ام��ج 
الإجن���ل���ي���زي���ة، وب���رن���ام���ج امل��ح��ا���س��ب��ة، 
وا�ستيفاء  الربامج  تلك  لتاأهيل  وذلك 

متطلبات العتماد الرباجمي.
م����ن ج��ه��ت��ه ق�����دم ����س���ع���ادة ع��م��ي��د 
الدكتور  واجل��ودة  الأكادميي  التطوير 
وتقديره  �سكره  الهاجري،  عبدالعزيز 
ملعايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
ول�سعادة  ال�سلمي،  اهلل  رج��اء  بن  فالح 
وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة 
ال����دك����ت����ور م�������رزن ال���������س����ه����راين، ع��ل��ى 
ال��ربام��ج،  ل��ه��ذه  ودع��م��ه��م��ا  حر�سهما 
تطوير  �ساأنه  من  ما  بكل  واهتمامهما 

العملية التعليمية باجلامعة.

رع���ى م��ع��ايل م��دي��ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خالد 
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ف��ال��ح ب���ن رج����اء اهلل 
توقيع  املا�سي،  الأرب��ع��اء  �سباح  ال�سلمي، 
ال��دويل  مكة  موؤمتر  بني  تفاهم  مذكرة 
ل��ط��ب الأ����س���ن���ان وك��ل��ي��ة ط���ب الأ����س���ن���ان 
ال�سيافة  جمل�ض  يف  وذل���ك  ب��اجل��ام��ع��ة، 

مببنى اإدارة املدينة اجلامعية باأبها. 
وق����د م��ث��ل امل����وؤمت����ر خ����ال ت��وق��ي��ع 
م�����س��اري بن  ال��دك��ت��ور  الت��ف��اق��ي��ة رئي�سه 
فرج العتيبي، ومن جانب اجلامعة عميد 
بن  ابراهيم  الدكتور  الأ�سنان  طب  كلية 

�سليمان ال�سهراين.

اإل��ى بناء  التفاهم  وت��ه��دف م��ذك��رة 
الأ�سنان جامعة  كلية طب  �سراكات بني 
امللك خالد وموؤمتر مكة ال��دويل، حيث 
اأن ال��ك��ل��ي��ة م��ن اأه���م ال��ك��ل��ي��ات ال��داع��م��ة 
وت�����س��ع��ى ل��ل��م�����س��ارك��ة ب��ف��ع��ال��ي��ة يف اإن��ت��اج 
امل��ع��رف��ة وت���ق���دمي ت��ع��ل��ي��م ط��ب��ي متقدم 
ل��ل��ط��ل��ب��ة وامل��م��ار���س��ني يف جم���ال �سحة 
املجتمع مبا  والأ���س��ن��ان، وخ��دم��ة  ال��ف��م 
يتما�سى مع ر�سالتها وت�سبح الكلية اأحد 

امل�ساركني يف املوؤمتر.
وم���ن اأب�����رز ب��ن��ود الت��ف��اق��ي��ة عمل 
وت�سجيع  دف��ع  على  بفعالية  ال��ط��رف��ني 

التعاون بينهما يف جمال التعليم الطبي 
يف م��ه��ن��ة ط���ب الأ����س���ن���ان وذل�����ك وف��ق��اً 
مل���ا ت��ن�����ض ع��ل��ي��ه الن��ظ��م��ة امل��ت��ب��ع��ة ل��دى 

الطرفني.

اللقاء العلمي
ألطباء وطبيبات االمتياز

م���ن ج��ه��ة اأخ�������رى، ك����رم م���ع���ايل م��دي��ر 
التفاقية  توقيع  هام�ض  على  اجلامعة 
املراكز  على  احلائزين  المتياز  اأط��ب��اء 
العلمي  الكلية  لقاء  يف  الأول���ى  الثاثة 
الثاين ع�سر  لأطباء وطبيبات المتياز 

لاأبحاث  العلمية  اللجنة  لتقييم  وفقا 
بالكلية. وقد ح�سر اللقاء العلمي عميد 
ال�سهراين  �سليمان  بن  اإبراهيم  الكلية 
اإلى  اإ�سافة  الأق�سام  وروؤ�ساء  ووكاءها 
اأع�ساء هيئة التدري�ض واأطباء وطبيبات 
الم��ت��ي��از ال��ذي��ن ق��دم��وا ب��دوره��م نبذة 

خمت�سرة عن كل بحث.
والطبيبات  الأط��ب��اء  جمموع  وبلغ 
طبيبا   125 العلمي  اللقاء  يف  امل�ساركني 
وط���ب���ي���ب���ه، وع�������دد الأب�����ح�����اث امل���ق���دم���ة 
ال��ث��ام��ن��ة ع�سرة  ال��دف��ع��ة  ب��ح��ث��ا م���ن   50
وال��ت��ا���س��ع��ة ع�����س��رة ل��اأط��ب��اء، وال��دف��ع��ة 

 27 بعدد  للطبيبات  وال�سابعة  ال�ساد�سة 
بحثا لاأطباء و 23 بحثا للطبيبات.

اأ���س��م��اء  الطبيبتان  ح�سلت  ح��ي��ث 
القرين ومنى ع�سري على املركز الأول 
العلمي من �سطر  البحث  يف فرع جودة 
الطالبات، كما ح�سلت الطبيبات جناء 
ال�����س��ه��راين، وف��اط��م��ة امل��ط��ري، ومهرة 

عو�ض على املركز الثاين.
امل��رك��ز  ال���ف���رع ج����اء يف  ن��ف�����ض  ويف 
ال��ث��ال��ث ك��ل م��ن الطبيبة اأم���رة ب��داح، 
عقيلة  وك���ذل���ك  ال��ن��ع��م��ي،  واأ����س���م���ه���ان 
ال���ب���ح���راين، اأم�����ا م���ن ���س��ط��ر ال��ط��اب 

ف��رع ج��ودة  امل��رك��ز الأول يف  ح�سل على 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي اأي�����س��ا الأط���ب���اء �سامل 
وخالد  ح��ا���س��ل،  اأب���و  و�سعيد  احل��ارث��ي، 
ال��ن��ه��اري، وج��اء يف امل��رك��ز ال��ث��اين بحث 
اآل غ��ا���س��ب، ون����ورة  ال��ط��ب��ي��ب غ��ا���س��ب 
الثالث   املركز  ح�سل  فيما  القحطاين، 
القحطاين.  و�سويلم  الأحمري،  في�سل 
ك��م��ا ح�����س��ل ع��ل��ى ل��ق��ب اأف�����س��ل م��ق��دم 
للمل�سق العلمي طبيب المتياز  �سعيد 
المتياز  طبيبة  وح�سلت  حا�سل،  اأب��و 
ا  اأي�سً اللقب  نف�ض  على  القرين  اأ�سماء 

يف �سطر الطالبات. 

مدير الجامعة يرعى توقيع مذكرة تفاهم
مع مؤتمر مكة الدولي لطب األسنان.. ويكرم أطباء االمتياز
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سارة القحطاني

 اأو�س���ت درا�سة علمي���ة باجلامعة بوجوب 
تثقي���ف الأمه���ات وم���ن يق���وم بدوره���ن 
الإ�س���ارة  لغ���ة  باأهمي���ة  ال���ولدة  بع���د 
للطف���ل م���ن خ���ال الكت���ب املتخ�س�س���ة 
واملواق���ع  التعليمي���ة،  وال�سرتاتيجي���ات 
درا�س���ة  وف���ق  وذل���ك  الإلكرتوني���ة، 
يف  واأث���ره  للطف���ل  ال�سوت���ي  »التوجي���ه 
ال�سلي���م«، لع�س���و هيئ���ة  اللغ���وي  البن���اء 
التدري����ض بق�سم اللغة العربية واآدابها يف 
كلية العلوم الإن�سانية باجلامعة الدكتور 

م�سلم عبدالفتاح ح�سن ال�سيد.
التعري����ف  اإل����ى  البح����ث  وه����دف 
باأف�س����ل الأ�سالي����ب يف توجي����ه الطف����ل 
����ا يف مرحل����ة الأموم����ة،  ����ا، واأدائيًّ �سوتيًّ
واإب����راز النواح����ي الإيجابي����ة لكت�س����اب 
يف  ال�سلي����م  اللغ����وي  ل����اأداء  الطف����ل 
مراحل التعليم املختلفة، والك�سف عن 
ال����دور العرب����ي التليد يف تعل����م الطفل 
الف�سح����ى، واأداءه����ا ب�س����ورة طبيعي����ة، 
اأف�س����ل  عل����ى  الوق����وف  اإل����ى  اإ�ساف����ة 
يف  ومعطياته����ا  احلديث����ة،  النظري����ات 
جانب اكت�ساب الطفل لاأداء ال�سوتي 
النط����ق  عي����وب  واإب����راز  ال�سحي����ح، 
الأطف����ال،  عن����د  والأدائي����ة  ال�سوتي����ة، 
عل����ى  وخطره����ا  اأ�سبابه����ا،  وحتدي����د 
الطف����ل والأ�س����رة واملجتم����ع، واملقارن����ة 
يف  واحلدي����ث  الرتاث����ي  املنه����ج  ب����ني 
����ا،  واأدائيًّ ����ا،  �سوتيًّ الأطف����ال  توجي����ه 
وكذل����ك تو�سي����ح ال�سم����ات ال�سوتي����ة، 
والأدائية للطف����ل الذي يعي�ض يف بيئة 

لغوية �سليمة.
واأو�س���ح الدكتور م�سل���م عبدالفتاح  
اأن نتائ���ج درا�ست���ه البحثي���ة متثل���ت يف اأن 
الق���ول بتاأخ���ر لغ���ة الإ�سارة اإل���ى ال�سهر 
الثامن غر دقيق، وغر مو�سوعي؛ لأن 
اله���دف دائًما ه���و تفاعل الطفل �سوتيا؛ 
و�سول اإلى تدريبه على ا�ستخدام جهازه 
يف  بال���كام  التلف���ظ  وكيفي���ة  النطق���ي، 

اأثناء ا�ستعمال الإ�سارة.
عل���ى  يرتت���ب  اأن���ه  اإل���ى  واأ�س���ار 
ع���ن  الث���اث  ال�سن���وات  طف���ل  عج���ز 
زي���ادة  حم�سول���ه اللغ���وي  تاأخ���ره يف 
كل النواح���ي ع���ن اأقران���ه، واأن  الطف���ل 
الذي ل يتجاوز عم���ره خم�سة واأربعني 
يوم���ا من ولدت���ه يتاب���ع بعينيه م�سدر 
ال�س���وت، وم�س���در الإ�سارة، �س���واء اأكان 
�سخ�س���ا، اأم يدا، اأم م�سدرا لل�سوء، واأن 
ه���ذا الأم���ر متوق���ف عل���ى �س���دة الذكاء 
التقني���ة  اأن  موؤك���دا  الأطف���ال،  ل���دى 
احلديث���ة تع���زل الطف���ل ع���ن حميط���ه 
اللغ���وي، والجتماع���ي، وت�سرف���ه اإل���ى 
ال�سم���ت املطل���ق، مم���ا يك���ون �سبب���ا يف 

وجود »طفل ي�سمع ول يتكلم«.
تف���ّرد  اإل���ى  الدرا�س���ة  ت�س���ر  كم���ا 
الإ�سام���ي،  العرب���ي  املنه���ج  ومتي���ز 
ودقت���ه يف العناي���ة بالطفول���ة م���ن قبل 
ال���ولدة، ومتي���زه يف ذل���ك، اإ�ساف���ة اإل���ى 
اإدراك املنه���ج العربي الإ�سامي لعن�سر 
البيئ���ة، ودوره يف بن���اء الأطف���ال بدني���ا، 
ولغوي���ا؛ حي���ث كان���وا ير�سلونه���م، كم���ا 
»ج���ون  الإجنلي���زي،  الرحال���ة  يق���ول 

لوي����ض بركه���ارت«، اإل���ى البادي���ة بع���د 
ثماني���ة وثاث���ني يوم���ا م���ن ولدته���م، 
اإل���ى مر�سع���ة بدوي���ة،  به���م  ويعه���دون 
بدني���ا  اأ�سح���اء  فتيان���ا  وي�ستعيدونه���م 
ولغويا، كذلك و�سوح املنهج الإ�سامي، 
ودّقته يف توجيه الإن�سانية اإلى الهتمام 

دراسة توصي األمهات بأهمية
لغة اإلشارة للطفل وتحذر من

التقنيات الحديثة
بالطفول���ة، ب���دءا من اختي���ار اأم الطفل 
اختي���ارا �سليما، وانتهاء باعتماد الطفل 

على نف�سه ذهنيا، وبدنيا، ولغويا.
الدرا�س���ة  ه���ذه  تو�س���ي  اأي�س���ا 
اأو  الأمه���ات،  تعري���ف  اإل���ى  اإ�ساف���ة 
ال���ولدة  بع���د  بدوره���ن  يق���وم  م���ن 

باأهمي���ة لغة الإ�س���ارة، وتثقيفهن من 
خ���ال الكت���ب املتخ�س�س���ة، واملواق���ع 
اح���رتام طريق���ة  اإل���ى  الإلكرتوني���ة، 
توا�س���ل الطف���ل يف كل مرحل���ة م���ن 
مراحل النم���و اللغوي، ويكتفى فقط 

بت�سجيعه، وتوجيهه �سوتيا.

عمادة خدمة المجتمع
تنفذ 51 برنامجا تدريبيا 

وتطوعيا
عبدالعزبز رديف

اختتم���ت عمادة خدمة املجتمع والتعلي���م امل�ستمر باجلامعة براجمها 
للف�س���ل الدرا�س���ي الأول م���ن العام اجلامعي احل���ايل، والتي متثلت ب� 
21 برناجم���ا تدريبيا تهدف العمادة م���ن خالها اإلى تلبية متطلبات 
�س���وق العم���ل وفق اأح���دث الربام���ج وامل�ستجدات؛ لتاأهي���ل اخلريجني 

واخلريجات للعمل، ا�ستفاد منها اأكر من 760 متدربا ومتدربة.
ويف جمال الأعمال التطوعية حققت العمادة �سورة اإيجابية من 
خ���ال تد�س���ني فريق »ب���ادر« التطوعي الذي يقوم بتفعي���ل 10 برامج 
�س���ارك فيه���ا اأك���ر م���ن 100 متط���وع ومتطوعة من ط���اب وطالبات 
اجلامعة، وقد بلغ عدد امل�ستفيدين من اأعمال فريق »بادر« التطوعي 

ما يزيد على 45 األف م�ستفيد وم�ستفيدة.
واأو�س���ح عمي���د خدم���ة املجتمع والتعلي���م امل�ستم���ر الدكتور عمر 
علوان عقيل اأن ال�سراكة املجتمعية تلعب دورا اأ�سا�سيا يف عملية تطور 
املجتم���ع، اإ�سافة اإلى اأنه���ا اإحدى الركائز الأ�سا�سي���ة التي تقوم عليها 
التنمي���ة، وم���ن ذل���ك املنطلق حر�س���ت العمادة على تفعي���ل ال�سراكات 
املجتمعي���ة، م�س���را اإلى اأن عدد برامج ال�سراك���ة مع املجتمع بلغت 20 

برناجما ا�ستفاد منها ما يقارب ال� 5900 م�ستفيد وم�ستفيدة.
واأ�س���اف عقي���ل اأن العم���ادة ت�سع���ى دوم���ا اإلى اعتم���اد العديد من 
الدبلوم���ات احلديثة، والتحديث يف تو�سي���ف العديد منها، لفتا اإلى 
اأن���ه مت تنفي���ذ 6 دبلومات تطبيقي���ة الف�سل املا�س���ي ا�ستفاد منها 270 

طالبا وطالبة.

البرامج المشتركة
تنظم حفل استقبال

الطلبة الجدد
نظم���ت الربام���ج امل�سرتك���ة حف���ل ا�ستقب���ال للط���اب امل�ستجدي���ن يف 
ال�سن���ة التح�سرية يف امل�سرح اجلامعي باملحالة برعاية امل�سرف العام 
عل���ى الربام���ج امل�سرتكة الدكتور اأحمد بن عب���داهلل اآل مب�سر، والذي 
حت���دث عن النظام الأكادميي يف جامعة امللك خالد وحقوق الطاب، 

ووجه من خال كلمته باجلد واملثابرة يف الدرا�سة اجلامعية.
ال�سن���ة  ملق���ررات  امل�سغل���ة  ال�سرك���ة  مدي���ر  د�س���ن  جهت���ه  م���ن 
التح�شريي���ة الدكت���ور موفق مومني يرافقة رائ���د الن�شاط الطالبي 
املهند����ض حممد الق���رين، خدم���ة »اأر�سدين« الطابي���ة والتي تهدف 
اإل���ى خدمة الط���اب يف الإجابة على ت�ساوؤلته���م وا�ستف�ساراتهم  من 

خال من�سة خا�سة لكل تخ�س�ض عرب تطبيق الوات�ض اأب.
ثم اأقام نادي الربامج امل�سرتكة ملتقى جلميع التخ�س�سات ذات 
العاق���ة لفتح ب���اب دعم الطاب امل�ستجدين ا�ست�ساريا وتوجيهيا من 
قب���ل عدد من طاب الكلية اخلريج���ني واختتم احلفل بوجبة افطار 

جلميع الطاب .

العدد 243  |  21 جمادى األول 1440  |  27 يناير 2019



أخبار الجامعة

مدير الجامعة يرعى أولى فعاليات تعاون
»اللغات والترجمة« مع »كامبردج« البريطانية

عبدالعزيز رديف

برعاية معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ 
ال�سلمي،  اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكتور 
ن���ظ���م���ت ك���ل���ي���ة ال����ل����غ����ات وال���رتج���م���ة 
ب��اجل��ام��ع��ة، ح��ل��ق��ة ت��دري��ب��ي��ة لأع�����س��اء 
مع  بالتعاون  بالكلية،  التدري�ض  هيئة 
جامعة »كامربدج« الربيطانية، وذلك 

يف مقر اجلامعة الرئي�ض باأبها.

نتاًجا  النقا�ض  حلقة  اإقامة  وتعد 
التي تنفذها  خلطة التطوير الدائمة 
ك��ل��ي��ة ال���ل���غ���ات وال���رتج���م���ة يف ب��رام��ج 
تعليم اللغة الإجنليزية بجامعة امللك 
مع  ال�سراكات  بناء  عرب  وذل��ك  خالد، 
التي  ال��ع��امل��ي��ة،  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات 
ت��ط��ب��ق امل���ع���اي���ر ال���دول���ي���ة ك����الإط����ار 

الأوروبي لتعليم اللغات.
وح�����ول اأه�������داف اإق����ام����ة احل��ل��ق��ة 

اأك����د ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات وال��رتج��م��ة 
الكلية  اأن  ملهي،  اآل  عبداهلل  الدكتور 
اأثر  من  لها  ملا  تنفيذها  على  حر�ست 
ب�سكل  واجلامعة  الكلية  على  اإيجابي 
ع������ام، وذل������ك ب���ال���ت���ع���اون م����ع ج��ام��ع��ة 
من  تعد  التي  الربيطانية  كامربيدج 
اأع���رق اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة، وذل���ك من 
التعليمية  ال�سل�سلة  ا�ستخدام  خ��ال 
ميزات  بعدة  تتميز  والتي  ل��وك«،  »اإن 

من اأبرزها اأنها م�سممة ملتعلمي اللغة 
الناطقني  من  ثانية  كلغة  الإجنليزية 
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ت��ي ت��ت��م��ا���س��ى مع 

ثقافتهم الإ�سامية والعربية.
واأ�ساف اآل ملهي اأن هذه ال�سل�سلة 
يقي�ض  دق��ي��ق  اخ��ت��ب��ارات  بنظام  تتميز 
على  بناء  حتققها  املطلوب  املخرجات 
كل  اأن  اإل��ى  م�سًرا  الربنامج،  اأه���داف 
لأ�سئلة  بنك  على  يحتوي  فيها  منهج 

خا�سة به، لفًتا اإلى اأنه �سيتم تطبيق 
اللغة  تعليم  م��رك��ز  ال��ربن��ام��ج يف  ه��ذا 
الإجن��ل��ي��زي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى اجل��ام��ع��ة 
لتهيئة طابها الراغبني يف اللتحاق 
ب����ع����دة ت���خ�������س�������س���ات ك���ال���ط���ب وط���ب 
الطبية  والعلوم  وال�سيدلة  الأ���س��ن��ان 
الآيل  واحل��ا���س��ب  وال��ع��ل��وم  والهند�سة 

والأعمال والعلوم الإن�سانية.
ف��ي��م��ا مت ���س��م��ن ب��رام��ج ال��ت��ع��اون 

ب���ني اجل��ه��ت��ني ت���دري���ب اأع�����س��اء هيئة 
التدري�ض خال يومني عرب ور�ض عمل 
قدمها نخبة من خرباء ومتخ�س�سني 

يف فريق عمل جامعة كامربدج.
ي���ذك���ر اأن�����ه ���س��ي��ق��ام ع��ل��ى ه��ام�����ض 
����س���راك���ة ال���ت���ع���اون ب���رن���ام���ج ت��دري��ب��ي 
ح��ول  لي���ن«  »اأون  ال����  ب��ن��ظ��ام  م�ستمر 
ط����رق ال��ت��دري�����ض وامل�������س���ادر امل��ت��ن��وع��ة 

للمادة العلمية.

العدد 243  |  21 جمادى األول 1440  |  27 يناير 2019



متابعات

شدد على حماية الطالب من االنحرافات الفكرية وتداعيات االنفتاح الثقافي 

ملتقى األمن الفكري األول »المواطنة الرقمية«
يختتم فعالياته

ساره القحطاني

فعاليات  امل��ا���س��ي  ال��ث��اث��اء  ي���وم  اختتمت 
»امل��واط��ن��ة  الأول  ال��ف��ك��ري  الأم����ن  ملتقى 
ممثلة  اجلامعة  نظمته  ال��ذي  الرقمية« 
بوحدة التوعية الفكرية بح�سور �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمر في�سل بن حممد بن 

نا�سر بن عبدالعزيز اآل �سعود.
وخ��ل�����ض امل�������س���ارك���ون يف امل��ل��ت��ق��ى يف 
التو�سيات  ع���دد م��ن  اإل����ى  اأع��م��ال��ه  خ��ت��ام 
لأفرادها  الأ���س��رة  توعية  �سرورة  اأهمها: 

و�سائل  مع  الأمثل  بالتعامل  يتعلق  فيما 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي حت��ق��ي��ق��ا مل��ب��ادئ 
دور  تفعيل  و���س��رورة  الرقمية،  امل��واط��ن��ة 
ال�سباب  توعية  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات 
وال�سابات حيال ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 
الج���ت���م���اع���ي م����ن خ�����ال ل���غ���ة واأ����س���ل���وب 

ينا�سبان احتياجاتهم وتطلعاتهم.
الأول  ي��وم��ه  يف  �سهد  امللتقى  وك���ان 
ج��ل�����س��ت��ني ع��ل��م��ي��ت��ني ����س���ارك ف��ي��ه��م��ا ع��دد 
خالد  امللك  جامعة  وطالبات  ط��اب  م��ن 
واجلامعات الأخرى، ب�ع�سر اأوراق علمية.

و���س��ه��دت اجل��ل�����س��ة ال��ع��ل��م��ي��ة الأول����ى 
خ��م�����س��ة م�������س���ارك���ني ك�����ان يف م��ق��دم��ت��ه��م 
ال����ط����ال����ب حم����م����د ف����ه����د ال���ع���ق���ي���ل م��ن 
ج��ام��ع��ة الأم�����ر ���س��ط��ام ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ب����اخل����رج، ح��ي��ث ق����دم ب��ح��ث��ا ت���ن���اول فيه 
الجتماعي،  التوا�سل  مبواقع  التعريف 
ا�ستخدامها  واأثر  و�سلبياتها،  واإيجابياتها 
والأخ���اق���ي  ال��ق��ي��م��ي  ال��ن�����س��ق  ت�سكيل  يف 

لل�سباب ال�سعودي.
ت���ل���ت���ه ال���ط���ال���ب���ة ب�����س��م��ة ع���ط���ا اهلل 
وتطرقت  الطائف  جامعة  م��ن  القر�سي 

التوا�سل  و�سائل  واقع  اإلى  ورقتها  خال 
الجتماعي وذلك باعتبار اأن العامل يعي�ض 
حاليا اأكرب فرتة حتول زمنية يف القرن ال� 
21، اإثر الثورة املعلوماتية ال�سخمة التي 
�ساعد يف منوها تطور و�سائل الت�سالت 
وحتدثت  �سناعاتها،  مبختلف  احلديثة 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  مفهوم  عن 
وت��اأث��ره��ا ال�����س��ل��ب��ي، ب��ال��رغ��م م��ن وج��ود 
الإيجابيات الكثرة التي تعود بالنفع على 

املجتمع ال�سعودي.
وق�����دم ال��ط��ال��ب ���س��ل��م��ان ب���ن اأح��م��د 

ال��ع��ي��د م���ن ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ف��ي�����س��ل ورق���ة 
ومكانته،  اجلديد،  الإع��ام  مفهوم  ح��ول 
مو�سحا مفهوم الإعام اجلديد ومكانته 
الن��ت��م��اء  ت��ع��زي��ز  يف  ودوره  وخ�����س��ائ�����س��ه 
ل��ل��وط��ن، م�����س��را اإل����ى خ���ط���ورة الإع����ام 
اجل��دي��د على الأم���ن ال��ف��ك��ري م��ن خال 
اإل���ى جهة  ع��دم خ�سوع الإع����ام اجل��دي��د 
ر���س��م��ي��ة ت��ت��ح��م��ل م�������س���وؤول���ي���ة ال��ت��ح��ري��ر 
وال��ن�����س��ر، و���س��ه��ول��ة ب���ّث بع�ض الإ���س��اع��ات 
اأج��ل  ل��ه��ا م��ن  ال��ت��ي ل حقيقة  امل��غ��ر���س��ة 
حتقيق اأهداف واأغرا�ض، ومتابعة خمتلف 

من  الخ��رتاق  و�سهولة  العمرية،  الفئات 
قبل جهات خارجية.

ال��رق��اب��ة  ت�سديد  ب�����س��رورة  وط��ال��ب 
على ما ين�سر يف و�سائل الإعام اجلديدة 
متخ�س�سة  ف��رق  واإ���س��ن��اد  ج��دي��ة،  ب�سورة 
ل��دي��ه��ا خ����ربة يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع الإع�����ام 

اجلديد لعملية املراقبة.
وت���ن���اول���ت ال��ط��ال��ب��ة رغ����د اجل��ري��د 
من جامعة الأم��رة ن��ورة يف ورق��ة علمية 
الت�سميم اجلرافيكي يف  بها، دور  �ساركت 
البحث  ويهدف  الوطني،  النتماء  تعزيز 
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احل�ض  وتنمية  رف��ع  اأه��م��ي��ة  تو�سيح  اإل���ى 
التعريف  خال  من  للمواطنني  الوطني 
امل��م��ل��ك��ة وذل�����ك بتطبيق  ب���ه  ت��ت��م��ي��ز  مب���ا 
اأف��راد  عينة من  على  اإل��ك��رتوين  ا�ستبيان 

املجتمع ال�سعودي من عمر 15-25 �سنة.
واأ�سفر البحث عن عدة نتائج اأهمها 
اأن من اأ�سباب رفع ح�ض املواطنة امل�سوؤولة 
املحافظة على املمتلكات والفتخار باللغة 
العربية والثقافة املحلية ب�سفتها �ساهدا 

على الإرث الوطني العظيم.
ت�����ا ذل������ك اجل���ل�������س���ة ال��ع��ل��م��ي��ة 
و���س��ائ��ل  دور  ع����ن����وان  ال���ث���ان���ي���ة حت����ت 
التوا�سل الجتماعي يف تعزيز الأمن 
الفكري، �سارك فيها الطالبان �سلمان 
من  الرا�سدي  وعبدالرحمن  املالكي 
عبدالعزيز  بن  �سطام  الأم��ر  جامعة 
والطالب م�ساري ال�سامل من جامعة 
ح��ائ��ل، و ال��ط��ال��ب ع���ادل ال��ب��ل��وي من 

جامعة تبوك. 
ك����م����ا �����س����ارك����ت ال����ط����ال����ب����ة رف���ع���ة 
ال�سهراين من جامعة امللك خالد ببحث 
هدف اإلى التعرف على واقع النعكا�سات 
الرتبوية ل�سبكات التوا�سل الجتماعي 
ل���ت���ع���زي���ز ق���ي���م���ة امل����واط����ن����ة ال���رق���م���ي���ة، 
وتطرق ملفهوم الأمن الفكري، واأهميته 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع، وو����س���ائ���ل ت��ع��زي��ز وحت��ق��ي��ق 

الأمن الفكري يف املجتمع.
جل�سات  اختتمت  الأخ���ر  ال��ي��وم  ويف 

فيهما  �سارك  بجل�ستني علميتني  امللتقى  
وطاب  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  عدد 
واجلامعات  خالد  امللك  جامعة  وطالبات 

الأخرى، ب�سبع اأوراق علمية.
دول��ة  د.  الأول����ى  اجلل�سة  واأدارت 
ع�������س���ري م�����ن ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ���ال���د 
التدري�ض  هيئة  ع�سو  فيها  و���س��ارك��ت 
بجامعة امللك خالد اأ. د. لبنى العجمي 
بورقة حول دور املوؤ�س�سات التعليمية يف 
اأكدت خالها  الرقمية  املواطنة  تعزيز 
املفاهيم  من  تعد  الرقمية  املواطنة  اأن 
ب�سكل  الرتبوية  الأدب��ي��ات  يف  احلديثة 
امل��واط��ن��ة  ب��رتب��ي��ة  امل��ت��ع��ل��ق  ع���ام والأدب 
خا�ض،  ب�سكل  الجتماعية  والدرا�سات 
وا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي 
فئات  ل���دى  و�سلبية  اإي��ج��اب��ي��ة  اآث����ار  ل��ه 
امل���ج���ت���م���ع ع���ام���ة وط���ل���ب���ة امل���وؤ����س�������س���ات 
التعليمية؛ وهذا يتطلب وجود مفهوم 
امل��واط��ن��ة ال��رق��م��ي��ة وت��و���س��ي��ح عاقته 

القوية مبنظومة التعليم.
وا���س��ت��ع��ر���س��ت ال��ع��ج��م��ي يف ورق��ت��ه��ا 
يف  امل���ت���ع���ل���م���ني  جت����ع����ل  ال����ت����ي  الأدوار 
باملواطنة  يت�سمون  التعليمية  املوؤ�س�سات 
الرقمية وتطرق م�سرف مركز التوجيه 
والإر�ساد بجامعة امللك خالد د. خ�سران 
الأل��ع��اب  خطر  اإل���ى  ورق��ت��ه  يف  ال�سهيمي 
التعليمية  املوؤ�س�سات  ودور  الإلكرتونية 
الرقمية من خالها،  املواطنة  يف تعزيز 

الألعاب  الدرا�سات حول  اأهم  وا�ستعر�ض 
وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات الإل����ك����رتون����ي����ة، وم����دى 
تاأثرها على ال�سلوك، وتطرق خلطوات 
املوؤ�س�سات  تتبناها  اأن  التي ميكن  العاج 
ال�سحة  ووزارة  والجتماعية  ال��دع��وي��ة 

واجلهات الأمنية.
اآل عامر  ال��ط��ال��ب��ة خ��ل��ود  ون��اق�����س��ت 
م����ن ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ���ال���د يف اجل��ل�����س��ة 
الثانية التي اأدارها الطالب عبدالرحمن 
الر�سيدي من جامعة امللك في�سل، بحثا 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  »دور  حول 
الفكري وكيفية توعية  الأم��ن  يف تهديد 
ال�سباب بالأخطار الفكرية«، يف ما ناق�ض 
تبوك  جامعة  من  ح��دادي  عبدالرحمن 
الأم��ن  وتعريف  الأم��ن  ورقته مفهوم  يف 
وو���س��ائ��ل  للمجتمع،  واأه��م��ي��ت��ه  ال��ف��ك��ري 
تعزيز وحتقيق الأمن الفكري يف املجتمع 
ودور و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي يف 
تعزيز  واأ�ساليب  الفكري،  الأم��ن  تهديد 

الأمن الفكري يف املجتمع. 
ب��ن عبا�ض  ب��و فجلة  الطالب  وق��دم 
م��ن اجل��ام��ع��ة الإ���س��ام��ي��ة ورق���ة علمية 
حول دور و�سائل التوا�سل الجتماعي يف 

تهديد الأمن الفكري.
العيد  عبدالعزيز  الطالب  وحت��دث 
ورقته عن  �سطام يف  الأم��ر  من جامعة 
اأث���ر م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي على 
تهديد الأمن الفكري لل�سباب من خال 

الطالب  �سارك  كما  الفكرية،  املغالطات 
ع���اط���ف ال���ر����س���ي���دي م���ن ج��ام��ع��ة ح��ائ��ل 

بورقة عمل اأخرى يف هذا ال�سياق.
امل��ل��ت��ق��ى دورة  اأق����ي����م ���س��م��ن  ك���م���ا 
تدريبية حول »دور املوؤ�س�سات التعليمية 
يف ت��ع��زي��ز ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة« ق��دم��ه��ا 
والأم���ن  ال��وط��ن��ي��ة  بالق�سايا  امل�ست�سار 
الفكري د. عبد العزيز بن عبدالرحمن 
ال��ه��ل��ي��ل، ا���س��ت��ه��دف��ت روؤ�����س����اء الأن���دي���ة 
ال��ط��اب��ي��ة وم�����س��ريف ال���وف���ود امل�����س��ارك��ة 

بامللتقى.
للتعريف  خالها  الهليل  وت��ط��رق 
ب���الأم���ن ال��ف��ك��ري وع��اق��ت��ه ب��ال��وح��دة 
اإ�ساعة  ميكن  وكيف  واأهميته  الوطنية 
امل�سوؤولية  �سمن  وتعزيزه  املفهوم  ه��ذا 
الج��ت��م��اع��ي��ة، وم����ن ذل����ك ت��ف��ع��ي��ل دور 
جتاه  الجتماعية  التن�سئة  موؤ�س�سات 
ذل���ك ب��ح��ك��م م�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا جت���اه اأف����راد 
امل��ج��ت��م��ع، وم����ا ت�����س��ه��م ب���ه م���ن ت��دع��ي��م 

لاأمن الجتماعي.
وحت�������دث ع����ن ال���ت���ط���رف وال���ع���ن���ف 
�سناعة  يف  دور  ل��ه��ا  وع���وام���ل  ك��ظ��اه��رة 
النحراف  وموؤ�سرات  والتطرف،  العنف 
الفكري و�سبل املعاجلة الفكرية لظواهر 

العنف والتطرف.
امل�������س���ارك���ني خ��ل�����س��وا يف  اأن  ي���ذك���ر 
التو�سيات  من  عدد  اإل��ى  اجلل�سات  ختام 
لأفرادها  الأ�سرة  توعية  �سرورة  اأهمها: 

و�سائل  الأمثل مع  بالتعامل  يتعلق  فيما 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي حت��ق��ي��ق��ا مل��ب��ادئ 
تفعيل  و�����س����رورة  ال���رق���م���ي���ة،  امل���واط���ن���ة 
ت��وع��ي��ة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  دور 
ال�����س��ب��اب وال�������س���اب���ات ح���ي���ال ا���س��ت��خ��دام 
خال  من  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
ل��غ��ة واأ����س���ل���وب ي��ن��ا���س��ب��ان اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
وت��ط��ل��ع��ات��ه��م، ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى اله��ت��م��ام 
الوعي  �سناعة  ال�سعودية يف  امل��راأة  ب��دور 
متا�سيا  دعمها  على  وال��ت��اأك��ي��د  ال��رق��م��ي 
م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات روؤي������ة امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�سعودية 2030 فيما يتعلق بتمكني املراأة 

ال�سعودية.
ك���م���ا اأو�����س����ى امل�������س���ارك���ون ب��ت��ف��ع��ي��ل 
دور و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي يف 
ونبذ  والع��ت��دال  الو�سطية  ثقافة  ن�سر 
ال��ت��ط��رف وال��غ��ل��و وال��ت��ح��زب وال��ت��ح��ذي��ر 
املناهج  وت�سمني  امل��ن��ح��رف،  ال��ف��ك��ر  م��ن 
واجل��ام��ع��ي  ال���ع���ام  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م  التعليمية 
والأم��ن  الوعي  تعزيز  �ساأنه  من  ما  بكل 
مع  الأمثل  التعامل  واآليات  الإلكرتوين 
واحلر�ض  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل 
ع��ل��ى ا���س��ت��ث��م��ار ال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة من 
ال�����س��ب��اب وال�����س��اب��ات يف ���س��ن��اع��ة ال��وع��ي 
ال����ف����ك����ري ل��ل��ج��ي��ل ال������ق������ادم، و�����س����رورة 
ال��ت��وا���س��ل ال��دائ��م م��ع هيئة الت�����س��الت 
ال�ساذة  امل��ع��رف��ات  حجب  �ساأنه  م��ن  فيما 
اإلى تقوي�ض القيم والفكر،  والتي تدعو 

واله���ت���م���ام ب����اإط����اق م����ب����ادرة ت��ت��ب��ن��اه��ا 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د مم��ث��ل��ة يف وح���دة 
ال���ت���وع���ي���ة ال���ف���ك���ري���ة حل���م���اي���ة ال���ط���اب 
التي  الفكرية  الن��ح��راف��ات  اأخ��ط��ار  م��ن 
الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  ت�سببها 
الإلكرتونية وذل��ك من خال  والأل��ع��اب 
اإعداد فريق عمل م�سكل من عدة جهات 
الأل��ع��اب  ب��اأ���س��رار  التوعية  ف��ك��رة  تتبنى 
واملراهقني،  الأط��ف��ال  على  الإلكرتونية 
واإع��داد  جاهزة  تدريبية  حقائب  واإع���داد 
الربنامج  لتنفيذ  اجل��اه��ز  العمل  فريق 
كما  العاقة،  ذات  اجلهات  مع  بالتعاون 
الأم���ن  ملتقى  بعقد  امل�����س��ارك��ون  اأو���س��ى 
الرقمية  املواطنة  »اآث���ار  الثاين  الفكري 
و�سورها« يف اإحدى اجلامعات ال�سعودية 

خال العام اجلامعي القادم.
وقد تقدم امل�ساركون بخال�ض ال�سكر 
مل��ق��ام خ���ادم احل��رم��ني ال�سريفني  واأب��ل��غ��ه 
و���س��م��و ويل ع��ه��ده الأم����ني ع��ل��ى دعمهما 
ومتابعة  ورع��اي��ة  التعليمية  للموؤ�س�سات 
التنمية  ���س��ن��اع��ة  يف  ل��ت�����س��اه��م  ب��راجم��ه��ا 
والبناء للوطن الغايل، كما رفع امل�ساركون 
���س��ك��ره��م مل��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م وم��ع��ايل 
نائبه على تف�سلهما باملوافقة على اإقامة 
والعملية،  العلمية  لأهميته  نظًرا  امللتقى 
كما تقدموا ب�سكرهم ملعايل مدير جامعة 
امللك خالد على دعمه ورعايته ومتابعته 

احلثيثة لإجناح فعاليات امللتقى.
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متابعات

قال إن أعداء الوطن ال يقتنعون بالفكر اإلسالمي المعتدل..  

األمير الدكتور فيصل بن محمد بن ناصر:
لفت انتباهي تطور مناهج إعالم الجامعة 

ومواكبة التطور السريع للرقميات 
اأك������د ����س���اح���ب ال�����س��م��و امل���ل���ك���ي الأم�����ر 
نا�سر  ب��ن  ب��ن حم��م��د  في�سل  ال��دك��ت��ور 
مكافحة  اأن  »اآف��اق«  ل�سحيفة  �سعود،  اآل 
الإرهاب اجلديد هي تعرية للمنادي به، 
اأك��رب باب يدخل منه  اأن  كما بني �سموه 
اأع����داء ه���ذا ال��وط��ن ه��و ع���دم اقتناعهم 
وال�سحيح  امل��ع��ت��دل  الإ���س��ام��ي  بالفكر 
الذي ينمي روح الأمن وال�سام، وي�سهم 
يف ت��ك��وي��ن م��واط��ن��ة رق��م��ي��ة ف��ع��ال��ة بني 

اأفراد املجتمع.
ج��اء ذل��ك خ��ال زي���ارة �سموه ملقر 
�سحيفة اآفاق على هام�ض افتتاح ملتقى 
تنظمه  ال�����ذي  الأول  ال���ف���ك���ري  الأم������ن 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د مم��ث��ل��ة يف وح���دة 

التوعية الفكرية.

اأه�����م   م�����ن  اأن  ����س���م���وه  ب�����ني  ك���م���ا   
التحديات التي تواجه الوطن خال هذه 
منهجية  لتحقيق  ال�سعي  ه��ي  ال��ف��رتة، 
اأم��ن ف��ك��ري، وه��ذا الأم���ر يحتاج لثاث 
م��راح��ل مهمة وه��ي: الق��ت��ن��اع ومعرفة 
ميزاته  وماهي  ال�سعودي،  الفكر  ماهية 
اأع��داء  معرفة  اإل��ى  بالإ�سافة  وم��ب��ادئ��ه، 
زعزعته  اإل��ى  ي�سعون  الذين  الفكر  ه��ذا 
وزع��زع��ة الأم��ن الفكري وم��ا يتبع ذلك 
من م�ساوئ، حيث اأنهم يظهرون باأ�سكال 

عدة، وعلى املجتمع الت�سدي لذلك.
واأخرا يجب على اجلميع التعاون 
والتكاتف يف �سبيل حماية الأمن الفكري  
ال����ط����رق؛ لننعم  ب�����س��ت��ى  وال����دف����اع ع��ن��ه 
ف��ك��ري��ا، وق���ال »م���ن دون  اآم���ن  مبجتمع 

ه���ذه ال��ث��اث خ��ط��وات ل��ن ي��ت��م حتقيق 
الأمن الفكري«. 

و����س���ائ���ل  اأن  ����س���م���وه  اأو������س�����ح  ك���م���ا 
مهما  دورا  ت�سكل  الجتماعي  التوا�سل 
خ���ال ه���ذه امل��رح��ل��ة ن���ظ���راً لن��ت�����س��اره��ا 
بني جميع فئات املجتمع واأف��راده كونها 
م��ت��اح��ة ل��ل��ج��م��ي��ع، وع��ل��ي��ه ف�����اإن متكني 
املوؤ�س�سات  خ��ال  من  الرقمية  املواطنة 
موؤ�س�سات  وجميع  والأ����س���رة  التعليمية 
ال��ب��ل��د م���ن خ����ال ال��ت��وج��ي��ه وال��ت��ب��ي��ان 
املجتمع  يكون  اأن  اإل��ى  يهدف  والتعليم، 

اآمن فكريا.
امل��م��ل��ك��ة  ت���اأ����س���ي�������ض  »م���ن���ذ  واأردف 
املوؤ�س�ض  وال���وال���د  ال�����س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
ع���ب���دال���ع���زي���ز، رح���م���ه اهلل، وم��ن  امل���ل���ك 

اإلى خادم احلرمني  و�سول  اأبناءه  بعده 
ال�سريفني، وويل عهده الأمني، حفظهم 
البلد  ه��ذا  يعي�ض  اأن   اإل��ى  ي�سعون  اهلل، 
واحلفاظ  وال��رخ��اء  وال�ستقرار  بالأمن 
يتحقق  ب��ه��ا  ال��ت��ي  ال��دي��ن  و�سطية  ع��ل��ى 
ه�����دف الأم�������ن ال���ف���ك���ري، و�����س����ول اإل����ى 

املواطنة الرقمية«. 
اأن��ن��ا يف ظ��ل هذا  واأ���س��اف »ل �سك 
ال���ت���ط���ور ال���رق���م���ي ال��ك��ب��ر م���ع ال�����س��ع��ي 
�سيجعل  اإل��ك��رتون��ي��ة،  ح��ك��وم��ة  لإي���ج���اد 
فكري  باأمن  تنعم  �سهولة،  اأك��ر  احلياة 

يعزز   اإنتاجية البلد«. 
التعليمية  املناهج  اأن  �سموه  واأك���د 
تلعب دورا مهما و�سروريا، وقال »الأهم 
ه���و ت��و���س��ي��ل امل��ن��ه��ج وت��ل��ق��ي��ن��ه للطاب 

بالطريقة ال�سحيحة مع اأهمية معرفة 
اأ�سا�ض  احل��ق��وق يف الإ���س��ام وال��ت��ي ه��ي 
التي  امل��ع��ادي��ة  للهجمات  ح��ل��ول  لإي��ج��اد 

تعاين منها اململكة«.
واأحادية  النغاق  اأن  �سموه  وب��ني   
الفكر مل تكن يوما حا للت�سدي لكافة 

الهجمات التي يتعر�ض لها وطننا.
واأ�ساف »النفتاح الفكري هو احلل 
ل����رتى م���ا يف ال��ع��ق��ول الأخ������رى وب��ي��ان 
�سالهم واأن املواطنة الرقمية مفتوحة 

ل يزعزعها �سيء«.
وعن دور كليات واأق�سام الإعام يف 
باأن  �سموه،  اأو�سح  ال�سعودية  اجلامعات 
دوره����ا وا���س��ح وك��ب��ر يف ج��ع��ل امل��واط��ن��ة 
لتكون  الطاب؛  تعليم  حم��ور  الرقيمة 

م���ت���وف���رة ل�����دى اإع���ام���ي���ي امل�����س��ت��ق��ب��ل، 
وق��ال »ما مل�سته ورايته يف ق�سم الإع��ام 
بجامعة امللك خالد من تطور يف املناهج 
للرقميات  ال�����س��ري��ع  ال��ت��ط��ور  وم��واك��ب��ة 
كذلك بجامعة جازان اأمر يدعو للفخر، 
بال�سر  اململكة  جامعات  بقية  اأدع��و  كما 

نحو هذا التطور ملواجه التحديات«.
�سرح  اإل���ى  ا�ستمع  �سموه  اأن  ي��ذك��ر 
مف�سل من رئي�ض ق�سم الإعام باجلامعة  
الأ�ستاذ الدكتور علي �سويل القرين عن 
خطة ق�سم الإعام والت�سال يف تطوير 
املناهج ومتكني الق�سم من خطة التحول 
اإلى كلية بهدف مواكبة املناهج اجلديدة 
وال���رق���م���ي���ة ل���ت���ع���زي���ز الأم�������ن ال��ف��ك��ري 

واملواطنة الرقمية.
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قضايا

طالبنا
الشباب األكثر تأثرا بتداعياتها..

مواقع التواصل االجتماعي بين الراهن والمنتظر
منال العلي

ال�سنوات  يف  الت�����س��ال  و���س��ائ��ل  حققت 
الأخرة تطورا هائا، بف��سل التق�دم 
التي  التكنولوجية  وال���ث���ورة  العلمي 
���س��ه��ده��ا ال���ق���رن ال��ع�����س��رون، ف��اأ���س��ب��ح 
ل��و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي دور 
ج���وه���ري يف اإث�����ارة اه��ت��م��ام اجل��م��ه��ور 
ب��ال��ق�����س��اي��ا وامل�������س���ك���ات امل���ط���روح���ة، 
رئي�سا للجمهور يف  حيث تعد م�سدرا 

الق�سايا  كافة  عن  معلوماته  ا�ستقاء 
والجتماعية،  والثقافية،  ال�سيا�سية، 
الوا�سع،  وانت�سارها  لفاعليتها  وذل��ك 
ف���ه���ي مت��ت��ل��ك ق������درة ع���ل���ى ال���ت�������اأث���ر، 
الجتماعي  الوعي  ت�سكيل  يف  وت�سهم 

بوترة �سريعة غر ملحوظة.
اأدوات  جن��ده��ا  ال���دول  بع�ض  ويف 
طريق  ع��ن  الثقافة  اإن��ت��اج  يف  اأ�سا�سية 
املتبادل.  الإن�ساين  والت�اأثر  التفاع�ل 
اك��ت�����س��ب��ت  الأخ����������رة  ال�������س���ن���وات  ويف 

مب��خ��ت��ل��ف اأ���س��ك��ال��ه��ا اأب�����ع�����اداً ج��دي��دة 
ت��اأث��ره��ا على الأف���راد  زادت م��ن ق��وة 

واجلماعات.

الفئة المتأثرة
ل بد من الع��رتاف باأن فئة ال�سباب، 
وخا�سة الطلبة هم اأكر فئات املجتمع 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  ت��اأث��را مب��واق��ع 
املعريف  لانفجار  نتيجة  حتويه؛  وما 
ال����ه����ائ����ل، وت����ط����ور و����س���ائ���ل الإع������ام 

اجل���م���اه���ري�������ة، ال���ت���ي مت��ث��ل م��ت��غ��را 
اج��ت��م��اع��ي��ا وث��ق��اف��ي��ا م��ه��م��ا يف ح��ي��اة 
ال�سباب، وهي اإحدى م�سادر املعلومات، 
وبهذا فهي ت�سكل �سلوكياتهم ويتبنون 
ال��ت��اأث��ر  ب��ح��ك��م  ن��ظ��ر  ووج���ه���ات  اآراء 

القوي لهذه الو�سائل على حياتهم.

نقل األفكار واآلراء
مي��ك��ن ا����س���ت���خ���دام م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 
والآراء  الأف����ك����ار  ل��ن��ق��ل  الج��ت��م��اع��ي 

كبر  ل��ع��دد  م��ع��ني  مب��و���س��وع  املتعلقة 
من الأ�سخا�ض وبطريقة �سهلة، وذلك 
من اأي مكان، ويف اأّي وقت، كما ت�ساعد 
ح��ول  وتعليميا  ثقافيا  التلقني  ع��ل��ى 

اأمور كثرة.
»اآف���اق«  اأج��رت��ه��ا  ل�ستبانة  ووف��ق��ا 
ل�ستطاع راأي الطلبة واأولياء الأمور 
ح���ول م��ا اإذا ك��ان��ت و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل 
وتعليميا،  ث��ق��اف��ي��ا  تفيد  الج��ت��م��اع��ي 

كانت الإجابة ب� »نعم« بن�سبة ٪54.

الخصوصية
يف ظل زيادة معدل الوقت الذي من�سيه 
اإثر  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على 
ت��ع��د ول حت�سى  ل  ال��ت��ي  ال��ن�����س��اط��ات 
ك���الأل���ع���اب والخ���ت���ب���ارات  وال�����س��ف��ح��ات 
املو�سيقية، وروؤية ال�سفحات ال�سخ�سية 
هذه  تتحول  الأ���س��دق��اء  بكل  اخلا�سة 
امل���واق���ع اإل����ى دوام����ة ي��ك��ر ف��ي��ه��ا ك�سف 

اخل�سو�سية.
و���س��م��ن ال���س��ت��ب��ي��ان ال���ذي اأج��رت��ه 
»اآفاق« اأ�سئلة حول انعدام اخل�سو�سية 
راأى  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�سل  م��واق��ع  يف 
تنعدم  اأن��ه��ا  العينة  ن�سبة  م��ن   ٪42،4

وب�سكل كبر.

تغيير االتجاهات
امل�ستمرة  املتابعة  اأن  فيه  �سك  ل  ومم��ا 
املجال  تفتح  الو�سائل  ه��ذه  تقدمه  مل��ا 
وتبادل  اخلارجي  العامل  مع  للتوا�سل 
الأفكار والآراء، والذي بدوره يوؤثر على 
تغير الجتاهات وتبني اأ�ساليب واأفكار 

بناء على ما مت معرفته فيها.
وك�سفت نتائج ال�ستبيان اأن ٪63،6 
اأن لو�سائل التوا�سل الجتماعي  يرون 
الأث������ر ال��ك��ب��ر يف ت��غ��ي��ر الجت���اه���ات 

والأفكار.

تقليد وتقمص
م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ���س��ورة 
مطابقة ملا يجرى يف احلياة فهي نافذة 
تركز  اأن  ل��ذا يجب  ال��واق��ع،  على  تطل 
على الإي��ج��اب��ي��ات، م��ن خ��ال م�ساهر 
م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ال��ذي��ن 

يتابعهم اجلمهور.
وم���ن امل��ف��رت���ض اأن ي��ك��ون��وا ق��دوة 
لغرهم، وهو ما ي�سع هوؤلء امل�ساهر 
م�سوؤولية  ويحملهم  ال�سوء،  دائ��رة  يف 
م����ا ي���ع���ر����س���ون���ه م����ن حم���ت���وي���ات ع��ل��ى 
ح�ساباتهم ،لأنه غالبا ما يح�سل تقليد 
اإذا  خا�سًة  والأط��ف��ال  ال�سباب  قبل  من 
ما مت القيام برق�سات معينة اأو طريقة 

كام وغرها.
اأجرته  ال��ذي  ال�ستبيان  وبح�سب 
و���س��ائ��ل  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  ح���ول  ال�سحيفة 
للتقم�ض  و�سيلة  الجتماعي  التوا�سل 
والتقليد، اأظهرت النتائج اأن 80٪ اأجابوا 
املتاأثرين هم  اأكر  اأن  وك�سفوا  »نعم«  ب� 

من فئتي الأطفال وال�سباب.

33 ردا

نعم

إلى حد ما

ال

هل لوسائل التواصل 
االجتماعي أثر في 

تغيير االتجاهات وتبني
أفكار جديدة؟

%30.3

%63.6

%6.1

33 ردا

نعم بشكل كبير

إلى حد ما

برأيك.. هل تنعدم 
الخصوصية في 
مواقع التواصل 

االجتماعي؟

%57.6
%42.4
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سؤال األسبوع

جوهرة الشهراني
وحنان البشري

مت���ل���ك و����س���ائ���ل الإع��������ام ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ت�ستطيع  كبرة،  تاأثر  قوة  واجلديدة 
من خالها حتويل فكرة وهمية لي�ض 
فكرة  اإلى  احلقيقي،  بالواقع  �سلة  لها 
وتوؤثر  الب�سر،  من  املايني  بها  يوؤمن 

على ت�سرفاتهم واأحداث حياتهم.
ال�سوء  ن�سلط  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
ع��ل��ى الأف����ك����ار امل��غ��ل��وط��ة ال��ت��ي ط��ال��ت 
النف�سي،  وال��ع��اج  النف�سية  ال�سحة 
وت�سورات  خاطئة،  مفاهيم  واأن��ت��ج��ت 
النف�سي؛  املري�ض  ع��ن  �سحيحة  غ��ر 
ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى اأن ه���ذه ال��و���س��ائ��ل ل 
ت����زال ت��ع��ج ب��امل��ع��ل��وم��ات اخل��اط��ئ��ة عن 
م���ر����ض الك���ت���ئ���اب واأع����را�����س����ه، حتى 
ال�سهل  م��ن  اأن  يظن  ال�سخ�ض  اأ�سبح 
ت�����س��خ��ي�����ض ه�����ذا امل����ر�����ض م����ن خ���ال 
ال��ع��دي��د من  اإل���ى  ت��و���س��ل��ه  زر  �سغطة 
ال�سفحات، التي هي يف احلقيقة غر 
عن  بعيدة  معلومات  وحت��م��ل  موثقة 

ال�سحة.
ون���ت���ي���ج���ة ل���ذل���ك ق�����ام ع�����دد م��ن 
امل��ج��ال  ه���ذا  يف  ال�سحيني  املخت�سني 
بن�سر التوعية با�ستخدام ذات الو�سائل 
اإيجابية  بطريقة  توجيهها  حماولني 
ُت��خ��رج تلك الأوه����ام وامل��ع��ت��ق��دات غر 

ال�سحيحة من عقول الكثر.
الطبيب  املخت�سني  اأول��ئ��ك  وم��ن 
النف�سي واأ�ستاذ الطب النف�سي امل�ساعد 
الإم��ام حممد  بكلية الطب يف جامعة 
عا�سم  الدكتور  الإ�سامية  �سعود  بن 
ال��ع��ق��ي��ل ال������ذي ن�����س��ر ت���غ���ري���دة  ع��رب 
ح�����س��اب��ه ال�����س��خ�����س��ي ك��ت��ب ف��ي��ه��ا »م��ن 
ميزات حديث املخت�ض النف�سي للنا�ض 
يف و����س���ائ���ل ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي، 
الوعي  ن�سر  هو  يفهمونها  �سهلة  بلغة 

يف  النف�سية  ال�سحة  ح���ول  ال�سحيح 
املجتمع، وتناوله للمعتقدات اخلاطئة 

بخ�سو�ض الأمرا�ض والأدوية«.
اخلاطئة  املعتقدات  تلك  وحل�سر 
ع����ن ال�����س��ح��ة ال��ن��ف�����س��ي��ة ب�����س��ك��ل ع���ام 
ومر�ض الكتئاب ب�سكل خا�ض، عملت 
»اآفاق« ا�ستطاعا بني طاب وطالبات 
التخ�س�سات  خمتلف  م��ن  اجل��ام��ع��ة، 
من  عليها  ح�سلوا  ال��ت��ي  الأف��ك��ار  ع��ن 
املختلفة عن  الإع����ام  و���س��ائ��ل  خ���ال 
بعد  فيما  واأدرك����وا  النف�سية،  ال�سحة 

اأنها خاطئة ول متت للواقع ب�سلة.

زيارة الطبيب النفسي
النف�ض  علم  بق�سم  الطالبة  اع��ت��ربت 
ال��ط��ب��ي��ب  اأن زي������ارة  ال���دل���ي���م،  اأم������اين 
النف�سي اأحد الأمور املعيبة اأو املخجلة 
النا�ض  اأن  مبينة   املجتمع،  يف  لدينا 
ب��اأن��ه  النف�سي  امل��ري�����ض  اإل���ى  ي��ن��ظ��رون 
اأو ينظرون له  �سخ�ض اأقرب للجنون، 

نظرة الدونية.

صفة االنطوائية
من جانبه اأكد طالب الهند�سة الكيميائية 
يعتقد  ك���ان  اأن���ه  ال��ق��ح��ط��اين  عبداملجيد 
�سابقا نتيجة املعتقدات اخلاطئة املنت�سرة 
التحدث  ع��دم  يجب  النف�سي  املري�ض  اأن 
م���ع���ه، واأن�����ه ���س��ي�����س��ب��ح ���س��خ�����س��ا م��ن��ب��وذا، 
ويتعر�ض للتنمر من ِقبل املجتمع، ومن 
مي��ل��ك ���س��ف��ة الن��ط��وائ��ي��ة ف��ه��و مري�ض 

اكتئاب با �سك.

أدوية تسبب هلوسة
وك�����س��ف��ت ال��ط��ال��ب��ة ب��ق�����س��م الإع����ام 
اأن��ه��ا  اآل حم����ي،  والت�������س���ال رائ������دة 
ق����راأت ذات ي���وم يف اإح����دى امل��ج��ات 
عن اأزمات واأمرا�ض نف�سية ملتب�سة 
اأخ���رى معروفة، وبعد  اأم��را���ض  م��ع 

اأنها  لها  تبني  اأ�سمائها  ع��ن  البحث 
علميا.  مثبتة  وغ��ر  �سحيحة  غر 
ك��م��ا ذك�����رت اأن���ه���ا ك���ان���ت ت��ع��ت��ق��د اأن 
الهلو�سة،  اأدوي��ة الكتئاب قد ت�سبب 
الكلى والكبد  اأمرا�ض  اإل��ى  ت��وؤدي  اأو 
ول��ك��ن ت��ب��ني ل��ه��ا لح��ق��ا اأن��ه��ا ت�سبب 
ذل���ك ع��ن��د الإف������راط ب��ه��ا وت��ن��اول��ه��ا 

بكميات كبرة.

التحدث مع النفس
بق�سم احلا�سب  الطالب  اأك��د  ب��دوره 
ك���ان  اأن������ه  ال�������س���ه���راين  ول���ي���د  الآيل 
ي�سور لنا اأن اأي �سخ�ض يتحدث مع 
م�سابا  نف�سيا  مري�سا  يعترب  نف�سه 

باجلنون.

مرض ال شفاء منه
وك�������س���ف���ت ط���ال���ب���ة ق�������س���م الإع�������ام 
اأن��ه��ا كانت  والت�����س��ال م��روج يحيى، 
ميكن  ل  النف�سي  امل��ر���ض  اأن  تعتقد 
املر�سى  ي�ستطيع  ول  منه،  ال�سفاء 
اأن يعي�سوا حياة طبيعية. بالإ�سافة 
اأن م�����س��ادات الك��ت��ئ��اب ه��و ال��ع��اج 

الوحيد للخا�ض منه.

االكتئاب مجرد حزن
بق�سم  ال��ط��ال��ب��ة  ذك���رت  جانبها  م��ن 
الأحياء ريهام القحطاين اأن الكثر 
من النا�ض يعتقد اأن مر�ض الكتئاب 
جم�����رد ح������زن، وي������دل ع���ل���ى ���س��ع��ف 

ال�سخ�سية.

أدوية تسبب إدمان
ف���ي���م���ا ك�������س���ف���ت ط���ال���ب���ة الت�������س���ال 
ال���س��رتات��ي��ج��ي اأك��ن��ان حم��م��د، اأن��ه��ا 
غر  الكتئاب  اأدوي���ة  اأن  تظن  كانت 
ج��ي��دة ل��ل��ع��اج وق���د ت�����س��ب��ب اإدم���ان���ا 

واأ�سرارا اأخرى.

ماهي األفكار التي عرفتها من وسائل اإلعالم المختلفة 
عن الصحة النفسية ثم أدركت أنها خاطئة؟
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أثير عسيري تبتكر لعبة 
لتسهيل حفظ التوزيع 

اإللكتروني

مازن الفيفي:
وسائل التواصل االجتماعي 

أسهمت في صقل 
مهاراتي في فن اإلنشاد

عبد الرحمن آل بهران

ل تزال تلك الأ�سوات ال�سجية تطربنا 
م��ن وق��ت اإل��ى اآخ��ر ون��ك��ون اأك��ر حظا 
الأ���س��وات.  تلك  ب��ج��وار  نعي�ض  عندما 
كما  رزق  لبع�سهم  يقال  وقد  ل،  كيف 

رزق اآل داوؤود.
بكلية  ال���ط���ال���ب  ال��ف��ي��ف��ي  م�����ازن 
ال�����س��ري��ع��ة واأ�����س����ول ال���دي���ن ا���س��ت��خ��دم 
موهبته يف قراءة القراآن واإلقاء ال�سعر، 
ودع����م م��وه��ب��ت��ه ب��ا���س��ت��خ��دام��ه و���س��ائ��ل 
عليه  فلنتعرف  الجتماعي.  التوا�سل 

من قرب.

كيف اكت�شفت موهبتك؟
الأه��ل ومن  ك��ان عن طريق  اكت�سافها 

ثم املعلمني وبع�ض الأقران. 

وملن كان الف�شل يف اكت�شافها؟ 
الأ�سا�سي  ال��دور  لهما  ك��ان  والأم  الأب 
عن  كانت  النقلة  ولكن  اكت�سافها،  يف 
طريق الأ�ستاذ عادل اأيوب حفظه اهلل، 
م��ع��ل��م��ي يف ال�����س��ف��وف الأول���ي���ة ال���ذي 
اأن���ن���ي ام��ت��ل��ك ���س��وت��ا جميا  لح����ظ 
اأك��ون  اأن  ا�ستحق  جتعلني  و�سخ�سية 
كل  ُي�سركني يف  ب��داأ  ثّما  من�سدا، ومن 
اإذاعة ويف جميع حمافل املدر�سة حتى 
جعلتني  ال��ت��ي  الثقة  ع��ن��دي  اأ�سبحت 

ا�ستمر حلد الآن وهلل احلمد.

كيف كانت بداياتك؟  
ب��خ�����س��و���ض ب���داي���ات���ي، ك��ان��ت ك��ب��داي��ة 
والأم  الأب  ط���ري���ق  ع���ن  ���س��خ�����ض  اأي 
ثم  باملدر�سة  الإ�سامية  التوعية  ث��م 
الرتبوية  واملحا�سن  ال�سيفية  املراكز 
وح��ل��ق��ات ال��ت��ح��ف��ي��ظ. ف��اأن��ا واح���د من 
اأب��ن��اء ه���ذه البيئة ال���رائ���دة ال��ت��ي ك��ان 
ت�سنع  اأن  يف  اهلل  ب��ع��د  ال��ف�����س��ل  ل��ه��ا 
وعرفت  مواهبي.  وت�سقل  �سخ�سيتي 

كيف ا�ستغلها.

ملاذا اخرتت هذه املوهبة
دون غريها من املواهب 

والهوايات؟ 
امل��ج��ال، ل�سّيما  وج��دت نف�سي يف ه��ذا 
ر�سالة  اإي�سال  ت�ستطيع  بالإن�ساد  اأن��ه 

اأبلغ من اأي ر�سالة اأخرى. 

كيف تنظر مل�شتقبلك
يف هذا املجال؟  

اأن  اأن يكون م�ستقبا من �ساأنه  اأرج��و 
�سامية  ه��ادف��ة  ر���س��ال��ة  اأق����دم  يجعلني 
�سريحة ممكنة  حمافظة ت�سل لأك��رب 

من املجتمع عن طريق �سوتي.

هل من قيم تريد
حث النا�س عليها؟ 

ع�ض يف حياتك لّينا �سمحا؛ كن بل�سما 

ميحو الأنني يف من حوله؛ كن م�سدر 
جمتمعك  يف  اإيجابية  طاقة  كن  �سوء 
ل  وجعا  يخفي  تقابله  �سخ�ض  فكل   ،
يعلمه اإل اهلل، قال النبي »واهلل يف عون 

العبد مادام العبد يف عون اأخيه«.

هل تف�شل التقدمي
على الإن�شاد اأم العك�س وملاذا؟ 

ال��ت��ق��دمي والإن�������س���اد ك��اه��م��ا ع��ن��دي 
حم����ب����ب، وك������ل واح���������دة ل���ه���ا وق��ت��ه��ا 
وم��ق��ام��ه��ا، ول��ك��ن ل��ع��ل ك��ف��ة الإن�����س��اد 
ت���رج���ح، لأن يف الإن�������س���اد م���ا ل��ي�����ض يف 

التقدمي. 

ماهي روؤيتك يف جمال الإن�شاد؟
ت�ستطيع من  ال��ذي  الأ�سيل  الفن  اإن��ه 
خ��ال��ه ت��ق��دمي ر���س��ال��ة ه��ادف��ة �سامية 

للجمهور  ت��ب��ني  واأي�����س��ا  )حم��اف��ظ��ة( 
باإمكان  اأن  والأذواق  امل�����س��ارب  متعدد 
له مكانا مهما  اأن ي�سع  الهادف  الفن 
ومرموقا وثابتا ومميزا يف عامل الفن.

كلمة اأخرية لل�شحيفة
ولزمالئك الطالب؟ 

تهّم�ض  ل  �سديقي:  ي��ا  ل��ك  ر�سالتي 
لأن��ن��ا جميعا  نف�سك  ت��ق��زم  ول  ذات���ك 
وكل واحد منا باهتمامه هو جزء من 
حتى  جنتمع  اإن  م��ا  متفرقة  اأج����زاء 
نكّون الكل الذي من خاله ن�ستطيع 

اأن ن�سل للقمة.
خ���ت���ام���ا: ����س���ك���را ل����ك اأخ������ي ع��ب��د 
ال���رح���م���ن ول�����س��ح��ي��ف��ة »اآف���������اق« ع��ل��ى 
التاألق  دوام  لكم  واأمت��ن��ى  اللقاء،  ه��ذا 

والتقدم .

مواهب طالبية

شذا عبدالرحمن

الفيزياء  بق�سم  ال�سابع  بامل�ستوى  الطالبة  تقف  مل 
اأثر اأحمد ع�سري، عاجزة اأمام امل�سكلة التي واجهتها 
درا�سة  �سعوبة  يف  تتمثل  وال��ت��ي  الثانوية،  املرحلة  يف 
امل�سكلة،  لتلك  ح��ل  اإي��ج��اد  اإل���ى  �سعت  حيث  الكيمياء، 
الطاب  وي�ساعد  حلها  يف  ي�سهم  ابتكار  بعمل  وقامت 

والطالبات.

فكرة االبتكار
وح����ول ف��ك��رة الب��ت��ك��ار ق��ال��ت »ال��ف��ك��رة ج����اءت عندما 
يف  الكاملة  العامات  على  احل�سول  يف  كثرا  اأخفقت 
مادة الكيمياء يف املرحلة الثانوية، وما كان ي�سببه يل 
اجل��دول ال��دوري وال��رم��وز وامل��ع��ادلت الكيميائية من 
العنا�سر  ترتيب  علي جدا  ي�سعب  كان  �سعوبة، حيث 
ه��ذا  ب��اب��ت��ك��ار  فقمت  �سحيحة،  بطريقة  الكيميائية 
التوزيع  حفظ  لت�سهيل  لعبة  عن  عبارة  وه��و  اجلهاز، 

الإلكرتوين وترتيبها، وال�ستمتاع كذلك«.
وح����ول اآل���ي���ة ع��م��ل اجل���ه���از ق��ال��ت »ح���ني ي�سيء 
اإ���س��ارة  ف��ه��ذا  العنا�سر  تركيب  بعد  الأخ�����س��ر  ب��ال��ل��ون 
التوزيع الإلكرتوين والعن�سر �سحيح،  اأن ترتيب  اإلى 
وع��ن��دم��ا ي�����س��يء ب��ال��ل��ون الأح��م��ر ف��ه��ذا ي���دل ع��ل��ى اأن 

الإجابة خاطئة ويجب تغيرها«.
اأ�سبحت  اهلل  بف�سل  ذل���ك  »ب��ع��د  ق��ائ��ل��ة  واأردف�����ت 
اللكرتوين  التوزيع  وحفظت  �سحيحا  ترتيبا  اأرتبها 

ب�سكل �سحيح ودائم«.

ملهمين
هذا  اإجن��از  على  �ساعدوها  ملهمني  هناك  اأن  وك�سفت 
»اأك����ن لهما  واأخ��ي��ه��ا، وق��ال��ت  الب��ت��ك��ار، وه���م معلمتها 
ب��ه��ذا الب��ت��ك��ار واإك��م��ال��ه  ال�سكر وال��ع��رف��ان يف ق��ي��ام��ي 

والو�سول به اإلى املناف�سة«.

صعوبات
اأجابت  واجهتها  التي  ال�سعوبات  عن  �سوؤال  على  وردا 
التحطيم  اأن  اأبرزها  ومن  كثرة  �سعوبات  »واجهتني 
كثرة  بعد حم��اولت  اإل  ي�ساء  امل�ستمر يف اجلهاز مل 
يقارب  م��ا  مني  ا�ستغرق  وتركيبة  ت�سميمه  وك��ذل��ك 
الثانوية  مرحلة  يف  واأن��ا   2014 ع��ام  ويف  اأ�سهر؛  ثاثة 
من  الثانية  للمرحلة  و���س��ل  ال���ذي  بالبتكار  ���س��ارك��ت 
العلمي على م�ستوى مدار�ض ع�سر،  الإب��داع  م�سابقة 
وح�سلت على �سهادات �سكر لو�سويل ملرحلتي ت�سفية 
مدار�ض اأبها وت�سفية مدار�ض ع�سر، ولكن لاأ�سف مل 
اأح�سل على الدعم الكايف لتطوير هذا اجلهاز لي�سبح 
ليوفر على الطاب والطالبات  جهازا ي�ّسوق مدر�سياً 

ترتيب العنا�سر الكيمائية بطريقة اأ�سهل«.

الخطط المستقبلية
وحول اخلطط امل�ستقبلية لابتكار اأكدت اأن لي�ض لديها 
اأي فكرة عن ذلك مرجعة ال�سبب اإلى عدم توفر جهات 
اأن جت��د جهة  ت��رع��ى وت��دع��م اجل��ه��از وت��ط��وره، متمنية 
الطاب  نفع  يف  لي�سهم  ابتكارها  تطوير  يف  ت�ساعدها 

والطالبات و يو�سع مداركهم يف جمال الكيمياء.
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مبتعثون

بطاقة
ع�سري اأحمد  علي  • زهرة 

ال�سناعية. وال�سيدلة  ال�سيدلنيات  ق�سم  ال�سيدلة   كلية  خالد  امللك  بجامعة  • معيدة 
الأمريكية. املتحدة  الوليات  يف  حاليا  مبتعثة  �سيديل  • دكتور 

امل�ستح�سرات  واملعاير،  املحاليل  كح�سابات  عملية  مواد  عدة  تدري�ض  على  ال�سيدلنيات  ق�سم  يف  واحدة  �سنة  ملدة  • عملت 
اجللدية وال�سيدلة ال�سناعية.

ال�شيدلة كلية  يف  الن�شاط  • رائدة 
اإ�سراف  حتت  والأطفال  للولدة  اأبها  مب�ست�سفى  البدناء  لاأطفال  املنا�سبة  الأدوية  جرعات  عن  درا�سة  اإعداد  يف  • م�ساركة 

د. م�سطفى �سمر.
.2016 لعام  املثالية  ال�سيدلة  طالبة  جائزة  على  • حا�سلة 

ال�سيدلة كلية  من   2018 لعام  املتميز  التدري�ض  هيئة  ع�سو  • جائزة 
ال�سيدلية. ال�سعودية  اجلمعية  • ع�سو 

رناد سرحان

ل يقف الطموح العلمي عند حد معني 
فهذه زهرة علي اأحمد ع�سري،  املعيدة 
ال�سيدلة  كلية  خ��ال��د  امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة 
ق�������س���م ال�������س���ي���دلن���ي���ات وال�������س���ي���دل���ة 
ال�سيدلنية  وال��دك��ت��ورة  ال�����س��ن��اع��ي��ة، 
م��ب��ت��ع��ث��ة ح��ال��ي��ا يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 
وحتقيق  تعليمها  لإكمال  الأمريكية؛ 

املزيد من النجاحات وخدمة وطنها.

بداية المشوار
ت��ق��ول زه����رة »يف ب��داي��ة م�����س��واري مع 
ال�����س��ي��دل��ة ك���ان ح���ايل ك��ح��ال ال��ع��دي��د 
م����ن ال����ط����اب ال����ذي����ن مل ي���خ���ت���اروا 
ولكنهم  ال��ب��داي��ة؛  م��ن��ذ  تخ�س�ساتهم 
عظيم  علم  باأنها  النهاية  يف  ي��درك��ون 

وعامل وا�سع من املعرفة«.

مرحلة اللغة
بالن�سبة لابتعاث  »اأم��ا  واأردف��ت قائلة 
املعيد  على  يتوجب  باأنه  تعلمني  فكما 
التخ�س�ض  يف  العليا  درا���س��ات��ه  اإك��م��ال 
ال�����ذي ُق���ب���ل ف���ي���ه، ف��م��ن ه��ن��ا ت��وج��ه��ت 
هناك  التعليم  ك��ون  املتحدة  للوليات 
اأزال  واأن������ا ل  ك���ث���رة،  ي���وف���ر خ���ي���ارات 
ح��ال��ي��اً يف م��رح��ل��ة ال��ل��غ��ة، ح��ي��ث يبدو 
بالتجارب  مليئة  جميلة  مرحلة  اأن��ه��ا 
دائرة  �ساأنها تو�سيع  التي من  املختلفة 

الإدراك واملعرفة«.

صعوبات
وح����ول ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا يف 
اأنها   ك�سفت  والعملية،  العلمية  حياتها 
مرحلة  يف  ال�سعوبات  بع�ض  واج��ه��ت 
عملها كرائدة ن�شاط مثل نق�ص املوارد 
اأو رمبا �سوء توزيعها، معتربة اأنها من 

الأمور التي ي�سعب حلها.
البتعاث،  ب�سعوبات  يتعلق  وفيما 
اأول���ى مراحل  ت���زال يف  اأن��ه��ا ل  ك�سفت 
الب��ت��ع��اث وه���ي م��رح��ل��ة ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ة، 
ت�ستحق  �سعوبة  ت��وج��د  ل  اأن���ه  مبينة 

الذكر.
مبا  الإ���س��ادة  بي  »يجدر  واأ�سافت 
للمبتعثني  الر�سيدة  حكومتنا  تقدمه 
م�����ن ت�������س���ه���ي���ات ع���ظ���ي���م���ة ت�����س��ع��رن��ا 
ب��الم��ت��ن��ان وال��ف��خ��ر مب��ا و�سلنا ل��ه يف 

م�سرة دعم التعليم«.

العالقة بالطالبات
ب��ال��ط��ال��ب��ات كع�سو  ع��اق��ت��ه��ا  وح����ول 
ال��ط��ال��ب��ات  اأن ح���ب  ك�����س��ف��ت  ت���دري�������ض 
قبل  اهلل  ف�سل  من  يعد  لها  وقبولهن 
كانت  ما  اأن كل  اإل��ى  �سيء، م�سرة  كل 
تفعله هو معاملة اجلميع بحب وعدل 
اأن���ه يجب على ع�سو  م��وؤك��دة  وت��ف��ه��م، 
تكوين  اإل��ى  ي�سعى  اأن  التدري�ض  هيئة 
بيئة �سحية ت�سهل له عمله مع طابه.

التوازن
مل  الجتماعية  حياتها  اأن  واأك���دت 

وعلى  العلمية  حياتها  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر 
تفوقها، لفتة اإلى اأن وجود العائلة 
والأ����س���دق���اء ���س��اع��ده��ا ع��ل��ى جت��اوز 
ال�����س��ع��وب��ات، وق��ال��ت »ال���ت���وازن هو 
كل  تعطي  واأن  هنا،  ال��زاوي��ة  حجر 
منهما الوقت اخلا�ض به فقط، ول 

تدع اأحدهما يطغى على الآخر«.

عليك أن تؤمن بما تفعل
وحول املقومات التي �ساعدتها على 
ال��ن��ج��اح ق��ال��ت »م���ق���وم���ات ال��ن��ج��اح 
تقدم  ال��ذي  الأم���ر  بح�سب  تختلف 
ع��ل��ي��ه، ال��ق��ا���س��م امل�����س��رتك ب���ني كل 
الأم����ور يف ن��ظ��ري ه��و اإمي��ان��ك مبا 
كما  اجلبال  يزلزل  الإمي���ان  تفعل، 

يقولون!«.

تعليم فعال
يل  »بالن�سبة  قالت  اأحامها  وع��ن 
بالأحام  مليئة  دائما  احلياة  اأج��د 
والفر�ض، كلما حققت �سيئا طمحت 
ل�����س��يء اآخ������ر، م���ن اأح����ام����ي ال��ت��ي 
اأ�سعى لأن اأكون جزءا من حتقيقها 
ه���و اأن ي���ك���ون ل��دي��ن��ا ت��ع��ل��ي��م ف��ع��ال 
ومتميز قادر على حتقيق متطلبات 

الع�سر«. 
واخ����ت����ت����م����ت ح���دي���ث���ه���ا ق���ائ���ل���ة 
»�سكرا على هذه الفر�سة اجلميلة، 
�سعيدة  ب��ح��ي��اة  للجميع  ودع���وات���ي 

واأحام حمققة«.

زهرة عسيري..
دكتورة صيدالنية

تتلمس طريق العلم
في الواليات المتحدة

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن
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أكاديميا

رئيس الهيئة العامة لإلحصاء:
سعيدون بالتنسيق مع جامعة الملك خالد

ضيوف الجامعة

عبد الرحمن بهران

اأك����د رئ��ي�����ض ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��اإح�����س��اء 
معايل الدكتور فهد التخيفي، اأن الهيئة 
يف  الإح�سائي  التحول  خارطة  يف  رك��زت 
والبحثي  الأكادميي  اململكة على اجلانب 

بالدرجة  الأولى.
ك��م��ا ب���ني م���ن خ����ال احل������وار ال���ذي 
اأجرته معه »اآفاق« اأن �سدور الأمر ال�سامي 
ال���ك���رمي ب��ت��ح��وي��ل م�����س��ل��ح��ة الإح�������س���اءات 
العامة اإلى الهيئة العامة لاإح�ساء كجهاز 
للجهاز  كبرة  حتول  نقطة  مثل  م�ستقل، 

الإح�سائي يف اململكة.

بداية معايل الدكتور حدثنا

عن الدور املاأمول للجامعات
يف ن�شر ثقافة الإح�شاء؟

ر�سمي  اإح�سائي  كجهاز  الهيئة  اأن  حقيقة 
م��ع��ن��ي ب���اإ����س���دار الإح�������س���اءات ال��ر���س��م��ي��ة، 
واتخذ دورا لتحقيق ال�ستفادة من الأرقام 
للجميع، فكما نعلم اأن هناك ثغرة وا�سحة 
ب��ني الأج���ه���زة الإح�����س��ائ��ي��ة ع��ل��ى م�ستوى 
اململكة والأجهزة الأكادميية على م�ستوى 
ال��ع��امل، فكانت امل���ب���ادرات ال��ت��ي ن��راه��ا من 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��اإح�����س��اء واجل��ام��ع��ات 
وامل������دار�������ض والأك�����ادمي�����ي�����ني وال����ط����اب؛ 
ل��ت��ق��دمي ال��ت��ط��وي��ر ل��اأب��ح��اث الأك��ادمي��ي��ة 
بالطلبة،  والبحوث اخلا�سة  لاأكادمييني 

وامل�ساريع البحثية.
وق������د رك�����زن�����ا يف خ�����ارط�����ة ال���ت���ح���ول 

الإح���������س����ائ����ي يف امل���م���ل���ك���ة ع���ل���ى اجل���ان���ب 
الأك����ادمي����ي وال��ب��ح��ث��ي ب���ال���درج���ة الأول����ى 
ل��ن��ا يف  امل�����س��اع��دة  الأدوات  اإح�����دى  وك���ان���ت 
هذا املجال، اإيجاد كيان يعنى بالربط بني 
حيث  لاإح�ساء،  العامة  والهيئة  اجلامعة 
التن�سيق  بهذا  �سعيدون  ونحن  ذلك  رتبنا 
للعلوم  ال�سعودية  واجلمعية  الهيئة  ب��ني 
ت�سهيا  خالد؛  امللك  وجامعة  الإح�سائية 
ع��ل��ى ال��ب��اح��ث ع���ن امل��ع��ل��وم��ة وم�����س��دره��ا 
واأرق����ام ال��ت��وا���س��ل وم��ا اإل���ى ذل��ك م��ن دعم 
ل��اأب��ح��اث، وح��ت��ى ���س��ن��اع��ة ال���ق���رار ودع��م 
ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة، ف��ن��ح��ن ب��ذل��ك ن��ك��ون قد 
املوؤ�سرات  احتنا  قد  فنكون  الفجوة،  ردمنا 
الإح�سائية لدعم احلركة التنموية والتي 

هي �سلب عملنا.

لدينا �شريحة من املجتمع بعيدة 
كل البعد عن الهتمام الأول جلهاز 

الإح�شاء مثل رب البيت واملواطن 
كيف ي�شتفيد هوؤلء من الهيئة 

العامة لالإح�شاء؟
����س���ح���ي���ح، وح���ي���ن���م���ا ن��ت��ك��ل��م ن���ح���ن ع��ل��ى 
اجل��ان��ب الأ���س��ري ون��ق��ول ماهي م�سادر 
وعدد  واآل��ي��ات  ن�ستخدمها  التي  الطاقة 
الأ����س���ر وم���ق���دار ا���س��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة يف 
ه�����ذا اجل����ان����ب، وك���ي���ف ي���ك���ون ال��ت��ق��ن��ني 
ايجاد  بهدف  ال��زي��ادة  اأو  الحتياج  بقدر 
اأ�سا�سي  ب�سكل  ذلك  اإل��ى  ن�سعى  التكافوؤ، 
التنمية للمواطن والبحث عن  لتحقيق 
امل�����س��ادر ال��ن��اف��ع��ة ل��ه م��ن خ���ال تقدمي 

تلك الإح�سائيات.

تويل اململكة العربية ال�شعودية 
اأهمية بالغة لالإح�شاء ب�شفة عامة 

اإلى اأي درجة متت ال�شتفادة من 
الإح�شاء يف حتقيق روؤية 2030؟

ق��ب��ل ث���اث ���س��ن��وات ���س��در الأم����ر ال�سامي  
الإح�����س��اءات  ب��ت��ح��وي��ل  م�سلحة  ال��ك��رمي 
العامة اإلى الهيئة العامة لاإح�ساء كجهاز 
اإدارة  جمل�ض  ول��ه  واإداري�����ا  ماليا  م�ستقل 

مكون من 18 ع�سوا.
ه���ذا ال��ت��ح��ول اجل����ذري مي��ر بنقطة 
باململكة،  الإح�سائي  للجهاز  كبرة  حتول 
وك���ان���ت اخل���ارط���ة ال��ت��ي و���س��ع��ن��اه��ا لبناء 
عما  تقدم  حتقيق  بهدف  الهيكلة  واإع����ادة 

كان عليه قبل 50 �سنة م�ست.
وال��ت�����س��ي��ي��د  ال����ب����ن����اء  ه������ذا  اأن  ك���م���ا 

وال���ت���ح���وي���ل ج�����اء ل���ي���واك���ب الل����ت����زام����ات 
ال���دول���ي���ة، لأن���ن���ا ن��ت��ح��دث ع���ن م��وؤ���س��رات 
التنمية  وم���وؤ����س���رات  امل�����س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

الب�سرية وموؤ�سرات العمل.
اليوم نحن يف اململكة قادرين على اأن 
هذه  نبني  واأن  ال���دول  اأوائ���ل  �سمن  نكون 
املوؤ�سرات ون�ستطيع اأن نكون متواجدين يف 

كافة املنظمات الدولية. 
ل���ه���ا ث��ق��ل��ه��ا  امل��م��ل��ك��ة  اإن  ن���ق���ول  ك���م���ا 
ثقلها  كذلك  ولها  والقت�سادي،  ال�سيا�سي 
موؤ�سرات  نبني  اأن  علينا  ل��ذا  الح�سائي، 

دولية واإقليمية.
ول���دي���ن���ا م����وؤ�����س����رات حم��ل��ي��ة وروؤي������ة 
ال��ت��ح��ول الوطني  امل��م��ل��ك��ة2030 وب��رن��ام��ج 
بع�سها  اطلق  التي  الربامج  وكافة    2020

والبع�ض الآخر ينتظر الطاق.
يف عملنا ناأتي بهذه الربامج ونحولها 
اإل�����ى م���وؤ����س���رات اإح�����س��ائ��ي��ة ب��ع��د حتقيق 
للبطالة  املعد  كالإح�ساء  منها،  ال�ستفادة 
الناجت  موؤ�سر  واأي�سا  ن�سبتها،  وانخفا�ض 
موؤ�سرا   23 يقارب  ما  ال��ى  وغرها  املحلي 
 2030 امل��م��ل��ك��ة  ل���روؤي���ة  نقي�سها  اإح�����س��ائ��ي��ا 
ل��ي��ع��رف ���س��ان��ع ال���ق���رار اأي����ن و���س��ل واأي���ن 

يتجه.
ب���رام���ج اط��ل��ق��ت قبل  ل��دي��ن��ا  اأن  ك��م��ا 
ال��روؤي��ة مثل برنامج ج��ودة احل��ي��اة، حيث 
ح���ول���ن���ا ه�����ذا ال����ربن����ام����ج ال�����ى م���وؤ����س���رات 
دورن��ا  فيكون  قيا�سها،  يف  ونبداأ  اإح�سائية 
ع��ك�����ض ك���ل ه����ذه ال����ربام����ج ال��وط��ن��ي��ة ال��ى 
موؤ�سرات اإح�سائية ونبداأ يف قيا�سها ب�سكل 

دوري.
وب���رام���ج  ف���ع���ال���ي���ات  ل���دي���ن���ا  اأن  ك���م���ا 
منطقة  لكل  عامة  واإح�����س��اءات  خم�س�سة 
ن��ح��دد ف��ي��ه��ا ل��ك��ل ب��اح��ث وم��ه��ت��م ومطلع 
ع��ل��ى ت��ل��ك الأرق������ام، ول��دي��ن��ا اأي�����س��ا امل��وق��ع 
الل���ك���رتوين ال��ف��ع��ال ل��ت��ك��وي��ن ال��ت��وا���س��ل 
ال�����س��ري��ع ب���ني ال��ع��م��ي��ل وال��ه��ي��ئ��ة ول��ت��ك��ون 

عملية ال�ستفادة ا�سرع.

كلمة اأخرية؟
ال�سكر  اأق���دم  اأن  اأود  ه��ذا  لقاءنا  نهاية  يف 
اجل����زي����ل جل���ام���ع���ة امل���ل���ك خ���ال���د وم���ع���ايل 
ال�سلمي على  رج��اء هلل  ب��ن  فالح  ال��دك��ت��ور 
امل��ج��ه��ود امل��ق��دم وال���دع���م، واأي�����س��ا ل��ك��م يف 

�سحيفة »اآفاق«.

العدد 243  |  21 جمادى األول 1440  |  27 يناير 2019



بطاقة
لاإح�ساء. العامة  الهيئة  • رئي�ض 

الريا�سيات  يف  البكالريو�ض  درجة  على  • حا�سل 
من جامعة امللك �سعود.

الإح�ساء  يف  املاج�ستر  درجة  على  • حا�سل 
النظري من جامعة كولورادو احلكومية 

فورتكولنز.
الإح�ساء  يف  الدكتوراه  درجة  على  • حا�سل 

التطبيقي والبحث من جامعة �سمال كلورادوا 
بالوليات املتحدة الأمريكية.

اخلا�سة للربامج  م�ساعدا  وكيا  • عمل 
يف وزارة العمل.

هيئة يف  الأبحاث  لإدارة  مديرا  • عمل 
ال�سوق املالية.
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بطاقة
•  د. هبة اإبراهيم غمري

• اأ�ستاذة التغذية امل�ساعدة بكلية 
القت�ساد املنزيل

• حا�سلة على الدكتوراه يف تخ�س�ض 
التغذية،  جامعة املنوفية، م�سر.

• حا�سلة على املاج�ستر يف تخ�س�ض 
التغذية، جامعة املنوفية، م�سر.

• حا�سلة على دبلوم تغذية امل�ست�سفيات، 
جامعة املنوفية، م�سر.

• حا�سلة على بكالوريو�ض القت�ساد 
املنزيل،  جامعة الأزهر، م�سر.

• ع�سو املجل�ض ال�ست�ساري يف جمعية 
اآباء لاأيتام.

• ع�سو اجلمعية امل�سرية للتغذية.
• لديها العديد من الأبحاث العلمية 

املن�سورة حول التغذية وعاقتها بالعديد 
من الأمرا�ض.

شذا عسيري

اأك����دت اأ���س��ت��اذة ال��ت��غ��ذي��ة امل�����س��اع��دة بكلية 
اإبراهيم  هبة  الدكتورة  املنزيل  القت�ساد 
التغذية  ب��دور  ال��ت��ام  اقتناعها  اأن  غ��م��ري، 
ال�سحية  احل��الت  مع  التعامل  يف  الفعال 
بع�ض  انت�سار  بعد  وب��الأخ�����ض  وامل��ر���س��ي��ة 
الأم����را�����ض امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ن��م��ط ال��غ��ذائ��ي 
ال�سعودي  املجتمع  يف  الغذائية  وال��ع��ادات 

ك���اأم���را����ض ال�����س��م��ن��ة وال�����س��ك��ري، وال��ق��ل��ب 
على  من�سبا  ال��ب��ح��ث��ي  اه��ت��م��ام��ه��ا  ي��ج��ع��ل 
اأب����ح����اث ال��ت��ث��ق��ي��ف ال���غ���ذائ���ي وال��ت��غ��ذي��ة 

العاجية.
وك�سفت يف احلوار الذي اأجرته معها 
تواجه طالبات  اأن هناك �سعوبات  »اآف��اق« 
القت�ساد املنزيل من بينها غياب الربامج 

عمل  فر�ض  توفر  وع��دم  بالكلية  املتنوعة 
اأمام اخلريجات.

كيف كان م�شوارك الأكادميي؟
بالعمل  م��ل��ي��ئ��ا  م�������س���وارا  ك����ان  احل��م��د هلل 
اجلاد والبحث العلمي والط��اع على كل 
امل��ج��ات  التخ�س�ض يف  ج��دي��د يف  ه��و  م��ا 
والتطوير  والدولية،  املحلية  وال��دوري��ات 
امل��ه��ن��ي م���ن خ����ال ح�����س��ور ال���ع���دي���د من 
امل�����وؤمت�����رات وال����������دورات وور��������ض ال��ع��م��ل، 

وت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ر اجل������ودة يف امل���ق���ررات 
ال��درا���س��ي��ة. وق���د ك��ان��ت ه��ن��اك ���س��ع��وب��ات 
ك���ث���رة ف��ي��م��ا م�����س��ى ب�����س��ب��ب ع����دم ت��واف��ر 
والم��ك��ان��ي��ات  املنا�سبة  التعليمية  البيئة 
وو�سائل التقنية احلديثة، لكن يف الفرتة 
احلالية تطورت جامعة امللك خالد تطورا 
ملحوظا يف كافة املجالت وتوفرت العديد 
التقنية احلديثة  وو�سائل  الإمكانيات  من 

املطلوبة يف الكليات.

ما اأهم املنا�شب التي توليتيها؟
حاليا ع�سو اللجنة الدائمة ملراجعة جودة 
خالد،  امللك  بجامعة  وال��ربام��ج  اخلطط 
ومدرب معتمد ومراجع لاإطار ال�سعودي 
التعليم  تقومي  بهيئة  »�سقف«  للموؤهات 
والتدريب. كما �سغلت �سابقا عدة منا�سب 
اإدارية منها وكيلة كلية الإدارة والقت�ساد 
املنزيل للتطوير واجل��ودة، ورئي�سة وحدة 
التطوير واجلودة بالكلية، ومن�سقة املوقع 
الن�شاط  ومن�شقة  للكلية،  الإل���ك���روين 
الختبارات  �سر  جلنة  وع�سو  الطابي، 

وغرها من جلان الق�سم والكلية.
ما هي اأهم اجلوائز
التي ح�شلت عليها؟

ح�سويل على جائزة التميز جلامعة امللك 
اجلامعي  للعام  املجتمع  خ��دم��ة  يف  خ��ال��د 

.1438-1437

ما ال�شعوبات التي تواجه
طالبات القت�شاد املنزيل؟

مي��ك��ن ح�����س��ر ال�����س��ع��وب��ات ال���ت���ي ت��واج��ه 
ط��ال��ب��ات ق�سم الق��ت�����س��اد امل��ن��زيل يف ع��دة 
متنوعة  برامج  توافر  عدم  منها:  جوانب 
ت�سعى  فالكلية  امل��ن��زيل،  القت�ساد  بكلية 
م�����س��ارات جديدة  لفتح  ���س��ن��وات  ع��دة  منذ 
�سوق  احتياجات  لتلبية  املنزيل  لاقت�ساد 
عدم  اإل��ى  بالإ�سافة   ،.2030 وروؤي��ة  العمل 
ت���واف���ر ف��ر���ض ع��م��ل ل��ل��خ��ري��ج��ات، وع���دم 

توافر فر�ض درا�سات عليا للخريجات.

ما اأهم الأبحاث املن�شورة لك؟
ق���م���ت ب���ن�������س���ر ال����ع����دي����د م�����ن الأب�����ح�����اث 
بالعديد  وعاقتها  التغذية  يف  العلمية 
م����ن الأم������را�������ض، ف��اه��ت��م��ام��ي ال��ب��ح��ث��ي 
ال��غ��ذائ��ي  التثقيف  اأب��ح��اث  ع��ل��ى  من�سب 
باأن  التام  لقتناعي  العاجية  والتغذية 
ال��ت��غ��ذي��ة ل��ه��ا دور ف��ع��ال يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
وخ�سو�سا  واملر�سية،  ال�سحية  احل��الت 
املرتبطة  الأم���را����ض  بع�ض  ان��ت�����س��ار  ب��ع��د 
يف  الغذائية  وال��ع��ادات  ال��غ��ذائ��ي  بالنمط 
املجتمع ال�سعودي مثل: اأمرا�ض ال�سمنة، 
وال�����س��ك��ري، وال��ق��ل��ب. وق���د ن�����س��رت ع��دة 

اأبحاث يف هذا املجال من اأهمها:
• Effect of Green and Degree 
of Roasted Arabic Coffee 
on Hyperlipidemia and 
Antioxidant Status in Diabetic 
Rats، Advance Journal of Food 
Science and Technology 5)5(: 
6192013  ،626-

• Chemical، Nutritional and 
Biochemical Studies of Garden 
Cress Protein Isolate، Nature and 
Science 2013;11)2(

• Study the Physico-
Chemical Properties and 
Antihyperlipidemic Activities
of Garden Cress Seed Oil، 
Journal of American Science 
2014; 10)12(.

• Nutritional Evaluation of 
Roselle Seeds Oil and production 
of mayonnaise، International 
Journal
of Food Science and Nutrition 
Engineering، 2017; 7)2(: 3237-.

• Improvement of rheological 
properties، bioactive compounds 
content and antioxidant activity 
in soft dough biscuits with the 
incorporation of prickly pear 
peels powder، International 
Conference of the Faculty 
of Specific Education، Minia 
University، 2018. 

ما اأبرز اأعمالك التطوعية؟
اإن�سانية  ج��ه��ودا  يت�سمن  ال��ت��ط��وع  اإن 
تبذل من الفرد برغبة ودافع ذاتي، ول 
يهدف املتطوع اإلى حتقيق مقابل مادي 
اأو ربح خا�ض بل اكت�ساب �سعور النتماء 

اإلى املجتمع  وحتمل امل�سوؤولية.
لذا فاإنني متطوعة يف العديد من 
ع�سر  مبنطقة  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��وؤ���س�����س��ات 
الن�سائي،  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  منها 
التعاوين  املكتب  ل��اأي��ت��ام،  اآب���اء  جمعية 
ل��ل��دع��وة والإر�����س����اد، وج��م��ع��ي��ة ال��ك��وث��ر 

ال�سحية.

كلمة اأخرية؟
اأقول كلمة اأخرة لبناتي الطالبات، اإن 
امل��راح��ل يف  اأه��م  م��ن  املرحلة اجلامعية 
فيه  تتعرفني  الذي  املكان  حياتك وهي 
على نف�سك ومواهبك وكيفية تنميتها، 
ف��ح��ق��ق��ي ه���دف���ك وجن���اح���ك وت��ف��وق��ك 
هلل  النية  اإخا�ض  خال  من  الدرا�سي 
ت��ع��ال��ى، وال��ت��وك��ل ع��ل��ى اهلل، والل���ت���زام 
امل��زي��د من  امل��ح��ا���س��رات وب���ذل  بح�سور 
اجل���ه���د، وال�����س��ع��ي ل��ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ك 

بح�سور الدورات والندوات املختلفة.
ال�سكر  بجزيل  اأت��ق��دم  النهاية  ويف 
التي  »اآف�����اق«  �سحيفة  ع��ل��ى  للقائمني 
���س��اه��م��ت يف خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع وخ��دم��ة 
امللك خالد بالطاع  من�سوبات جامعة 

على كل ما هو جديد يف اجلامعة.

أستاذة التغذية
هبة غمري:

انتشار األمراض المرتبطة 
بالنمط الغذائي قادني

لالهتمام بالتغذية العالجية
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أساتذة

درة الحمادي
العلوم  بكلية  الأحياء  بق�سم  املعيدة  اأك��دت 
اأن غ��ي��اب  ال�������س���م���راين،  الأ�����س����ت����اذة غ����دي 
بجامعة  الأحياء  يف  الدقيقة  التخ�س�سات 
امل��ل��ك خ��ال��د ي��ع��د ع��ائ��ق��ا اأم�����ام ال��ط��ال��ب��ات 
اأربع �سنوات  اأن الطالبة بعد درا�سة  مبينة 
اأحياء  بكالوريو�ض  درج��ة  لتحمل  تتخرج 
ع���ام���ة، لف���ت���ة اإل�����ى اأن�����ه ع��ل��ى ال���رغ���م من 
كونها �ستملك ثقافة ومعلومات اأ�سمل من 
املتخ�س�سات؛ اإل اأنه لن يكون لديها العلم 
الأف�سلية  اأن  الكايف يف جمال حم��دد، كما 
تخ�س�سا  لديهن  ملن  �ستكون  الوظائف  يف 
وك�سفت من  الوظيفة.  تلك  ينا�سب  دقيقا 
خ��ال احل���وار ال���ذي اأج��رت��ه معها »اآف���اق« 
اأن تدري�ض درجة البكالوريو�ض يف الأحياء 
ب��ال��ل��غ��ة ال���ع���رب���ي���ة، وت���دري�������ض امل��اج�����س��ت��ر 
ب��الإجن��ل��ي��زي��ة ي��زي��د م���ن ���س��ع��وب��ة درا���س��ة 
امل��اج�����س��ت��ر، وي��خ��ل��ق ع���دة ���س��ع��وب��ات ل��دى 
اللغة  تعلم  يف  جمهودها  وي�سيع  الطالبة 

بدل من الرتكيز على الدرا�سة.

عملت يف عدة  جمالت اأكادميية 
و�شحية، ما اأهمية ذلك يف تطوير 

اجلانب القيادي لديك؟ 
ق��ي��ادي��ة منذ  اإن�����س��ان��ة  اأك���ن  يف احلقيقة مل 
اأنني  اإل  ك��ذل��ك،  تابعة  اأك���ن  ومل  �سغري، 
معها،  اأعمل  التي  بالقائدة  الكفاءة  راأي��ت 
واإن مل اأر ال��ك��ف��اءة ف��اإن��ن��ي اجل���اأ ع���ادة اإل��ى 
ال��ع��م��ل وح���ي���دة اأو م���ع جم��م��وع��ة اأ���س��م��ن 
ق��ائ��دت��ه��ا اأو ����س���اأك���ون اأن����ا م���ن ت��ق��ود ه��ذه 
امل��ج��م��وع��ة، وع��ن��دم��ا اأف���ع���ل ف��ق��ل��م��ا اأف�����س��ل 
واحل��م��د هلل، وب�����س��ب��ب اخ��ت��اف امل��ج��الت 
ذلك  ت��اأث��ر  راأي���ت  بها  العمل  جربت  التي 
اإيجابيا على قيادتي، فخربتي زادت مع كل 

جتربة جديدة اأعي�سها.
ازدادت  ب��ن��ف�����س��ي  ث��ق��ت��ي  وب���ال���ت���اأك���ي���د 
كذلك، ومن اأهم ال�سفات الأ�سا�سية لنجاح 
اأي قائدة، الأخذ والعطاء، اأي الراأي لي�ض 
راأيها دائما ول من �سيعمل معها، فالن�سف 
ب��ال��ن�����س��ف لإر����س���اء ال��ط��رف��ني، ف���ا عمل 
وكل  قائدة غر مرنة  مع  باإتقان  �سينجح 

الراأي ال�سديد تراه راأيها.

من خالل عملك يف اإدارة املحا�شرات 
والتجارب املخربية باجلامعة

هل واجهتي �شعوبة يف اإدارة الق�شم 
من حيث التنظيم؟

مل اأواج�������ه م�����س��ك��ات م���ع امل��ح��ا���س��رات 
وال��ت��ج��ارب امل��خ��ربي��ة، ف��ه��ذا م��ا اع��ت��دت 
بعد،  فيما  به  والتدري�ض  فيه،  الدرا�سة 
ف��ك��ان ال��ت��ن��ظ��ي��م ب��ي��ن��ه��ا اأم�����را ه��ّي��ن��ا وهلل 

فيه  �سعوبة  واجهت  وم��ا  واملنة.  احلمد 
كرائدة  �سغلي  وب��ني  بينها  التن�سيق  هو 
ن�����ش��اط ال��ق�����ش��م، ف��ه��ذه اأول م���رة اأك���ون 
م�����س��وؤول��ة ع���ن ���س��يء م��ه��م خ����ارج عملي 
ك��اأ���س��ت��اذة، ل��ك��ن م���ع ت��وج��ي��ه وار����س���ادات 
منار  اأ.  املا�شية  بال�شنة  الن�شاط  رائ��دة 
عبر  الق�سم  رئي�سة  ووق���وف  ال�سنيدي 
الأحمري وزمياتي بالق�سم معي دائما، 
اأ���س��ب��ح امل��و���س��وع اأ���س��ه��ل، م��ا زل��ت اأواج���ه 
مع  اأمت��ن��ى  لكن  الآن؛  حتى  ال�سعوبات 

الوقت اأن اأعتاد عليها.
الدكتورة  العميد  م�ساعدة  ت�سجيع 
بدرية ال�سرحاين والوكيلة الدكتورة منال 
عمل  اأي  يف  عيني  ن�سب  �ساأ�سعه  ال��ق��رين 

قادم لنادي الأحياء باإذن اهلل تعالى.

ل يوجد تخ�ش�شات دقيقة لالأحياء 
يف اجلامعة،  فهل ترين ذلك معوقا 

من الناحية التوظيفية للطالب 
وطالبات الق�شم؟

اأمام  عائقا  ذلك  اأجد  بالتاأكيد  نعم 
ط��ال��ب��ات��ن��ا، ف��ب��ع��د اج��ت��ه��اد اأرب�����ع ���س��ن��وات 
خالد  امللك  جامعة  من  الطالبة  تتخرج 
مب�����س��م��ى ب���ك���ال���وري���و����ض اأح����ي����اء ع���ام���ة، 
ومعلومات  ثقافة  لديها  �سيكون  �سحيح 
من  املتخ�س�سات  الطالبات  م��ن  اأ���س��م��ل 
اجلامعات الأخرى، لكن لن يكون لديها 
حتى  حم��دد  معني  مبجال  ال��ك��ايف  العلم 
نف�سها  وتطوير  عليه  الرتكيز  ت�ستطيع 

فيه علميا وعمليا.

ل���ذل���ك ع��ن��دم��ا ي��ت��وج��ه��ن ل��ل��ت��ق��دمي 
يف وظ���ائ���ف م��ع��ي��ن��ة ف��ب��ال��ت��اأك��ي��د ���س��ت��ك��ون 
الدقيق  التخ�س�ض  لديها  مل��ن  الأف�سلية 
ال����ذي ت��ري��ده ت��ل��ك ال��وظ��ي��ف��ة، م��ا اأمت��ن��اه 
بامل�ستقبل القريب هو تخ�سي�ض طالباتنا 
بالق�سم ب�سكل اأدق حتى ل يفقدن الفر�سة 
يف و�سع ب�سمتهن يف تطوير اأمتنا العربية 

يف الأجيال القادمة.

تدر�س درجة البكالوريو�س
يف علم الأحياء اإل ما قل باللغة 

العربية وتدر�س الدرا�شات العليا 
باللغة الإجنليزية فهل ترين ذلك 

تناق�شا، وما هي احللول لذلك؟
وه��ذا  �سديدا.  تناق�سا  ذل��ك  يف  اأج��د  نعم، 
اأي  املاج�ستر،  درا���س��ة  �سعوبة  م��ن  ي��زي��د 
ي�����س��ب��ح ل����دى ال��ط��ال��ب��ة ع����دة ���س��ع��وب��ات، 
ف����ا ت�����س��ت��ط��ي��ع و����س���ع ك����ل جم���ه���وده���ا يف 
ال��درا���س��ة وف��ه��م امل��ع��ل��وم��ات اجل���دي���دة، بل 
اللغة  تعلم  يف  جم��ه��وده��ا  ن�سف  �سي�سيع 
�سحيح  مت��ام��ا.  املختلفة  وم�سطلحاتها 
اأن����ا م��ع��ت��زة ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة لأب��ع��د درج��ة 
العلمي  ال��ت��ط��ور  ال�����س��دي��د  ل��اأ���س��ف  ل��ك��ن 
ال��دول العربية، ول  اأ�سرع منه يف  باخلارج 
علينا  ل��ذل��ك  ذل����ك،  ان��ك��ار  ي�ستطيع  اأح����د 
اأراه هو  واأه���م ح��ل  اأ���س��رع،  ب�سكل  ال��ت��اأق��ل��م 
تدري�ض طالباتنا باللغة الإجنليزية ب�سكل 
اأ�سهل  بتدري�ض  مثا  نقوم  ك��اأن  تدريجي، 
املواد يف الق�سم باللغة الإجنليزية ول باأ�ض 

بال�سرح قليا باللغة العربية.

ب�سكل  اللغة  ادخ��ال  هو  نحتاجه  فما 
ب�����س��ي��ط وت���دري���ج���ي ح��ت��ى ل ت���ب���داأ »ح��ال��ة 
النفور« فتنفر الطالبة من كل اأمر جتده 
كمعلومات  حتمله  ت�ستطيع  مم��ا  اأ���س��ع��ب 

جديدة بلغة جديدة.
ب���الإ����س���اف���ة اإل������ى اإح�������س���ار اأ����س���ات���ذة 
خمت�سني بتعليم اللغة الإجنليزية واإعطاء 
كل طالبة مقررات خا�سة بتعليم اللغة اأيا 
طالبات  لطالباتنا؛  �سواء  تخ�س�سها  ك��ان 

الأحياء اأو غرها من التخ�س�سات.

تبني لنا اإ�شرافك على نادي
ق�شم الأحياء �شطر الطالبات، نود 

اأن نعرف هل الن�شاطات املتنوعة 
ت�شيف للطالبة معرفة علمية مفيدة 
يف املقررات الدرا�شية اأم اأنها اكت�شاب 

معلومات نظرية؟
ن���ع���م، ب��ال��ط��ب��ع ت���زي���د، ف��ع��ن��دم��ا ن���ق���وم اأن���ا 
وطالباتي بالعمل على ن�شاط معني، فاإننا 
التعليمي،  امل��ح��ت��وى  على  بالرتكيز  ن��ق��وم 
ن�����س��ف جم��ه��ود ن����ادي الأح���ي���اء ي��ذه��ب يف 
ال��ب��ح��ث ع���ن امل���ع���ل���وم���ات ال���ت���ي ق���د تفيد 

 Elements of life احلا�سرين، كن�ساطنا 
الذي كان بتاريخ 10/3، والذي وهلل احلمد 
واملنه لقى ا�ستح�سان الكثر، كان تركيزنا 
ف��ي��ه ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات امل��ه��م��ة م��ن ك��ل ق�سم 
)احل��ي��وان،  الرئي�سية  الأح��ي��اء  اأق�سام  من 
ال��ن��ب��ات، والأح���ي���اء ال��دق��ي��ق��ة( واإظ��ه��اره��ا 

بال�سكل الائق بها.
ف��ع��ن��دم��ا ت���ق���وم اإح�������دى ال��ط��ال��ب��ات 
ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى ف���ك���رة م��ع��ي��ن��ه ف��اإن��ه��ا ت��ق��وم 
تخ�ض  عنها  بحثت  ق��د  معلومة  باإ�سافة 
مقدما،  ب��ه  العمل  اخ��ت��ارت  ال���ذي  ق�سمها 
وه���ك���ذا ت��زي��د م��ع��ل��وم��ات ك���ل ط��ال��ب��ة على 
لكن  عليه،  العمل  ه��ي  اخ��ت��ارت  م��ا  ح�سب 
تفيد  التي  الأن�سطة  بع�ض  يوجد  بالطبع 
بالتخ�س�ض،  لي�ض  ل��ك��ن  ال��ن��ادي  ط��ال��ب��ات 

مثل ن�شاط اليوم الوطني.
واأ�سكر  الفر�سة  ا�ستغل  اأن  واأري���د 
ط���ال���ب���ات���ي امل�������س���ارك���ات ب���ال���ن���ادي ع��ل��ى 
احلميدة  واأخاقهن  اجلبارة  جهودهن 
ال���ت���ي ج��ع��ل��ت م���ن ال��ع��م��ل يف ال��ن�����ش��اط 
اأ�سبحنا  فقد  وممتعة،  جميلة  جتربة 

كالعائلة بالن�سبة يل.

األستاذة
غدي الشمراني:

غياب التخصصات الدقيقة
في األحياء يمثل عائقا

أمام طالباتنا
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الرأي الجامعي

فتاة تايلند..
قبل فوات األوان

لتايلند  ربيعا وهروبها  ال� 18  ذات  اأقدمت عليه رهف  ما  �سديد  باأمل  تابعنا 
ب��ادئ الأم��ر ومطالبتها  اأ�سرتها يف  والدع��اء بتعر�سها للعنف والإي��ذاء من 

باللجوء ال�سيا�سي حلمايتها من بط�ض اأ�سرتها كما تقول.
ما  ب��اأن  ي�سعر  وت�سريحاتها  لتغريداتها  وامل��ت��اب��ع  لكامها  وامل�ستمع 
اأو نزوة جعلتها تتخذ قرارا بالفرار من  اأقدمت عليه مل يكن وليد �سدفة 

وطنها بني ليلة و�سحاها. 
فمثل هذا القرار والذي يرتتب عليه تبعات كثرة قد ل تتحملها فتاة 
يف الثامنة ع�سرة من عمرها؛ بل ل بد اأن يكون هناك من خطط لها ورتب 

كل ال�سيناريوهات املتوقع حدوثها.
ولعل اختيارها الذهاب اأول لتايلند وا�ستقطاب الأ�سواء حول ق�سيتها 
املزعومة ومن بعد ذلك طلبها اللجوء ال�سيا�سي يف كندا وال�ستقبال الر�سمي 
لها، وباعتبار اأنه ل توجد عاقات دبلوما�سية بني اململكة وهذه الدول فقد 
اإذا كان هناك  الأزم��ات  اأن حت�شل يف مثل هذه  التي ميكن  ال�شغوط  تخف 

تعاون بني الدول.
وهي بذهابها لهاتني الدولتني �سيخفف اإمكانية حماولة اإعادتها ووفق 
هذه املعطيات فلي�ض هناك جمال لل�سك باأن وراءها اأنا�ض ومنظمات ورمبا 
الأفكار  لن�سر  وت�سعى  وترتب  وتراقب  وتدفع  تخطط  ا�ستخباراتية  اأعمال 
لدى ال�سباب؛ لت�ستلم اجلاهز منهم للمتاجرة به ومترير اأجندات �سيا�سية 

للنيل من وحدتنا الوطنية والأ�سرية .
فما قامت به رهف وغرها من فئة قليلة جاهرت باملع�سية واخلروج 
اأم��ر مدرو�ض وخمطط  هو  و�سيا�ساتنا  اأنظمتنا  يف  والقدح  الأم��ر  على ويل 
اأخذ احلذر واحليطة وعدم اعتبار هذا الأمر نزوة قد  له، لذلك ل بد من 
مير بها مراهق اأو �ساب يف مقتبل العمر؛ اإمنا هي ق�سية خطرة متر علينا 
اأ�سبابها  ل يجب ال�ستهانة بها وال�سكوت عليها، ول بد من درا�ستها وبحث 
ومعاجلة ذلك قبل فوات الأوان' ويكفينا جتارب �سابقة مع اأبنائنا الذين زج 
بهم يف ويات احل��روب والإره��اب بداعي اجلهاد، وابنائنا الذين زج بهم يف 
، هناك منظمات ودول تخطط  الن�شوة والنب�شاط  بداعي  املخدرات  براثن 
للنيل من وطننا بكل قوة، وهروب املراهقني واملراهقات بداية اإرهاب جديد 

املق�سود به وطننا الغايل. 

محمد ابراهيم العسيري
نائب المشرف العام

وقفة

امل��دار���ض ي��وم��ا له  ك��ان ي��وم ال�سبت يف 
ا�ستعداد خا�ض، اإذ يقوم الأ�ساتذة اأثناء 
با�ستعرا�ض  ال�����س��ب��اح��ي  ال���س��ط��ف��اف 
اأح�سر  ق��د  منهم  واح���د  وك��ل  الطلبة 
اأ�سابعه  منديا مثنيا قد فر�سه حتت 
ب��اإب��ه��ام��ي��ه؛  ط��رف��ي��ه  مم�سكا  امل���م���دودة 
فمن  و�سعره  الطالب  اأظ��ف��ار  فيتفقد 
اأخ��رج��ه  ك��ان ط��وي��ل ال�سعر والأظ���ف���ار 
الأ�سبوع  عاد  ف��اإن  ال�سف وعوقب،  من 
اأو  ال��ت��ايل وه��و على هيئته ق��ام امل��دي��ر 
اأم���ام اجلميع،  راأ���س��ه  امل��در���ض بحاقة 
اأهالينا كان دافعا  لعل هذا مع متابعة 
يل م��ع اأب��ن��اء جيلي اإل���ى امل��ب��ادرة دوم��ا 

بعدم ترك �سعورنا اأو اإطالة اأظفارنا.
ب��ع�����ض  ويف  اجل���ام���ع���ة  اأروق��������ة  يف 
ق��اع��ات ال���در����ض ي�����س��ووؤك روؤي����ة بع�ض 
ال�سباب وقد ن�سر �سعره ب�سورة مرعبة 
فخرج عن حد امللفت لانتباه اإلى حد 

ال�سورة املنكرة.

ع���ادات  اإل����ى  ف��ع��ل��ه  ي��ع��زو  بع�سهم 
ال��ت��ي ن�ساأ  اأر���س��ه  ب��ه��ا م��ن  ق���دم  قبلية 
بها وبع�سهم يعزوه اإلى التاأثر ببع�ض 
ال�سرعات املنت�سرة وبع�سهم يعزوه اإلى 
احلرية ال�سخ�سية وبع�سهم يعزوه اإلى 
تريد  التي  وطبيعتها  ال�سباب  مرحلة 

التميز ولفت النتباه. 
وق���د م��ر ب��ي م��ن ه���ذه الأ���س��ن��اف 
فكان  جم��م��وع��ة؛  الإداري  عملي  اإب���ان 
وبع�سهم  بالن�سح  ي�ستجيب  بع�سهم 
قد ا�ستعمل معه عدم ق�ساء حاجته اإل 
بعد تخفيف �سعره وبع�سهم كان يكابر 

ويحاجج باأنه �سنة !
�سعره  فيجمع  للخديعة  يلجاأ  اأو 
وراء راأ�سه وي�سم اأطراف �سماغه على 
كتفيه ك��ي ل ي��رى، واأ���س��د ه���وؤلء على 
ال��ه��ج��وم يف  ���س��اح  ا�ستعمل م��ع��ي  م��ن 

حادثة ل اأن�ساها.
متنع  الطابية  الائحة  ب��داي��ة   

هذا وجتعله �سمن ما ت�سمله العقوبات 
وقد عمدت بع�ض الكليات اإلى ت�سييق 
الختبارات،  اأيام  اأمام هوؤلء يف  املجال 
بدليل  املظاهر  ه��ذه  ينه  مل  ه��ذا  لكن 

وجودها.
وهوؤلء ل بد اأن يعوا معنى املدنية 
وك��ي��ف ي��ك��ون الإن�����س��ان م��دن��ي��ا ب��ال��ت��زام 
وهيئة  �سلوك  م��ن  املدنية  تفر�سه  م��ا 
للجماعة  ال��ف��رد  اح���رتام  اأي  مهذبني 
باأعرافها  وال��ت��زام��ه  فيهم  يحيا  ال��ت��ي 
بها  يقوم  م�سوؤولية  وه��ذه  واأنظمتها، 
والإر���س��اد  الرتبوية  واملحا�سن  البيت 

الطابي يف اجلامعة.
واأما ذباب.. ذباب فكلمات خاطب 
بها �سلى اهلل عليه و�سلم ر�سي اهلل عنه 
�سعر  متناثر  ال��راأ���ض  �سعر  ثائر  رج��ا 
اللحية مبعنى �سر و�سوؤم فما كان من 
اأن ا�ستجاب لنداء التهذيب  اإل  الرجل 

والتاأديب فجز �سعره.

ذباب.. ذباب

م���ن ط��ال��ب��ات��ي ال���ات���ي ق����ررن عيني 
واأثلجن �سدري وحفرن يف ذاكرتي:

طالبة »طب«  يف مرحلة التدريب 
وو�ساح  طويل  مبعطف  امل�ست�سفى  يف 
وا���س��ع ون��ق��اب ���س��ات��ر يف زم���ن زع��زع��ة 

احلجاب وفتنة التربج.
ط��ال��ب��ة »ل��غ��ات وت��رج��م��ة« تلتقي 
ت�ساألهن  النظافة  ب��ع��ام��ات  ي��وم  ك��ل 
همومهن  وت�ساركهن  اأح��وال��ه��ن  ع��ن 
باللغة  الإ���س��ام  ع��ن  نبذة  وتعطيهن 
الإجن��ل��ي��زي��ة يف زم���ن غ��رب��ة الإ���س��ام 

وندرة الدعوة وهّم الدين.
طالبة »حا�سب وتقنية« ت�سر على 
حذف خلفيات مو�سيقية لفيديوهات 
تعليمية يف زمن ال�ستخفاف بحرمة 

املو�سيقى وانت�سارها يف كل مكان.
ط��ال��ب��ة »اإع�����ام« اأرى ا���س��م��ه��ا يف 
كل منتدى وموقع تدافع عن وطنها 
وت������ذود ع���ن ح��ي��ا���ض دي��ن��ه��ا وت�����س��ع��ى 
ل���وح���دة اأم���ت���ه���ا يف زم����ن الإ����س���اع���ات 

والفنت والطائفية.

ط����ال����ب����ة »������س�����ري�����ع�����ة« جت��ت��م��ع 
ب�����س��وي��ح��ب��ات��ه��ا ك����ل ي�����وم يف زاوي�����ة 
ي����راج����ع����ن م�����ا ح���ف���ظ���ن م�����ن ����س���ور 
واأح�����ادي�����ث يف زم�����ن ه���ج���ر ال��ك��ت��اب 

وال�ّسنة.
ك��ل ف�سل  اأراه����ا  »ع��ل��وم«  طالبة 
زمن  يف  نوعية  تطوعية  م��ب��ادرة  يف 

املاديات وامل�سالح.
»اآداب« تزور اخلالت كل  طالبة 
يف  ال�سرور  ت��زرع  �ساعة،  لن�سف  ي��وم 
و�سور  الفاحتة  وحتفظهن  اأنف�سهن 
م��ن ال���ق���راآن يف زم���ن الن��غ��م��ا���ض يف 
الإح�سا�ض  وان��ع��دام  احل��ي��اة  م�ساغل 

بالغر.
بيديها  ت�سنع  »اقت�ساد«  طالبة 
م��اب�����ض اأط���ف���ال ���س��وف��ي��ة ك��ل �ستاء 
اندثار  اأي��ت��ام يف زم��ن  ل��دار  وتر�سلها 

الإن�سانية وموت ال�سمر. 
ه�����وؤلء ال��ط��ال��ب��ات واأم��ث��ال��ه��ن 
ذاق�������ت ق���ل���وب���ه���ن ح�������اوة ال���ث���ب���ات 
وارت������وت اأرواح����ه����ن ع����ذب ال��ي��ق��ني 

بالذات فت�سبثن باحلق يف مواجهة 
عوا�سف الفنت واملتغرات. ثباتهن 
ت��خ��ف��ق  ق���ل���وب���ا  ل���ه���ن  اأن  ي��ن��ف��ي  ل 
حياة  ت��روم  لكنها  ومتعها؛  للحياة 
�سوائب  تنغ�سها  ل  ول��ذائ��ذ  اأب��دي��ة 
احلياة  ف��اأخ��ذن  زوال،  يهددها  ول 
معربا يتزودن فيه ب�سنائع اخلر 
وامل�����ع�����روف وارت����ق����ني ب��اأن��ف�����س��ه��ن، 
اأهدافهن  وعلت  مطالبهن  ففاقت 

عن جلج احلياة الفانية.  
ال���ث���ب���ات والع������ت������زاز ب��ال��ن��ف�����ض 
امل�ساومة  وال��وط��ن ورف�����ض  وال��دي��ن 
ع��ل��ى امل����ب����ادئ وال���ق���ي���م ع��م��ل��ة ن����ادرة 
تنبع م��ن ع��ل��م واإمي����ان وع��م��ل، وه��و 
والنت�سار  وال�سوؤدد  ال�سعادة  �سبيل 
ب���د ف��ي��ه م���ن �سرب  وال��ت��م��ك��ني. ول 

وجماهدة وعزم واإرادة. 
 ف��ل��ن��ع��ل��م ق��ل��وب��ن��ا ال��ث��ب��ات ف��غ��دا 
ن��ل��ق��ى اأح��ام��ن��ا ح��ق��ي��ق��ة، ون����رى اأن 
اهدانا خلفها  الأول��ى  اللحظة  �سرب 

اأجمل اللحظات.. وانطوى!

ث: ثبات

نؤمن بما نفعل
ونعلم لماذا نفعل

أماني صالح دليم. قسم علم النفس
بناء هذا  �سالكيه؛ لن�سبح جمتمعا ناجحا ولبنة جيده ت�ساهم يف  فلن�سلك طريقا نحن من 
املجتمع، لبد اأن ن�سع عقولنا يف مدارك وا�سعة، كي ن�سبح واثقني من كافة خطواتنا، التي 
ي�ستفيد املجتمع من في�ض عطائها، لبد اأن نروي بعطائنا الأر�ض حتى تنبت ب�سخائها وتنعم 
النا�ض بظالها، وننه�ض من غبار التخلف والف�سل، علينا اأن نوؤمن مبا نفعل ونعلم ملاذا نفعل؟ 
ل ن�سلك طريقا ل�سنا اأها له، ل نقتحم اأبوابا دون اأن نطرقها، لبد اأن ن�ستب�سر ذواتنا، 
املكان لبد من معرفة مقوماته  هذا  فعندما جند  املنا�سب،  مكاننا  اأي��ن  الإدراك  ن��درك حق 
ن��ك��ن جم���رد �ساكنني  ل��ن��ا، ل  ل��ه وي�سيف  واح��ت��ي��اج��ات��ه وم��ب��ادئ��ه واخ��اق��ي��ات��ه ح��ت��ى ن�سيف 

مقتحمني عاجزين عن ال�سر يف طريق يتوهج بنا وينطفئ بغيابنا.
اأن لكل قدرة ومهارة وموهبة وعلم اكت�سبناه �سيتوهج مبرورنا ويزدهر  اأن نوؤمن  لبد 
القرار  ثبات  نتعلم  اأن  ال��ه��دف،  حتديد  يف  واجل����راأة  ال�ستقالية  نتعلم  اأن  لب��د  ب��وج��ودن��ا، 
وم�سداقيته، اأن يو�سع ال�سخ�ض املنا�سب يف املكان املنا�سب، ل نت�سبث مبن�سب اأو وظيفة، ل�سنا 
مهياأين للبقاء بها، لذلك يجب اأن نرتقي بذواتنا، نطورها قبل اأن تذبل ن�سقلها قبل اأن تدنو، 
نعمق بدواخلنا مبداأ املو�سوعية، ونبتعد عن الذاتية نعمم عاقاتنا ونو�سع نظرتنا لاأمور؛ 

حتى نحقق جودة بناء هذا املجتمع الذي نحن من يبنيه ونحن من �سرثه  لحقا،

أمة الحفيظ علوي
أستاذة محاضرة بقسم

اللغة اإلنجليزية
وأديبة وشاعرة باللغات

العربية واالنجليزية واألوردية

أ. د. أحمد بن محمد
بن حميد

كلية الشريعة وأصول الدين 

اأق��راأ ل تقراأ، بالتاأكيد قد تكررت  اأم��ة 
على م�سامعك تلك العبارة الت�ساوؤمية 
اأن م��ن يتداولها  امل��ح��زن  ك��ث��را، وم��ن 
الطبيعي  وم��ن  املجتمع.  اأف���راد يف  ه��م 
اأنها قد ت�سعرك ب�سعور غر جيد، فهي 
بع�ض  اأذه���ان  يف  ر�سخت  �سلبية  �سورة 

اأفراد املجتمع مع الأ�سف ال�سديد.

ك��م��ا وّل�����د ه����ذا ال�����س��ع��ور ل��دي��ن��ا 
���س��ع��ورا ب��ال��ك��ف��اح وامل�����س��وؤول��ي��ة لتغير 
بنف�سه  املجتمع  فاإميان  النظرة،  تلك 
���س��ي��ك��ون م��ن��ب��ع��ا ل��ل��ت��غ��ي��ر ول��ل��ت��ق��دم 

والتطور.
وم��ن اأج��ل ذل��ك �سعى الكثر من 
التطوعية  والفرق  واملوؤ�س�سات  الأفراد 

اإلى تكثيف  من داخل املجتمع الدويل 
امل�������ب�������ادرات واحل�����م�����ات ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
ل��ل��ق��راءة؛ واأي�����س��ا ���س��ع��وا اإل����ى تنظيم 
م�سابقات دولية للقراءة، ي�سارك قراء 
ومن  العربية  املجتمعات  خمتلف  من 

جميع الأعمار.
اأهميتها  زي����ادة  اإل����ى  ذل���ك  واأدى 
واأ���س��ب��ح��ت م��ن ال��ث��ق��اف��ات ال���رائ���دة يف 
املجتمعات العربية، فاإذا كانت الأمة ل 
لن�سر ثقافة القراءة  تقراأ فكن مبادراً 
عك�ض  لإثبات  وكذلك  اأهميتها  لإثبات 

ما مت ت�سوره عنا.
فنحن اأي�سا ل�سنا اأمة �سحكت من 
جهلها الأم���م، ب��ل نحن م��ن خ��رج منا 
واأي�سا  حيان  بن  جابر  الكيمياء  عامل 
ابن �سينا الذي كتب كتاب »القانون يف 
اأ�سا�سيا  مرجعا  لزال  وال���ذي  ال��ط��ب« 
اجلرب  علم  موؤ�س�ض  واأي�سا  الطب،  يف 
الكثر  الكثر  وغ��ره��م  ل��ل��خ��وارزم��ي 

من العلماء امل�سلمني.

هل الزالت أمة اقرأ.. ال تقرأ؟
عبير حمود الشهراني
صحافه وتحرير الكتروني
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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فاطمة سعد عسيري 
اإلعالم واالتصال 

ال�سخ�ض  هو  من  �سخ�ض؟  اأي  ميتطيها  اجل��واد  ك�سهوة  الإعامية  ال�ساحة  اأ�سبحت  مل��اذا 
الإع��ام هو علم قبل  ب��اأن  لنا  ت�ساوؤلت كثرة نحتاج ملن يجيبنا عليها ويو�سح  الإع��ام��ي؟ 
اأن يكون مهنة، واأن الإعامي هو �سخ�ض ذو خربة وكفاءة ومعرفة ميتلك املهارة التي يبني 

اأقواله واأعماله على اأ�س�ض علمية ومنهجية �سحيحة.
فالأعام يعد كغره من املهن فال�سخ�ض يف جمال الطب يطلق عليه طبيب ويف جمال 

الهند�سة مهند�ض ويف جمال التعليم معلم وغرها العديد من املهن.
كذلك م�سطلح الإعامي يجب األ يطلق على غر ال�سخ�ض املوؤهل علميا ومتخرج من 
التخ�س�ض وم�ساراته ونظرياته وعلومه ب�سكل  الإع��ام ويكون متمكنا يف هذا  احدى كليات 
اأ�س�ض علمية دقيقة،  اإعامية مدربة وموؤهلة على  عام؛ لأن الإع��ام يك�سف لنا عن مواهب 
وح�سل على تدريب ميداين كاف يف خمتلف جمالت الإعام، فقط هذه املواهب حتتاج للدعم 
و�سحيح.  حقيقي  اإع��ام  لدينا  ويكون  عملهم  ممار�سة  لي�ستطيعوا  الظهور؛  من  ومتكينهم 
ولكن املوؤ�سف اأننا نرى الدعم والهتمام بامل�ساهر وغرهم وترك اأ�سحاب التخ�س�ض، ولكن 
هناك بارقة اأمل باأن ن�سعى يف تطوير هذا العلم ودعمه واإبرازه بال�سكل ال�سحيح، ونعمل على 

توعية املجتمع بال�سخ�ض الإعامي ومهامه العظيمة التي يحملها.

الساحة اإلعالمية 
كصهوة الجواد

الطفولة
كثرا ما يثر حرتي عدم اهتمام العديد من الأفراد يف جمتمعاتنا بالطفولة 
وعدم الكرتاث لأهميتها يف �سناعة الأجيال مل�ستقبل واعد، فرتاها مهم�سة ول 
تلق الهتمام الازم الذي من �ساأنه اأن يوؤ�س�ض لتن�سئة اجتماعية �سليمة تعمل 

على تر�سيخ القيم النبيلة لدى الأطفال وتنه�ض بهم الى عامل اأف�سل.
فالطفولة يف جوهرها متثل مرحلة ال�سفاء والإبداع ومن خالها تتكون 
�سخ�سية الطفل التي تن�سهر يف بوتقة الواقع القت�سادي والجتماعي والثقايف 
للبيئة التي يعي�ض فيها، بحيث ت�سر الدرا�سات النف�سية حول عامل الطفولة اأن 
العنا�سر التي ت�سكل الإدراك النف�سي للطفل وتوازنه العقلي والثقايف يكت�سبها 

يف ال�سنوات ال�ست الأولى من حياته.
اأهمية  وعلى هذا الأ�سا�ض فاإن هذه الفرتة الزمنية من عمر الطفل لها 
بالغة يف �سامة منوه الفكري وال�سلوكي وهي التي حتدد م�ساره �سمن الإطار 

البيئي الجتماعي واحل�ساري الذي يهيكل نظام حياته ومييز واقعه.
بها  اهتم  فقد  للمجتمعات  الإن�ساين  البناء  يف  الطفولة  لتاأثر  ونظرا 
النظر  لتوجيه  الراهن  الع�سر  يف  والعلماء  واملفكرين  الفا�سفة  من  العديد 
اليها واإبراز دورها يف التغير التنموي واحل�ساري لاأمم وال�سعوب من بينهم 
الكاتب الروائي الفرن�سي »باتريك موديانو« الذي اأ�سدر رواية متميزة عن واقع 
»ك��ي ل ت�سيع يف احل��ي« وق��د عرفت رواج��ا  �سنة 2014 حتمل عنوان  الطفولة 
قائمة  تت�سدر  جعلتها  الفرن�سيني  القراء  جمهور  ل��دى  وا�سعة  و�سهرة  كبرا 
الجنليزية  اللغة  ال��ى  ترجمت  كما  ال��ع��امل  يف  ومبيعا  انت�سارا  الأك���ر  الكتب 
الفرن�سي  الكاتب  اإلى فوز هذا  اأدى  العاملية، مما  الأخ��رى  اللغات  والعديد من 

بجائزة نوبل لاأدب لعام 2014.
الإن�سان  اإل��ى تر�سخ واق��ع الطفولة يف عمق  الروائي  العمل  ي�سر يف هذا 
مدى حياته واأن لها اأثر يف �سلوكياته وتعامله مع املواقف وجمريات الأحداث 

مما يجعلها املحرك الأ�سا�سي للتطور والنماء.
وم��ن ه��ذا املنطلق ي���رتاءى لنا م��ن خ��ال اأح���داث ال��رواي��ة ال���دور البالغ 
لاأطفال يف بناء الواقع وامل�ستقبل مما يدفعنا الى جعلهم اأولوية يف اهتماماتنا 
الفكرية،  احتياجاتهم  م��ع  يتوافق  مب��ا  ي�ستحقونها  التي  العناية  واإعطائهم 
واأخاقيا مبرجعيتهم  ال�سحية، القت�سادية والجتماعية مع ربطها منهجيا 
للتغير  جمتمعاتنا  تطلعات  م�ستوى  يف  ي��ك��ون��وا  ح��ت��ى  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��دي��ن��ي��ة 

اليجابي واللحاق بالركب احل�ساري العاملي.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما
العبقري،  الطفل  اإدي�����س��ون«،  »ت��وم��ا���ض 
�ساحب الألف ومئة اخرتاع، ولد غبي، 
ه��ك��ذا وب��ك��ل ب�����س��اط��ة ح��ك��م ع��ل��ي��ه ناظر 
امل���در����س���ة، وم��ع��ل��م��وه��ا الأغ���ب���ي���اء، ول��د 
املتّحدة  ال��ولي��ات  اإدي�����س��ون يف  ت��وم��ا���ض 
املدر�سة  ودخ��ل  1847م،  �سنة  الأمريكية 
�سوى  فيها  ي�ستمر  ومل  مبكرة،  �سن  يف 

»أنت ولد غبي«!
ثاثة اأ�سهر حتى مت رف�سه من املدر�سة، 

واأعطي ر�سالة لي�سلمها لوالدته.
فاإذا  الر�سالة  العجوز  امل��راأة  اأخ��ذت 
فيها: ابُنك هذا غبي بليد ول ميكن اأن 
هذه،  مدر�ستنا  يف  باملوا�سلة  له  ن�سمح 

قراأت الر�سالة والطفل ينظر اإليها.
فقالت  الر�سالة  فحوى  عن  �ساألها 

عبقري  باأنك  تقول  املدر�سة  بابت�سامة: 
عقلك  لأن  امل��در���س��ة؛  ل��ه��ذه  ت�سلح  ول 
الأم  اأخفت  الطاب،  م�ستوى  من  اأعلى 
ال��ر���س��ال��ة واأخ�����ذت تعلم اب��ن��ه��ا ال��ق��راءة 
وال���ك���ت���اب���ة يف امل����ن����زل، ومت�����س��ي الأي�����ام 
وال�سهور والدهور، ومتوت الأم، ويعرف 
ال����ع����امل امل����خ����رتع ال������ذي اأب����ه����ر ال���ع���امل 
باخرتاعاته التي مل يحققها اأحد قبله، 
والتي  ال��ي��وم  اإل��ى  اأح��د  اإليها  ي�سل  ومل 
واأ�سهرها  »امل�سجل«،  احلاكي  اأولها  كان 

امل�سباح الكهربائي الذي اأ�ساء العامل.
ويف يوم من الأيام واإدي�سون يفت�ض 
يف بع�ض الأوراق وقعت يده على ر�سالة، 
التي  الر�سالة  اأنها  فهاله  الر�سالة  فتح 
فيها:  واإذا  ل��وال��دت��ه  امل��در���س��ة  اأر���س��ل��ت��ه��ا 
اأن ن�سمح  ابنك ه��ذا ول��د غبي ل ميكن 
يوؤثر  بالدرا�سة يف مدر�ستنا حتى ل  له 
بني  ي��ق��ارن  واأخ���ذ  طابنا،  على  بغبائه 
والدته  وعبقرية  الأغبياء،  ه��وؤلء  كام 
التي مل تر�سل له هذه الر�سالة ال�سلبية 

الغبية، بل حولتها لر�سالة اإيجابية.
عزيزي املربي اأيا كان: ل تكن عونا 
لل�سيطان على طفلك اأو تلميذك، اأر�سل 
له الر�سائل الإيجابية واإياك والر�سائل 
واأنت  م�ستقبله  تدمر  قد  التي  ال�سلبية 

ل تعلم.
ك����م م�����رة ن����ق����ول لأط���ف���ال���ن���ا ع��ن��د 
اأي ه��ف��وة: ي��ا غ��ب��ي! وي���ا اأح���م���ق! واهلل 
اأب����دا! ور���س��ول الإ���س��ام عليه  ل��ن تفلح 
ق��ال هلك  »م��ن  يقول  وال�سام  ال�ساة 

النا�ض فهو اأهلكهم«.
ال�سلبية  الر�سائل  باإر�سالنا  نحن 
على  م��ت��م��رد  ج��ي��ل  تن�سئة  يف  ���س��اه��م��ن��ا 
ال��ق��ي��م، وامل���ب���ادئ، والأخ�����اق، وبع�سهم 
و���س��ل مت����رده ل��ل��دي��ن، واع��ل��م اأن ك��رة 
الأ�سئلة دليل على الذكاء، والتذمر منها 

�سبيل الأغبياء.

د. عبد العزيز
بن عرم القنصل
كلية الشريعة وأصول الدين

توما�ض اإدي�سون..
ووالدته نان�سي ماثيوز اإدي�سون
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آفاق

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

طالب السنة الثانية 
رئيسا لتحرير »آفاق«

والت�س���ال،  الإع���ام  ق�س���م  طال���ب  �سادف���ت  اأنن���ي  �سعادت���ي  م���ن 
عبدالرحم���ن به���ران، وهو يزور �سحيفة »اآف���اق«، والتقيته يف الف�سل 
الدرا�س���ي املا�س���ي، ومل�س���ت من���ه رغب���ة يف تعل���م مهن���ة ال�سحاف���ة بكل 

�سغوطها ومتاعبها، وبكل معارفها ومهنيتها.
لق���د راأي���ت يف عبدالرحم���ن اأن���ه خام���ة قابل���ة للتعل���م ال�سري���ع 
وتتجه �سخ�سيته للم�ستقبل يف جمال ال�سحافة والإعام بكل مهارة 

واقتدار. 
وبع���د اأن مت ت�سكي���ل الهيئة الطابي���ة يف �سحيفة »اآفاق« كان هو 
�سباق���ا يف طل���ب الن�سم���ام اإلى الهيئ���ة بتزكية م���ن اأ�ساتذته وم�سريف 

ال�سحيفة.
ونتيج���ة للجهود الكبرة التي بذلها يف الأعداد املا�سية، فقد مت 
اختي���اره ليك���ون اأول طالب يراأ�ض �سحيفة »اآف���اق« من الطاب، رغم 

اأنه ل يزال يف مراحل مبكرة يف درا�سته بق�سم الإعام.
واأتوق���ع مب�سيئ���ة اهلل اأن يكون عبدالرحمن به���ران اأحد القامات 
ال�سحافي���ة الب���ارزة امل�ستقبلي���ة م���ع زمائ���ه وزميات���ه يف �سحافتنا 
واإعامن���ا ال�سعودي، اإذا ا�ستمر بنف�ض النهج الذي و�سعه لنف�سه منذ 

دخوله ق�سم الإعام والت�سال.

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

رئيس التحرير
عبد الرحمن عبد اهلل آل بهران

نائبة رئيس التحرير
عبير حمود الشهراني

هيئة التحرير الطالبية
شوق يحيى الشهري
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
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العالم من حولنا

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

عبدالرحمن عبد اهلل آل بهران
رئيس التحرير

وطن واحد ورب واحد
مل تت���وان بع����ض و�سائل الإع���ام املجاورة عن �سن هج���وم �سر�ض على 
ه���ذا الوط���ن الغ���ايل، ال���ذي و�سل خ���ره وخر �سعب���ه لكاف���ة اأ�سقاع 
الأر�ض، و�سعت هذه الو�سائل لن�سر الفكر الذي يرى اأن النحال من 
الدي���ن اأو الأخاق هو الأ�سلوب الأمثل لتدمر ال�سعب والت�سكيك يف 
ثوابت���ه الأ�سيلة بعي���دا عما نعي�سه من رحمة واألف���ة واإخاء؛ فحاولوا 
ا�ستغ���ال املراهق���ني واأ�سح���اب العقول ال�سغ���رة و�سحنوه���م باأفكار 

تدعوهم للمطالبة باحلرية ب�سبب ال�سطهاد الذي يعي�سونه.
و�س���ورت لهم اله���روب كاأنه النج���اة من هذا اجلحي���م، فجرتهم 
عل���ى وجوهه���م وبرغبته���م اإل���ى غياه���ب ال�سي���اع ال���ذي �سيعي�سون���ه، 
ولكنه���م وج���دوا �سعبا عظيم���ا متم�س���كا بقيمه الوطني���ة، �سعب يحب 
اهلل وولة اأم���ره فيحب���ه اهلل ويرزقه من الثم���رات وي�سبغ عليه الأمن 
والأم���ان، فداف���ع ب���كل ق���وة و�سجاع���ة ع���ن وطن���ه م���ن ه���ذه الأف���كار 

الهمجية الزائفة التي تريد تغييب احلقيقة.
وه���و �سع���ب متح���د وملتف ح���ول دين���ه و مليكة؛ لأنه يع���رف اأنه 
يعي����ض لوطن د�ستوره القراآن الك���رمي و�سنة نبيه، يحكمنا دين واحد 
ووط���ن واح���د جتمعنا في���ه الإلفة، فم���ا زادتنا هذه الهجم���ة ال�سر�سة 
�سوى مزيدا من التم�سك بثوابتنا الدينية والوطنية، وكذلك معرفة 
عدون���ا وم���اذا يري���د مهما اأ�سعرن���ا باأنه يري���د اخلر لنا وم���د لنا يدا 

حانية ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. 
فه���م يري���دون ف���ك حلمتن���ا الوطني���ة م���ن خ���ال الد�سائ����ض،  
م�سوري���ن املو�سوع وكاأننا نعي����ض يف جحيم؛ ولكن هيهات فقد عرفنا 
مق�سده���م وه���و قت���ل الكثر م���ن اأحامن���ا؛ لأننا نعلم م���ن هي تلك 
الب���واق النابح���ة حول وطننا وماذا يريدون م���ن وطننا، ولكن بحول 

اهلل اأن خمططاتهم �ستف�سل و�سنخر�سهم.
فنح���ن نعي����ض يف وطن تعلمن���ا وتربينا وع�سنا في���ه، ت�سربنا حبه 
مع كل قطرة عرق بذلها اأجدادنا واآباءنا؛ ليزدهر هذا الوطن ويكون 
م���اذا لكل العاملني اإميانا وتاأكي���دا لدعوة اأبونا اإبراهيم عليه ال�سام 
هلل �سبحان���ه وتعال���ى »َواإِْذ َقاَل اإِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َه���َذا َبلًَدا اآِمًنا َواْرُزْق 

ِ َواْلَيْوِم اْلآِخِر«. اأَْهلَُه ِمَن الثهََّمَراِت َمْن اآَمَن ِمْنُهم ِباهللهَّ
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التعداد..
والحمام 
السنوي!

سلحفاة بحر في قسم الحياة 
البحرية بحديقة الحيوان في 

العاصمة البريطانية لندن، تستمع 
بحمامها السنوي الذي استخدم 

فيه منظفات خاصة لرفع ما علق 
بجلدها من مخلفات المعقمات 

المائية، حيث يتم في ذات 
الوقت إجراء تعداد لمختلف 

أنواع المخلوقات البحرية 
المتواجدة في تلك األحواض، 

وأخذ قياساتها.
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