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بحضور وزير الصحة ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث واالبتكار   

أمير عسير يفتتح  100 سرير عناية مركزة لمرضى 
كورونا بالمدينة الطبية بالجامعة  

امل��ل��ك��ي الأم���ر  رع���ى ���س��اح��ب ال�سمو 
ت���رك���ي ب����ن ط�����ال ب����ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ع�����س��ر  م��ن��ط��ق��ة  اأم�������ر  ����س���ع���ود  اآل 
الأرب���ع���اء امل��ا���س��ي ح��ف��ل اف��ت��ت��اح 100 
كورونا  ملر�سى  م��رك��زة  عناية  �سرير 
امللك خالد  الطبية بجامعة  باملدينة 
بح�سورمعايل  وذل����ك  ال��ق��رع��اء،  يف 
وزي�������ر ال�������س���ح���ة ال����دك����ت����ور ت��وف��ي��ق 
الربيعة، ومعايل نائب وزير التعليم 
للجامعات والبحث والبتكار الأ�ستاذ 
ومعايل  ال�����س��دي��ري،  الدكتورحممد 
رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح 

بن رجاء اهلل ال�سلمي.  
واف���ت���ت���ح ���س��م��و اأم������ر م��ن��ط��ق��ة 
ع�سر فور و�سوله ملقر احلفل الدور 
اخلام�س من مبنى م�ست�سفى املدينة 
 100 ي�سم  اجلامعية،والذي  الطبية 
غ��رف��ة ع��ن��اي��ة م���رك���زة، م��ط��ل��ًع��ا على 
جولة  خ��ال  م��ن  فيه  العمل  اآل��ي��ات 
تعريفية �سهدها اأ�سحاب املعاليوزير 
ال�������س���ح���ة، ون����ائ����ب وزي�������ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
ل���ل���ج���ام���ع���ات وال���ب���ح���ث والب����ت����ك����ار، 

ورئي�س اجلامعة.  

�سموه  اأ����س���اد  ب��داي��ة احل��ف��ل  ويف 
الهيكل  اأهمية  اإل���ى  لف��ًت��ا  ب��الإجن��از، 
ال���ق���ي���ادي يف ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذا الإجن������از، 
وت��وج��ي��ه��ات ح��ك��وم��ةخ��ادم احل��رم��ن 
– ح��ول  – ح��ف��ظ��ه اهلل  ال�����س��ري��ف��ن 
توفر كل ما من �ساأنه راحة املواطن، 
التعليم، ومعايل  وزير  �ساكًرا معايل 
ال�سحة،  وزي��ر  ومعايل  املالية،  وزي��ر 
وم����ع����ايل وزي�������ر امل���������وارد ال��ب�����س��ري��ة 
تعاونهم  على  الجتماعية  والتنمية 
رئي�س  مل��ع��ايل  �سكره  م��ق��دًم��ا  امل��ث��م��ر، 
اجل��ام��ع��ة وف��ري��ق��ه ع��ل��ى م���ا ق��دم��وه 
من جهد يف �سبيل النتهاء من هذه 
اخل���ط���وة يف ف���رةوج���ي���زة، وك��ذل��ك 
ال�����س��ح��ي��ة مبنطقة  ال�����س��وؤون  ف��ري��ق 

ع�سر، وال�سركة املنفذة للم�سروع.  
اأم�����ر منطقة  ���س��م��و  اأك�����د  ك��م��ا 
ع�����س��ر اه���ت���م���ام���ه ال���ب���ال���غ ب��امل��دي��ن��ة 
اجل��ام��ع��ي��ة، لف��ًت��ا اإل����ى اأن����ه مت عقد 
اج����ت����م����اع����ات ب���رئ���ا����س���ة ����س���م���وه م��ع 
اجتماعات  عقد  �سيتم  كما  املقاولن 
دوري����ة اع��ت��ب��اًرا م��ن ن��وف��م��ر املقبل 
وذلك لتحريك كافة الأمور املتعلقة 

باملدينةاجلامعية كاملة.   
ف���ي���م���ا اأو�������س������ح م�����ع�����ايل وزي�����ر 
اأن افتتاح 100 �سرير خا�سة  ال�سحة 
الطبية  امل��دي��ن��ة  يف  ك��ورون��ا  مبر�سى 
ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ��ال��دت��ع��د اإ���س��اف��ة 
على  م��وؤك��ًدا  ع�سر،  ملنطقة  متميزة 
اأول��وي��ة  تعد  ال�سحية  اخل��دم��ات  اأن 
لقيادة بادنا حتقيًقا منها لكل �سبل 
ال����راح����ة والط���م���ئ���ن���ان ل��ل��م��واط��ن��ن 
 ،COVID-19 ك��ورون��ا  جائحة  يف 
ال��ذي جعل اململكة يف م�ساف  الأم��ر 
اأف�����س��ل دول ال��ع��امل يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
ه���ذه اجل��ائ��ح��ة، ���س��اك��ًرا ���س��م��و اأم���ر 
منطقة ع�سر على حر�سه ومتابعته 
ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ وان����ط����اق ع���م���ل ه���ذه 
ملعايل  �سكره  مقدًما  الطبية،  املن�ساأة 
حمد  الدكتور  الأ�ستاذ  التعليم  وزير 
اآل ال�سيخ على دعمه واهتمامه بدعم 
القطاع ال�سحي يف ع�سر من خال 

هذه املن�ساأة.  
ب�������دوره رح�����ب م���ع���ايل رئ��ي�����س 
اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور فالح 
اأمر  ب�سمو  ال�سلمي  اهلل  رج��اء  بن 

ال�سحة،  وزي����ر  وم��ع��ايل  امل��ن��ط��ق��ة، 
وم�����ع�����ايل ن����ائ����ب وزي��������ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
ل��ل��ج��ام��ع��ات وال���ب���ح���ث والب���ت���ك���ار، 

وكافة احل�سور.
ال��ت��ك��ام��ل فيما  اأن  ع��ل��ى  م���وؤك���ًدا 
على  ق���ادري���ن  يجعلنا  اجل��ه��ات  ب��ن 
والأزم��������ات  امل���ح���ن  واأن  ال����ت����ح����دي، 
م�����س��ان��ع ل��ل��ف��ر���س، لف���ًت���ا اإل�����ى اأن 
 100 اإجن���������از  يف  ي���ك���م���ن  ال����ت����ح����دي 
���س��ري��ر ع��ن��اي��ة م���رك���زة خ����ال �سهر 
واح������د ف���ق���ط ب������دًل م����ن 6 اأ����س���ه���ر، 
منطقة  اأم���ر  �سمو  بجهود  م�سيًدا 
والتكامل  التن�سيق  يف  ع�سراملتمثلة 
القوة  مكامن  وا�ستنها�س  وال��دع��م 
ال��ع��اق��ة،  يف م��ق��درات اجل��ه��ات ذات 
م��وؤك��ًدا اأن ان��ط��اق ه��ذا امل�����س��روع يف 
املدينة اجلامعية اجلديدة بالقرعاء 
ي�سكل بداية مرحلة جديدة متميزة 
اأمل  املجتمع،موؤكًدا  وخدمة  بالعمل 
اجلميع يف منطقة ع�سر وثقتهم يف 
لكتمال  العطاء  وا�ستمرار  قيادتهم 
يف  لت�سهم  اجلامعية  املدينة  م�سروع 

رفع اخلدمات التعليمية والطبية. 

التزامك بالتباعد االجتماعي ولبس الكمامه  
يساعد على عودة الحياة الطبيعية 
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األمير تركي بن 
طالل يكرم عددا 

من منسوبي شرطة 
منطقة عسير

سمو أمير منطقة 
عسير يطلق حملتي 

التوعية بسرطان 
الثدي والتطعيم ضد 

األنفلونزا الموسمية 

أخبار الوطن

 كّرم الأم��ر تركي بن طال اأمر 
من  اأم���ن  رج��ل   15 ع�سر،  منطقة 
تقديًرا  املنطقة،  �سرطة  من�سوبي 
جلهودهم الأمنية يف احلفاظ على 
اأمن الوطن ومقدراته من الأيادي 
الأم��ن  رج��ال  متكن  حيث  العابثة، 
م��واد  تهريب  عمليات  اإح��ب��اط  م��ن 
متنوعة  ن���اري���ة  واأ���س��ل��ح��ة  خم����درة 
�سبط  اإل��ى  اإ�سافة  مرخ�سة،  غ��ر 
ع��دد م��ن ال��ذخ��رة احل��ي��ة، ومبالغ 
ترويج  م�سدرها  كان  كبرة  مالية 
امل�����خ�����درات، ومت���ي���ز رج�����ال الأم����ن 
قبولهم  ب��ع��دم  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت��ل��ك  يف 
ملبالغ مالية مقابل اإطاق  عرو�ساً 

اأط����ل����ق ����س���اح���ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي 
الأم��������ر ت����رك����ي ب����ن ط������ال ب��ن 
ع����ب����دال����ع����زي����ز اأم���������ر م��ن��ط��ق��ة 
الوطنية  احلملة  م��وؤخ��راً  ع�سر 
ل���ل���ت���وع���ي���ة ب�������س���رط���ان ال����ث����دي، 
للتطعيم �سد  الوطنية  واحلملة 
بح�سور  امل��و���س��م��ي��ة،  الأن��ف��ل��ون��زا 
م��ع��ايل وزي����ر ال�����س��ح��ة ال��دك��ت��ور 
توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك 

يف م�ست�سفى اأحد رفيدة العام. 
واأ����س���اد ���س��م��وه مب���ا ت��ق��وم به 
وزارة ال�سحة ممثلة يف املديرية 
ال����ع����ام����ة ل����ل���������س����وؤون ال�����س��ح��ي��ة 
ت���وع���ي���ة  يف  ع���������س����ر  مب���ن���ط���ق���ة 
ال��وق��اي��ة  ب��اأه��م��ي��ة  ك��اف��ة  املجتمع 
والأنفلونزا  الثدي  �سرطان  من 
اإقامة  �سرورة  موؤكداً  املو�سمية، 
التوعوية  الفعاليات  ه��ذه  مثل 
ال�سحي  الوعي  لاإ�سهام يف رفع 
ونفي  املجتمع  فئات  جميع  لدى 
ال�����س��ائ��ع��ات م���ن خ����ال ت��و���س��ي��ح 

احلقائق العلمية. 
واّطلع �سموه على ما يحتويه 
املعر�س امل�ساحب الذي �سي�ستمر 
من  يت�سمنه  وم���ا  اأي�����ام  خ��م�����س��ة 

جهود لتوعية املجتمع. 
العام  املدير  ثمن  من جانبه 
لل�سوؤون ال�سحية مبنطقة ع�سر 
ل�سمو  ع�سري  عاي�س  بن  خالد 
احلملتن  رعايته  املنطقة  اأم��ر 
واإطاقهما، ولوزير ال�سحة على 
دعمه امل�ستمر للجهود التوعوية، 
يف  ال�سحي  اجل��ان��ب  اأن  م���وؤك���داً 
باهتمام  ي��ح��ظ��ى  منطقةع�سر 

�سراح مرتكبي تلك اجلرائم.  
اأم����ر م��ن��ط��ق��ة ع�سر  اأ����س���اد  و 
خ����ال ال���ت���ك���رمي ب���اأم���ان���ة و���س��دق 
رج����ال الأم������ن، م��ع��رًب��ا ع���ن ف��خ��ره 
واعتزازه بدورهم الكبر وحر�سهم 
التي  الأم��ن��ي��ة  يقظتهم  و  ال�سديد 
ح��ال��ت دون امل�����س��ا���س ب��اأم��ن ال��وط��ن 
واملواطن، م�سًرا اإلى اأن هذا الأداء 
هو قمة يف نزاهة النف�س وا�ست�سعار 
ال��ت��ي حتتم على رج��ال  امل�����س��وؤول��ي��ة 
الأمن العمل بركيز وتفاٍن، موؤكًدا 
ع��ل��ى اأن ك��ل م��ن ي��ع��م��ل ب��اإخ��ا���س 
والإحتفاء  الائق  التكرمي  �سيلقى 

الذي ي�ستحقه. 

ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة، م�����س��راً اإل��ى 
اأن ف��ري��ق ال��ع��م��ل ي��ب��ذل ج��ه��وداً 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م�������س���ت���ه���دف���ات روؤي������ة 
ال�سحي  اجلانب  يف  اململكة2030 
�سحية  منظومة  اإل���ى  للو�سول 
�سحة  وحماية  ورعاية  تعزيز  يف 
ال�����ف�����رد وامل���ج���ت���م���ع م�����ن خ���ال 
ال��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��وق��اي��ة وت��ع��زي��ز 
الوعي ال�سحي وتكثيف التوعية 

ال�سحية امليدانية. 
اأه��م��ي��ة احلملة  اإل����ى  واأ����س���ار 
ك����ون ����س���رط���ان ال���ث���دي ي���اأت���ي يف 
م��ق��دم��ة اأن�����واع ال�����س��رط��ان ال��ت��ي 
ت�����س��ي��ب ال��ن�����س��اء ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
ال���ع���امل، وي���ع���ّد الأك������ر ���س��ي��وع��اً 
ال�����س��ي��دات بعمر  امل��م��ل��ك��ة ب��ن  يف 
الك�سف  واأن  ف��وق،  فما  ع��ام��اً   ٤0
املبّكر باملاموغرام يزيدمن ن�سبة 
وي��ك��ون   ،  ٪٩5 ب��ن�����س��ب��ة  ال�����س��ف��اء 
اأ�سرع واأ�سهل -باإذن اهلل-  العاج 
اأن��ه مت تفعيل  اإل��ى  النظر  ، لفتاً 
ت���وع���ي���ة م���ك���ث���ف���ةيف ال���ق���ط���اع���ات 
م��راع��اة  م��ع  باملنطقة  ال�سحية 
ج��م��ي��ع الإج�������راءات الح���رازي���ة 

والوقائية. 
حملة  اأهمية  ع�سري  واأك���د 
التطعيم �سد الإنفلونزا املو�سمية 
جميع  يف  اللقاحات  تتوفر  حيث 
امل������راك������ز ال�������س���ح���ي���ةب���امل���ن���ط���ق���ة، 
الوقاية من  التطعيم يف  وي�سهم 
املو�سمية  ب��الأن��ف��ل��ون��زا  الإ���س��اب��ة 
بن�سبة تراوح من ٧0٪ اإلى ٩0٪ 

-مب�سيئةاهلل-.
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معكم

إرادة وتحدي...
بتد�سن  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع  يف  خ��ال��د  امل��ل��ك  ت�سرفت جامعة 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر تركي بن طال بن عبدالعزيز 
خم�س�سة  م��رك��زة  عناية  �سرير  ملائة  ع�سر  منطقة  اأم��ر 
لإحتياجات م�سابي جائحة كورونا كوفيد 1٩، وهي مقدمة 
ال��وح��دات  وب��اق��ي  اجل��ام��ع��ي  امل�ست�سفى  جتهيز  لإ���س��ت��ك��م��ال 
الأكادميية واخلدمية باملدينة اجلامعية اجلديدة باإذن اهلل.  
و�سعدنا يف اجلامعة بح�سور هذه املنا�سبة من معايل وزير 
ال�سحة الدكتور توفيق الربيعة ومعايل نائب وزير التعليم 
ل��ل��ج��ام��ع��ات وال��ب��ح��ث والإب��ت��ك��ار الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حممد 
ال�سديري، مما يعك�س عمليات التن�سيق املهمة مع عدد من 

اجلهات ذات العاقة بهذا امل�سروع املهم.
ب��ق��ي��ادة حكيمة خل���ادم احل��رم��ن  ب��ادن��ا  ل��ق��د حظيت 
العهد  ويل  و�سمو  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن 
���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم������ر حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان بن 
العامل  اجتاحت  التي   - اإدارة جائحة كورونا  عبدالعزيز يف 
كله – بكل حكمة واقتدار ومتكن، وو�سعت املواطن واملقيم 
املتكاملة،  ال�سحية  بتقدمي اخلدمات  اهتمامها  يف مقدمة 
وو�سع اخلطط الإحرازية ملواجهة هذا الوباء منذ بداية 
اكت�ساف اأول حالة من احلالت.  ونحمد اهلل تعالى اأن كانت 
اململكة من اأف�سل دول العامل يف احتواء هذه اجلائحة، ول 
تزال توا�سل جهودها يف مكافحة هذا الوباء اخلطر.  وما 
التجهيز الطبي ملائة �سرير يف امل�ست�سفى اجلامعي ال دليا 
اآخر باإهتمام الدولة حفظها اهلل يف توفر كافة �سبل العناية 

ال�سحية مل�سابي كورونا يف بادنا.
�ساهمت  التي  اجلهات  لكل  بال�سكر  اأت��ق��دم  اخلتام  ويف 
ودعمت ا�ستكمال كافة التجهيزات الطبية واللوج�ستية لهذا 
اأمارة منطقة ع�سر ووزارتي التعليم  امل�سروع ال�سحي من 
وال�سحة، كذلك اأ�سكر زمائي وزمياتي من الفريق الذي 
اأ�سرف وتابع على التنفيذ خال فرة قيا�سية هي ثاثون 
اأك��ر حتدي واجهناه وجنحنا  يعك�س  كان  يوما فقط، مما 

فيه وهلل احلمد.

أ.د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
رئيس الجامعة

أخبار الوطن

اأم��ر  م��ن  مبا�سر  واإ����س���راف  بتوجيه 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر الأم�������ر ت���رك���ي ب��ن 
اهلل- عبدالعزيز  -حفظه  بن  طال 

التوعوية  احلملة  م��وؤخ��راً  انطلقت   ،
ل���ل���ح���د م����ن ظ����اه����رة ال���ت���ع���دي���ات يف 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر مب�����س��ارك��ة ع���دد من 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة والإع����ام����ي����ة 
مم��ث��ل��ة يف اإم�����ارة امل��ن��ط��ق��ة، وج��ام��ع��ة 
امل���ل���ك خ���ال���د ب���اأب���ه���ا، واأم����ان����ة ع�سر 
التعليم  واإدارات  الفرعية،  وبلدياتها 
الأوق�������اف  وزارة  وف������رع  ب��امل��ن��ط��ق��ة، 
وال�سوؤون الإ�سامية، ومبادرة ن�سامى 
ع�سر، بالإ�سافة اإلى و�سائل الإعام 
ال�سعودية  الأن��ب��اء  »وك��ال��ة  امل��ت��ن��وع��ة، 
الإذاع����ات«،  ال�����س��ع��ودي-  -التلفزيون 
وت���ه���دف احل��م��ل��ة اإل����ى ب��ي��ان امل��وق��ف 
ال�����س��رع��ي والأخ�����اق�����ي وال��ن��ظ��ام��ي 
الوعي  ال��ت��ع��دي��ات، وك��ذل��ك ن�سر  م��ن 
وت�سحيح  التعدي  بخطر  املجتمعي 
مفهومه يف الوعي الفردي واجلمعي، 
فئات  جميع  وق��وف  اأهمية  وتو�سيح 

بتوجيه األمير تركي بن طالل  
التوعوية للحد من ظاهرة  انطالق أعمال الحملة 

التعديات في عسير 

سمو األمير تركي بن طالل يتفقد بيئة العمل 
الجديدة بمستشفى أحد رفيدة العام

واملعنوي  املادي  التعدي  املجتمع �سد 
الأف�����راد واجل��م��اع��ات واملجتمع  ع��ل��ى 

والبيئة بجميع عنا�سرها.  
وق����ام����ت اجل����ه����ات امل�������س���ارك���ة يف 
احلملة باإعداد خطط توعوية لتفعيل 
احلملة، حيث بداأت جامعة امللك خالد 
ب��ن�����س��ر ال��ر���س��ائ��ل ال��ت��وع��وي��ة ب��اأه��م��ي��ة 
املحافظة على مكت�سبات الدولة وعدم 
املجتمع  على  اأث��ره  وتو�سيح  التعدي 
والتنمية، وذلك من خال �سحيفتها 
اجلامعية »اآف��اق«، ومن خال و�سائل 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، اإ���س��اف��ة اإل��ى 
والتقارير  اإع��داد حزمة من  الرامج 
ال�����س��ح��ف��ي��ة، وم�������س���روع���ات ال��ت��خ��رج، 

وور�س العمل املعنية بذلك. 
واأعدت الإدارة العامة للتعليم يف 
التعليمية  والإدارات  ع�سر  منطقة 
احلملة  لتنفيذ  خطة  املحافظات  يف 
وتنظيم  توعوية،  ر�سائل  بث  تت�سمن 
حول  طابية  وم�سابقات  مناف�سات 
خال  من  توعوي  عمل  اأف�سل  اإنتاج 

»ت�����س��ام��ي��م و ف���ي���دي���وه���ات، وم��و���س��ن 
وجرافيك�س«، واإجراء لقاءات م�سورة 
ل���ط���اب وط���ال���ب���ات ي���ت���ح���دث���ون ع��ن 
مفهوم التعدي على املقدرات املدر�سية 
واإت���اف  اجل����دران  على  الكتابة  مثل 
الأث�����اث واإه���ان���ة ال��ك��ت��ب و���س��ب��ل احل��د 
م��ن��ه��ا، وم���واك���ب���ة ه����ذه ال���رام���ج من 
وا�ست�سافة  الإلكروين  الن�سر  خال 
�سخ�سيات موؤثرة لبث ر�سائل توعوية 
قرابة  اخلطة  ت�ستهدف  فيما  بذلك، 
ك��اف��ة  األ�����ف ط���ال���ب وط���ال���ب���ة يف   ٤80

حمافظات املنطقة . 
الأوق������اف  وزارة  ف����رع  واأط����ل����ق 
وال�سوؤون الإ�سامية اأعمال احلملة 
ال��ف��رع  وزوار  مل��ن�����س��وب��ي  ب��ال��ت��وع��ي��ة 
توعوية عر  ر�سائل  بث  خ��ال  من 
جانب  اإل��ى  ال��ف��رع،  داخ��ل  ال�سا�سات 
واأ����س���رار  ال��ت��وع��ي��ة مب��ف��ه��وم  تفعيل 
ال���ت���ع���دي ع����ر م���ن���ر اجل���م���ع���ة يف 
اأمانة  ب���داأت  فيما  املنطقة،  ج��وام��ع 
امل��ن��ط��ق��ة ب��ب��ث ال��ر���س��ائ��ل ال��ت��وع��وي��ة 

وال�����ت�����غ�����ري�����دات ع�����ر ح�������س���اب���ات���ه���ا 
وح�����س��اب��ات ال��ب��ل��دي��ات الإل��ك��رون��ي��ة 
وم����ن خ����ال ال���ري���د الإل���ك���روين 
اخل����ا�����س ب�����الأم�����ان�����ة، اإل�������ى ج��ان��ب 
الإ�ستعداد لعمل حما�سرات توعوية 

وت�ساميم ميدانية واإلكرونية. 
وت�������اأت�������ي احل����م����ل����ة ال����ت����وع����وي����ة 
بالتزامن مع توجيه الأمر تركي بن 
طال بت�سكيل وتاأ�سي�س غرفة دائمة 
املنطقة  يف  التعديات  ظاهرة  ملعاجلة 
حت��ت اإ����س���راف ���س��م��وه مب��ق��ر الإم����ارة، 
امل��وازن��ة  اإل��ى حتقيق  الغرفة  وت��ه��دف 
ب��ن اأم����اك ال���دول���ة واحل���ف���اظ على 

اأماك املواطنن. 
ويتكون فريق العمل من ممثلي 
ال��ع��اق��ة  ذات  احل��ك��وم��ي��ة  الإدارات 
م��ن��ه��ا اإم������ارة امل��ن��ط��ق��ة، وال�����س��رط��ة، 
والأم�����ان�����ة، وه��ي��ئ��ة ت��ط��وي��ر ع�����س��ر، 
والزراعة،  واملياه  البيئة  وزارة  وفرع 
وفرع وزارة املالية، والقوات اخلا�سة 

لاأمن واحلماية. 

تفّقد �ساحب ال�سمو امللكي الأمر 
عبدالعزيز  ب��ن  ط���ال  ب��ن  ت��رك��ي 
العمل  بيئة  ع�سر  منطقة  اأم���ر 
اأح�����د  اجل������دي������دة يف م�����س��ت�����س��ف��ى 
رف����ي����دة ال����ع����ام، ب��ح�����س��ور م��ع��ايل 
بن  توفيق  الدكتور  ال�سحة  وزي��ر 
ال�سوؤون  وم��دي��ر  الربيعة،  ف���وزان 
بن  خالد  ع�سر  ال�سحيةمبنطقة 

عاي�س ع�سري. 
واأ�����س����اد ���س��م��وه مب���ا ت���ق���وم به 

املديرية  يف  ممثلة  ال�سحة  وزارة 
العامة لل�سوؤون ال�سحية مبنطقة 
ع�����س��ر م���ن م�������س���روع���ات وج��ه��ود 
ل���ارت���ق���اء مب�����س��ت��وى اخل���دم���ات 
ذل��ك  وم���ن  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ال�سحية 
م�����س��روع م�����س��ت�����س��ف��ى اأح����د رف��ي��دة 
باخلدمات  لارتقاء  يهدف  ال��ذي 
املحددة  للم�ستويات  امل�ست�سفى  يف 
وف����ق امل��ع��اي��ر امل��ع��ت��م��دة ل��ل��ج��ودة 
اأو  التحتية  البنية  م�ستوى  على 

وك��ذل��ك  امل��وظ��ف��ن  اأو  بيئةالعمل 
الوثائق وال�سجات وغرها. 

ال�سحة  وزي��ر  ن��وه  من جانبه 
ب���ال���دع���م ال���ك���ب���ر ال�������ذي حت��ظ��ى 
ل��دن  م��ن  ال�سحية  اخل���دم���ات  ب��ه 
ال����ق����ي����ادة ال����ر�����س����ي����دة، وم���ت���اب���ع���ة 
������س�����م�����واأم�����ر م����ن����ط����ق����ة ع�������س���ر 
ال�سحية  اخل���دم���ات  لح��ت��ي��اج��ات 

باملنطقة. 
مرئياً  ع��ر���س��اً  �سموه  و���س��اه��د 

ع��ن م��راح��ل اإجن����از م�����س��روع بيئة 
ال���ع���م���ل ال���ن���م���وذج���ي���ة، وم���راح���ل 
الإجناز يف باقي الأق�سام، ثم اّطلع 
على من��اذج افرا�سية من ملفات 
وال�سيا�سات  وامل��وظ��ف��ن  امل��ر���س��ى 
والإج�����������راءات ال���داخ���ل���ي���ة امل��ت��ب��ع��ة 

بامل�ست�سفى. 
عقب ذلك اّطلع الأمر تركي 
بن طال -يرافقه وزير ال�سحة- 

على اأق�سام الطوارئ والتنومي. 
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رئيس الجامعة يدشن نظام اعتماد الخطط والبرامج األكاديمية اإللكتروني »منهاج«  
د���س��ن م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال���دك���ت���ور ف���ال���ح ب���ن رج�����اء اهلل ال�����س��ل��م��ي 
ن��ظ��ام  ب���اأب���ه���ا،  اجل���ام���ع���ة  اإدارة  م���ق���ر  يف 
اع��ت��م��اد اخل��ط��ط وال���رام���ج الأك��ادمي��ي��ة 
الإلكروين »منهاج«، وذلك بح�سور وكيل 
والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة 
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ���س��ع��د ب���ن حم��م��د بن 
دع���ج���م، وامل�������س���رف ع��ل��ى وح�����دة امل��ن��اه��ج 
واخلطط باجلامعة الدكتورة اأ�سواء بنت 
علي الأحمري، وامل�سرف العام على الإدارة 
حممد  الدكتور  املعلومات  لتقنية  العامة 

ال�سقر، وعدد من من�سوبي اجلهتن.   
ويف ب���داي���ة ال��ت��د���س��ن رح���ب م��ع��ايل 
بهذا  م�سيًدا  باحل�سور،  اجلامعة  رئي�س 
ب�سكل  �سي�سهم  ال��ذي  الإل��ك��روين  النظام 
ك��ب��ر يف خ��دم��ة خ��ط��ط وب���رام���ج جميع 
من  كل  جهود  �ساكًرا  واأق�سامها،  الكليات 

�ساهم يف العمل على هذا النظام.   
وح�����ول ن���ظ���ام »م���ن���ه���اج« اأك�����د وك��ي��ل 
والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة 
الأ�ستاذ الدكتور �سعد بن حممد بن دعجم 
حر�س الوكالة على اإجنازه وفًقا خلطتها 
ال�سراتيجية وتفعيلها، وذلك من خال 

بت�سهيل  يتميز  ال��ذي  النظام  هذا  تقدمي 
يف  والإداري���ة  الإجرائية  العملية  و�سبط 
اع��ت��م��اد اخل��ط��ط وال���رام���ج الأك��ادمي��ي��ة، 
دليل  مع  "منهاج" يتنا�سب  اأن  اإل��ى  لفًتا 
بالإ�سافة  اجلامعة،  يف  واملناهج  اخلطط 
اإلى توافقه مع اأحدث مناذج هيئة تقومي 

التعليم والتدريب 2020.  
ك��م��ا وج���ه اب���ن دع��ج��م ���س��ك��ره ملعايل 
رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى دع��م��ه واه��ت��م��ام��ه 
اجلامعة  وت��ق��دم  تطور  يف  ي�سهم  م��ا  بكل 
املناهج  لوحدة  �سكره  مقدًما  وبراجمها، 
ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال����ع����ام����ة  والإدارة  واخل����ط����ط 
امل��ع��ل��وم��ات ع��ل��ى اإجن����از ن��ظ��ام »م��ن��ه��اج« يف 

وقت قيا�سي.   
وحدة  على  العام  امل�سرف  بّينت  كما 
امل��ن��اه��ج واخل���ط���ط ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ورة 
اأ�����س����واء ب��ن��ت ع��ل��ي الأح����م����ري اأن ن��ظ��ام 
امللك  جامعة  ا�ستجابة  يج�سد  »م��ن��ه��اج« 
خ��ال��د لأب����رز م��رت��ك��زات ن��ظ��ام اجل��ام��ع��ات 
اجل���دي���د، امل��ت��م��ث��ل��ة يف ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي 
ل��ع��م��ل��ي��ة م����راج����ع����ة واع����ت����م����اد اخل��ط��ط 
اأبرز  اأن  اإلى  لفتة  الأكادميية،  والرامج 
مزايا النظام تركز حول اأر�سفة اخلطط 

ا باإ�سدارات  اإلكرونًيّ والرامج الدرا�سية 
خم���ت���ل���ف���ة، اإ�����س����اف����ة اإل�������ى الن�������س���ي���اب���ي���ة 
الرامج  واعتماد  مراجعة  يف  وال�سفافية 
و�سوًل  واملجال�س  اللجان  بن  الدرا�سية 

اإلى جمل�س اجلامعة.   
فيما اأو�سح امل�سرف العام على الإدارة 
حممد  الدكتور  املعلومات  لتقنية  العامة 
املعلومات عملت وتعمل  اأن تقنية  ال�سقر 
على اأمتتة العديد من الأنظمة التي من 
�ساأنها تقدم اجلامعة وتطورها ومواكبتها 
ا ملا تتطلع اإليه روؤية اململكة 2030، يف  اأي�سً
�سبيل بناء جمتمع علمي ذي كفاءة عالية.   
اأ����س���درت وك��ال��ة اجلامعة  ك��ذل��ك 
دليًا  والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون 
واأ�سحاب  والأق�����س��ام  للكليات  ��ا  اإر���س��ادًيّ
منها  اإع��اًن��ا  ال��ن��ظ��ام،  ع��ن  ال�ساحية 
ب��ج��اه��زي��ة ال��ن��ظ��ام، م��وج��ه��ة ال��ك��ل��ي��ات 
والأق�������س���ام ب��ب��دء ال��ع��م��ل ب��ال��ن��ظ��ام من 
خ�����ال اإدخ���������ال اخل���ط���ط ال���درا����س���ي���ة 
مل��راج��ع��ت��ه��ا واع��ت��م��اده��ا م���ن اأ���س��ح��اب 
���ا  ال�������س���اح���ي���ة، وال�������ذي ي��ت��م��ي��ز اأي�������سً
باإتاحته باللغتن العربية والإجنليزية 

وفًقا لطبيعة الرامج.

تطلق اجلامعة ممثلة بكلية الطب والعيادات اخلارجية باملدينة الطبية اجلامعية يف مدينة اأبها حملة الفح�س املبكر 
للك�سف عن �سرطان الثدي تزامًنا مع �سهر التوعَية ب�سرطان الَثّدي حتت �سعار »طمّنينا عنك«.

املبادرة  العامة على  وامل�سرفة  الطب  بكلية  التدري�س  امل��راأة وع�سو هيئة  الأ�سرة و�سحة  ا�ست�سارية طب  واأو�سحت 
الدكتورة هيفاء عبداخلالق احلفظي اأن هذه املبادرة تاأتي امتداًدا وحتقيًقا لروؤية الرنامج الوطني للك�سف املبكر عن 
30 ٪على املدى البعيد وزي��ادة ن�سبة  �سرطان الثدي واملتمّثلة يف خف�س الوفيات الناجمة عن �سرطان الثدي حوايل 
احلالت التي يتم ك�سفها مبرحلة مبكرة على املدى الق�سي�ر، وحتديد الفئة امل�ستهدفة والتاأكد من و�سول اخلدمة لها 
بجودة عالية وبتغطية مثالية، واأن يكون الفح�س اآمًنا، وفعاًل وبجودة عالية ومبراقبة حيادية ووا�سعة ت�سمن اجلودة.
التابعة  الطبية  اخلدمات  من  ال�ستفادة  اأحقية  لهّن  اللواتي  الن�ساء  ت�ستهدف  املبادرة  اأن  اإل��ى  احلفظي  واأ���س��ارت 

جلامعة امللك خالد من املن�سوبات وعوائل املن�سوبن والطلبة والطالبات باجلامعة.
وبينت اأن املبادرة ت�ستمر ثاثن يوما ابتداًء من اخلام�س ع�سر من �سهر اأكتوبر وانتهاًء باخلام�س ع�سر من �سهر 

باللغتن  الإع���ان  مبرحلة  ت��ب��داأ  حيث  م��راح��ل،  ث��اث  على  تنفيذها  و�سيتم  نوفمر، 
العربية والإجنليزية، وت�سجيل البيانات من خال الرابط:

 

بالتعاون  وتتم  املواعيد،  وتن�سيق  احل��الت  فرز  تت�سمن  والتي  الثانية  املرحلة  ثم 
مع املتطوعني من ق�شم طب الأ�شرة حيث يتم فرز الطلبات وما تنطبق عليه ال�شروط 
الطبّية املعترة من حيث العمر ووجود عوامل اخلطورة التي تتطلب اإجراء الفح�س 
للك�سف املبكر عن �سرطان الثدي، ثم يتم تن�سيق املواعيد بالتعاون مع املتطوعات يف ق�سم 

ت�سجيل املواعيد واإر�سال املواعيد للحالت التي مت فرزها.
وتنتهي باملرحلة الثالثة التي ت�ستمل على الفح�س ال�سريري وفح�س الأ�سعة ويتم 

خالها ا�ستقبال واإجراء الفح�س ال�سريري للحالت امل�سجلة .

الجامعة تطلق مبادرة »طمنينا عنك« 
للكشف المبّكر عن سرطان الثدي
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مجلس الجامعة يعقد اجتماعه الثالث ويقر الدبلوم العالي للحوكمة
ن���ي���اب���ة ع����ن م���ع���ايل وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م، 
الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  معايل  راأ���س 
ال�سلمي  اهلل  رج��اء  ب��ن  فالح  الدكتور 
ال��ث��ال��ث ملجل�س  م����وؤخ����راً  الج���ت���م���اع 
اجل���ام���ع���ة ل��ل��ع��ام اجل���ام���ع���ي 1٤٤2ه������ 
وال������ذي ع��ق��د ب��ت��ق��ن��ي��ة الت�������س���ال عن 
ب��ع��د، ب��ح�����س��ور الأم����ن ال��ع��ام ملجل�س 
����س���وؤون اجل���ام���ع���ات ال���دك���ت���ور حممد 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����س��ال��ح، واأع�����س��اء 

وع�سوات جمل�س اجلامعة.
واأو����������س���������ح وك������ي������ل اجل����ام����ع����ة 
العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا  ل��ل��درا���س��ات 
�سعد  الدكتور  الأ�ستاذ  املجل�س  اأمن 
بن عبدالرحمن العمري اأن املجل�س 
واتخذ  املو�سوعات  من  ع��دًدا  ناق�س 
ح��ي��ال��ه��ا ال��ت��و���س��ي��ات ال���ازم���ة منها 
عدد  واإع��ارة  ندب  بتمديد  التو�سية 
جهات  اإل���ى  اجل��ام��ع��ة  من�سوبي  م��ن 
بتخ�سي�س  وال��ت��و���س��ي��ة  خ��ارج��ي��ة، 
ت������رع م���وؤ����س�������س���ة ع���ب���دال���ع���زي���ز ب��ن 
ع���ب���داهلل اجل��م��ي��ح اخل���ري���ة ل��دع��م 
ط����اب وط���ال���ب���ات ك��ل��ي��ات امل��ج��ت��م��ع 
ب����دل م���ن دع����م ملتقى  ب��اجل��ام��ع��ة 
الأن������دي������ة ال���ط���اب���ي���ة ل��ل��ج��ام��ع��ات 
يف  اإقامته  اإمكانية  لعدم  ال�سعودية 
ظل ا�ستمرار جائحة كورونا، وكذلك 
اإق��رار  على  باملوافقة  املجل�س  اأو�سى 
العايل يف احلوكمة  الدبلوم  برنامج 

بق�سم املحا�سبة بكلية الأعمال.
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رئيس الجامعة يكرم المتميزين في معسكر رمضان البرمجي في لغة بايثون 

ك���رم م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ب��ن رج���اء اهلل ال�سلمي   ال��دك��ت��ور ف��ال��ح 
من�سوبي  وب��ن��ات  اأب��ن��اء  م��ن  املتميزين 
وم��ن�����س��وب��ات اجل���ام���ع���ة امل�����س��ارك��ن يف 
ال���رجم���ي يف لغة  م��ع�����س��ك��ر رم�������س���ان 
بايثون python الرجمية، وذلك يف 

مقر اجلامعة الرئي�س باأبها. 
ويف ب���داي���ة ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي اأ����س���اد 
م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة خ���ال كلمته 
باملع�سكر وخمرجاته، وجهود كلية علوم 
الآيل �سمن م�سروع اجلامعة  احلا�سب 
هذا  جناح  عنه  نتج  ال��ذي  "مبادرون" 
اإلى  لفًتا  واأ�سرهم،  ملن�سوبيها  املع�سكر 
اأه��م��ي��ة جم����الت ك��ل��ي��ة ع��ل��وم احل��ا���س��ب 
الأ���س��ا���س��ي  امل���ح���رك  ب��اع��ت��ب��اره��ا  الآيل 
ل��ل��م��رح��ل��ة احل���ال���ي���ة، م����وؤك����ًد ع��ل��ى اأن 
مثل  دع��م  تتوانى يف  لن  اجلامعة  اإدارة 
من�سوبي  م�ستوى  ع��ل��ى  ال��رام��ج  ه���ذه 

ا.  اجلامعة وطابها واملجتمع اأي�سً
لكل  ���س��ك��ره  ال�سلمي  وج���ه  ك��م��ا 

تنفذها خدمة المجتمع.. 
الجامعة تعلن عن 17 دورة تدريبية 

إلكترونية في مختلف التخصصات
املجتمع  خ��دم��ة  ع��م��ادة  يف  ممثلة  اجلامعة  اأعلنت 
ت��دري��ب��ي��ة  ع���ن ط���رح 1٧ دورة  امل�����س��ت��م��ر  وال��ت��ع��ل��ي��م 
الأول  ال��درا���س��ي  الف�سل  خ��ال  بعد  ع��ن  جمانية 
ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي 1٤٤2ه��������، يف ع����دد م���ن امل��ج��الت 
ال��ع��ل��م��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة وامل���ه���اري���ة امل��ت��ن��وع��ة، وال��ت��ي 
تنمية  يف  وت�سهم  املجتمع،  اأف��راد  جميع  ت�ستهدف 

معارفهم ومهاراتهم ال�سخ�سية، وتطويرها. 
والتعليم  املجتمع  خدمة  ع��م��ادة  عميد  واأو���س��ح 
امل�ستمر باجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عمر علوان عقيل 
من  جمموعة  يقدمها  التدريبية  ال��رام��ج  ه��ذه  اأن 
الأكادميين املتخ�س�سن بالتعاون مع عدد من كليات 
منوهاً  الإل��ك��روين،  التعلم  منظومة  عر  اجلامعة 
اإلى اأن العمادة تهدف من خال ما تقدمه من برامج 
تعليمية وتدريبية وتاأهيلية يف خمتلف التخ�س�سات 
املنوط  ال��دور  وتفعيل  تاأكيد  اإل��ى  والعملية  العلمية 
وانطاًقا  فئاته  بكافة  املجتمع  خدمة  يف  باجلامعة 
اإ�سافة  من م�سوؤوليتها املجتمعية يف تنمية املجتمع، 
يت�سم  جمتمع  بناء  يف  والإ�سهام  اأف���راده  تطوير  اإل��ى 
ال��ف��رد،  �سخ�سية  ل��ب��ن��اء  ال��ازم��ة  وامل���ه���ارات  بالعلم 

وتنمية ذاته وتقوية مهاراته. 
العديد  �ستتناول  ال���دورات  اأن  اإل��ى  عقيل  واأ���س��ار 
الإبداعية  كال�سحابة  والعملية  العلمية  املجالت  من 
يف طرق التدري�س، واإدارة الأزمات وترتيب الأولويات 
ال�ساملة،  اجل���ودة  واإدارة  ال��وق��ت،  واإدارة  الأ���س��رة،  يف 

اللقاء،  وهند�سة  الإل��ك��روين،  والت�سويق  وال��ري��ادة 
وا�سراتيجيات التاءات اخلم�سة لتح�سن بيئة العمل، 
الوظيفي،  امل�سار  وحتديد  الذاتية،  ال�سرة  واإع���داد 
وم���ه���ارات ال���ق���ي���ادة، وق���ي���ادة ال��ت��غ��ي��ر، وال��ت��خ��ط��ي��ط 
ال���س��رات��ي��ج��ي، وم��ق��دم��ة يف ال��رجم��ة ب��ا���س��ت��خ��دام 
برنامج املاتاب، ونظم املعلومات اجلغرافية، اإ�سافة 

اإلى بع�س الدورات التخ�س�سية يف الهند�سة. 

وللت�سجيل والطاع ميكن زيارة موقع العمادة:

م���ن ���س��اه��م يف اإق���ام���ة وت��ن��ف��ي��ذ ه��ذا 
ع��ل��وم احلا�سب  كلية  م��ن  ال��رن��ام��ج 
متطلًعا  اجل��ام��ع��ة،  ج��ه��ات  وج��م��ي��ع 
نوعية  ومبادرات  برامج  تقدمي  اإلى 
اأخ���������رى يف ه������ذا امل�����ج�����ال خل���دم���ة 

الطاب والطالبات واملجتمع. 
ف��ي��م��ا رح�����ب ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ع��ل��وم 
احلا�سب الآيل باجلامعة الدكتور علي 
رئي�س  ق����روي مب��ع��ايل  اآل  ب��ن حم��م��د 
اجل��ام��ع��ة، ���س��اك��ًرا ل��ه دع��م��ه واهتمامه 
ال���دائ���م ب��ال��ك��ل��ي��ة وب���راجم���ه���ا وك��ذل��ك 
ح�����س��وره وم�����س��ارك��ت��ه يف ه���ذا احل��ف��ل، 
واهتمام  بدعم  الكلية  اأن  على  م��وؤك��ًدا 
ال�سيف  خ��ال  قدمت  اجلامعة  اإدارة 
امل��ب��ادرات م��ن بينها  املا�سي ع���دًدا م��ن 

مع�سكر رم�سان الرجمي. 
امل������ب������ادرة  اأن  ق���������روي  اآل  وب�������ن 
ا���س��ت��ه��دف��ت م���ن خ����ال امل��ع�����س��ك��ر اأب��ن��اء 
حمددة  اجلامعة،  ومن�سوبات  من�سوبي 
الفئة العمرية ما بن )1٤ – 18( �سنة، 

وذل�����ك ل��ت��اأ���س��ي�����س��ه��م يف ل��غ��ة ال��رجم��ة 
�سن  منذ  و�سقلها  مواهبهم  واكت�ساف 
اإل�����ى اأن امل��ع�����س��ك��ر مت  م���ب���ك���رة، م�������س���ًرا 
تقدميه والإ�سراف عليه من قبل ع�سو 
الدكتور عاطف  بالكلية  التدري�س  هيئة 
امل��ن�����س��وري ومب�����س��ارك��ة ع��دد م��ن طاب 
وطالبات مرحلة البكالوريو�س بالكلية. 
واخ���ت���ت���م احل���ف���ل ب���ت���ك���رمي م��ع��ايل 
الرئي�س للمتميزين ب�سهادات �سكر ودروع 

تذكارية والتقاط ال�شور التذكارية. 
يذكر اأن كلية علوم احلا�سب الآيل 
ق��دم��ت خ���ال ف���رة ال�����س��ي��ف امل��ا���س��ي 
6 ب����رام����ج ���س��م��ن م�������س���روع اجل��ام��ع��ة 
»مبادرون«، متثلت يف مع�سكر رم�سان 
ومن�سوبات  من�سوبي  لأبناء  الرجمي 
اجل��ام��ع��ة، اإ���س��اف��ة اإل���ى ب��رام��ج اأخ���رى 
وذل��ك  املجتمع،  فئات  جلميع  موجهة 
واملتمثل  الكلية  اأه��داف  لأب��رز  حتقيًقا 
يف بناء جمتمع رقمي ذي خرات تقنية 

وطنية متميزة.    
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توا�سل عمادة التعلم الإلكروين باجلامعة تقدمي خدماتها 
لاأ�سبوع  ال��ع��م��ادة  اإح�سائيات  اأظ��ه��رت  حيث  الإل��ك��رون��ي��ة، 
ال�سابع من الدرا�سة يف الف�سل الأول للعام اجلامعي 1٤٤2ه�، 
حم��ا���س��رة  و11٤56  اف��را���س��ي��ة،  ج��ل�����س��ات   11٧10 ت�����س��ج��ي��ل 

افرا�سية م�سجلة.  
فيما اأو�سح عميد التعلم الإلكروين باجلامعة الدكتور 
ال��دورات التدريبية  اأن العمادة قدمت عدًدا من  نايف جبلي 
املوجهة لأع�ساء هيئة التدري�س ا�ستفاد منها 6٩0 م�ستفيًدا، 
يف  ودورة   connectyard ب���اأداة  تعريفية  ن��دوة  �سملت 
ت�سميم الختبارات الفعالة عر الإنرنت با�ستخدام اأف�سل 
الإدارة  يف  ت��دري��ب��ي��ة  ودورة   blakboard ع��ل��ى  امل��م��ار���س��ات 
من�سة  عر  بعد  عن  والفعاليات  لاجتماعات  الحرافية 
zoom كما قدمت العمادة ندوة اإلكرونية بعنوان كيف تبداأ 

يف عامل الأمن ال�سراين ا�ستفاد منها ٤15 م�ستفيًدا.  
ك���ذل���ك ق���دم���ت ع����م����ادة ال��ت��ع��ل��م الإل�����ك�����روين ���س��م��ن 
جهودها يف الأدلة الإر�سادية للتعلم الإلكروين 3 ت�ساميم 
ودليًا  والطاب  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  اإنفوجرافيك 

ا لأع�ساء هيئة التدري�س، كما  اإر�ساديًّ
امل�ساهدات  ع��دد  بلغت 
ل����ف����ي����دي����وه����ات ق���ن���اة 

بواقع  م�ساهدة،   12٧،636 الأول  الأ�سبوع  بداية  من  متكن 
3،808.2�ساعة.    

يذكر اأن العمادة قدمت خال الأ�سبوع ال�سابع خدمات 
عن  و38٩  الهاتف،  عر  فنًيّا  دعًما   118 يف  متثلت  فني  دع��م 
طريق الوات�س اآب، و1٤ من خال مكتب العمادة، اإ�سافة اإلى 
هيئة  اأع�ساء  لدعم   ٪6٧ بواقع  وذل��ك  اإلكرونيًّا،  بريًدا   20

التدري�س، و33٪ لدعم الطاب والطالبات،  
اإ���س��اف��ة اإل���ى 563 خ��دم��ة ل��ل��دع��م ع��ر ال���� zoom و  

.livechat

بالجامعة  اإللكتروني  التعلم  عمادة 
تسجل أكثر من 11 ألف جلسة افتراضية 
األول  الفصل  السابع من  خالل األسبوع 

1442هـ

المصغرة  الشهادات  تعتمد  الجامعة 
على منصتها KKUx وتطلق 3 برامج

الجامعة تنشئ وحدة لخدمة 
المجتمع بتهامة قحطان

تزامنا مع اليوم العالمي لكبار السن.. 

الجامعة تقيم ندوة
»الوفاء لجيل العطاء«

مجلس الجامعة العلمي يوافق على 
ترقية 62 عضو هيئة تدريس إلى رتبتي 

أستاذ مشارك وأستاذ خالل عام

 اأ�سدر معايل رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح 
���ا يق�سي  اإداريًّ بن رج��اء اهلل ال�سلمي موؤخًرا ق��راراً 
قحطان،  بتهامة  املجتمع  خل��دم��ة  وح���دة  ب��اإن�����س��اء 
ب�����س��راة  ال��ع��ل��وم والآداب  ك��ل��ي��ة  وذل����ك حت��ت م��ظ��ل��ة 

عبيدة. 
لتو�سية  ا�ستجابة  ال��وح��دة  ه��ذه  اإن�ساء  وي��اأت��ي 
ل�ستثمار  ثقافية  مراكز  بافتتاح  املنطقة  جمل�س 
و�سمن  قحطان  تهامة  منطقة  يف  ال�سباب  طاقات 

خطط اجلامعة خلدمة املجتمع. 
عمادة  و�سوابط  للوائح  وفًقا  ال��وح��دة  وتعمل 
والتي  باجلامعة،  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة 
ت�سعى من خال خطتها ال�سراتيجية اإلى تنمية 
قدرات املجتمع وموؤ�س�ساته بحلول مبتكرة، وبرامج 
فئات  اإيجابي ملمو�س لدى جميع  اأث��ر  ذات  نوعية 

املجتمع.

اأق���ام���ت اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة يف ع���م���ادة خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
الأ�سرة  ���س��وؤون  جلنة  مع  بال�سراكة  امل�ستمر  والتعليم 
ندوة  باجلامعة  والربية  الطب  كليتي  مع  وبالتعاون 
مبنا�سبة  العطاء"  جليل  "الوفاء  بعنوان  اإلكرونية 
بكيفية  للتعريف  وذل���ك  ال�����س��ن،  ل��ك��ب��ار  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
الرعاية ال�سحية والنف�سية للم�سنن، مب�ساركة نخبة 
من املخت�سن يف جمال طب الأ�سرة والإر�ساد النف�سي، 

وح�سور عدد من املهتمن.  
ال��ع��م��ادة  ل��وك��ي��ل  ترحيبية  بكلمة  ال���ن���دوة  وب�����داأت 
القرين،  عبدالرحمن  الدكتور  املجتمعية  للم�سوؤولية 
املعريف  والقت�ساد  لاأعمال  اجلامعة  وكيل  اأع��ل��ن  ث��م 

الندوة،  افتتاح  احلديثي  عبداللطيف  الدكتور  الأ�ستاذ 
جلنة  ورئي�س  ع�سر  منطقة  جمل�س  ع�سو  األ��ق��ى  كما 
افتتاحية  كلمة  غنوم  اآل  �سعد  الدكتور  الأ���س��رة  �سوؤون 
الرابط  تعزيز  اململكة يف  دور  على  ال�سوء  فيها  �سلط 

الأ�سري واحرام كبار ال�سن. 
ك��م��ا ا���س��ت��ع��ر���س ك���ل م���ن ال���دك���ت���ور اأي������وب ال�����س��ي��خ 
والدكتورة هيفاء احلفظي يف م�ساركتهما كيفية الرعاية 
وفوائد  لديهم،  املناعة  رف��ع  وط��رق  للم�سنن  ال�سحية 
ال��ري��ا���س��ة وال��ف��ح��و���س��ات ال����دوري����ة امل��ه��م��ة ل���ه���م، فيما 
بخ�سائ�س  بالتعريف  خم�سي  ج��ران  ال��دك��ت��ور  ���س��ارك 

واحتياجات امل�سن النف�سية. 

على  م��واف��ق��ت��ه  ب��اجل��ام��ع��ة  العلمي  املجل�س  اأ���س��در 
ترقية 62 ع�سو هيئة تدري�س من اجلن�سن يف عدد 
من كليات واأق�سام اجلامعة اإلى رتبة اأ�ستاذ م�سارك 
واأ�ستاذ، وذلك خال العام اجلامعي املا�سي 1٤٤1ه�.  
ف��ي��م��ا اأك����د وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات العليا 
الأ���س��ت��اذ  العلمي  املجل�س  رئي�س  العلمي  وال��ب��ح��ث 
ال��ع��م��ري حر�س  ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن  ال��دك��ت��ور �سعد 
البحث  وعمادة  العلمي  املجل�س  يف  ممثلة  الوكالة 
ال��ع��ل��م��ي ع��ل��ى الرت���ق���اء مب��ك��ان��ة اجل��ام��ع��ة املحلية 

العلمي  الإن��ت��اج  م�ستوى  رف��ع  خ��ال  م��ن  والعاملية 
ن�سر  ثقافة  وتعزيز  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  جلميع 
وذات  الر�سينة  الن�سر  اأوعية  يف  العلمية  الأب��ح��اث 

الت�سنيفات املعتمدة.
ي��ذك��ر اأن����ه ت��ت��م م��راج��ع��ة وحت���دي���ث ال��ق��واع��د 
والن�سر  بالرقيات  واملتعلقة  باجلامعة  التنفيذية 
امل��ج��ال وي�سمن ج��ودة  مب��ا ي��واك��ب التطور يف ه��ذا 

الأعمال والأبحاث العلمية املقدمة.

تدريبية  ب��رام��ج   3 باجلامعة   KKUx من�سة  تطلق 
ق�سرة ب�سهادات م�سغرة ومعتمدة، يف ثاثة جمالت 
هي الرجمة بلغه البايثون وحتليل البيانات ومتثيلها 

وت�سميم جتربه امل�ستخدم.
باجلامعة   KKUx من�سة  على  امل�سرف  واأو���س��ح 
الرامج  ه��ذه  اأن  الأح��م��ري  ع��ب��داهلل  ب��ن  الدكتور فهد 
�سوق  يف  املطلوبة  التخ�س�سات  اأك��ر  من  تعد  الثاثة 
ال��ع��م��ل واحل�����س��ول ع��ل��ى ���س��ه��ادة م��ع��ت��م��دة ف��ي��ه��ا �سوف 
ي��خ��ت�����س��ر ال��ط��ري��ق ع��ل��ى امل��ت��ع��ل��م وي�����س��ه��م يف اإك�����س��اب��ه 
العديد من املهارات، واأبان اأن هذه الرامج بال�سهادات 
املتزامن  وغ��ر  املتزامن  ال��ذات��ي  التعلم  تعني  امل�سغرة 
مبجتمع  واللتحاق  املهارة  يف  متخ�س�سن  خ��راء  مع 
وتطوير  وبناء  الهتمامات  نف�س  يف  افرا�سي  معريف 
وح�سور  امل��ق��رر  خ���راء  مب�ساعدة  ال��ت��خ��رج  م�سروعات 
واح��دة من  مهارة  وتطوير  لبناء  ال���دورات  �سل�سلة من 
م�سغرة  �سهادة  على  للح�سول  توؤهل  امل�ستقبل  مهارات 

ومعتمدة من اجلامعة.
تعد   KKUx من�سة  اأن  اإل����ى  الأح���م���ري  اأ����س���ار  و 
وال��ث��ورة  امل�ستقبل  م��ه��ارات  يف  متخ�س�سة  من�سة  اأول 
ال�سناعية الرابعة باجلامعات ال�سعودية، و�ستعمل على 
تلبية حاجات التعلم مبجموعة من املبادرات يف الفرة 

القادمة.
الثاثة  ال��رام��ج  يف  الت�سجيل  للراغبن  ومي��ك��ن 

زيارة موقع املن�سة:

"حتليل  امل��ه��اري  ال��رن��ام��ج  يف  امل��ت��درب  و�سيتعلم   
حتميل  وخطوات  البيانات  حتليل  ومتثيلها"  البيانات 

الإح�سائية  والإج������راءات  ال��ب��ي��ان��ات  وا���س��ت��راد   ،R لغة 
الو�سفية وتوزيع البيانات والتعامل مع القيم املفقودة 
 Linear ب��ا���س��ت��خ��دام  ال���ت���ن���ب���وؤي  ال��ت��ح��ل��ي��ل  وت��ط��ب��ي��ق 
 R بلغة  بالتف�سيل  البيانات  regression 7، ومتثيل 
ب�سكل متقدم ومن ثم اكت�ساب مهارات متثيل عن طريق 

.Tabula �برنامج ال
ف��ي��م��ا ���س��ي��ت��ع��رف امل����ت����درب يف ال���رن���ام���ج امل���ه���اري 
الأ�سا�سية  املفاهيم  على  البايثون"  بلغة  "الرجمة 
الرجمية  امل�سائل  وح��ل  ال��رام��ج  وكتابة  الرجمة  يف 
وت�����س��م��ي��م ت��ط��ب��ي��ق��ات األ����ع����اب اإل���ك���رون���ي���ة وم��ف��ه��وم 
اكت�ساب  واآل��ي��ة   multithreading امل��ول��ت��ي��ري��دي��ن 
مهارات يف قواعد البيانات وال�سبكات واإن�ساء تطبيقات 
هياكل  على  وال��ت��ع��رف  البايثون  بلغة  متقدم  م�ستوى 
مب�ستويات  تطبيقات  وت�سميم  واخلوارزميات  البيانات 

متقدمة.
ك���ذل���ك ���س��ي��ت��ع��ل��م امل����ت����درب يف ال���رن���ام���ج امل���ه���اري 
»ت�سميم جتربة امل�ستخدم« على كيفية ا�ستخدام تقنيات 
امل�ساريع  لتطوير  املختلفة  امل�ستخدم  جتربة  ت�سميم 
وحتديد  امل�ستخدم  اأب��ح��اث  عملية  وتخطيط  الرقمية 
وحتليل  بها  القيام  يجب  ومتى  املطلوبة  البحث  دق��ة 
و  للم�سروع  مفيد  ب�سكل  نتائجه  وا���س��ت��خ��دام  البحث 
املحورية« لأي م�سروع رقمي  »املكّونات  تطوير وتوثيق 
واأهم  ال�ستخدام(  �سيناريوهات  ال�سخ�سيات،  )البحث، 
املفاهيم العاملية يف الت�سميم واأهمية النمذجة يف عملية 
الت�سميم واأن��واع��ه��ا ودق���ة ال��ن��م��اذج الأول��ي��ة واأن��واع��ه��ا، 
ب�سكل  النماذج  واإن��ت��اج  الت�سميم  عملية  فعالية  وزي��ادة 
اأح���دث من�سات  با�ستخدام  ال��ن��م��اذج  ه��ذه  واإن��ت��اج  ع���ام، 
على  امل���ت���درب  ���س��ي��ت��ع��رف  ك��ذل��ك   ،Figma ال��ت�����س��م��ي��م 
اأ�سا�سيات ا�ستخدام هذه املن�سة وكيف ي�سخرها يف اإنتاج 

مناذج اأولية فعالة. 
ويف الق�سم الأخر من امل�سار التدريبي يف الرامج 
املتدرب من خال  تعلمه  �سيتم تطبيق كل ما  الثاثة 

م�سروع تخرج يتم مراجعته وتقييمه من ِقبل املدرب.
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ورش حول جودة التعلم اإللكتروني 
بعلوم وآداب الجامعة في المجاردة 

كليتا العلوم واآلداب والمجتمع في 
رجال ألمع بالجامعة تنظمان لقاًء تعريفيا 

بحقوق وواجبات الطالبات

أكثر من 10 آالف طالبة بالجامعة يستفدن 
من برامج مشروع »إيجابيون« لتعزيز 
اإلسهام في تحقيق رؤية المملكة

العلوم  بكلية  الطالبات  �سطر  اأطلقت 
والآداب باجلامعة يف حمافظة املجاردة 
التعلم  يف  »ال��ت��م��ي��ز  م���ب���ادرة  م����وؤخ����ًرا، 
ب��ه��دف تثقيف  الإل����ك����روين«، وذل����ك 
وطالباتها  الكلية  من�سوبات  وت��وع��ي��ة 

باأهمية واآليات التعلم الإلكروين. 
واأو����س���ح���ت ع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
والآداب باملجاردة الدكتورة مها ال�سهري 
الف�سل  ب��داي��ة  م��ن  انطلقت  امل��ب��ادرة  اأن 
ال���درا����س���ي احل������ايل، وذل�����ك م���ن خ��ال 
حت��دي��د امل��ح��اور وامل���ه���ام، وك��ذل��ك اآل��ي��ات 
ت��ن��ف��ي��ذ امل����ب����ادرة، وحت���دي���د الح��ت��ي��اج��ات 
التدريبية للطالبات والهيئة التدري�سية. 

والآداب  ال��ع��ل��وم  كليتي  ع��م��ادة  نظمت 
وامل��ج��ت��م��ع ب���رج���ال اأمل����ع ب��ال��ت��ع��اون مع 
وك���ال���ة ����س���وؤون ال��ط��ال��ب��ات ب��اجل��ام��ع��ة 
���ا ب��ع��ن��وان:  ��ا اف���را����س���يًّ ل���ق���اًء ت��ع��ري��ف��يًّ
بحقوق  التعريفي  الأكادميي  "اللقاء 
برعاية  وذل���ك  الطالبات"،  وواج��ب��ات 
ع��م��ي��دة ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ورة ���س��ه�����ام اآل 
الإر�ساد  وحدة  رئي�سة  وبتن�سيق  حي�در 
الأك����ادمي����ي ال���دك���ت���ورة زه�����راء ه���ال، 

وبح�سور عدد من الطالبات.
واأو�سحت اآل حيدر اأن هذا اللقاء 
ه���دف اإل���ى اإر����س���اد وت���زوي���د ال��ط��ال��ب��ات 
ب��ك��اف��ة امل��ع��ل��وم��ات وت�����س��ج��ي��ع��ه��ن على 
لهن،  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���س  ك��اف��ة  ا�ستثمار 
وت��ع��ري��ف��ه��ن ب��ح��ق��وق��ه��ن وواج��ب��ات��ه��ن 
الأكادميية وغر الأكادميية، واللوائح 

املنظمة للدرا�سة والختبارات.
وتناول اللقاء الذي قدمته وكيلة 

 اخ���ت���ت���م���ت ع����م����ادة ������س�����وؤون ال���ط���اب 
ب���اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة ب���وك���ال���ة ال���ع���م���ادة 
»اإيجابيون«  برنامج  الطالبات  ل�سوؤون 
والذي ياأتي يف اإطار تفعيل برامج روؤية 

اململكة 2030.
وكيلة  كلمة  اخل��ت��ام  حفل  و�سهد 
اجل��ام��ع��ة ل�����س��وؤون ال��ط��ال��ب��ات الأ���س��ت��اذ 
رفعت  اأبوملحة،  �سعد  خلود  ال��دك��ت��ور 
ف��ي��ه��ا ال�����س��ك��ر مل��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل 
ال�سلمي على دعمه للرنامج واهتمامه 
امل���ت���وا����س���ل، ك��م��ا اأ�����س����ادت مب��خ��رج��ات 
وجهود  املختلفة  بفعالياته  الرنامج 
عمادة �سوؤون الطاب وحر�س طالبات 

اجلامعة على امل�ساركة.
ف��ي��م��ا اأو����س���ح���ت وك��ي��ل��ة ����س���وؤون 
ال��ط��ال��ب��ات ب��ع��م��ادة ����س���وؤون ال��ط��اب 
���س��ع��ب��ان ع�سري  ال��دك��ت��ورة ف��اط��م��ة 
منوعة  حزمة  ت�سمن  ال��رن��ام��ج  اأن 
وامل��ب��ادرات  واملنا�سط  الفعاليات  م��ن 
وال������������دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة وال����ور�����س 

عدد  تقدمي  امل��ب��ادرة  �سملت  فيما 
م����ن ال���������دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة وال����ور�����س 
»اإن��ت��اج  ور���س��ة  تناولت  وال��ت��ي  العلمية، 
وور�سة  التعليمية«،  امل�سادر  وا�ستخدام 
التعلم«، وكذلك  اإدارة  نظام  »اأ�سا�سيات 
ب���ورد«،  ال��ب��اك  خفايا  »�سل�سلة  ور���س��ة 
التعليم  يف  »البتكار  دورة  اإل��ى  اإ�سافة 
البيانات  »حتليل  ودورة  الإل��ك��روين«، 

  .»SPSS با�ستخدام برنامج
عقد  ��ا  اأي�����سً امل��ب��ادرة  ت�سمنت  كما 
ال�سعوبات  ملناق�سة  للطالبات  ملتقى 
التعليمية  العملية  يف  تواجههم  التي 
الإلكرونية  والختبارات  والتقييمات 

ال��دك��ت��ورة  بالكلية  ال��ط��ال��ب��ات  ����س���وؤون 
�سهام اأحمد خاطر عدًدا من املحاور من 
وواجباتهن  الطالبات  ح��ق��وق  اأب��رزه��ا 
الأك��ادمي��ي��ة وغ��ر الأك��ادمي��ي��ة، ومنها 
ت���وف���ر ال�����رام�����ج الإر������س�����ادي�����ة ال��ت��ي 
تعرفهن على اأنظمة اجلامعة، وتوفر 
منا�سب  اأك��ادمي��ي  وم��ن��اخ  درا�سية  بيئة 
مي��ك��ن��ه��ن م����ن ال����س���ت���غ���ال الأم����ث����ل 
ل���ق���درات���ه���ن خ���ا����س���ًة ل��ل��م�����س��ت��ج��دات، 
املنا�سبة،  الإر����س���ادي���ة  الأدل�����ة  وت��وف��ر 
وتوفر الأم��ان النف�سي لهن يف جميع 
واإع��ط��اء احل��واف��ز واملكافاآت  اأم��وره��ن، 
امل����ادي����ة، واإت����اح����ة ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة 
ال�سحية  وامل��راك��ز  امل�ست�سفيات  داخ���ل 
للواجبات  اإ���س��اف��ة  للجامعة،  التابعة 
الطالبة  على  يجب  ال��ت��ي  الأك��ادمي��ي��ة 
الل�����ت�����زام ب����ه����ا، ك����ذل����ك الخ����ت����ب����ارات 
و���س��واب��ط دخ��ول��ه��ا ول���وائ���ح ال��درا���س��ة 

واملحا�سرات بلغ عددها 11 برناجًما 
ا�ستفاد  ومبادرة،  فعالية   26 ت�سمنت 

منها 10223 طالبة.
الفعاليات  اأن  واأ�سافت ع�سري 
���س��م��ل��ت ���س��ل�����س��ل��ة »ك�����وين اإي��ج��اب��ي��ة« 
وت�����س��م��ن��ت ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات 
والتعليمية،  والثقافية  الرفيهية 
مع  بالتعاون  ونفذت  العمل،  وور���س 
الطالبات  ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ال��ة 
مم��ث��ل��ة مب���رك���ز درا�����س����ة ال��ط��ال��ب��ات 
بال�سامر، وحملة »خر اأمة« ومبادرة 
ال�سعادة« ومبادرة »ممتنة  »فايرو�س 
ل���ك« وم���ب���ادرة »رئ����ة احل���ي���اة« ال��ت��ي 
ن��ف��ذت ب��ال��ت��ع��اون م���ع ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
ممثلة بق�سم الأحياء، بالإ�سافة اإلى 
وال��ت��ي نفذتها  ال��ف��ن��ي��ة  اجل���داري���ات 
ال��ف��ن��ان��ات ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ات ب��اجل��ام��ع��ة 
بنادي فنون املركزي التابع للوكالة، 
وف��ع��ال��ي��ات ���س��ال��ون ال��ع��ق��اد وال���ذي 
ل�ساعرات  �سعرية  )اأم�سية  ت�سمن 
انتهت  وق��د  الطالبات  من  اجلامعة 

وو����س���ع احل���ل���ول امل��ن��ا���س��ب��ة مب�����س��ارك��ة 
الأط������������راف امل���ع���ن���ي���ة، وذل��������ك ب���ه���دف 
وال�����س��ف��اف��ي��ة  ال��ت��م��ي��ز  ع��ل��ى  ت�سجيعهم 
يف الخ���ت���ب���ارات، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى ط��رح 
حم��ت��وى ت��وع��وي ع��ل��ى ن��ظ��ام »ال��ب��اك 
ملعاجلة  امل�ستجدات  للطالبات  ب���ورد« 

التعامل مع اأدوات الباك بورد. 
بتحليل  ق��ام��ت  ال��ك��ل��ي��ة  اأن  ي��ذك��ر 
ت��ق��اري��ر اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س عن 
اأدوات  م���ع  ال���ط���ال���ب���ات  ت��ف��اع��ل  م����دى 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ت��ح��دي��د ن��ق��اط 
الطالبات  ل��دى  ومعاجلتها،  ال�سعف 

والهيئة التدري�سية.

والختبارات باجلامعة، وكيفية ح�ساب 
مع  تف�سيلي  ب�سكل  الراكمي  امل��ع��دل 
وعر�س  لهن  تو�سيحية  اأمثلة  اإعطاء 
امللك  جامعة  يف  ونظامها  التقديرات 
خ���ال���د ع���ل���ى وج�����ه اخل�������س���و����س، ك��م��ا 
عر�ست حماور اأ�سا�سية اأخرى كالإنذار 
و�شروط  ال�شرف  ومرتبة  الأك��ادمي��ي، 
الف�سل  وم�����س��وغ��ات  عليها،  احل�����س��ول 
م��ن اجل��ام��ع��ة وال���س��ت��ث��ن��اءات يف ذل��ك، 
وكيفية تاأجيل درا�سة الف�سل الدرا�سي، 
الزائرة  والطالبة  التخ�س�س،  وتغير 

و�سوابط قبولها ودرا�ستها.
ه��ذا  ت��ق��ي��م��ان  الكليتن  اأن  ي��ذك��ر 
اللقاء يف اإطار تفعيل التوجيه والإر�ساد 
و����س���م���اًن���ا مل��ع��رف��ة ال���ط���ال���ب���ات ب��ك��ام��ل 
ينعك�س  مب���ا  وواج���ب���ات���ه���ن  ح��ق��وق��ه��ن 
الأك���ادمي���ي  حت�سيلهن  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ًي��ا 

وا�ستقرارهن النف�سي.

�سعرية  جمموعة  باإ�سدار  الأم�سية 
ل�������س���اع���رات اجل���ام���ع���ة، وحم������اورات 
ال��ع��ق��اد اللقاء  وم�����س��ام��رات ���س��ال��ون 
وكذلك  اجلامعة،  لقارئات  الثقايف 
ح��ك��وات��ي لإح��ي��اء ال���راث ال��ث��ق��ايف(، 
وامل�������س���اه���د ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة وال���ع���رو����س 
امل�سرحية والدورات التدريبية حيث 
متنوعة  تدريبية  دورة   )12( نفذت 
ق��دم��ت��ه��ا ن��خ��ب��ة م��ن ع�����س��وات هيئة 

التدري�س باجلامعة.
امل���وج���ه  ال���رن���ام���ج  اأن  ي���ذك���ر 
ل���ط���ال���ب���ات اجل����ام����ع����ة ا����س���ت���ه���دف 
ت�����س��ج��ي��ع��ه��ن ل��ل��ت��ع��ب��ر ع���ن ال��ق��ي��م 
املتنوعة،  واإب��داع��ات��ه��ن  مبواهبهن 
لديهن،  القيم  غر�س  يف  وامل�ساهمة 
وتعزيز  احلياتية،  املهارات  وتنمية 
من  لديهن  الإيجابية  ال�سخ�سية 
خال )حتمل امل�سوؤولية، وامل�ساركة 
يف ال��ق��ي��ادة، واإب����داء ال����راأي( والتي 
ت��ع��د م��ن اه��ت��م��ام��ات روؤي����ة اململكة 

.)2030(

ًّ
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كوفيد19  عن  افتراضي  توعوي  لقاء 
بكليتي رجال ألمع 

عبير المقصودي 
نظمت كليتي العلوم والآداب واملجتمع برجال اأملع بالتعاون مع وكالة 

لقاء  الطابي  اأمل��ع  ن��ادي  يف  متمثلة  بتهامة  الطاب  �سوؤون  عمادة 
توعوي افرا�سي بعنوان: "كوفيد-1٩- الإجراءات الوقائية واآخر 
عبدالباري  موؤمنة  الدكتورة  الكلية  طبيبة  قدمته  امل�ستجدات" 
حم��م��د وا���س��ت��ه��دف ك��اف��ة م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة م���ن اأع�����س��اء هيئة 
التدري�س، ومن�سوبي الأمن وال�سامة، وطاب وطالبات اجلامعة. 

وب��داأت اللقاء بذكر اإح��دى حم��اوره وه��ي الإج���راءات الوقائية 
والح���رازي���ة ال��ت��ي ي��ج��ب ع��ل��ى اجل��م��ي��ع الل���ت���زام ب��ه��ا داخ���ل احل��رم 

اجلامعي كلب�س الكمامة، وتعقيم وغ�سل اليدين با�ستمرار، واحلفاظ 
امل�سافحة،  وع��دم  املبا�سرة،  املخالطة  وع��دم  الجتماعي،  التباعد  على 

والعط�س يف منديل. 
وذكرت بعد ذلك الطرق ال�سحيحة التي لبد من اتباعها لتطبيق الإج��راءات 

الحرازية ت�سمنت عر�س فيديوهات تو�سيحية للطريقة ال�سحيحة لغ�سل وتعقيم اليدين، وطريقة 
اأو القما�سية، والفئات  لب�س الكمامة باأنواعها، واحلالت التي يجب فيها لب�س الكمامة �سواء الطبية 
بن  كافية  م�سافة  وت��رك  الجتماعي،  التباعد  تطبيق  ���س��رورة  على  اأك��دت  كما  ن��وع.  كل  تلب�س  التي 

الأ�سخا�س ل تقل عن مر. 
التي  اأو  احلالية  �سواًء  بالوباء،  تتعلق  التي  الإ�ساعات  من  الكثر  ذك��ر  اإل��ى  ذل��ك  بعد  وتطرقت 
انت�سرت يف الفرة املا�سية، وقامت بنفيها وذكر احلقائق والأدلة ب�سكل علمي. ثم ذكرت اأوجه الت�سابه 
الإنفلونزا  لقاح  اأخذ  واأك��دت على �سرورة  املو�سمية  والإنفلونزا  اأعرا�س كوفيد-1٩  والختاف بن 
الكادر  على  ال�سغط  وتخفيف  بكوفيد-1٩،  الإ�سابة  اأع��را���س  تقليل  يف  اأهمية  من  له  ملا  املو�سمية؛ 

الطبي يف امل�ست�سفيات. 
وا�ستعر�ست بعد ذلك اإح�سائيات ور�سومات بيانية للموجة الثانية من كوفيد-1٩ يف دول اأوروبا، 
والتي نتجت ب�سبب الراخي يف اللتزام بالإجراءات الحرازية، ثم ا�ستعر�ست احلالت اليومية واآخر 
التي تعتر مطمئنة -بف�سل اهلل- ثم ما  ال�سعودية  العربية  اململكة  الإح�سائيات والإ�سابات يف مدن 
قامت به حكومتنا الر�سيدة من فر�س لاحرازات للحد من انت�سار الفرو�س، وكذلك جهود وزارة 

ال�سحة ون�سرها للوعي وتثقيف املجتمع. 
بكوفيد-1٩  املتعلقة  البحثية  امل�ستجدات  اآخ��ر  بعر�س  موؤمنة  الدكتورة  قامت  اللقاء  نهاية  ويف 
اأف��راد  من  ف��رد  كل  ي�ستخدمها  اأن  يجب  التي  ال�سرورية  ال�سحة  وزارة  تطبيقات  وبع�س  وع��اج��ه، 

املجتمع. 

 

دورة في استخدام زوم في إنشاء الدورات التدريبية 
عبير المقصودي 

�سمن �سل�سلة الدورات التدريبية التي ٌتنظمها وحدة التعلم الإلكروين بكليتي العلوم والآداب واملجتمع 
ال��وح��دة دورة تدريبية  اأق��ام��ت  ال��درا���س��ي 1٤٤3-1٤٤2  ال��ع��ام  الأول م��ن  ال��درا���س��ي  اأمل��ع للف�سل  ب��رج��ال 
افرا�سية حتت اإ�سراف رئي�سة الوحدة الدكتورة فاطمة حممد علي، بعنوان: "ا�ستخدام من�سة زوم يف 
اإن�ساء الدورات التدريبية" قدمتها الأ�ستاذة وجدان حممد عطا املنان، وا�ستهدفت الدورة اأع�ساء هيئة 

التدري�س بكليتي العلوم والآداب واملجتمع برجال اأملع. 
وهدفت الدورة اإلى تعليم الأع�ساء طريقة ا�ستخدام من�سة زوم يف الدورات التدريبية، حيث بداأت 
الدورة ب�سرح الرنامج نظريا؛ وذلك بتعريفهن اأول على من�سة زوم، وميزاتها، والتف�سيل يف كيفية 
اإلى  الدخول  وطريقة  احل�ساب،  واإن�ساء  الرنامج،  حتميل  طريقة  ذلك  يف  مبا  ا�ستخدامها،  يف  البدء 
الرنامج واخليارات املتاحة يف ذلك، واإن�ساء اجلل�سة، وم�ساركة رابط احل�سور، وم�ساركة ال�سا�سة مع 
من  النتهاء  بعد  احل�سور  ك�سف  تقرير  واإظهار  الرنامج،  يف  املجدولة  اجلل�سات  ومعرفة  املتدربن، 

اجلل�سة الفرا�سية. 
زووم  تطبيق  بفتح  وذل���ك  عملي؛  ب�سكل  ذك��رت��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  وج���دان  الأ���س��ت��اذة  دع��م��ت  كما 
وا�ستعرا�س اخلطوات ال�سابقة اأمام احل�سور جلعلها اأكر و�سوحا. ويف نهاية الدورة ا�ستقبلت املدربة 

اأ�سئلة وا�ستف�سارات احلا�سرات والرد عليهن. 

  دورة عن المهارات الشخصية المفيدة للنجاح في 

العمل 
عبير المقصودي 

من�سقة  اإ���س��راف  حتت  اأمل��ع  برجال  واملجتمع  والآداب  العلوم  بكليتي  الإجنليزية  اللغة  ق�سم  اأق��ام 
البحث والتعليم العايل بالق�سم د. �سازيا تب�سم  دورة تدريبية افرا�سية بعنوان: "املهارات ال�سخ�سية 
اللغة  بق�سم  وقدمتها  الدكتورة  اأ�سبوعية،  تدريبية  دورات  �سل�سلة  �سمن  تاأتي  ناجحة" والتي  ملهنة 

الإجنليزية  اأر�سي وا�ستهدفت الدورة اأع�ساء هيئة التدري�س والطالبات. 
وبداأت الدورة بذكر الهدف الرئي�سي منها وهو تو�سيح امل�سار الذي يجب عليهن اتباعه يف اأي 

مهنة لكي مي�سن قدما ويحققن م�ستقبا م�سرق نحو النجاح. 
وناق�ست بعد ذلك حماور الدورة الأ�سا�سية التي تتمركز على املهارات ال�سخ�سية املفيدة واملهمة 
للنجاح يف العمل، واأهمية هذه املهارات �سواًء يف العمل اأو على ال�سعيد ال�سخ�سي، واإعطاوؤهن خطوات 

تنمية املهارات ال�سخ�سية بفعالية وكفاءة، ومناق�سة طرق تقوية هذه املهارات وم�ساركتها مع الآخرين. 
واأو�سحت الدكتورة اأر�سي يف نهاية الدورة اأن اتباع هذه اخلطوات �سي�ساعدهن على حت�سن وتطوير 
تفاعل  كما  حياتهن.  مراحل  من  مرحلة  كل  يف  مبهرة  نتائج  �سيمنحهن  وكذلك  العمل،  اأث��ن��اء  اأدائ��ه��ن 

احل�سور من اأع�ساء هيئة التدري�س والطالبات يف اإثراء املو�سوع وطرحن اآرائهن ومناق�ستها. 

دورتان في إدارة الوقت بكليتي رجال ألمع 
عبير المقصودي 

نفذ ق�سم اللغة الإجنليزية بكليتي العلوم والآداب واملجتمع برجال اأملع  دورتن يف اإدارة الوقت حتت اإ�سراف 
من�سقة البحث والتعليم العايل بالق�سم الدكتورة �سازيا تب�سم وذلك من خال نظام الف�سول الفرا�سية، 
وجاءت الدورة الأولى بعنوان: "اإدارة الوقت وال�سغط اأثناء الختبارات"  قدمتها  الدكتورة �سازيا بح�سور 

عدد من طالبات امل�ستوى ال�سابع والثامن. 
وهدفت الدورة الرئي�سي اإلى جعل الطالبات يدركن اأن اخللل يف اإدارة اأولوياتهن وتقليل ال�سغوطات 
التي ميرون بها اأثناء الختبارات هما اأهم م�سكلتان يواجهنها؛  ولذلك اأكدت باأن اأف�سل و�سيلة لتفادي 
هذه امل�ساكل وخف�س م�ستوى التوتر لديهن يتم عن طريق ح�سن اإدارتهن وتنظيمهن لأوقاتهن، كما مت 
لفت انتباه الطالبات اإلى اأ�سباب الت�سويف يف اأداء مهامهن، وكل ما يوؤدي اإلى اإهدار اأوقاتهن، واإر�سادهن 
اأو احلد منها؛ ومن �سمنها و�سع خطة وا�سحة بالأهداف والأن�سطة  اإلى ا�سراتيجيات مفيدة للتغلب 
�ساأنها  من  التي  العملية  احللول  بع�س  اإعطاء  ومت  تطبيقها.  ثم  وم��ن  تنفيذها  يريدون  التي  اليومية 
الوقت  "اإدارة  بعنوان:  الثانية  ال��دورة  وج��اءت  بفاعلية،  واأداء مهامهن  انتاجيتهن  زي��ادة  على  حتفيزهن 
خال املرحلة اجلامعية" وقدمتها الدكتورة اأمرة حممد فرح بح�سور طالبات امل�ستوى الأول وذلك عر 

نظام الف�سول الفرا�سية. 
وقد بداأت الدورة بذكر اأهمية املرحلة اجلامعية ب�سكل عام؛ ملا ت�سيفه من تاأهيل ومهارات تكت�سبها 
الطالبات وت�ستفدن منها لحقا يف حياتهن العملية بعد التخرج، وعرفت بعد ذلك اإدارة الوقت واأهميته 
اأوقاتهن  تنظيم  ال��دورة وهو  الأ�سا�سي من  الهدف  ذكر  اإل��ى  بعد ذلك  املرحلة اجلامعية. ثم تطرقت  يف 
الدرجات  واإح��راز  النجاح  اإلى  املثلى لا�ستذكار ومنها  الطريقة  اإلى  بالتايل  ب�سورة فعالة، والذي يقود 
العليا، ثم انتقلت اإلى املناق�سة مع الطالبات فيما يخ�س الأمور التي تهدر اأوقاتهن، والطرق التي يتبعنها 
لتنظيمها. ومت اإعطاوؤهن بع�س الن�سائح واخلطوات التي باإمكانهن تطبيقها للم�ساعدة يف تنفيذ املهام، 
وذلك بعمل جدول بجميع املهام املراد تنفيذها، وت�سنيفها اإلى فئات بح�سب الأهمية؛ حيث يجب و�سع 
ال�سرورية،  وغر  املهمة  املهام  تليها  اأول،  بتنفيذها  والبدء  القائمة  راأ���س  على  وال�سرورية  املهمة  املهام 
ثم املهام غر املهمة وال�سرورية، ثم املهام غر املهمة وغر ال�سرورية، اأو الهام�سية التي توؤخرهن عن 
ال�ستذكار، وحل الواجبات، وتاأدية الأن�سطة املطلوبة منهن؛ حيث ميكن تاأجيل هذه الفئة حلن النتهاء 

من تنفيذ الأولويات. 
تغير  من  كنوع  بالدرا�سة  تتعلق  ل  التي  املهام  اإدراج  اأي�سا  بالإمكان  اأن��ه  اأم��رة  الأ�ستاذة  واأو�سحت 
الروتن والعودة للمذاكرة بحيوية؛ كاأخذ ق�سط من الراحة وممار�سة الريا�سة التي من �ساأنها حت�سن 

املزاج مما ينعك�س اإيجاباً على حت�سيلهن. 
ويف نهاية الدورة طلبت من احلا�سرات عمل جدول باملهام ح�سب ما مت تو�سيحه لهن، ومتابعة هذا 

اجلدول ب�سكل م�ستمر من حيث فاعليته يف اإجناز املهام. 
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إبراهيم الزين 

ق����ال ح����امت ال�����س��ي��د ال���ط���ال���ب امل��ت��ف��وق 
ال��ط��ب  »اإن  ب��اجل��ام��ع��ة  ال���ط���ب  ب��ك��ل��ي��ة 
اأ����س���رف ال���ع���ل���وم،  واأج���ل���ه���ا مل���ا ي��ق��دم��ه 
م���ن خ���دم���ة اإن�����س��ان��ي��ة مل��خ��ت��ل��ف اأف�����راد 
وتنظيم  والجتهاد  والطموح  املجتمع، 
اأي  يف  والتميز  التفوق  يف  �سبباً  الوقت 
تخ�س�س، والإ�سرار مع ال�سغف يوؤدي 
الإب���داع وال�سمو وزي��ادة املح�سول  ال��ى 

العلمي والعملي«.
ج���اء ذل���ك يف ه���ذا احل�����وار ال���ذي 

اأجرته معه �سحيفة »اآفاق«. 

متى وكيف اتخذت قرار 
الدراسة بجامعة الملك 

خالد ؟
ت��ع��ت��ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د من  
على  ال�سعودية  اجلامعات  اأف�سل 
املنطقة اجلنوبية، وتعد  م�ستوى 
الأول يف متيز خمرجاتها  الرقم 
، ف���ق���د ات����خ����ذت ق������رار درا����س���ت���ي 
ال�سنة  يف  خ��ال��د  امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة 
ال��ث��ان��ي��ة م���ن امل���رح���ل���ة ال��ث��ان��وي��ة 
، ع��ن��دم��ا ب���داأن���ا ب��ت��ح��دي��د م�����س��ار 
اأدبي  اأو  الى م�سار علمي  درا�ستنا 
، وكان طموحي وهديف باأن اأ�سبح 
 ، العلمي  امل�سار  فاتخذت  طبيباً، 
فبذلت   ، طريقي  نحو  وم�سيت 
اأح��ق��ق ما  لكي   ، الأ���س��ب��اب  جميع 
اإليه،   فاحلمد هلل الآن يف  اأ�سبو 

بداية حتقيق الطموح.

حاتم السيد:
الطموح واالجتهاد وتنظيم الوقت أسباب تفوقي في  دراسة الطب

طالبنا

الختيار  دوافــعــك  مــاهــي 
تخصص الطب ؟

 تخ�س�س الطب اأحد اأ�سرف العلوم 
ب��ه م��ن خدمة  مل��ا يت�سم  واأج���ل���ه���ا،  
لاإن�سانية ، وملا يحظى به الطبيب 
من مكانة اجتماعية ، وي�ساعد على 
�سنع الأمل،  وزرع البت�سامة لكثر 
اق��دار  انهكتهم  الذين  املر�سى  من 
�سبباً  تكون  قد  �سك  فبا   ، احلياة 
يف م��ن��ح احل��ي��اة - ب��ع��د ت��وف��ي��ق اهلل 
اأو تخفف عنه مما  م��ا،   -ل�سخ�س 
املمكن تغير  حياة  ، فمن  هو فيه 
�سعيك  يف  الأ����س���خ���ا����س  م���ن  ك��ث��ر 

لهذه اخلدمة العظيمة.

يعتمد تخصص الطب  على 
اللغة اإلنجليزية،

كيف أعددت نفسك لذلك؟
الإجنليزية  اللغة  احل��ال  بطبيعة 
مهمة يف تخ�س�س الطب، اأو حتى 
وبالفعل  الأخ����رى،  التخ�س�سات 
ه��ن��اك ك��ث��ر م���ن امل�����س��ط��ل��ح��ات ، 
ل��ك��ي ت��ع��رف م��ع��ن��اه��ا ،  ي��ج��ب اأن 
؛  الجنليزية  باللغة  ملماً  تكون 
ت�ستطيع   فبها  ع��امل��ي��ة،   لغة  وه��ي 
بلغة  كادر طبي،  اأي  التوا�سل مع 
الأع��راق  اختلفت  مهما  م�سركة 

واجلن�سيات. 
ب��اأه��م��ي��ة اللغة  واأق�����ول ���س��ع��رت 
الإجن����ل����ي����زي����ة  م����ب����ك����راً،  ف��ب��ذل��ت 
اأ�سا�سياتها،  اتقن  لكي  اأكر  اجلهد 
للمملكة  ال��ذه��اب   اإيل  دفعني  مم��ا 
ملدة  اخلا�س،  ح�سابي  على  املتحدة 
ثاثة اأ�سهر لتقوية اللغة والتعمق 
ال���ى ان�سمامي  اإ���س��اف��ًة  ب��ه��ا،  اأك���ر 
الى تدريب مكثف عليها يف اأرامكو 

ال�سعودية.

التي  ــدة  ــائ ــف ال هــي  مــا 
دراستك  من  عليها  تحصلت 

ببريطانيا ؟ 
ا���س��ت��ف��دت م��ن ه���ذه  التجربة   
ال��ع��ظ��ي��م��ة يف الع���ت���م���اد ع��ل��ى 
النف�س اأوًل، وال�سعي وراء تعلم 
ال��ل��غ��ة وال��ث��ق��اف��ة الجن��ل��ي��زي��ة، 
ال�سكان  مع  التحدث  وممار�سة 
الأ����س���ل���ي���ن ب��ل��غ��ت��ه��م، لإت���ق���ان 
ال���ن���ط���ق، وال���ف���ه���م ال�����س��ح��ي��ح  
ك��ان��ت  ل��ل��م��ع��اين، وهلل احل���م���د 

جتربة ممتعة ونافعة. 

في  تجربتك  كانت  كيف 
السعودية   ارامكو  برنامج 
الصيفي ومدى استفادتك ؟ 
ك��ان��ت جت��رب��ة ن��اج��ح��ة وم��ف��ي��دة 
ج����دا وه����ي ع���ب���ارة ع���ن ب��رن��ام��ج 
اث�����������راء ����س���ي���ف���ي ل���ن���خ���ب���ة م��ن 
الثانوية  امل��رح��ل��ة  م��ن  ال��ط��اب 
برنامج مكثف  وه��و عبارة عن   ،
رابغ  للغة الجنليزية يف مدينة 
مفيدة  وكانت  الغربية  باملنطقة 
كثرا وهي كانت �سبباً يف تعلمي 

يف بريطانيا.

التي  ــل  ــائ ــوس ال ــي  ــاه م
عــلــيــهــا في  اعـــتـــمـــدت 
؟وماهي  الدراسي  تفوقك 

الصعوبات التي واجهتك ؟
ل��و وج��ه��ن��ا ال�����س��وؤال ل��ك��ل متفوق 
�سيخرك بان الطموح والجتهاد 

حاتم السيد

وتنظيم الوقت، يوؤدي الى التفوق 
ارتكز  التي  و�سائلي  وهذه   ، دائماً 
التحديات  بخ�سو�س  اأم��ا  عليها، 
الى  فطريق   ، ال�سعوبات  ولي�س 
الب�����داع ل ي��خ��ل��و م��ن ال��ت��ح��دي ، 
وال���رغ���ب���ات ���س��ت��ت��ع��ب اأح���ي���ان���اً من 
املعلومات املراكمة،  التي  حتاول 
ت�ستطيع  لن  ولكن   ، تتذكرها  اأن 
ف���ت���ع���ود م�����رة اأخ�������رى مل���ذك���رات���ك 
وك��ت��ب��ك ل���س��رج��اع امل��ع��ل��وم��ات ، 
ويجب املراجعة الدورية للحفاظ 
ع��ل��ى اأك�����ر ق����در م���ن امل��ع��ل��وم��ات 

وعدم ن�سيانها.

ــالب  ــط ــصــح ال ــن ـــاذا ت ـــم ب
المستجدين في الطب ؟

ال�����س��ن��ة  اأن  اأخ�����ره�����م  اأن  اأود   
الأول�����ى يف ال��ط��ب ؛ ه��ي ال��رك��ي��زة 
الأول  وامل���ن���ط���ل���ق  الأ�����س����ا�����س����ي����ة، 

ال��درا���س��ة،  م��ن  الأخ����رى  لل�سنوات 
ومليئة   ، قوية  البداية  كانت  ف��اإذا 
ب��الج��ت��ه��اد  واحل���ر����س يف تنظيم 
الوقت، فبحول اهلل �ستكون مبدعاً 
التحديات،  ك��ل  ت��ت��ج��اوز  م��ت��ف��وق��اً، 
و���س��ت��ح��ق��ق  ط��م��وح��ك واأح���ام���ك 
ن�����س��ي��ح��ت��ي  ول����ذل����ك  اهلل،  ب��������اإذن 
بال�سر،  عليكم  للم�ستجدين؛ 
فكلها �سنوات معدودة و�سيقال لك 
كل  واأن  باملثابرة،  وعليكم  دكتور،  
تقروؤنها،  اأو  ت�سمعونها،  معلومة 
ع��ل��ي��ك��م ب��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ق����ول وف���ع���ًا، 
���س��ت�����س��ق��ل ب�����س��خ�����س��ي��ت��ك��م، وت��زي��د 

اأفكاركم، وتقوي عزائمكم. 

السنوات  في  تتمنى  ماذا 
القادمة ؟

اأمت��ن��ى ب���اأن اأح��ق��ق م��ا اأ���س��ب��و اإل��ي��ه 
خ���ادم���اً   اأع���م���ل  واأن  اهلل-  -ب�������اإذن 

ل��وط��ن��ي، ول�����ويل اأم������ري، وط��ب��ي��ب��اً 
لأبناء �سعبي ، واأ�سر جنماً بخلقي 
اأك����ون من  واح���رام���ي، واأرج�����و اأن 
ال���ط���اب امل��ت��م��ي��زي��ن يف اجل��ام��ع��ة، 
وم��ت��ع��اون��اً م��ع اأخ������واين  واأخ���وات���ي 
ال�����ط�����اب وال����ط����ال����ب����ات، ل��ن�����س��م��و 
ب��ج��ام��ع��ت��ن��ا، ون���ب���ن م�����دى ج����ودة 
التعليم بها،  وثمرة ماتقوم به، من 
التعلم  اأج���واء  اأرق���ى  لتهيئة  جهود 

احلديثة.

كلمة اخيرة 
الإ���س��رار م��ع ال�سغف دائ��م��ا ي��وؤدي 
ال���ى الإب������داع، ل ت��ذه��ب ل��ه��ذا لأي  
اأو متيل  واأن��ت ل حتبه  تخ�س�س،  
له، فالطب لن ي�سر عليه ال من 
ال��وال��دي��ن  اأن  وت��اأك��د  ف��ق��ط،  يحبه 
اأول  الدين، هي  ور�ساهما، وحفظ 

مقومات النجاح.
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منال آل جبران:
بتنظيم الوقت حققت التوازن 
بين العمل الميداني والدراسة

روال الشهراني

ك�����س��ف��ت خ���ري���ج���ة ق�����س��م الإع������ام 
والت���������س����ال يف م�������س���ار الت�������س���ال 
ال����س���رات���ي���ج���ي )ع����اق����ات ع��ام��ة 
واإع��ان( بتقدير ممتاز مع مرتبة 
ال�سرف، م�سوؤولة العاقات العامة 
اآل  م���ن���ال  ب���ان���زت���ي���ك  م��ن�����س��ة  يف 
اأن ع��ل��ى ط����اب الإع�����ام  ج�����ران 
امل�����وازن�����ة ب����ن ال����درا�����س����ة وال��ع��م��ل 
ال��ع��م��ل  اأن  م���ع���ت���رة  امل������ي������داين؛ 
اإك�سابهم  يف  كبر  دور  له  امل��ي��داين 
ال��ع��دي��د م��ن امل���ه���ارات، م��وؤك��دة من 
خ��ال احل���وار ال���ذي اأج��رت��ه معها 
�ساعدها  الوقت  تنظيم  اأن  »اآف���اق« 
يف حتقيق تلك التوازن بن العمل  

امليداين والدرا�سة.

بقسم  التحاقك  ــاء  ج كيف 
اإلعالم واالتصال؟

يف البداية كنت اأبحث عن تخ�س�س 
امل��ي��داين،  والعمل  بالتفاعل  ميتاز 
اجت���ه���ت اإل������ى ق�����س��م ال��ري��ا���س��ي��ات 
اأج���د مبتغاي  ل��ك��ن مل  والأرق�������ام،  
ث�����م ح�������س���ل���ت ع���ل���ى م����ع����دل ع���ايل 
وطلبت التحويل اإلى ق�سم الإعام 
ن�شاط  ح�شرت  اأن  بعد  والت�شال 
التخ�س�س  ع���ن  ال��ك��ل��ي��ة  يف  اأق���ي���م 
والتعريف به، فكما ذكرت اأنا اأبحث 
امليدان  اإل��ى  وال��ن��زول  التفاعل  عن 
وج����دت  احل���م���د  ب���ا����س���ت���م���رار وهلل 

مبتغاي ووفقت فيه.

لماذا وقع اختيارك على مسار 
)عالقات  االستراتيجي  االتصال 

عامة وإعالن(؟
مييل  �سغف  نف�سي  يف  اأج���د  لأين 
لات�سال والتوا�سل مع اجلمهور 
واإدارة الأن�سطة،  والروح القيادية 
����س���اع���دت���ن���ي يف اخ���ت���ي���اري  ل������دي 
لتخ�س�س العاقات العامة،  فاإذا 
اأم��ر لبد  �سغوف يف  الإن�سان  كان 
اأن يحققه حتى يبدع يف تخ�س�سه 
وجم����ال����ه وي���ح���ق���ق ك����ل م��ع��اي��ر 

النجاح.

واجهتك  التي  الصعوبات  ما 
خالل دراستك الجامعية؟

ك����اأي م��رح��ل��ة م��ن م��راح��ل احل��ي��اة 
وحتديات،  ب�سعوبات  متر  اأن  لب��د 
درا�ستي  يف  واجهني  حت��دي  ف��اأب��رز 
اجل�����ام�����ع�����ي�����ة ج�����ائ�����ح�����ة ك������ورون������ا 
وال��ت��ح��ول  ال��ك��ام��ل��ة  ال��ن��ق��ل��ة  ب�سبب 
امليدان،  عن  والبتعاد  الإلكروين 
اآخ��ر ف�سل  ك��اأي خريجة يف  واأي�سا 
درا�سي لها كان التفكر يف امل�ستقبل 
وم���������اذا ����س���ي���ح���دث ب���ع���د ال���ت���خ���رج 

والتفكر بفر�س العمل يوؤرقني.

خالل  من  اكتسبتها  مهارات 
وأفادتك  الجامعية  دراستك 
وكيف  الــعــمــل،  ســوق  ــي  ف

طورتي منها؟
ظ�����رف،  اأي  حت�����ت  ال�������س���غ���ط  حت���م���ل 
تنظيم  والتجهيز،   امل�سبق  التخطيط 
الوقت واإدارته، حل امل�سكات وتب�سيط 

الأمور املعقدة.
وت����ط����وي����ر م����ه����ارة ال���ق���ي���ادة 
ل���دي وح���ب ال��ع��م��ل م���ع ال��ف��ري��ق 
وال���ت���ع���اون ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ن��ا حت��دي��دا 
عند ال�سراك يف اأن�سطة الق�سم 
ق�سم  اأن�سطة  برئا�سة  وتكليفي 
الإع���������ام والت���������س����ال ورئ���ا����س���ة 
ال���ن���ادي امل���رك���زي ب��ع��م��ادة ���س��وؤون 

الطاب ل�سوؤون الطالبات.

ــي ســابــقــا  ــت ـــك عــمــل كـــون
األنشطة  مــن  الــعــديــد  فــي 
الدورات  من  العديد  ونظمتِ 
دراستك  بجانب  والمؤتمرات 
ما  لنا  أذكـــري  الجامعية، 
العمل؟  هذا  لك  أضافه  الذي 
ــك صــعــوبــات  وهـــل واجــهــت
عملك  بين  ما  الموازنة  في 

ودراستك؟
ك��م��ا ذك����رت ���س��ل��ف��ا م���ه���ارة ال��ق��ي��ادة 
رئا�سة  بعد  ل��دي  كبر  ب�سكل  منت 
وت�سور  مفهوم  واأعطتني  الأن��دي��ة 
واإدارة  ت���وج���ي���ه  ل��ك��ي��ف��ي��ة  ���س��ل��ي��م 
اخل��رة  واأك�سبتني  ال��ع��م��ل،  ف��ري��ق 
وا���س��ت��ف��دت م��ن خ����رات ال��دك��ات��رة 
وال���ق���ام���ات ال��ك��ب��رة يف 
الإع���ام  تخ�س�س 
والت���������������������س����������ال 
وامل�������س���وؤول���ن يف 
ال��ع��م��ادة وزي����ادة 

ع��اق��ات��ي ال��ع��ام��ة وال��ت��وا���س��ل مع 
من�سوبي اجلامعة.

اأم�����������ا ال�����������س�����ع�����وب�����ات ف���ق���د 
واجهتني العديد من التحديات، 
وع����دم ن����زويل ل��ل��م��ي��دان وع��م��ل 
جائحة  ب�سبب  تخرجي  م�سروع 
ك��ورون��ا ك��ان ل��ه اأث��ر �سلبي لدي 
والعمل  ل��ل��م��ي��دان  ح��ب��ي  ب�سبب 
على  العمل  نتائج  وروؤي����ة  ف��ي��ه، 
اأن  اأر���س الواقع، ولكن ل يجب 
ن���دع ال�����س��ع��وب��ات ع��ق��ب��ة اأم��ام��ن��ا 
اإدارة  اأن  ك��م��ا  ن��ت��خ��ط��اه��ا،  ب���ل 
الوقت واملوازنة ما بن الدرا�سة 
وال��ع��م��ل اأك����ر حت���دي واج��ه��ن��ي 
ال��ت��غ��ل��ب عليه  ا���س��ت��ط��ع��ت  ل��ك��ن 

بتنظيم الوقت.

طالب  إلى  تقدمينها  نصائح 
وطالبات اإلعالم؟

لب�����د م����ن امل�����وازن�����ة ب����ن ال���درا����س���ة 
وال��ع��م��ل امل���ي���داين ف��ال��درا���س��ة تعلم 

وامليدان يعلم.
م���ن ل���دي���ه ���س��غ��ف وح���ل���م فا 
يتهاون بتحقيقه، اإذا نظمت وقتك 
ن���ظ���م���ت ح���ي���ات���ك و����س���ع���دت ���س��ل��م 
ال��ن��ج��اح ب���ا اأي ����س���رر، و���س��ع من 
فهي  والتوا�سل  العامة  عاقاتك 
تك�سب اخل����رة  ك��م��ا ت�����س��اع��دك يف 

فر�س العمل.

هناك  هل  نظرك  وجهة  من 
نفسه  الخريج  لتطوير  أهمية 
تلك  مــدى  ومــا  التخرج  بعد 

األهمية؟
لب�����د م����ن ت���ط���وي���ر اخل����ري����ج ل��ن��ف�����س��ه 
���س��ت��ن��دث��ر  ق����درات����ه  لأن   وق������درات������ه؛ 
اأه��م��ل��ه��ا،   اإذا  م��ن��ه��ا  ال��ب��ع�����س  و�سيفقد 
ل��ذل��ك لب��د م��ن امل��م��ار���س��ة والل��ت��ح��اق 
ال�سرة  يف  له  ت�سيف  التي  ب��ال��دورات 

الوظيفية وت�سهم يف �سقل مهاراته.

لحظة التخرج ماذا تعني لك؟
حلظة انت�سار، فرح، لذة، حتقيق حلم.

فترة  بــهــا  تصفين  جملة 
دراستك الجامعية؟

اأجمل حمطات حياتي.

 كلمة أخيرة؟
حمطتنا  يف  ينتظرنا  م��ا  لن��ع��رف  ق��د 
القادمة لكن جامعة امللك خالد علمتنا 
اأن ن�����س��ع��ى ل��ل��ت��م��ي��ز،  وق�����س��م الإع����ام 
ومهاراتنا  ق��درات��ن��ا  �سقل  والت�����س��ال 
فاأطلق  امل���ي���دان  يف  ح��د  ل  اأن  وع��ل��م��ن��ا 
العاقات  وم�سار  ل��اإب��داع،  العنان 
ال��ع��ام��ة م��د ل��ن��ا ج�����س��ور ال��ت��ع��اون 
والتوا�سل.
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عبد الرحمن آل خويتم:
المشاهير في غالبيتهم إعالنيون وليسوا إعالميين

أصايل القحطاني:
رئاسة التحرير جعلتني أتجاوز الصعاب وأتعلم من األخطاء

عبد الرحمن آل خويتم

عهد عبد العزيز

اأكد خريج ق�سم الإعام والت�سال 
يف م���رح���ل���ة ال���ب���ك���ال���وري���و����س ع��ب��د 
ال��رح��م��ن اآل خ��وي��ت��م ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 
وج��������ود ال�������س���غ���ف واحل��������ب مل���ج���ال 
اأن درا�سة الإعام  الإعام، معترا 
تكفي  ولكنها وحدها ل  اأم��ر ممتع 

ل�سناعة اإعامي جيد. 
وط����ال����ب م����ن خ�����ال احل�����وار 
باإيجاد  »اآف����اق«  معه  اأج��رت��ه  ال���ذي 
»اإعامي« من  نظام يحمي م�سمى 
منتهكيه من امل�ساهر، وين�س على 
عدم ا�ستخدام م�سمي »اإعامي« اإل 
معترا  اإعامي،  موؤهل  يحمل  ملن 

اأن امل�ساهر يف غالبيتهم اإعانيون 
ولي�سوا اإعامين. 

هل كان اإلعالم رغبتك األولى 
في أقسام الجامعة؟ 

نعم.

لعبد  األول  الــداعــم  هو  من 
الرحمن بن عبد اهلل؟ 

الوالدين باملقام الأول.

اكتسبتها  التي  المهارات  ما 
خالل دراستك الجامعية؟ 

الع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ن��ف�����س وال��ب��ح��ث عن 
املعلومة والبحث العلمي. 

ما أهمية وجود إعالمي قدوة 
يتخذه طالب العلم؟ 

م��ه��م ل��ا���س��ت��ف��ادة م��ن خ��رات��ه وي��ك��ون 
ج�����ان�����ب ع���م���ل���ي ي������واك������ب ال�����درا������س�����ة 

الأكادميية.
 

طالب  تواجه  التي  ما  الصعاب 
اإلعالم بنظرك؟  

قلة الإمكانيات توؤدي اإلى قلة املمار�سة 
العملية. 

بناء  في  اإلعــالم  ساعد  كيف 
شخصيتك؟ 

وب��ن��اء  ال���ق���رارات  وات��خ��اذ  الآراء  ج��م��ع 
الإق��ن��اع  واأ�ساليب  والأف��ك��ار  املعتقدات 
املجتمع  عنا�سر  والن��دم��اج مع جميع 

جميعها �ساعدت. 

الدولي  التدريب  ساعد  كيف 
في صقل موهبتك؟ 

جت���رب���ة ح�����س��اري��ة ج���دي���دة اأخ��و���س��ه��ا 
جتربة  خمتلفة،  اإعاميه  وموؤ�س�سات 
بكَمها  درا�ستي  ع�سارة  هي  تكون  تكاد 
ال���ه���ائ���ل م����ن امل���ع���ل���وم���ات وال���ت���ج���ارب 

العملية ولقاء �سخ�سيات اإعامية. 

تنظيم  تساعد  كيف  بــرأيــك 

طالب  اإلعالمية  المؤتمرات 
اإلعالم؟ 

مم���ار����س���ة ل���ل���ع���اق���ات ال���ع���ام���ة ب���اأه���م 
وال�ستقبال  التنظيم  وه��ي  عنا�سرها 

والتوديع و�سناعة �سورة ح�سنة. 

السعودي  اإلعــالم  ترى  كيف 
مع مرور السنوات؟ 

اأف�سل من املا�سي واآمل اأن يكون القادم 
اأجمل وفيه حرفية اأكر و�سخ للدماء 

ال�سابة. 

في  أثـــر  ــور  ــت دك أو  ــاذ  ــت أس
مسيرتك ؟ 

تدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  واأه��م��ه��م  ���ررُ  كرُ
م��وؤه��ل  ي��ح��م��ل  م���ن  الق�سم،  ودائما 
هو  املتلقي  يفيد  م��ا  وي�سنع  اإع��ام��ي 

الأجدر بكونه موؤثر. 

من  لتحقيقه  تطمح  الذي  ما 
خالل دراستك لإلعالم؟ 

 ال�������س���ه���ادة ال���ع���ل���ي���ا ل��ت��ح��ق��ي��ق اق�����س��ى 
ال���ط���م���وح���ات ال����ت����ي ت�����س��ب��ع ال�����س��غ��ف 

ودار�ستي هي �سغف اآخر ا�ستمتع به. 

تلهمك  التي  الشخصيات  من 
على  وتــحــرص  تخصصك  فــي 

التعلم منها؟ 
 كبار الإعامين الذين اقتنع بعلمهم 
وع��م��ل��ه��م الع����ام����ي م����ن ���س��ع��ودي��ن 
وغ����ره����م اح����ر�����س ع���ل���ى م��ت��اب��ع��ت��ه��م 
نفخر  �سباب  �سحفين  الى  بالإ�سافة 

بهم وبح�سهم العامي العايل. تطول 
القائمة.

ما هي طموحاتك المستقبلية 
في مجال التخصص؟ 

امل���ج���ال الأك����ادمي����ي ب��ج��ان��ب امل��م��ار���س��ة 
الإعامية اأ�سعى لتحقيقها باإذن اهلل.

 
كيف يمكن باعتقادك الحفاظ 
من  "إعــالمــي"  مسمى  على 
منتهكيه من المشاهير الذين 
بأنهم  أنفسهم  يعرفون 

إعالميين؟ 
عدم  على  ين�س  نظام  هناك  يكون  اأن 
ملن  اإل  اإع����ام����ي  م�����س��م��ى  ا����س���ت���خ���دام 
امل�ساهر  ففئة  اإعامي،  موؤهل  يحمل 
غالبيهم لي�سوا اإعامين بل اإعانين 

اإن �سح التعبر.
 

التعليمية  العملية  تقيم  كيف 
في قسم االعالم في جامعتك 

سابقا؟ 
ج���ي���دة، ول��ك��ن حت��ت��اج ال����ى م��زي��د من 
باأن  الأخ���رى  الإع���ام  لأق�سام  املواكبة 
واأن  والت�����س��ال  ل��اإع��ام  كلية  ت�سبح 
ي��ك��ون ه��ن��اك ا���س��ت��ودي��وه��ات وم��ع��ام��ل 
وك�����ام�����رات وغ����ره����ا ل��ت��ت��م ال��ع��م��ل��ي��ة 

التعليمية ب�سكل كامل. 

باإلعالم  االرتقاء  يمكن  كيف 
السعودي من وجهة نظرك؟ 

اإق����ام����ة ب����رام����ج ل��ل�����س��ب��اب اخل��ري��ج��ن 

اأق�����س��ام الإع����ام ت��ك��ون باحرافية  م��ن 
ع��ال��ي��ة وم���وزع���ة ع��ل��ى ك���اف���ة م�����س��ارات 
الإعام وتدريبهم و�سخ دمائهم داخل 
املوؤ�س�سات الإعامية املختلفة، التغير 
مطلب وال�ستفادة من اخلرات مطلب 
اآخر، لبد من الدمج بن الفئتن حتى 

نرتقي باإعامنا ونك�سر جموده. 

بماذا يتفرد اإلعالم السعودي 
عن غيره؟ 

اخل�����س��و���س��ي��ة وال���وح���دة يف ال��ق�����س��اي��ا 
احل�سا�سة حتديدا. 

اإلعــالم  مناهج  تساعد  هل 
على  نظرك  وجهة  من  حاليا 
بالشكل  إعــالمــيــيــن  إخــــراج 

الصحيح؟ 
مع  مراجعتها  م��ن  ولب���د  نعم  ت�ساعد 
مرور الوقت؛ لأن الأحداث والأفكار قد 
نظري  منهج  اأن  قاعدة  وهناك  تتغر، 
لوحده لن يفّي بالغر�س،  دائما عندما 
ي���ك���ون ه���ن���اك مم��ار���س��ة ب��ج��ان��ب منهج 

علمي مواكب تكون النتيجة عظيمة. 

كلمة أخيرة
ال��درا���ش��ة الإع��ام��ي��ة مم��ت��ع��ة ب�شرط 
جميعنا  امل��ج��ال.  لهذا  واحل��ب  ال�سغف 
اأن نكون يف م�ساّف من ميار�سون  ن��وّد 
ملن  ن�سحح  واأن  ب��اح��راف��ي��ة  الإع����ام 
ي���خ���ط���ئ ون���ح���ي���ي م����ن ي����ب����دع ل��ن��ك��ون 
يعملون  مب��ن  ف��ع��ال  اإع��ام��ي  جمتمع 

فيه ونكون قدوة.  

عبد الرحمن آل خويتم 

بكالوريوس إعالم واتصال

-ط����ال����ب درا�������س������ات ع���ل���ي���ا ب��ق�����س��م 
خالد  امللك  بجامعة  والت�سال  الإع��ام 

يف م�سار ات�سال الأزمات 
-���س��ارك يف تنظيم ع��دة م��وؤمت��رات 
منها الإعام والإرهاب وموؤمتر الإعام 

والأزمات 
-م���ن ال���ط���اب امل��خ��ت��اري��ن �سمن 
التدريب الدويل التابع للق�سم واملقام يف 

جامعة �سالفورد- مان�س�سر

رهف الصعاق

ب�سحيفة  ال�سحافية  امل��ح��ررة  عترت 
ال������وط������ن، خ����ري����ج����ة ق�������س���م الإع��������ام 
والت�سال يف م�سار ال�سحافة والتحرير 
الإل����ك����روين اأ���س��اي��ل ال��ق��ح��ط��اين اأن 
رئ��ا���س��ة حت��ري��ر �سحيفة  جت��رب��ت��ه��ا يف 
ت��راأ���س  جامعية  طالبة  ك���اأول  »اآف����اق« 
لها  اأ�سافت  جامعية  �سحيفة  حترير 
م��ب��ادرة  اإن�����س��ان��ة  جعلتها  حيث  الكثر 
واأك�����س��ب��ت��ه��ا ع�����دة م����ه����ارات وع��ل��م��ت��ه��ا 
الأخطاء  من  والتعلم  ال�سعاب  جت��اوز 
مع  الإيجابي  والتوا�سل  وت�سحيحها 

الآخرين.
واأكدت من خال احلوار الذي 
اأهمية  ع��ل��ى  »اآف�����اق«  معها  اأج��رت��ه 
ح��ر���س ط���اب وط��ال��ب��ات الإع���ام 
على الط��اع والقراءة يف خمتلف 

التخ�س�سات ومتابعة كل جديد.

من هي أصايل القحطاني؟
وات�����س��ال- اإع���ام  بكالوري�س  خريجة 
�سحفية  اإل��ك��روين،  وحترير  �سحافة 

وحمررة �سياغة يف جريدة الوطن.

كيف كانت رحلتك مع الدراسة 
الجامعية؟

رحلة مميزة بتجاربها املختلفة عن 

الكثر  فيها  حققت  امل��راح��ل  بقية 
من رغباتي، ويكفي اأنني اختتمتها 
مب�����س��ك م���ن خ����ال م�����س��ارك��ت��ي يف 

�سحيفة اآفاق.

كيف ترين المستقبل الوظيفي 
لخريجي اإلعالم واالتصال؟

امل�ستقبل  يختلف  ن��ظ��ري  وج��ه��ة  م��ن 
ال��وظ��ي��ف��ي م���ن ���س��خ�����س لآخ�����ر، حيث 
يف  ���س��واء  م�ستقبله  �سخ�س  ك��ل  ي��ح��دد 
الإعام والت�سال اأو اأي تخ�س�س اآخر، 
وال�ستفادة  مهاراته  تنمية  خال  من 
الذاتي  والتعلم  الأخ��ري��ن  خ��رات  من 
اأدوات  ذل��ك، مما يجعله ميتلك  وغ��ر 
اأن  خ�سو�سا  فر�سه،  زي��ادة  من  متكنه 
كفاءة  على  يعتمد  الإع����ام  تخ�س�س 

ال�سخ�س اأكر.

اإلعالم  قسم  ينقص  الذي  ما 
إحدى  وأنك  خصوصا  واالتصال 

خريجات القسم؟
التدريب العملي املكثف من اأول �سنة يف 
التخ�س�س، لأن التطبيق هو ما يري 
ال�����س��خ�����س وي��ج��ع��ل��ه ي��ك��ت�����س��ف م��ك��ام��ن 
العلم  ي�سمل على  قوته و�سعفه، حيث 
ال�سخ�س ذو معرفة  واخلرة، في�سبح 

�ساملة مبا مير فيه.

اإلعالم  لطلبة  نصيحة/كلمة 
واالتصال؟

اأ�سا�سيا  دورا  الإع��ام  و�سائل  تلعب 
خمتلف  يف  امل��ج��ت��م��ع��ات  ت���ط���ور  يف 
امل����ج����الت، ك��م��ا ت�����س��اع��د ع��ل��ى نقل 
بن  والثقافات  احل�سارات  وتبادل 
ال�����س��ع��وب، ل���ذا م���ن امل��ه��م ال��ت��و���س��ع 
يف الط����اع، وال���ق���راءة يف خمتلف 

التخ�س�سات، ومتابعة كل جديد.
على  الت�سرف  اإل��ى  بالإ�سافة 
املوا�سيع،  جميع  جت��اه  ع���ادل  نحو 

خارجية  �شغوط  باأي  التاأثر  وعدم 
اأبعاد  ودرا�سة  �سخ�سية،  م�سالح  اأو 
خمتلف  م��ن  وحتليله  مو�سوع  ك��ل 
ال�����زواي�����ا، ف���ه���ن���اك حم�������اولت م��ن 
ت�ستخدم  معادية  خمتلفة  اأط���راف 
الإع������ام ل��ت��م��ري��ر خم��ط��ط��ات��ه��ا يف 

حتقيق غايات خا�سة.

ــدورات  ال تعدد  أن  تعتقدين 
استقطاب  نسبة  مــن  تــزيــد 

الجهة المقدمة لها؟

بغ�س النظر عن ال�ستقطاب، الدورات 
باملعلومات  ث���ري  وع���امل  م��ف��ي��دة  ج���دا 

التي تزيد من معرفة ال�سخ�س.

تحرير  تترأس  طالبة  أول  أنت 
جامعية)آفاق(حدثينا  صحيفة 

عن هذه التجربة؟
م����رت �سنتن  ك���ان���ت جت���رب���ة مم���ي���زة، 
واأ���س��دائ��ه��ا مل ت��زل ت�سلني ���س��واء من 
اأو من اجلامعة  زميات عملت معهن 

اأو من اأ�سخا�س اآخرين.

ال��ت��ج��رب��ة  ويف احل��ق��ي��ق��ة ه����ذه 
عمل  لأي  م��ب��ادرة  اإن�����س��ان��ة  جعلتني 
ي�����س��ل��ن��ي، ح��ي��ث اك�����س��ب��ت��ن��ي م��ه��ارات 
ما  واأك���ر  اتوقعها،  اأك���ن  مل  ثمينة 
التحرير  رئا�سة  جتربة  يل  اأ�سافته 
جت��������اوز ال���������س����ع����اب وال����ت����ع����ل����م م��ن 
�سريع  ب�سكل  وت�سحيحها  الأخطاء 
والثقة يف الأخرين وم�ساركة العمل، 
وال��ت��وا���س��ل الإي���ج���اب���ي، واجل��ام��ع��ة 
كانت بيئة عمل اإيجابية وداعمة يل 

مما �ساعدين يف النجاح.
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أمير عسير يفتتح  
100 سرير عناية 
مركزة لمرضى 
كورونا بالمدينة 
الطبية بالجامعة 
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الموهوب في مجال اإلعالم محمد األلمعي:

طموحي القادم العمل بالتلفزيون وخوض تجربة وتحدٍ آخر

محمد األلمعي

محمد الجائزي
 

اأك��������د  امل������وه������وب  حم���م���د المل���ع���ي 
و  الإن�سانية،  العلوم  بكلية  الطالب 
نيوز  ع�سر  �سحيفة  مكتب  مدير 
الإع��ام؛   مبجال  �سغفه  اأن   ، باأبها 
ك���ان  ح���ي���ث  ال�������س���غ���ر،  م���ن���ذ  راوده 
الورقية  ال�سحف  بت�سفح  ي�ستمتع 
���س��ح��ي��ف��ة ع�سر  ف��ك��ان��ت   ، اآن������ذاك 
ن���ي���وز؛ ه���ي الن���ط���اق���ة يف جم��ال 
ت���ط���وي���ر م��وه��ب��ت��ه ، ك���م���ا و���س��ف��ه��ا 
مو�سحاً  للتميز،  اخل�سبة  بالبيئة 
رغ���ب���ت���ه ب���خ���و����س حت������دي جت��رب��ة 
ال��ع��م��ل ب��ال��ت��ل��ف��زي��ون؛ ج���اء ذل���ك يف 

حديثه التايل.

حدثنا عن بداياتك ..؟
بداياتي كانت يف املرحلة البتدائية، 
ك��ن��ت ا���س��ت��م��ت��ع ب���ق���راءة وم�����س��اه��دة 
ي�سري اجلرائد  اأبي  كان  الأخبار، 
ي���وم���ي���اً، وك���ن���ت اأج���ل�������س ب����ج����واره،  
منتظراً انتهاءه من القراءة ، ومن 

والتقارير،  الأخبار  بقراءة  اأب��داأ  ثم 
على الرغم من �سغر �سني، ولذلك  
م��ا كنت اأف��ه��م  ك��ث��راً م��ن الأخ��ب��ار 
وال��ت��ق��اري��ر، ول��ك��ن احل��ب وال�سغف 

يدفعني لها. 

تطوير  عــلــى  عملت  كــيــف 
موهبتك ؟

 ال��ت��ح��ق��ت يف امل���رح���ل���ة ال��ث��ان��وي��ة  
 ، باأحد الأندية ال�سبابية باملنطقة 
املواهب  تطوير  على  ت�ساعد  التي 
امل���ج���الت،  ف��ك��ان��ت �سبباً  يف ك��اف��ة 
ك�����ب�����راً يف ت����ط����ور م����ه����ارات����ي يف 
كما  بالتحديد،  الإع��ام��ي  املجال 
اأح��ر���س ك��ث��راً على ح�سور  اأن��ن��ي 
ال���ت���دري���ب���ة يف جم���ال  ال�����������دورات 
الع���������ام، وا����س���ت�������س���ر اأ����س���ح���اب 
اخلرة يف اأغلب من الأمور، ولهذا 
ان�سح جميع من لديه موهبة، اأًيا 
كانت اأن ي�سعى لتطويرها،  لي�سنع 
لنف�سه جمداً، ويبلغ هدفه املحدد 

والذي يليق به. 

عسير  صحيفة  لك  تعني  ماذا 
نيوز؟

م���ه���م���ا ����س���ط���ر ق���ل���م���ي ل�����ن ي���ويف 
قد  ح��ق��ه��ا،  ن��ي��وز  ع�سر  �سحيفة 
ل ي��ع��رف الكثر م���اذا ق��دم��ت يل 
اأ�ستاذي  بقيادة  ال�سحيفة   ه��ذه 
دعم  م��ن  رفيع  اآل  �سعيد  القدير 
معنوي، فمنها انطلقت يف املجال 
الكثر،  تعلمت  ومنها  الإعامي، 
ب��داي��ت��ي  اأن  وم����ن ح�����س��ن ح��ظ��ي 
م��ن خ��ال »ع�سر ن��ي��وز«  فكانت 
وت����ظ����ل ب���ي���ئ���ة خ�����س��ب��ة ل��ل��ت��م��ي��ز،  
بتواجد طاقمها الرائع  واملتمكن، 
ولذلك اأقول بكل �سدق اإن ع�سر 
هي  واإمن��ا  �سحيفة،  لي�ست  نيوز؛ 
اأك��ادمي��ي��ة ان��ط��ل��ق م��ن��ه��ا، وت��خ��رج 
ف��ي��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن الإع��ام��ي��ن 

�سار اإليهم بالبنان.  الذين يرُ

أبرز الداعمين لك ؟
��ر،  وهلل احل��م��د ال��داع��م��ن يل كرُ
ول����ك����ن اأك�����ره�����م دع����م����اً وال������دي 

وبهم  ال��ع��ون  فهم  اأوًل،  ووال��دت��ي 
وب����دع����ائ����ه����م، ا����س���ت���ط���ع���ت جت����اوز 
ال���ع���دي���د م���ن ال����ع����رات، واأي�������س���اً 
اكت�سف حممد؛  م��ن  دع��م  ك��ذل��ك 
م��وه��ب��ت��ه،  ت���ط���وي���ر  اإيل  و����س���ع���ى 
ودع���م���ه ب�����س��ت��ى ال��و���س��ائ��ل، وع��ل��ى 
راأ���س��ه��م؛ الأ���س��ت��اذ حممد ب��ن درع، 
حممد  رفيع،  اآل  �سعيد  وال�ستاذ 
اآل م�����س��اري، والأ���س��ت��اذ حممد بن 

�سيف اهلل الأحمري.
واي�������������س������اً  ك����ن����ت����م اأن������ت������م يف 
املك�سب  زلتم  وم��ا  اآف���اق،  �سحيفة 
ال�سكر  ك��ل��م��ات  الأول،  وال���داع���م 
جميع  اأن�����س��ى  ول  حقكم،  ت��ويف  ل 
اجلميلة،  بكلماته  يدعمني  م��ن 
ايل   ، ال�سادقة  ودعواته  واملحفزة 
ت�سنع اأثرها يف كل مرة يف نف�سي، 

وم�سرتي الإعامية.

ماهي طموحاتك في األعوام 
القادمة؟

تتوقف،  ل  والتحديات  الطموحات 

���س��اأ���س��ع��ى يف ت��ط��وي��ر م���ه���ارات���ي يف 
لنف�سي  لأ���س��ع  ال�سحفي  جم���ايل 
اأن  املجتمع، كما  اإيجابية يف  ب�سمة 
بالتلفزيون  العمل  القادم  طموحي 

خلو�س جتربة وحتدي اآخر.
 

كلمة أخيره ...؟ 
ر���س��ال��ت��ي ل��ك��ل م���ن ي���ق���راأ؛  انطلق 
اأح��ام��ك  ودع  ب��ث��ق��ة،  ل��ط��م��وح��ك 
ت���رى  اأن  حت�����ب  ح���ي���ث  ت�����ق�����ودك، 
نف�سك، اأخرج عن مربع ال�ست�سام 
ل   ، مي��ك��ن  ل  م�ستحيل،  )���س��ع��ب، 
ثم  العمل،  م��ي��دان  اإل���ى  اأ�ستطيع( 

التوكل، ثم اتبع �سغفك. 
اأخ���������راً: ���س��ع��ي��د ج������داً ب��ه��ذا 
ال��رائ��ع معكم، كما امتنى  احل���وار 
العلمية  حياتكم  يف  التوفيق  ل��ك 
بال�سكر  اأت���ق���دم  ك��م��ا  وال��ع��م��ل��ي��ة، 
جل��م��ي��ع م��ن�����س��وب��ي ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
بالتحديد  اآف��اق  و�سحيفة  خالد، 
ع��ل��ى اأن م��ن��ح��وين امل�����س��ارك��ة ه��ذا 

اللقاء املمتع.

القراءة
تفتح لك باب 

كل علم
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فضاءات

حسام العمري 

����س���ه���د ب����رن����ام����ج خ�������ادم احل���رم���ن 
يف  اخل��ارج��ي  لاإبتعاث  ال�سريفن 
العزيز  عبد  ب��ن  �سلمان  امللك  عهد 
اآل �سعود حتولت �سكلت يف جمملها 
التي   2030 اململكة  ل��روؤي��ة  انعكا�سا 
اأطلقها جمل�س ال�سوؤون الإقت�سادية 
والتنمية برئا�سة ويل العهد الأمر 
حممد بن �سلمان، وذلك من خال 
لتخ�س�سات  الإب��ت��ع��اث  اإ���س��ت��ح��داث 
ورب��ط��ه  احل�����ايل،  للع�سر  م��واك��ب��ة 
ب���ال���وظ���ائ���ف امل���ط���روح���ة يف ���س��وق 
ال���ع���م���ل ورف������ع ك���ف���اءت���ه، وت��ط��وي��ر 

تقنيات اإدارته. 
»اآفاق« اأجرت حواراً مع  املبتعث بق�سم 
عبدالقادر  باجلامعة  والت�����س��ال  الع���ام 
عبدالباري  بجامعة  بو�سطن  حممود  بن 
يف ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة الأم���ري���ك���ي���ة، ولي���ة 
ما�سات�سو�ست�س ، مدينة بو�سطن، وطرحت 

عليه عدداً من الأ�سئلة.  

ــك في  ــت ــداي ــت ب ــان كــيــف ك
االبتعاث ؟  

ب������داأت قبل  ب���داي���ت���ي يف الإب���ت���ع���اث 
ثم  ف��ك��رة،  م��ن منطلق  الب��ت��ع��اث، 
خطة؛ تطلبت درا�سة كافة اخليارات 
اخلرة  اأ�سحاب  وا�ست�سارة  املتاحة، 
م�����ن اأ������س�����ات�����ذة اأف����ا�����س����ل وزم������اء 
يف  العلم  رك��ب  خا�سوا   ، متميزين 
العامل.  بالرغم  ب���ل���دان  خم��ت��ل��ف 
م��ن ذل��ك اإل اأن��ن��ي اأك���اد اأج����زم،  اأن 

المبتعث عبدالقادر عبد البارئ:
واجهت صعوبات اللغة وسعيت إلى فهم ثقافة اآلخر

من  ف���ري���دة  ال�سخ�سية  ال��ت��ج��رب��ة 
الزمانية  متغراتها  ول��ه��ا  نوعها، 
تعود  التعامل  وطريقة  وامل��ك��ان��ي��ة، 
الن�ساأة  املبتعث،  منذ  خ��رات  على 

حتى اللحظة.  
عند  الفعلية؛  بداأت  ب��داي��ت��ي 
ه��ب��وط ال��ط��ائ��رة يف بلد الب��ت��ع��اث، 
م�ستوى  بو�سطن،  مبدينة  اأمريكا 
ال��ل��غ��ة الجن��ل��ي��زي��ة ل���دي م��ب��ت��دئ، 
وللقارئ اأن يتخيل مقدار ال�سعوبة 
؛ ال��ت��ي ت��واج��ه��ه ع��ن��د ع���دم متكنه 
م��ن اي�����س��ال ف��ك��رت��ه ل��اآخ��ر، احل��ل 
ال�سريع ا�ستخدامي لأحد تطبيقات 
بال�سديق  اأ�سببه  ،ال��ذي  الرجمة 
الذي حتتاجه يف وقت ال�سيق، مع 
م��رور الأي���ام ، والل��ت��زام يف درا�سة 
اللغة ، وممار�ستها ملدة ثاثة اأ�سهر ، 
اكت�سبت اأ�سا�سيات اللغة الجنليزية 
، ما انعك�س ب�سكل اإيجابي يف زيادة 
نتاجه  ك��ان  ال��ذي  النف�س،  الثقة يف 
ال��ت��وا���س��ل م��ن الآخ���ري���ن وفهمهم 
، واإج������راء امل���ح���ادث���ات ال��ع��ام��ة، اإل 

على  وال���ت���ع���رف  امل��ج��ت��م��ع  ف��ه��م  اأن 
ث��ق��اف��ت��ه، ف��ه��و ي��ت��ط��ل��ب امل���زي���د من 
فهم  ب��داي��ة  اأن  ظ��ن��ي  اجلهد،  ويف 
ث��ق��اف��ة امل��ج��ت��م��ع، ت��ب��داأ ب��ع��د ال�ستة 
وت��زي��د  للمبتعث،  الأول����ى  الأ���س��ه��ر 
يف  ال�سخ�س  اندمج  كلما  تدريجياً 
املنا�سبات العامة، والعمل التطوعي 
وامل�ساركة، يف الأن�سطة غر ال�سفية 
التكيف  يف اجلامعة، ومن جتربتي 
ولإندماج يبداأ عندما نتقبل الآخر، 
ك��م��ا ه��و احل����ال ع��ن��دم��ا اأح������اورك ، 
لأطرح فكرة لن�ستمتع بحوار ثري؛ 
ل ع��ن��دم��ا اأح������اورك لأق��ن��ع��ك، ول 
ع��ن��دم��ا اأح�����اورك؛  ول�����دي ان��ط��ب��اع 

�سلبي م�سبق عن الآخر.  

بلد  تعلمته في  أول شيء  ما 
اإلبتعاث؟ 

اأهم ماتعملته هو احلفاظ على املبادئ 
ال�سامية،  التي  الإن�����س��ان��ي��ة  وال��ق��ي��م 
التي  ثم  الب�سرية،  جميع  عليها  تتفق 
حتدد هويتنا ال�سعودية العربية بفخر 

واعتزاز، واأن منثل الوطن خر متثيل 
من خال �سلوكياتنا.

نفسك  ترى  وأين  طموحك  ما 
بعد إكمالك للدكتوراه ؟ 

ال����ط����م����وح ك����ب����ر وامل����ه����م����ة ع��ل��ى 
ع��ات��ق امل��ب��ت��ع��ث��ن ع��ظ��ي��م��ة، امل��ج��ال 
الأك����ادمي����ي ال��ب��ح��ث��ي، وامل��م��ار���س��ة 
الح���راف���ي���ة ل����ذات ال��ت��خ�����س�����س؛ 
امل�ستطاع  بقدر  اأح���اول  مزيج  ه��ي 
وقد  نف�سي  اأرى  بينهما.  امل��وازن��ة 
اأبحاث علمية،  تخدم  اأمتمت عدة 
وط���ن���ي وحت���ق���ق روؤي����ت����ه. اإ���س��اف��ة 
متنوعة  عاملية  خ��رات  لإكت�سابي 
ك���رى  يف  الت���������س����ال  امل����ج����ال  يف 

الوكالت العاملية. 
 

ما الصعوبات أو التحديات التي 
تواجهك في بلد اإلبتعاث؟  

من اأحد منطلقاتي الرئي�سية التي 
حتفزين يف فهم ال�سعوبات، هي ل 
وما  نف�سي  لفهم  قائمتي  يوجد يف 

اأو �سعب،  �سهل  حويل �سيء ي�سمى 
بل هنالك �سيء ب�سيط واآخر معقد، 
تقارن  الهوائية ل  الدراجة  فقيادة 
فالأولى  الف�سائية؛  املركبة  بقيادة 
قليلة  خ��ط��وات  لديها  اأي  ب�سيطة 
مبهارتنا  تقارن  اأ�سا�سية،  ومهارات 
يف امل�سي واجلري، على عك�س قيادة 
ال��ت��ي تتطلب  ال��ف�����س��ائ��ي��ة  امل��رك��ب��ة 
وعلم   ، ف��ري��دة  ج�سمانية  م��ه��ارات 
ومعرفة ، اإ�سافة لعمليات وخطوات 
معقدة.  قيادتها  يجعل  ما  طويلة، 
التحدي  ك��ان  ع��ام مهما  ب�سكل  ل��ذا 
معقد ، فاإين اأبذل ق�سارى جهدي 
جزئيات  اإل���ى   ، وتفكيكه  لتحليله 
التعامل  ث��م  وم��ن  لفهمه،  ب�سيطة 

معه مبا ينا�سبه.  
ال����ت����ح����دي ال���رئ���ي�������س���ي ال�����ذي 
املبتعثن  ، ويواجه معظم  واجهني 
هو حاجز اللغة ، التي من خالها 
نتوا�سل مع الآخر، يليه حتدي فهم 
الغربي،  ثم  املجتمع  وثقافة  فكر 

التكيف ولإندماج يف املجتمع.

ما هي رسالتك لمن يفكر في 
اإلبتعاث؟ 

ر�سالتي ملن ينوي بالدرا�سة يف اخلارج 
اخ��ت��ي��ار  يف  ال���ك���ايف  وق���ت���ه  ي���اأخ���ذ  اأن   ،
على  ب���ن���اء  الب���ت���ع���اث،  بلد،  ومدينة 
التهيئة  ب��ه��ا.  �سيدر�س  ال��ت��ي  اجلامعة 
النف�سية يف اأخذ عدة دورات تاأهيلية يف 
العميق  البحث  ثم  الإجنليزية،  اللغة 

للو�سول الى فهم املجتمع. 
 

ما هي تحديات الغربة؟ 
اإلى  احلنن  يف  تكمن  الغربة  حتديات 
ال���زم���اء،  الأه������ل  الأب  الأم  ال���وط���ن 
و�سهر  الأع��ي��اد  منا�سبات  يف  خ�سي�ساً 

رم�سان املبارك. 

كلمة تختم بها هذا الحوار 
ختاماً اأوجه و�سكري وتقديري لوطني 
قدمارُ  للم�سي  يحفزنا  ال��ذي  احلبيب 
ن��ح��و ال��ع��ا، ث��م جل��ام��ع��ة امل��ل��ك خالد 
مبتعثيها  ���س��وؤون  تتابع  ال��ت��ي  املتميزة 

بحر�س.

عبدالقادر عبد البارئ

ُ
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ابتهال آل مضواح: 
أول تحدي يواجه المبتعث هو محاولة االستقرار في بلد البعثة

درة الحمادي

البتعاث كلمة ل تفارق م�سامعنا 
دوما ولكن يف قليل من الأحيان 
ن�������درك م���ع���ن���اه���ا وم������ا امل���رت���ب 
ع��ل��ي��ه��ا يف ح���ي���اة الب���ت���ع���اث من 
بكافة  وال�����س��ل��ب��ي��ات  الإي��ج��اب��ي��ات 
م�����س��ت��وي��ات��ه��ا،  ول��ع��ل م��ن ي��درك 
ه���ذه ال��ك��ل��م��ة مب��ع��ن��اه��ا الأ���س��ل��ي 
اأكدته  ما  وه��ذا  جربها؛  من  هو 
م�سواح  اآل  علي  ابتهال  املبتعثة 
طالبة الدكتوراه بق�سم اللغويات 
ب���ج���ام���ع���ة ج���ا����س���ك���و ب��امل��م��ل��ك��ة 
اأجرته  ال��ذي  احل��وار  املتحدة يف 

معها »اآفاق«.

مصاعب االبتعاث
احل��وار:  خ��ال  م�سواح  اآل  وقالت 
»ل ي��وج��د جن���اح م��ن غ��ر عقبات 
واأق������ول ه����ذا ع���ن جت���رب���ة، جت��رب��ة 
الب���ت���ع���اث مل ت���ك���ن ك���م���ا و���س��ف��ه��ا 
باملتعة  امل��ل��ي��ئ��ة  ب��ال��ت��ج��رب��ة  ال��ك��ث��ر 
والرفاهية وهذا يف احلقيقة �سّبب 
املبتعثات  يل ولعدد من �سديقاتي 

�سدمة يف البداية«.
واأ�سافت: »قبل ابتعاثي كنت 
لبلد  ال�سفر  ب��اأن  اأ�سمع  م��ا  دائ��م��ا 
البتعاث جتربة ل تعو�س واأن كل 
ما فيها جميل ورائع.. ومل اأ�سمع 
من جتارب الخرين اأي تفا�سيل 
عن امل�ساعب التي تواجه املبتعث 
م�����ن ال�������س���ف���ر ل���ب���ل���د ل�����ه ث��ق��اف��ة 
واأن���ظ���م���ة خم��ت��ل��ف��ة وال�����س��ع��وب��ات 
وال�سغوطات التي تواجه املبتعث 
ال���دار����س ف��ي��م��ا ي��خ�����س درا���س��ت��ه. 
ولذلك اأقول لكل مبتعث وطالب 
ي��ن��وي الب��ت��ع��اث اأن الب��ت��ع��اث له 
جوانب ح�سنه ولكن هذا ل يعني 
اأنه ل توجد حتدّيات و�سغوطات 

يف بلد البتعاث«.

تحدي االستقرار
وح������ول اأب�������رز ال���ت���ح���دي���ات ال��ت��ي 
اأول  اأن  اأك������دت  امل��ب��ت��ع��ث  ت���واج���ه 
حتدي يواجه املبتعث هو حماولة 
وال��ذي  البعثة  بلد  يف  ال�ستقرار 
منا�سب،  �سكن  عن  بالبحث  يبداأ 
البحث  ع��م��ل��ي��ة  اأن  اإل����ى  م�����س��رة 
معقدة  عملية  غالبا  ال�سكن  ع��ن 
بع�س  يف  ت�ستغرق  وق��د  وط��وي��ل��ة 
اأن��ه يف  الأح��ي��ان �سهرين، م��وؤك��دة 
حال كان لدى املبتعث اأطفال فاإن 
ي��زداد �سعوبة حيث يجب  الأم��ر 
مدر�سة  اأو  ح�سانة  ع��ن  ال��ب��ح��ث 
اأط����ف����ال وذل������ك ي�����س��ت��غ��رق ج��ه��د 

ووقت اأكر.

ساعات دوام طويلة
وا���س��ت��م��رارا حل��دي��ث��ه��ا ع��ن اأب���رز 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه املبتعث 
ق����ال����ت: »ث�������اين حت�����دي ي���واج���ه 
امل����ب����ت����ع����ث م������ن وج�����ه�����ة ن���ظ���ري 
ه�����و ال���ت���وف���ي���ق ب�����ن ال����درا�����س����ة 
والل����ت����زام����ات الأخ���������رى، ح��ي��ث 
ال�����دوام يف الب��ت��ع��اث  ���س��اع��ات  اأن 
العليا  ال��درا���س��ات  لطالب  اأط���ول 
ال����دوام  ل�����س��اع��ات  ك��ب��رة  بن�سبة 
ال�����س��ع��ودي��ة، فمن  يف اجل��ام��ع��ات 
التعلم  �ساعات  ت�سل  اأن  املتوقع 
ال��ذات��ي ل��ط��ال��ب ب��الإ���س��اف��ة اإل��ى 

العليا  ال���درا����س���ات  امل��ح��ا���س��رات 
اإل��ى  طبعا-  امل��ت��ح��دة  اململكة  -يف 
يتطلب  وال���ذي  يوميا  �ساعات   6

وقت وجهد كبرين«.

تحدي الصدمة الثقافية
ثالث  ه��ن��اك حت���دي  اأن  وك�����س��ف��ت 
ي�����واج�����ه امل���ب���ت���ع���ث���ن وه������و ت��غ��ر 
ال��ث��ق��اف��ة وال�������س���دم���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
»بينما  قائلة:   ذلك  عن  الناجتة 
ي�سعر املبتعث بالفرحة واحلما�س 
على  والط�����اع  تعليمه  لك��م��ال 
ثقافات خمتلفة يف بداية ابتعاثه، 
و�سوله  م��ن  �سهر  ك��م  بعد  ي�سعر 
واأه��ل��ه  لوطنه  ال�سديد  باحلنن 
وهذا  ال�سعودية  يف  حياته  ومنط 
م����ع����روف وي���ح�������س���ل م����ع اأغ���ل���ب 

املبتعثن«.
ه���ذه  اأن  »م������ع  واأ������س�����اف�����ت: 
ال����ت����ح����دي����ات ق�����د ت�������س���ك���ل ع���ائ���ق 
للمبتعث يف البداية، اإل اأنها تزيد 
وق��درت��ه  ال�سخ�سية  خ��رت��ه  م��ن 
ع��ل��ى م���واج���ه���ة امل�����س��اك��ل وح��ل��ه��ا، 
وه�����ي حت����دي����ات ���س��ه��ل جت���اوزه���ا 
والإرادة  ال�سليم  التخطيط  م��ع 

القوية«.

النجاح وإدارة الوقت
يف  ودوره  ال����وق����ت  ت��ن��ظ��ي��م  وع�����ن 
م�سواح:  اآل  قالت  النجاح  حتقيق 
وتنظيم  اإدارة  اأه��م��ي��ة  اأدرك  »مل 
ل��رن��ام��ج  ب���دئ���ي  اإل ع��ن��د  ال���وق���ت 
الدرا�سات العليا واأقول واأنا متيقنة 
من ذلك: ن�سف النجاح يعتمد على 
ح�سن اإدارة وتنظيم الوقت وخافا 
الح��ظ  كما  الآن  اأ���س��ب��ح  للما�سي 
اهتمام ووع��ي كبرين من الأف��راد 
واملوؤثرين من فئة ال�سباب بتنظيم 
يتنا�سب مع  ال��وق��ت وجت��زئ��ت��ه مب��ا 
مهامهم وهذا اأمر اإيجابي ومبا اأنه 
اأ�سبح علم التخطيط والإدارة علم 
الطاع  ال�سهل  من  �سار  م�ستقل، 
ع��ل��ى م�����س��ادر ك��ث��رة وم��ت��ن��وع��ة يف 
واإدارت��ه  املكتبات عن تنظيم الوقت 

ب�سكل جيد«.
واأ������س�����اف�����ت: »م������ن جت��رب��ت��ي 
امل��ه��م  م���ن  واأم وزوج�����ة  ك��م��ب��ت��ع��ث��ه 
وتخ�سي�س  يومي  بنمط  اللتزام 
���س��اع��ات م��ع��ي��ن��ة وث��اب��ت��ه يف ال��ي��وم 
ل��ت��اأدي��ة م��ه��ام ال��ب��ح��ث وال��درا���س��ة 
ح��ت��ى ي��ت�����س��ن��ى ل��ل��دار���س ال��ت��وف��ي��ق 
ب��ن م��ه��ام ال��درا���س��ة والل��ت��زام��ات 
الأخ�����������رى. ع���ل���ى ���س��ب��ي��ل امل����ث����ال، 
م����ن اجل���ي���د ت��خ�����س��ي�����س ال���ف���رة 
وع��دم  فقط  للدرا�سة  ال�سباحية 
الن�����س��غ��ال ب���اأم���ور اأخ�����رى يف ه��ذا 
ال���وق���ت وب��ع��د الن��ت��ه��اء م���ن امل���دة 
املخطط لها ميكن القيام بالأمور 

الأخرى«.
»اأي�سا من املهم و�سع جدول 
زم���ن���ي ل���ل���م���ه���ام ال���ت���ي ي��ت��وج��ب 
اجن�����ازه�����ا وه�������ذا ي����وف����ر ي��وج��د 
حاليا الكثر من اجلهد والوقت 
ويخفف من ال�شغوط الدرا�شية 
ع���ل���ى امل���ب���ت���ع���ث. وي����وج����د ح��ال��ي��ا 
ال��ك��ث��ر م���ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ت��ي 
يرُن�سح بها لتنظيم الوقت والتي 
ي�����س��ه��ل ا���س��ت��خ��دام��ه��ا الط����اع 
ع��ل��ي��ه��ا ع����ن ط����ري����ق ال���ه���وات���ف 

الذكية«.

اللغة العربية أوال
وردا على �سوؤالها عن قرار تعليم 
ال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة ل��ل�����س��ف��وف 
اأ�سبح من  اأن��ه  اأو�سحت  الأول��ي��ة 
ال�������س���روري ت��ع��ل��م ل���غ���ات اأخ����رى 
يف ه�������ذه الأي������������ام وع�����ل�����ى وج����ه 
اخل�����س��و���س ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
كلغة  الوا�سع  ا�ستخدامها  بحكم 
ت��وا���س��ل ب���ن ال�����س��ع��وب وك��ون��ه��ا 
املهم  من  اأن��ه  موؤكدة  العلم،  لغة 
ال��رك��ي��ز ع��ل��ى اك��ت�����س��اب وت��ع��ل��م 
كلغة  الف�سحى  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
تعزيز  يف  ال��رئ��ي�����س��ي  ل���دوره���ا  اأم 
ال����ه����وي����ة ال���وط���ن���ي���ة وال���ع���رب���ي���ة 

والإ����س���ام���ي���ة ل��ط��اب��ن��ا وال��ت��ي 
ت�سكل يف وقت مبكر.

وق�����ال�����ت: »اأع����ت����ق����د اأن������ه م��ن 
ال�������س���روري ال��رك��ي��ز ع��ل��ى تعلم 
ب�سكل  الف�سحى  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
وبعد  ال��دن��ي��ا  لل�سفوف  اأ���س��ا���س��ي 
اكت�سابها واتقانها من املمكن تعلم 

لغة اأو لغات اأخرى«.

األطفال وتعلم اللغات
وحول مدى قدرة الأطفال على 
ال�سنوات  يف  خمتلفة  لغات  تعلم 
الأول�������ى م���ن اأع���م���اره���م ق��ال��ت: 
والأب��ح��اث  الدرا�سات  على  »ب��ن��اًء 

اأط���ل���ع���ت  واأن  يل  ����س���ب���ق  ال����ت����ي 
اأن  ثبت  تخ�س�سي  بحكم  عليها 
الأط���ف���ال وح��ت��ى ���س��ن ال��ت��ا���س��ع��ة 
اأكر من لغة  قادرين على تعلم 
واتقانها مبهارة  الوقت  نف�س  يف 
وه����و اأم����ر م���ن ال�����س��ع��ب ال��ق��ي��ام 
ب���ه ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ب��ال��غ��ن،  ول��ك��ن 
هذه  اأن  على  الت�سديد  املهم  من 
الأب�����ح�����اث رك������زت ع���ل���ى ع��م��ل��ي��ة 
اأك��ر من لغة  الأط��ف��ال  اكت�ساب 
يف ب��ي��ئ��ة غ���ر ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ت��ي 
ال��ط��ف��ل يف جمتمع  ي��ك��ون ف��ي��ه��ا 
اللغات كما هو احل��ال يف  متعدد 
اأو  م��ث��ال(  )الهند  ال���دول  بع�س 

للغتن  متحدثن  وال��دي��ن  م��ن 
خم��ت��ل��ف��ت��ن. يف ه�����ذه احل�����الت 
ي��ك��ون م��ن ال�����س��ه��ل ع��ل��ى الطفل 
�سماع كلتا اللغتن بنف�س املقدار 
يكون  بالتايل  الطريقة  وبنف�س 
اك��ت�����س��اب��ه��م ط��ب��ي��ع��ي ل��ه��ا ول��ك��ن 
عندما نتحدث عن تعليم ولي�س 
تعلمية  بيئية  يف  للغة  اك��ت�����س��اب 
ف���الأم���ر ي��خ��ت��ل��ف مت��ام��ا وع��ل��ي��ه 
ال��ل��غ��ة  ت���دري�������س  ب����دء  اأن  ف������اأرى 
ال��راب��ع  ال�سف  الإجن��ل��ي��زي��ة م��ن 
اللغة  على  والركيز  الب��ت��دائ��ي 
هو  الدنيا  ال�سفوف  يف  العربية 

الأف�سل والأ�سح«.
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عندما تقراأ العنوان فاأنك تت�ساأل من هي التي يجب 
ان تبقى نظيفة؟، ولكنك �سرعان ما جتد اجلواب على 
ت�ساوؤلك هي مدينتك او املكان الذي جتل�س فيه اغلب 
�سوارع  اماكن عملك،  ا�سرتك،  امع  فيه  وتتنزه  وقتك 
مدينتك، كل مكان له عاقة بك يجب ان يبقى نظيفا 

وانت ملزم ان حتافظ عليه نظيفا.
فلم تكن هذه احلملة والتي �سارك يف تنظيمها عدة 
اأكر من مائة متطوع يف عدد  وزارات وقام بتنفيذها 
من منتزهات منطقة ع�سر ال من اجل تعزيز الوعي 
الماكن  ه��ذه  تتمتع  ان  باأهمية  املجتمع  اف���راد  ل��دى 
النظافة واملحافظة على  ال�سياحية بدرجة عالية من 
املمتلكات العامة فيها لي�ستفيد منها كل من يرتادها، 
ال�سياحية من خال  امل��واق��ع  على  الركيز  ج��اء  وق��د 
املواطن فاذا حافظ  احلملة لأنها تعك�س الوعي لدى 

عليها نظيفة فهو �سوف يحافظ على نظافة مدينته.
لزيادة  تهدف  والتي  واحلمات  املبادرات  هذه  ان 
وع���ي امل���واط���ن ب��اأه��م��ي��ة ان ي��ب��ق��ى امل��ك��ان ال����ذي جل�س 
املكت�سبات  ي�ساهم يف عدد كبر من  �سوف  نظيفا  فيه 
الى  بالإ�سافة  املواطن  عند  البيئي  الوعي  رف��ع  منها 
املحافظة على املمتلكات العامة واخلا�سة كما �سي�سهم 
نظافة  علا  املحافظة  وكذلك  املكان  جمال  زي��ادة  يف 
ان  كما  التلف  من  النباتي  الغطاء  �ستحمي  املنتزهات 
طبيعة الأر���س �ستبقى على حالها بدون اأي تغير يف 

طبيعتها.
ان جميع  ه��و  ال��ع��م��ل  ه���ذا  اه���م مكت�سبات  ول��ع��ل 
ال��ذي  ال��ك��ايف  ال��وع��ي  لديهم  �سيتكون  امل��دي��ن��ة  �سكان 
مدينته،  يف  م��ك��ان  لكل  واح����رام  رق��ي��اً  اأك���ر  يجعله 
مثل هذه احلمات والتي �سارك فيها اأكر من جهة 
تبن اأهمية الدور الذي تبذله وال�سعي احلثيث لن�سر 
واملحافظة  النظافة  باأهمية  املواطنن  ل��دى  الوعي 
ع��ل��ى م��دن��ه��م ل��ت��ك��ون ع��ن��وان وع���ي ك��اف��ة ���س��ك��ان ه��ذه 
املدينة للعودة  املدينة وهو ما ي�سهم يف ت�سجيع زوار 
ما  وه���و  ونظافتها  بجمالها  للتمتع  ع��دي��دة  م���رات 
املدينة وزيادة  �سكان  اأح��وال  �سي�سهم يف منو وحت�سن 
ويرفع  والقت�شادي  والجتماعي  التجاري  الن�شاط 
دخل املواطن يف هذه املدينة فكن م�ساهما وبجد بان 

تبقى مدينتك نظيفة.

محمد ابراهيم 
العسيري

وقفةنائب المشرف العام لتبقى نظيفة

كم��ا تع�سف بالباد موجة كورون�ا، 
اأخ��رى موجة  به من جهة  تع�سف 
اأغلب حوا�سنا  اأ�سبحت  الكرونية، 
ت�ستخدم التكنولوجيا ب�سكل يومي، 
ول��وق��ت ط��وي��ل م��ن ال���ي���وم! ممكن 
ك��ام��ًا  ي��وم��اً  الإن�����س��ان  يق�سي  اأن 
يرُحدث  اأو  يقابل  مل  وه��و  مب��ف��رده 

اأحداً اإل هاتفه املحمول!
يا لهذا العجب، رمبا قبل عقد 
من الزمن لو ذكرنا حالنا اليوم ملا 
�سدقه اأحد، ينفرد الإن�سان بنف�سه 
اأو  �سيئاً  ي�سكو  ع��ن��دم��ا  ال��ع��م��وم  يف 
مي���ر ب��ح��ال��ة م���ن الك��ت��ئ��اب وي��ب��داأ 
با�ستقبال كم من الو�سفات الطبية 
– امل��زع��وم  داءه  ملعاجلة  وال�سعبية 
اأن����ه �سوف  ال���وح���دة-. مل ي���درك���وا 
يكون حال لكل فرد مّنا بعد �سنوات 
وقتي  اأق�سي  ج��داً،  طبيعياً  ويكون 
مع جهازي اأقراأ، واأدر�س، واأدرد�س، 
وحتى  الأخ��ب��ار،  واأت�سفح  واأ�سافر، 
اأمار�س الريا�سة عن طريقه واأ�سمع 
الأغ�����اين وال��ب��ودك��ا���س��ت وال��ق��ائ��م��ة 
ت���ط���ول، ك���ل ه���ذا ي�����س��م��ى ب��ال��ق��ف��زة 
اللوبية، التي ت�سبه التفاف جزيء 

ان���ت�������س���ال م����ن وح�����ل اجل���ه���ل ه�����ذا م��ا 
علٍم  تكن على  ان   ، التعليم  عهدناه يف 
ب لتطوير ذاتك يعني  طلع وحمرُ دائم مرُ
وباأنك  بكل ثقة  انك تخو�س معاركك 
ثابتة  اأر�����س  ع��ل��ى  تبقى  وان  املنت�سر 
للرياح  ف��ر���س��ة  تعطي  ول  ت��ت��زع��زع  ل 

باإمالتها. 
فقد اأتاح التعليم فر�سة التحليق، 
وال��ن�����س��ج وال���ه���روب م��ن وح���ل اجلهل 
والرفع عنه، لن التعلم ررُقي ومعرفة 
ف���ان ت��ك��ن ذو ع��ل��م ن��اف��ع ي��ع��ن��ي ان���ك ل 
تخ�سى ال�ستاء  فانك قادر على ال�سعود 
النور  ل��رى  وتعلمت  ق���راأت  م��ا  ب��ق��در 
مرًة اأخرى التعليم فر�سة امام اجلميع 
وللجميع ومن ك�سبها فقد جنى وبقدر 

الل�����ك�����رون امل���ل���ف���وف الأط��������راف 
ومتعدد الروؤو�س، فهو ي�سبه حالنا 
اليوم مع احلياة اللكرونية التي 
بعدة  ن��ق��وم  اأن  ن�ستطيع  نعي�سها، 
اأ�سياء يف الوقت نف�سه، فكاأن روؤو�س 
كل  طاقتها  تن�سر  الل��ك��رون  تلك 

ما بداأنا مبهمة جديدة.
ط��ب��ي��ع��ة  اأن  ي���ظ���ن  ك������ان  م�����ن 
ال��ت��ع��ل��ي��م ����س���وف ت��ت��غ��ر وت��خ��ت��ل��ف 
اللكرون،  �سرعة  ت��وازي  وب�سرعة 
يومنا  ندير  كيف  ي��ران��ا  وم��ن  الآن 
واج��ت��م��اع��ات��ن��ا وال��ع��م��ل وال��درا���س��ة 

د يدك لتك�سب ما امامها  ما ت�ستطيع مرُ
م��ن ع��ل��ٍم ورف���ع���ه، ث��م ن��ح��ارب لنتعلم 
امل���زي���د وه����ذا ل ي��ع��ن��ي اق��ت�����س��اره على 
تعمقت  جم���ال  او  م�ستوى  او  ���س��ه��اده 
ف��ي��ه او ا���س��م��ك اي���ن ي��خ��ط واأي ح��رف 
م��اذا  ان���ت  ه��و  ال��ع��ل��م  امامه!!   يحمل 
ال�سهادة مبثابة  حتمل داخلك؟  نعم.. 
ا  اي�سً نتعلم  ولكن  يحميك  ثابت  درع 
م�سارات  يف  طرقنا  ون�سق  احل��ي��اة  م��ن 
اأخرى لنتجول فيها بكل فخر و�سموخ 
املعرفة ونواجه كل  بتاج  انف�سنا  ونتوج 

ما يقطع �سبلنا.
ك��اجل��ائ��ح��ة ال��ت��ي ارت��اح��ت ال��ع��امل 
تقف  مل  �سحية   ان���ق���اب���ه  واح�������دات 
ع���ائ���ق ف��ق��د ف���ر����س ال��ت��ع��ل��ي��م ن��ف�����س��ه ، 

التعليم االلكتروني والقفزة اللولبية

العاشر من أكتوبر

أمة إقرأ تتعلم 

د. سهام آل حيدر
عميدة كليتي العلوم واآلداب 
والمجتمع برجال ألمع

شجون حسن 
االعالم واالتصال

اأكر الرامج  برُعد وبا�ستخدام  عن 
اإذا ما زعمنا  تطوراً، ملا �سدّق يوماً 
اأن����ن����ا ����س���وف ن���ق���وم ب���ذل���ك ك���ل���ه يف 
اأقل  الآن على  �سنة من  غ�سون 30 
تقدير، لكن جائحة كورونا اأ�سعلت 
فتيل الخراع يف اأنف�سنا واحلاجة 
املرُ���ل���ح���ة، ول���ق���د ق��ي��ل »احل����اج����ة اأم 
ّب �سارة نافعة«، هكذا  الخراع« و»ررُ
تطوراً  اأك��ر  لنكون  كورونا  مكنتنا 
التعليمية،  الأ���س��ع��دة،  جميع  على 
امل��ه��ن��ي��ة، ال���ت���ج���اري���ة، امل��وؤ���س�����س��ي��ة، 

وغرها كثر.

دائ��ًم��ا ك��ان ام��ام��ن��ا ن��ظ��رة اأم���ل وخلفنا 
تلقاه  ام���ر  اول  وه���و  عليه  نه�سنا  م��ا 
و�سلم  عليه  اهلل  �سل  ال��ك��رمي  ر�سولنا 
لتحمل  كافحت  واح��ده  كلمة  "اقراأ" 
امة كامله لاعلى "اأمة اقراأ " القراءة 
والطاع والتزود �ساح فتاك لت�سدي 
كتف  ع��ل��ى  ت���رب���ك  داف���ئ���ة  وي����د  الأذى 
ه��ذا احل��د ول  ال��ى  �ساحبها ول تقف 
بقلمك  جاهد  الزجاجة  عنق  يف  تعلق 
ثم اك�سب احلرب، ا�سنع ثباتك ا�سنع 
ذاتك واإخ�سى ان تعود المة لكهوفها، 
لت�سل  وا�ستمر  �سابق عهدها بفطنتك 
الو�سول  ل��ذة  مم��زق��اً  و�سلت  اإن  حتى 
اليه هو  ���س��اِع  ان��ت  م��ا  �سرممك ولعل 

ا �ساِع اليك ولكنها م�ساألة وقت.  اي�سً

الرأي الجامعي

امجاد ال خلبان 
 إعالم واتصال 

ترُعد ال�سحة النف�سية من املجالت املهملة من قبل ال�سحة 
واملجتمع، فياأتي اليوم العا�سر من اأكتوبر يف كل عام لي�سهد 
»منظمة  و�سعته  ال��ت��ي  النف�سية،  لل�سحة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
عام،  كل  به  لاحتفال  النف�سية«  لل�سحة  العاملي  الحت��اد 
ويهدف الحتفال باليوم العاملي ل�سحة النف�سية الى رفع 
م�ستوى الوعي مب�سكات ال�سحة النف�سية، وزيادة اجلهود 

وتوفر اخلدمات والرعاية املجتمعية.
المرا�س  مناق�سة  اليوم يف  هذا  اإج��راءات  اأول  وتبداأ 
النف�سية، ومراجعة الإح�ساءات واخر التطورات واحللول، 
من  الوقاية  وو�سائل  اخلدمات  يف  ال�ستثمارات  وتوظيف 

المرا�س النف�سية.
 ،2020 ع��ام  يف  النف�سية  لل�سحة  العاملي  ال��ي��وم  ام��ا 
فهو يوم عاملي خمتلف عن اليام العاملية ل�سحة النف�سية 
النف�سية  لاأمرا�س  الإح�ساءات  فيه  تكر  فقد  ال�سابقة، 
عن كل عام؛ ب�سبب جائحة كورونا-COVID19 - الذي 

بداأنا ن�سهد عواقبها على ال�سحة النف�سية للمجتمع.

�سركائها  م��ع  العاملية  ال�سحة  منظمة  تعاونت  وق��د 
ب�ساأن  وامل�سورة  الإر�سادات  لإ�سدار  املا�سية  الأ�سهر  خال 
من  وغ��ره��م  ال�سحين  العاملن  اإل��ى  النف�سية  ال�سحة 

العاملن يف املجتمع.
النف�سية«  »املركز الوطني لتعزيز ال�سحة  فيما اطلق 
من�سة موعدي للدعم النف�سي، جاء هذا التطبيق مل�ساعدة 
ال��ن��ف�����س��ي��ة لتخطي  ل���اأم���را����س  ال����س���خ���ا����س احل���ام���ل���ن 
اليوم  يف  اأطلق  منها،وقد  يعانون  التي  النف�سية  امل�سكات 
 Twitter من�سة  على  ه�ستاق  النف�سية  لل�سحة  العاملي 
العديد  �سارك يف   ، #اليوم_العاملي_لل�سحه_النف�سيه 
من مراكز ال�سحة وممثلن �سحين واأفراد من املجتمع، 
و تداول فيه الكثر من املعلومات والر�سادات والوقاية من 
هذا  حلاملن  الداعمة  والعبارات  ال�سور  وبع�س  املر�س، 
املر�س النف�سي، وبع�س من الفيديوهات التوعوية، وبع�س 

من التغريدات املو�سحة لاآثار ال�سلبية.
ملا  النف�سية  ال�سحة  يف  بال�ستثمار  الوجوب  جاء  كما 
ال�سحة  واث��اره��ا على  ك��ورون��ا  ع��واق��ب جائحة  ب��ه  ج���اءت 
ال�سحة  يف  ال��وع��ي  بتعزيز   ، املجتمع  اف���راد  على  النف�سية 
ال�سلوكيات  فيها  تقل  �سحية  جمتمعات  لبناء  النف�سية 

ال�سلبية.

يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأرى  ح���ق���ي���ق���ة، 
يبقى  عليه،  كان  اأف�سل حال مما 
ف��ق��ط ال���وع���ي ل����دى ال���ف���رد على 
التعليم  لأن  ال�سخ�سي،  امل�ستوى 
الل����ك����روين ه���و ق��ب��ل ك���ل ���س��يء 
تعليم ذاتي يحتاج لتهذيب النف�س 
وت���ط���وي���ع���ه���ا ل��ل�����س��ر لك��ت�����س��اب 
اأو  اأ���س��ت��اذ  ه��ن��اك  فلي�س  امل��ع��رف��ة، 
وينبهك  وينهاك  ياأمرك  مراقب 
تعتمد  كلها  حم��ا���س��رت��ك،  ل��وق��ت 

على مدى الوعي الذاتي.
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أستاذ مشارك بقسم
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بانوراما

لقد عا�س العامل حقبا تنويرية عديدة يف تاريخه احلديث بف�سل 
املفكرين يف  اأوروب����ا بعد جل��وء بع�س  ال��ت��ي ظ��ه��رت يف  احل��داث��ة 
الطارئة  والق�سايا  الظواهر  تف�سر خمتلف  اإلى  النه�سة  ع�سر 
يف املجتمع عر روؤى علمية ربطوها ب�سوابط قيمية اجتماعية 
للمعنى  املنتجة  ال�سياقات  خمتلف  مع  م�سطرد  ب�سكل  تتنا�سق 
بداخله حمدثة بذلك حركة تنويرية كبرة عمت العامل برمته، 
لواءه  رفع  ال��ذي  الفكري  املنهج  هو  الإن�سانية  كانت خدمة  وقد 
ل��ع��ق��ود ط��وي��ل��ة ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ا���س��ف��ة والأط���ب���اء وامل��خ��رع��ن 
الإن�سانية  والقيم  املعرفة  لن�سر  حياتهم  كر�سوا  الذين  وغرهم 

التي تطور وترُنور وجوده يف هذه املعمورة.
الذي من  الأمل��اين )ماك�س هوركهامير(  الفيل�سوف  ويعتر 
خال اأفكاره التنويرية يف نقد العقل الأداتي اأ�س�س مع جمموعة 
من املفكرين مثل )تيودور اأدورنو( و)هربرت ماركيوز( و)جورج 
لها  ك��ان  التي  النقدية  فرانكفورت  مدر�سة  وغرهم  لوكات�س( 
وخا�سة  املعا�سر  احل��داث��ي  التفكر  وتطوير  دع��م  يف  ب��ارزا  دورا 
هابرما�س(  )ي��ورج��ن  للفيل�سوف  النقدية  الأع��م��ال  خ��ال  م��ن 
املن�سجم  العام  اإطار الف�ساء  التي اهتمت بتف�سر املو�سوعات يف 
اأن يكون  مع قوانن احلياة والقيم الإن�سانية وا�ستطاعت بذلك 
لها تاأثرا كبرا على م�سار التطورات التي عرفتها الب�سرية يف 

خمتلف املجالت احليوية على وجه الأر�س.
لكن ومع مرور الزمن وخا�سة يف العقود الأخ��رة ناحظ 
اتخاذ  مع  ال��راه��ن،  الإن�ساين  الفكر  على  املادية  النزعة  هيمنت 
اأ���س��ا���س��ا وج��وه��را يف حت��دي��د حقيقته،  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��وة  اإرادة 
العامل متاأثرة  الفكرية يف  املنطلقات  العديد من  فتغرت بذلك 
بهذا التوجه اجلديد ومبتعدة عن التنوير باعتمادها فقط على 
ربطها  دون  واملو�سوعات  للظواهر  التقني  القت�سادي  التف�سر 
بالأبعاد الإن�شانية النبيلة واإ�شقاط الأ�شئلة الغائية من التفكري، 
ف�����س��ار ال��رك��ي��ز حم�����س��ورا ف��ق��ط يف ال��ك��ي��ف��ي��ات دون اله��ت��م��ام 
بالغايات وبالقيم ومدى تاأثرها على الواقع الإن�ساين، مما اأدى 
اإلى انهيار تدريجي للمنظومة الكلية للقيم الإن�سانية البنائية يف 

املجتمعات و�ساد التفكك يف املفاهيم الوظيفية.
ل��ق��د اأدى ه���ذا ال��ف��ك��ر امل����ادي ال���ذي ���س��ار يطبع امل��م��ار���س��ات 
املعا�سرة يف كل املجالت الى افتقار الفعل الن�ساين من الغائية 
القيمية ومهيمنا على حماور الهتمام يف خمتلف و�سائل الت�سال 
كاأدوات لإرادة  املنفعة وامل�سلحة القت�سادية  واآخذا  اجلماهرية 
القوة القاهرة مما اأدى الى اختفاء احلداثة من امل�سهد التنويري 

لاإن�سانية املعا�سرة وحلت حملها فو�سى الأفعال والأ�سياء.

الميديا الجديدة 
وظاهرة العولبة..!

ان���ت!! انت  ان��ه  ان��ت م���راآة نف�سك نعم 
م����وؤل����فرُ ذات������ك وك����ات����برُ ع����م����رك، ان���ت 
القلم واحِل��ر.. انت ال��ورٌق وال�سطر.. 
انت  ��م..  وال�����سّ وال��ك�����س��رةرُ  الفتحةرُ  ان��ت 
من  ان��ت   ، وال�سدةرُ والفا�سلةرُ  ال�سرطةرُ 
��ت��واك وِف��ك��رك وِق���واك، انت  ي�سنع حمرُ
او  وط���ي���اراً،  دك��ت��وراً  نف�سه  ي�سنع  م��ن 
ادي���ب���اً و����س���اع���راً، او ح��ت��ى م��ث��ق��ف��اً ع��امل��اً 

وكاتباً مفكرا.
ع��ن��دم��ا ت�����س��ع يف ع��ق��ِل��ك وِذه��ن��َك 
�سٍك  فبا  واخل���وف  والف�سل  الح���زان 
���س��ت��ت��ع��ودرُ ان ت���ك���وَن ح���زي���نرُ وف���ا����س���ٍل. 
وع��ن��دم��ا ت��ت��ن��ّك��درُ وت���ت���ذّم���ررُ  وت��ت��ح�����ّس��ررُ 
وت��ذم��رَك  ن��ك��دَك  يف  ف�ستبقى  ��ه��ِم��َل  وترُ
وحت�����س��رَك واه��م��ال��َك ط���ول ح��ي��اِت��ك ، 
اخرج نف�سك من هذه احللقةرُ ال�سيئِة، 
ت���ف���اءل ول ت��ت�����س��اءم وا���س��ن��ع ذات���ك  و 
وك���ت���اب���ك، ك���ن ج���دي���راً ب���ك واْخ���ل���ق يف 

العقود  يف  العلمي  البحث  ي�سهد 
ب�سكل  مت�سارعا  ت��ط��ورا  الأخ����رة 
م���ل���ح���وظ، ح��ي��ث ك���ان���ت ال��ب��ح��وث 
العلمية يف ثمانينات القرن املا�سي 
م��ق��ت�����س��رة ع��ل��ى م���راك���ز الأب���ح���اث 
وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ك��ب��رة وت��ع��م��ل يف 
ذلك الوقت حلل م�سكل املوؤ�س�سات 

ومعاجلة املعلومات.
ب��ن العمل  امل��ق��ارن��ة  ق��د تثر 
ع���ل���ى ال���ب���ح���وث ال��ع��ل��م��ي��ة ال���ي���وم 
والع�سرين �سنة املا�سية كثر من 
اجل���دل ول��ك��ن رمب��ا الأك���ر اإث���ارة 
ه���و ال���ت���ط���ور ال�����س��ري��ع يف ت��ن��اول 
امل��و���س��وع��ات ع��ل��ي ���س��ت��ي اأن��واع��ه��ا 
ودرا�سة كثر من امل�ساكل العلمية 
وقد  ���س��واء.  ح��د  على  واملجتمعية 
العقود الأخرة  املقارنة مع  تكون 

�سادمة فعا.

همسة ايجابية

البحث العلمي بين األمس واليوم

إبراهيم ابوطالب الزين 
االعالم واالتصال

د.محاسن جبريل
كلية العلوم اآلداب رجال ألمع

النعم  ع����اداٍت ج��دي��دٍة، فكر يف  ي��وم��ك 
وال��ف��ر���س ال��ت��ي ح��ول��ك، واج���ه خوفك 
باإيجابية  يومك  عي�س  ل��ه،  ت�ستلمرُ  ول 
وا�ستمتع باأب�سِط ال�سياِء التي متلكها، 
لك  واج��ع��ل  املثبطة  البيئة  ع��ن  ابتعد 
ب��ي��ئ��ًة خ�����س��ب��ًة ل��ت��ن��م��و ب��ف��ك��رك وادِب����ك 
اأرُّم��َة اق��راأ، طور  واخاقك، اقراأ فنحنرُ 
���رّدده���ا كل  ترُ م��ن لغويتك رت���ب ج��م��ًا 
اّط���ل���ع ع��ل��ى ق�س�س   ، ���س��ب��اٍح وم�����س��اٍء 
من  ب��دوا  وكيف  واملرُلهمن  الّناجحن 
تن�ساأ  فهي  القّمة  بلغوا  حتى  فر  ال�سّ
م�ستحيل  �سيء  ل  باأّنه  القناعة  لديك 
مع الإ���س��رار.. ما عليك �سوى حتديد 
هدفك واتخاذ اخلطوة الأول��ى، ورّبك 
ي��ه��ي��ئ لك   - ي��ع��ل��م م��ن��ك ���س��دق��اً  اإن   -
وي�سهل  الب����واب  ل��ك  ويفتح  الأ���س��ب��اب 
ِنعِم  تتاأمل  عندما  لأنك  ال�سعاب،  لك 
اهلل ع��ل��ي��ك م���ن ���س��م��ٍع وب�����س��ٍر وع��ق��ٍل 
وا���س��رٌة  وب��ي��ٍت  و���س��ٍر  �سليمٍة  وج����وارٍح 
وجوال و�سيارة ولب�ٌس ح�سن ف�ستتيقنرُ 
رم منها كثٌر من  انك متتلكرُ نعمًة حرُ

النا�س.
ر����س���ال���ة: اع���ل���م ان����ه ل ي��وج��د 
ف�سل اذا ك��ان هناك ام��ل وامي���ان و 

ملا  ال��و���س��ول  يف  �ستعاين  حم��اول��ة، 
م�ستحيًا!!  ل��ي�����س  ول��ك��ن  ت��ت��م��ن��اه 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ف��ال��ر���س��ول 
كان وحيداً وما لبث حتى �سار معه 
يب�سرهم مبلك  وه��و  رج��ال  ب�سعة 
فار�س والروم اكر امراطوريتن 
ي��ي��اأ���س �سلى  ذل���ك احل����ن، مل  يف 

اهلل عليه و�سلم وجعل يف نفو�س 
ال�����س��ح��اب��ة ال��ع��زمي��ة ان��ه��م با 
على  ويثبتون  �سينجحون  �سك 
دينهم وان قري�ساً لن تثبطهم 
وت���رخ���ي ع��زمي��ت��ه��م وك����ان كما 
ق����ال ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م ، 

فالعرة من ذلك �سع لك هدفاً 
حتى  اب����داً  ع��ن��ه  تنحني  ل  وح��ل��م��اً 
وت��وف��ي��ق��ه  ف��ب��ح��ول اهلل   ، حت��ق��ق��ه 
حن،  بعد  ول��و  و�ست�سل  �ستتمكن 
ل تر�س ان تكون عادياً ول تر�س 
ان ت��ك��ون كما ان��ت ، اق���راأ ك��ل يوم 

ن�����س��ف ���س��اع��ة وم���ار����س ال��ري��ا���س��ة 
القراآن  من  �سفحة  واحفظ 

وح������دي������ث م������ن ال�������س���ن���ة 
واذهب تلذذ بالقهوة مع 
من حتب �سارك اقاربك 

وم����ع ان���ط���اق ث�����ورة ال��ب��ح��ث 
ال��ع��ل��م��ي، ب�����داأت م��رح��ل��ة ج��دي��دة 
مل ي���ع���د م���ع���ه���ا ال���ب���ح���ث جم���رد 
خم���ط���وط���ة ت�������س���اف ل��ل��م��ك��ت��ب��ات 
العلمي  البحث  اأ�سبح  بل  العلمية 
ال��ع��ل��م��ي��ة ع���ب���ارة عن  ال����ورق����ة  او 
من  بالعديد  يقوم  رقمي  م�ساعد 
من  كثر  كحلول  املتنوعة  امل��ه��ام 
امل�ساكل العالقة واخلروج بالكثر 
م���ن امل���ق���رح���ات ال���ت���ي ت�����س��ه��م يف 
م�ستواه  ورف��ع  البلد  اإن�سان  تطور 
وال����وق����وف ج��ن��ب��ا ال����ى ج��ن��ب مع 

النهو�س بالأمم والقت�ساد. 
التي تقدمها  فمع اخلدمات 
اجل��ام��ع��ات اأم��ث��ال ج��ام��ع��ة امللك 
خالد من م�ساركات بحثية ودعم 
م���ايل وت��ط��وي��ر وت���دري���ب ب�ستى 
الن�سر  يف  امل�ساعد  واأي�سا  ال�سبل 

الرأي الجامعي

ع��ل��ى ك��ل امل��ج��ات ال��ع��ل��م��ي��ة ذات 
هنا  ومن  العايل  التاأثر  معامل 
ف��ق��د اأ���س��ب��ح��ت ع��م��ل��ي��ة ت��خ��زي��ن 
ال�ستفادة  وم�ساركتها  البحوث 
عن  متاما  خمتلفة  عملية  منها 
الباحث  على  يعد  فلم  امل��ا���س��ي. 
القلق من فقدان اأبحاثه وبقاءها 
م��ن  اأ�����س����ب����ح  ب�����ل  الأدراج  ط�����ي 
الآخ��ري��ن  م��ع  م�ساركتها  ال�سهل 
واأ�سبحت ول ت�ستوجب اأكر من 

�سغطة زر.
مل ي��ت��وق��ف ال��ت��ط��ور امل��ت�����س��ارع 
للبحث العلمي عند هذا احلد، فمع 
ت��وف��ر ك��ل الإم��ك��ان��ات يف اجلامعات 
وق��ي��ادات  م��ن وح���دات بحث علمي 
اأ���س��ب��ح��ن��ا ن�������س���ارك يف امل����وؤمت����رات 
العلمية داخليا وخارجيا. وللحديث 

بقية باإذن اهلل.

منا�سباتهم، ح�سر درو�سك  وذاكر 
اول باأول، اجعل لك نظاماً وترتيباً 
وا�ستمتع بحياتك وباأب�سط ال�سياء 
التي حولك و�سرى اثر ذلك على 
تفكرك وعلى �سخ�سيتك وثق كل 
�ستكون  الثقة 
ع���ظ���ي���م���اً 
ي�����وم�����اً 

ما.
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أكاديميا
البروفيسور حمزة الرياشي: 

الرياضيات»سيدة العلوم« ولغة العقل وأساس تقدم الفكر البشري

إبراهيم الزين 

اأكد الروفي�سور حمزة عبد احلكم 
ال���ري���ا����س���ي اأ����س���ت���اذ م��ن��اه��ج وط���رق 
امللك  بجامعة  الريا�سيات  تدري�س 
ميكن  ل  علماً  التدريب  »اأن  خالد 
امل��ج��الت،  ملا  ال�ستغناء عنه يف كل 
اأهمية يف  اكت�ساب املهارات،   له من 
الأداء  يف  ال�����ش��ع��ف  ن��ق��اط  وع����اج 
وت��ع��د وال��ري��ا���س��ي��ات م��ن الأ���س��ي��اء 
التي  تنمي الفكر واملنطق، وترتبط 
ب���ج���م���ي���ع م���ن���اح���ي احل�����ي�����اة« ه���ذه 
املعلومات  م��ن  امل��ع��ل��وم��ات وغ��ره��ا 
ال��ق��ي��م��ة ج���اءت م��ن خ���ال حديثه 
ل�سحيفة »اآفاق« يف احلوار التايل:

 
هل أنت من اخترت تخصص 

الرياضيات ؟ أم هو من 
اختارك؟

اأح��ب��ب��ت ال��ري��ا���س��ي��ات م��ن��ذ ب��داي��ة 
درا����س���ت���ي يف امل���رح���ل���ة امل��ت��و���س��ط��ة، 
بعد  ف��ي��ه��ا  اأت��خ�����س�����س  اأن  ورغ���ب���ت 
ان���ت���ه���ائ���ي م����ن امل���رح���ل���ة ال��ث��ان��وي��ة 
م���ب���ا����س���رة، وق�����د ك�����ان م���ت���اح���اً  يل 
ح���ي���ن���ذاك الل���ت���ح���اق ب���اأي���ة ك��ل��ي��ة، 
ح��ي��ث ك���ان���ت ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة يف 
م�����س��ر ح��ي��ن��ذاك ���س��ع��ب��ت��ن؛  علمي 
واأدب����������ي، وي����ت����اح ل���ط���اب ال��ق�����س��م 
العلمي اللتحاق باأي من الكليات،  
الهند�سة والطب والعلوم والأ�سنان 
ال��وق��ت حت�سلت  وغ��ره��ا، ويف ذات 
ع��ل��ى امل���ع���دل امل��ط��ل��وب ل��ك��ل م��ن��ه��ا، 

وحل����ب����ي ال�������س���دي���د ب���ع���م���ل امل���ع���ل���م، 
يف  ولدورهم  لأ�ساتذتي،  وتقديري 
الربية  بكلية  التحقت  امل��ج��ت��م��ع، 
ال���ري���ا����س���ي���ات، ويف م��رح��ل��ة  ق�����س��م 
ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا ت��خ�����س�����س��ت يف 
املناهج وطرق تدري�س الريا�سيات، 
وبتوفيق اهلل قبل كل �سيء ، وجدت 
ن��ف�����س��ي يف ذل����ك ال��ت��خ�����س�����س، وهلل 

احلمد واملنة.

ما هو تأثير الرياضيات على 
الحياة العامة للناس؟ 

الريا�سيات هي العلم الذي ت�ستند 
وهي  الأرُخ���رى،  العلوم  جميع  اإلي�ه 
ق��م��ة ال��ت��ف��ك��ر ال��ت��ج��ري��دي ال���ذي 
وعاقات  رموز  اإل�ى  العامل،  يحول 
رم��زي��ة، والأ���س��ا���س يف ت��ق��دم الفكر 
حتث  العقل،  لغة  وه��ي  الإن�����س��اين، 
يطلق  ولذا  والتاأمل،  التفكر  على 
ال��ع��ل��وم«،  »���س��ي��دة  الفا�سفة  عليها 
ح��ي��ث حت��ت��اج ك��ل ال��ع��ل��وم -الأدب���ي���ة 
وال���ع���ل���م���ي���ة- اإل�������ى ال���ري���ا����س���ي���ات، 
م��ن  ح����ذوه����ا  اأن حت������ذوا  وت�����س��ع��ى 
ح��ي��ث امل��ن��ط��ق ، وال���دق���ة وال��ن��ظ��ام، 
ول������ول ال���ري���ا����س���ي���ات م����ا ت���ط���ورت 
ع���ل���وم ال��ف�����س��اء ، ب��ال�����س��ورة ال��ت��ي 
تطورت  وم��ا  عنها،  ون�سمع  ن��راه��ا 
فالريا�سيات  ع��ام��ة،  التكنولوجيا 
دورها رئي�س يف تطور التكنولوجيا 
يعلمون  واملتخ�س�سون  وال��ع��ك�����س، 
دوائ��ره  �سممت  الآيل  احلا�سب  اأن 
Logic Gates على نوع  املنطقية 
خ���ا����س م���ن اجل����ر ي�����س��م��ى )ج��ر 
بوليا(. والأمثلة كثرة على اأهمية 
الريا�سيات يف حياتنا اليومية، ويف 

التطور العلمي والتكنولوجي.

 ما هو انعكاس الرسائل 
العلمية  على تخصص 

الرياضيات؟ 
ت���ن���ط���ل���ق ال����ر�����س����ائ����ل ال���ع���ل���م���ي���ة يف 
وال��دك��ت��وراه؛   املاج�ستر  مرحلتي 
م������ن م���������س����ك����ات ب���ح���ث���ي���ة ت��ت��ع��ل��ق 
مب�سكات  اأو  الريا�سيات،  مبناهج 
ويحدد  وتعلمها،  بتعليمها  فتتعلق 
بن  م��ن  امل�سكات  تلك  ال��ب��اح��ث��ون 
يف  خرتهم  �سواء  خمتلفة،  م�سادر 
تو�سلت  م��ا  اأو  التعليمية،  العملية 
ال�سابقة  وال��درا���س��ات  البحوث  اإليه 
وبا�ستخدام  وتو�سيات،  نتائج  م��ن 
منهج  يتطلبها  ال��ت��ي  الإج��������راءات 

ال���ب���ح���ث امل���ن���ا����س���ب، ي���ت���م ال��ت��و���س��ل 
اإل�����ى ن��ت��ائ��ج ي�����س��ت��ف��اد م��ن��ه��ا ن��ظ��ري��ا 
وت���ط���ب���ي���ق���ي���ا، وق�����د اأ����س���ه���م���ت ت��ل��ك 
ال����ك����ث����ر م��ن  ال�����ب�����ح�����وث يف ح������ل 
الريا�سيات  وتعلم  تعليم  م�سكات 

وتطويرها.

أين تكمن صعوبة الرياضيات؟ 
وكيف ترى اقبال الطالب 

بصفة عامة على تخصص 
الرياضيات؟

���س��ع��وب��ة ال���ري���ا����س���ي���ات يف ك��ون��ه��ا 
ال��ع��ق��ل،  ل��غ��ة  اأي  ع��ل��م جت����ري����دي، 

درا�سة  جتعل  عديدة  اأ�سباب  وثمة 
عوامل  منها  �سعبة،  الريا�سيات 
متكن  عدم  مثل،  بالطالب،  تتعلق 
الطالب من اأ�سا�سيات الريا�سيات، 
مم���ا ي���ع���وق ق���درت���ه ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة 
ت��ع��ل��م��ه��ا، والأ����س���ل���وب اخل���اط���ئ يف 
العتماد  الريا�سيات، حيث  درا�سة 
وث��م��ة  ف���ه���م،  دون  احل���ف���ظ  ع���ل���ى 
اأ�سباب تتعلق باملعلم حيث ي�ستخدم 
طريقة تدري�س واح��دة، ل تنا�سب 
وثمة  املختلفة،  املتعلمني  اأمن���اط 
اأ����س���ب���اب ت��ت��ع��ل��ق ب���اأول���ي���اء الأم�����ور، 
وعدم التعاون مع املدر�سة، واأحيانا 

الواجبات  بحل  يقومون  جن��ده��م 
ي��ح��اول��وا  جعلهم  دون  لأب��ن��ائ��ه��م، 

مراراً وتكراراً.
ذل��ك، نلحظ عدم  وب��ن��اء على 
اإق����ب����ال ال����ط����اب ع���ل���ى م��وا���س��ل��ة 
والتخ�س�س  الريا�سيات،  درا���س��ة 
ف���ي���ه���ا، وق���ل���ة اأع���������داد امل��ل��ت��ح��ق��ن 
ب���ذل���ك ال��ت��خ�����س�����س، وك����ث����راً ما 
ال��ذي��ن التحقوا  ال��ط��اب  اأن  جن��د 
اجل��ام��ع��ة،  يف  ال��ري��ا���س��ي��ات  بق�سم 
التخ�س�س  ذل��ك  اأج���روا على  قد 
امل���رح���ل���ة  م���ع���دل���ه���م يف  ب�������س���ب���ب 

الدرا�سية الثانوية.

كيف نجعل من الرياضيات 
مادة محببة لدى الطالب؟ 

على الرغم من طبيعة الريا�سيات 
وتنمي  للعقل،  متتع  فهي  املجردة، 
ال���ف���ك���ر وامل����ن����ط����ق، وت���رت���ب���ط ب��ك��ل 
م��ن��اح��ي احل����ي����اة، ول�����ذا مي��ك��ن اأن 
ت���ك���ون حم��ب��ب��ة ل���ل���ط���اب ����س���غ���اراً 
بحياتهم،  وربطها  اأهميتها،  ببيان 
واإب������راز م���واط���ن ال���دق���ة واجل��م��ال 
فيها، وللطاب الكبار ببيان اأهمية 
ال��ري��ا���س��ي��ات ؛ يف ح��ل ال��ك��ث��ر من 
ب��ع��د منذجتها،  امل��ع��ق��دة  امل�����س��ك��ات 
ال����ع����ل����وم  جم����������الت  يف  ودوره��������������ا 

حمزة الرياشي
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األستاذة أسماء أحمد عسيري: 
المترجم كان وال يزال حبل النجاة للعلوم وازدهارها

عائشة الكبيبي،
رهف الصعاق 

اع���ت���رت امل��ح��ا���س��رة ب��ق�����س��م ال��ل��غ��ة 
الإجنليزية، ع�سو البورد الأمريكي 
يف ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة وال��رج��م��ة، 
)عن  ال��دك��ت��وراه  لدرا�سة  واملبتعثة 
الرجمة بجامعة  درا�سات  بعد( يف 
���س��ا���س��ك�����س يف ب��ري��ط��ان��ي��ا الأ���س��ت��اذة 
الرجمة  اأن  ع�سري  اأحمد  اأ�سماء 
ٌيبر  وبدونها  للعامل  وفهم  تاأويل 
اأن  معترة  الثقافات  بن  الت�سال 
النجاة  يزال حبل  كان ول  املرجم 

للعلوم وازدهارها. 
واأ������س�����ادت م����ن خ�����ال احل�����وار 
بالعناية  »اآف��اق«  اأجرته معها  الذي 
بالرجمة واملرجمن يف ظل روؤية 

 .2030

معرفي  حقل  الترجمة  تعتبر 
التواصل  وسائل  أهم  ومن  واسع 
في سوق العمل اليوم، برأيك هل 
طالبات جامعة الملك خالد بحاجة 

لوجود تخصصات للغات أخرى؟ 
ال����ع����ل����وم ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا حت����ت����اج اإل����ى 
ال������ت������اق������ح ال������ل������غ������وي، ف���ب���ت���ع���ل���م 
ال����ل����غ����ات الأخ����������رى ت���ع���رف���ن���ا ع��ل��ى 
ال���راج���ي���دي���ات، وع���ل���ى اأف���اط���ون 
اررك  وبيت  و�سرفانت�س  و�سك�سبر 
وتول�ستوي  و�سيلر  وغوته  ودانتيه 
لن  اللغة  وب��دون  ودو�ستويوف�سكي، 
جامعة  يف  ولدينا  ال��ع��ل��وم،  تتاقح 
امل���ل���ك خ���ال���د م�����س��ت��وى رف���ي���ع م��ن 
الأج��ن��ب��ي��ة،  ال��ل��غ��ات  بتعلم  ال�����س��غ��ف 
ل���س��ي��م��ا الإجن���ل���ي���زي���ة لأن����ه����ا ل��غ��ة 
هذا  اأن  واأع��ت��ق��د  امل�سركة،  ال��ع��امل 
�ساحبه  ي��دف��ع  ب���اأن  كفيل  ال�سغف 

لتعلم املزيد من اللغات. 

يساعد  أن  الممكن  من  كيف 
في  والترجمة  اللغات  تخصص 
وتسهيل  الثقافي  التواصل  تنمية 

امل��خ��ت��ل��ف��ة، ك��ال��ه��ن��د���س��ة، وال���ط���ب، 
واحلا�سوب،  والف�ساء،  والطبيعة، 
مثل  الجتماعية،  العلوم  يف  وحتى 
اجل���غ���راف���ي���ا، وال���ت���اري���خ، وال��ف��ل��ك، 
وهلم جرا. )ولتعلموا عدد ال�سنن 
اأح�سيناه  �سيء  )وك��ل  واحل�����س��اب(، 
يف ك��ت��اب م��ب��ن(، )ل��ق��د اأح�����س��اه��م 
فالريا�سيات  ول��ذا،  ع��دا(.  وعدهم 
ت��در���س ج��ن��ب��اً اإل����ى ج��ن��ب م��ع تعلم 
ال������ق������راءة وال����ك����ت����اب����ة، ح���ت���ى ق��ب��ل 
الل���ت���ح���اق ب��امل��در���س��ة الب��ت��دائ��ي��ة، 
�سيء  درا���س��ة  يف  ال��ط��ال��ب  وي�ستمر 
يف  متخ�س�ساً  ك���ان  ل��و  ح��ت��ى  منها 
فروع اأدبية، يف يوؤجل درا�سة غرها 

من العلوم ل�سفوف اأعلى.

برأيك ماهي األخطاء 
التي يقع بها كثير من 

طالب الدراسات العليا في 
رسائلهم العلمية؟ 

ي��وج��د ب��الأق�����س��ام الأك��ادمي��ي��ة اأدل��ة 
م��ع��ل��ن��ة ب��اأ���س��ك��ال م��ت��ع��ددة ل��ط��اب 
اأ���س��ات��ذة  اأع��ده��ا  العليا،  ال��درا���س��ات 
يف  اخل���رة  ذوي  م��ن  متخ�س�سون 

تطويرها  ويتم  العليا،  ال��درا���س��ات 
للم�ستحدثات،  وفقاً  م�ستمر  ب�سكل 
وه���ي مت��ث��ل خ��ارط��ة ط��ري��ق تهدي 
الطالب يف م�سرتهم العلمية، منذ 
ال��ت��ف��ك��ر يف الل��ت��ح��اق ب��ال��رن��ام��ج 
ال��درا���س��ي، واأث���ن���اء ال��درا���س��ة، حتى 
لذلك  اإ�سافة  درا���س��ت��ه،  م��ن  ينتهي 
ف����اإن الأق�������س���ام الأك���ادمي���ي���ة، تعن 
منذ   ، اأكادميياً  مر�سداً  طالب  لكل 
له  تعن  ث��م  ب��ال��رن��ام��ج،  التحاقه 
ر�سالته،  اإع��داد  اأثناء  علميارُ  م�سرفاً 
وب����ه����ذا ت���ت���م م��ت��اب��ع��ة ال���ط���ال���ب يف 
م���راح���ل درا����س���ت���ه امل��خ��ت��ل��ف��ة، ول���ذا 
 ، العلمية  ال��ر���س��ائ��ل  يف  ف��الأخ��ط��اء 
تكون حمدودة، بع�سها يف الطباعة 
وال����ل����غ����ة وال�������س���ي���اغ���ة، واأح����ي����ان����اً 
يف حت��ل��ي��ل ال���ب���ي���ان���ات اإح�������س���ائ���ي���اً، 
ومناق�سة النتائج وتف�سرها. وهذه 
املاحظات يتم ت�سويبها قبل منح 

الدرجة العلمية.

تؤثر  التي  المشكالت  ما 
طالب  بحوث  كفاءة  في 
الدراسات العليا بالجامعة؟ 

بطاب  املتعلقة  امل�����س��ك��ات  بع�س 
تخ�س�س  يف   ، ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����س���ات 
ب�سكل  ال��ت��دري�����س  امل��ن��اه��ج وط�����رق 
خ���ا����س، م��ن��ه��ا؛ ال��ب��ع��د ب���ن حمل 
الإقامة ، والعمل وموقع اجلامعة، 
�سعوبة البحث يف م�سادر املعلومات 
ال��رق��م��ي��ة الأج���ن���ب���ي���ة، ع����دم ت��ف��رغ 
الطالب للدرا�سة، �سعوبة التن�سيق 
بن جهة العمل،  ومتطلبات الأ�سرة 
الدرا�سة، عدم  والأبناء، ومتطلبات 
ملوا�سلة  بالتفرغ  للطالب  ال�سماح 
درا���س��ات��ه، ول��ذل��ك جن��د منهم من 
ي�سطر لتاأجيل الدرا�سة،  اأو حذف 
واأحيانا  الدرا�سية،  الف�سول  بع�س 
ي�سطر بع�س منهم الن�سحاب من 

الرنامج اأحياناً.

الرياضيات  مستقبل  ترى  أين 
التقني  ــطــور  ــت ال ظــل  فــي 

المعاصر ؟
الريا�سيات  يف  التقني  ال��ت��ط��ور  ي��وؤث��ر 
ت�����اأث�����راً ك����ب����راً، وال���ع���ك�������س ���س��ح��ي��ح، 
ب�سكل  التقنية  ت��وظ��ف  ف��ال��ري��ا���س��ي��ات 
اأدى  مما  وتطويرها،  بحوثها،  كبريف 

اإل����ى ح����دوث ط���ف���رات غ���ر م�����س��ب��وق��ة، 
واأ���س��ه��م��ت ال���رجم���ي���ات ال��رق��م��ي��ة، يف 
ت��ط��وي��ر ت��ع��ل��ي��م، وت��ع��ل��م ال��ري��ا���س��ي��ات، 
وق�����د ارت���ب���ط���ت ال����رجم����ة ب��ت��دري�����س 
نتيجة  ل���ف���رة ط��وي��ل��ة،  ال��ري��ا���س��ي��ات 
ال���ط���ب���ي���ع���ة ال���ري���ا����س���ي���ة ل��ل��ك��م��ب��ي��وت��ر 
وب�����راجم�����ه، وا����س���ت���ع���م���ال ال��ك��م��ب��ي��وت��ر 
تعليم  يف  للرجمة  القابلة  واحلا�سبة 

الريا�سيات.

ما هو تأثيرها  البرامج 
التدريبية على البحث 

العلمي؟، وهل يوجد برنامج 
تدريبي بجامعة الملك خالد 

توصي به؟
،  ل ميكن  ال��ت��دري��ب علماً  اأ���س��ب��ح 
امل��ج��الت،  ك��ل  ع��ن��ه،  يف  ال�ستغناء 
اأداء  اإل�������ى حت�������س���ن  ي����ه����دف  ف���ه���و 
امل���ت���درب���ن،واك���ت�������س���اب امل���زي���د من 
ال�شعف  ن��ق��اط  وع����اج  امل����ه����ارات، 
من  لديهم  م��ا  و�سقل  اأدائ���ه���م،  يف 
م����ه����ارات. ول���ل���رام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ل��ط��اب ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا ب��وج��ه 
خ��ا���س دور ل مي��ك��ن جت��اه��ل��ه،  يف 

امل��ه��ارات  واإت��ق��ان  امل��ع��ارف،  اكت�ساب 
ال���ب���ح���ث���ي���ة امل�����ت�����ن�����وع�����ة، وط������اب 
ما�سة  ح��اج��ة  يف  العليا  ال��درا���س��ات 
اإل����ى ال��ت��دري��ب امل�����س��ت��م��ر،  بجانب 
ما يدر�سونه من م��ق��ررات،  �سمن 
ال����رن����ام����ج ال����درا�����س����ي، وت�����س��م��م 
ال���رام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة ، وت��ب��ن��ى يف 
امل�ستهدفة  الفئة  احتياجات  �سوء 

من التدريب.
ومب����راج����ع����ة ب���ع�������س الأب�����ح�����اث 
وال���درا����س���ات ال���ت���ي اه��ت��م��ت ب��ت��ح��دي��د 
الح����ت����ي����اج����ات ال���ت���دري���ب���ي���ة ل��ط��اب 
ال����درا�����س����ات ال���ع���ل���ي���ا، مي���ك���ن اق�����راح 
ب��ع�����س ال���رام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة، وم��ن��ه��ا؛ 
اخ���ت���ي���ار م���و����س���وع ال���ب���ح���ث، وحت��دي��د 
امل�����س��ك��ل��ة و���س��ي��اغ��ت��ه��ا، اإع�������داد خطة 
املعلومات  م�سادر  يف  البحث  البحث، 
الإل����ك����رون����ي����ة، اإج������������راءات ال��ب��ح��ث 
اأدوات  اإعداد  العينة،  اختيار  ومنهجه، 
ال��ب��ح��ث و���س��ب��ط��ه��ا، ج��م��ع ال��ب��ي��ان��ات 
وم��ع��اجل��ت��ه��ا اإح�����س��ائ��ي��ا، اأخ���اق���ي���ات 
والتوثيق  القتبا�س  العلمي،  البحث 
ال���ع���ل���م���ي، ت��ق��ن��ي��ات ك���ت���اب���ة ال��ت��ق��ري��ر 

اخلتامي للر�سالة العلمية.

 ما هي نصيحتك لطالب 
الدراسات العليا خاصة ولطالب 

الجامعة عامة؟
البحث العلمي اأداة رئي�سة وفاعلة 
وحتقيق  امل��ج��ت��م��ع��ات،  ت��ط��وي��ر  يف 

التنمية ال�ساملة.
ول�����ذا ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ب��اح��ث��ن 
ت����ل����ّم���������س م���������س����ك����ات امل���ج���ت���م���ع، 
وج��دول��ت��ه��ا، واع��ت��ب��اره��ا اأول��وي��ات 
لبحوثهم يف الدرا�سات العليا، مع 
قيمة  ذا  البحث  يكون  اأن  مراعاة 
باهتمامات  يرتبط  واأن  علمية، 
امل��ج��ت��م��ع وق�����س��اي��اه وم�����س��ك��ات��ه، 
ال��ت��ن��م��وي��ة  ح��اج��ات��ه  ي��ع��ك�����س  واأن 
الأ���س��ا���س��ي��ة، ك��م��ا ي��ج��ب الل���ت���زام 
ب���اأخ���اق���ي���ات ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي، 
والبعد عن املو�سوعات التي مت�س 
الثقافية  وه��وي��ت��ه��ا  الأم�����ة،  ق��ي��م 
مع  وتتنايف  الجتماعي،  ،واأمنها 
الذوق العام، وكلنا يعلم اأن اإتقان 
اهلل  واأن  ع���ق���دي،  م���ب���داأ  ال��ع��م��ل 
اأن  عما  اأح��دك��م  عمل  اإذا  يحب 
من  ب��ك  ن��ع��وذ  اإن���ا  يتقنه؛فاللهم 

علٍم ل ينفع.

الطريق لالنفتاح والتطور من خالل 
سد الفجوات الثقافية والتفاعلية 

بين الدول؟ 
النجاة  كان املرجم ول يزال حبل 
وب��دون  وبدونه  وازده��اره��ا،  للعلوم 
����ب����ر الت���������س����ال ب��ن  ال���رج���م���ة يرُ
على  الإن�����س��ان  وينكفئ  ال��ث��ق��اف��ات، 
ذاته يف حدود لغته، ولأن الرجمة 
وللن�سو�س  ل��ل��ع��امل  وف��ه��م  ت���اأوي���ل 
وكل  امل��واق��ف،  ك��ل  فهي حا�سرة يف 
متفاوتة  بدرجات  هو  توا�سل  فعل 
بالرجمة  ال��ع��ن��اي��ة  وم���ع  ت��رج��م��ة، 
ارت����ف����ع ال�����س��ق��ف ك����ث����ًرا وات�����س��ع��ت 
العلوم  ن�سدر  واأ�سبحنا  الآف�����اق،  
ونوردها بالرجمة، والتفت العامل 
العربية،  ال��ل��غ��ة  اإل���ى  بلغاته  اأي�����س��ا 
املختلفة،  ل��غ��ات��ه  اإل����ى  ع��ن��ه��ا  ون��ق��ل 
ث��م اإن��ن��ا ن�سهد ال��ي��وم يف ظ��ل روؤي��ة 
اه���ت���م���اًم���ا   2030 ال����غ����ايل  وط���ن���ن���ا 
واملرجمن،  بالرجمة  ملحوًظا 
ف��اأ���س�����س��ت ه���ذا ال���ع���ام ه��ي��ئ��ة الأدب 
وال���ن�������س���ر وال����رج����م����ة، واأط���ل���ق���ت 
ج��ائ��زة ال��رج��م��ة ���س��م��ن اجل��وائ��ز 
الثقافية الوطنية، واأ�س�ست جمعية 
ال�سعودين، ف�سا عن  املرجمن 
ترعاها  ال��ت��ي  التطوعية  امل��ب��ادرات 
يف  منها  رغ��ب��ة  ال��رج��م��ة  من�سات 
ال��ع��رب��ي، وت�سجيع  امل��ح��ت��وى  اث���راء 
ول  موهبتهم،  و�سقل  املرجمن 
يزال امل�ستقبل يخبئ لنا املزيد من 

النمو والزدهار. 
 

تكمن األهمية في مجال الترجمة 
العلوم  زوايا  بشتى  ارتباطه  في 
مستوى  تقيمين  كيف  والمعرفة، 
في  خالد  الملك  جامعة  طالبات 

الترجمة؟ 
يعجبني فيهم ال�سغف لتّعلم اللغات 
الأخ������رى والإ�����س����رار ال��ك��ب��ر على 
فيها، وقد حالفني احلظ  الإج��ادة 
حاذقات  مميزات  طالبات  بتدري�س 
والإجنليزية،  العربية  اللغتن  يف 

و����ّس���رين ك��ث��ًرا ق����راءة ال��رج��م��ات 
املن�سورة لبع�سهن يف بع�س املواقع 

املهتمة بالرجمة. 

هل تعلم اللغة اإلنجليزية 
يسهل على اإلنسان تعلم 

لغات أخرى؟   
اأ�سهر  لأنها  تت�سدر  الإجنليزية  اللغة 
ل��غ��ة حم��ك��ي��ة يف ال����ع����امل، وه����ي اأك���ر 
هيمنة  ولها  �سنًويا،  العلوم  ترُنتج  لغة 

لّكن  ال��ث��ق��اف��ات،  ع��ل��ى جميع  وا���س��ح��ة 
اأن  واأظ���ن  خمتلفة،  بطبيعتها  اللغات 
الدافع منوط باملتّعلم نف�شه ل باللغة، 
ف��ه��ن��اك م��ن ت��دف��ع��ه��م ال���دواف���ع لتّعلم 
وهناك  فيها،  ويرعون  متعددة  لغات 
لغة  بتعلم  يكتفي  م��ن  نقي�سهم،  على 

واحدة مع لغته فقط. 

وهل يشترط على المترجم 
التحدث بلغات عدة أم يكفي 

لغتين؟ 
ال���رج���م���ة حت����ت����اج الإج����������ادة ل��غ��ت��ن 
ولغة  الأ�سلية،  الإن�سان  لغة  فح�سب، 
اإلى الإج��ادة  اأنها حتتاج  اأخ��رى، واأرى 
اأن فئة كبرة  اإل  يف اللغة الأم كثًرا، 
م�����ن امل����رج����م����ن ي���ه���ت���م���ون ب��ال��ل��غ��ة 
الأخرى ويتنا�سون لغتهم لأنهم ولدوا 
يتّحدثونها، ولعل هذا من اأهم اأ�سباب 
ل  التي  اجلديدة  الدخيلة  الراكيب 

حاجة لنا بها.

برأيك هل من الضروري فصل 
تخصص الترجمة عن األدب؟ 

ال����رج����م����ة ت���خ�������س�������س ل���غ���وي 
ج��ان��ب  م���ن  الأدب  ع���ن  ي��خ��ت��ل��ف 
ويرتبط به من جانب اآخر، فاإذا 
الآداب  بدرا�سة  يهتم  الأدب  كان 
الرجمة  ت��ك��ون  فقد  الأجنبية 
���س��روري��ة ف��ي��ه، اأم����ا اإذا ك���ان ل 

يهتم بها، ففي ذلك نظر.
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عبداهلل االسمري

ي��ح��ل يف ه����ذا ال���ع���دد  ال���دك���ت���ور ت��ام��ر 
ح�سن الأ�ستاذ بكلية الإعمال تخ�س�س 
على  ال�����س��وء  لي�سلط  �سيفا،  اإح�����س��اء 
ال��ع��دي��د م��ن امل��و���س��وع��ات امل��ه��م��ة، على 
ال�ساحة اجلامعية ، منها اخلا�س الذي 
ومنها   ، التعليمية  مب�����س��رت��ه  يتعلق 

دكتور تامر حسن : 
وفرت لنا الجامعة األدوات التي ساعدت في تيسير عملية التعليم عن بعد

و  ال��ط��اب  ال��ذي يتناول ق�سايا  ال��ع��ام 
التعليم الإلكروين.

كيف كان استعدادك للتعليم 
عن بعد؟ وهل واجهتك 

معوقات في ذلك ؟
م��ن عملنا يف  ك���ان ج���زًء  ب��ع��د  ع��ن  التعليم 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، ح��ي��ث اأن ال��واج��ب��ات 
الإل���ك���رون���ي���ة وامل���ن���ت���دي���ات ك���ان���ت و���س��ي��ل��ة 
ل��ل��ت��وا���س��ل ع���ن ب��ع��د ، ول��ك��ن ب��ال��ط��ب��ع ك��ان 
اإيل  املقررات كلياً  هناك �سعوبة يف حتويل 
تخ�س�سي  اأن  خ�سو�ساً  اإلكروين؛   تعليم 
ل��ن��ا  وف�������رت  اهلل؛  ب��ف�����س��ل  ول����ك����ن   ، ك���م���ي 
تي�سر  يف  �ساعدت  التي  الأدوات  اجلامعة 
واأ�سبح يف منتهى  التعليم عن بعد،  عملية 

ال�سهولة الآن وهلل احلمد.

ماذا يعني لك اإلحصاء 
باعتباره مسارك في المراحل 

الجامعية المختلفة؟
ع���ل���م الإح�����������س�����اء م�����ن اأه��������م ال���ع���ل���وم 
امل���وج���ودة يف احل��ي��اة، ح��ي��ث اأن���ه يتعلق 
ب��ات��خ��اذ ال���ق���رارات ال��ه��ام��ة  يف مرحلة 
ال���ب���ك���ال���وري���و����س ك�����ان ك����ل ه�����ديف م��ن 
اللتحاق بالق�سم؛ هو �سهولة التعامل 
مع الريا�سيات واملقررات الكمية، ولكن 
العليا؛  ال��درا���س��ات  يف  تعمقت  اأن  ب��ع��د 

اك��ت�����س��ف��ت اأن�����هرُ م���ن اأه����م ال��ع��ل��وم ال��ت��ي 
تقريباً،   احلياه  اوج��ه  كل  عليها  تعتمد 
وبالتايل حمدت اهلل كثراً علي توفيقي 

يف اختيار هذا املجال ال�سيق.

هل أنت موفق في اختيارك 
لمسارك في مرحلتي 

البكالوريوس و الدراسات 
العليا ؟ 

بكل تاأكيد فقد وفقني اهلل تعايل يف كل 
البكالوريو�س  م��راح��ل درا���س��ات��ي،  م��ن 

وحتي الدكتوراه.

هل لدى الطالب الوعي 
الكافي  بمفهوم اإلحصاء ؟ 

الإح�����س��اء،  ال��ط��اب لعلم  قبل درا���س��ة 
مل يكن لديهم فكرة كاملة عن اأهمية 
وط��ب��ي��ع��ة الإح�������س���اء، ول��ك��ن مي��ك��ن اأن 
ي��ك��ون ل��دي��ه��م ن��ظ��رة ع��ام��ة ؛ ح���ول اأن 
ال�سكان،  ل��ت��ع��داد  ت�ستخدم  الإح�����س��اء 
الفعلية  بالدرا�سة  ب��داأوا  اأن  بعد  ولكن 
ملقررات الإح�ساء،  اجته وعي الطالب 
يف الن�سوج ، ومعرفة اأهمية هذا العلم.

ماذا تقول عن البيئة 
الجامعية؟

اجل��ام��ع��ة ت��وف��ر ك��ل ال��و���س��ائ��ل التقنية 

الأجواء  ، مما يوفر  والأ�ستاذ  للطالب 
املنا�سبة للتفوق.

حدثنا عن بحثك العلمي 
الذي نشرته في المؤتمر 

السنوي لإلحصاء والنمذجة 
في العلوم االجتماعية 

واإلنسانية؟
هذا املوؤمتر هو من اأهم املوؤمترات العلمية 
يف م�سر، والذي يتم ب�سكل �سنوي يف كلية 
 ، ال��ق��اه��رة  بجامعة  والق��ت�����س��اد  ال�سيا�سة 
الو�سول  يف  توفقت  ؛  تعالى  اهلل  وبف�سل 
وهي   ، املاج�ستر  ر�سالة  يف  بحثية  لنقطة 
بنماذج  خ��ا���س��ة  ب��ي��ان��ات  بتطبيق  ق��م��ت  اأن 
ال�سمانات علي توزيع احتمايل هام ،فكانت 
اأ�ساتذتي  ف��ق��رر   ، مم��ت��ازة  التطبيق  نتائج 
امل�سرفن على الر�سالة الروف�سر  حممد 
اأب���و القا�سم  ح��ب��ي��ب، وال��روف�����س��ر ع�����س��ام 
اأن ي��ت��م ن�سر ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة؛  حل��ف��ظ  حق 
قبول  ومت   ، اإل��ي��ه  تو�سلت  م��ا  يف  ال��ب��اح��ث 
كوكبة  م��ن  حتكيمه  ،ب��ع��د   للبحث  الن�سر 
ع��ظ��ي��م��ة م���ن اأ����س���ات���ذة الإح�������س���اء، وي��رج��ع 

الف�سل اإلى اهلل تعالى يف هذا النجاح.

نصيحة تقدمها للطالب 
بشكل عام وفي هذه الفترة 

بشكل خاص ؟
ط��اب��ي الأع������زاء؛ لب���د م��ن اله��ت��م��ام  

تامر حسن

د.تامر حسن محمد 
من  البكالوريو�س  درج��ة  على  حا�سل 
تقدير  الإح�ساء  ق�سم  الزه��ر  جامعة 
الق�سم  م�ستوى  على  الأول  ج��داً  جيد 
ع�����������������ام)1٩٩6-2000( اأث����ن����اء اك���م���ايل 
كمعيد  تعيني  مت  املاج�ستر  مرحلة 
يف كلية التجارة بجامعة الزهر بق�سم 

الإح�ساء)2001( .
ح��ا���س��ل ع��ل��ى درج�����ة امل��اج�����س��ت��ر من 
ومت  الإح�����س��اء  بق�سم  الزه���ر  جامعة 

تعيني مدر�س م�ساعد .)200٧(.
ح��ا���س��ل ع��ل��ى درج�����ة ال���دك���ت���وراه من 
ومت  الإح�����س��اء  بق�سم  الزه���ر  جامعة 

تعيني مدر�س م�ساعد .)2013(.
امل���ن�������س���ق الأك������ادمي������ي ل�����س��ع��ب��ة ال��ل��غ��ة 
ال��ت��ج��ارة جامعة  ب��ك��ل��ي��ة  الإجن��ل��ي��زي��ة 

الزهر )2013-201٤(.
الإداري���ة  العلوم  بكلية  م�ساعد  اأ�ستاذ 
 -2016( خالد  امللك  بجامعة  واملالية 

حتى الآن(.

ال���ك���ب���ر مب����ا ي���ت���م درا�����س����ت����ه يف ك��ل��ي��ة 
الع������م������ال، ف����ه����ذه ال���ك���ل���ي���ة م����ن اأه����م 
البلد  واج��ه��ة  لنا  تخرج  التي  الكليات 
الق���ت�������س���ادي���ة وامل����ال����ي����ة، ف��خ��ري��ج��ي 
يف  ال��ع��م��ل  ي�ستطيعون  الع��م��ال  كلية 
والقت�سادية  امل��ال��ي��ة  امل��ج��الت  جميع 
التي  امل��ن��ا���س��ب  يف  ال��ت��درج  وميكنهم   ،

ميكن اأن تكون �ساحبة قرارات.
جلائحة  احل��رج��ة  للفرة  وبالن�سبة 
ك���ورون���ا ي��ج��ب ع��ل��ي ك���ل ط���ال���ب ا���س��ت��ث��م��ار  
م��ا وف��رت��ه ال��دول��ة ب�سكل ع���ام، واجل��ام��ع��ة 
حتي  كبره،   امكانيات  ؛م��ن  خا�س  ب�سكل 
ي��ت�����س��ن��ى ل��ك��م ال����س���ت���ف���ادة ال��ق�����س��وى؛ من 
اأن  ول�سيما  الكامل،   الإل��ك��روين  التعليم 
جامعة امللك خالد؛ بها كوكبة عظيمة من 
الأ�ساتذة يف جميع التخ�س�سات، وكل منهم 
به  اهلل  اأن��ع��م  م��ا  لتو�سيل  ج���اه���داً،  ي��ع��م��ل 
عليه من علم ، ايل طابه بكل اإخا�س... 
فاأدعو بالتوفيق لكل طاب الكلية، ليكونوا 

واجهه م�سرفة باإذن اهلل تعالى.

 كلمة أخيرة؟
على  للقائمن  ال�سكر  بخال�س  اتوجه 
يل  الفر�سة  ب��اإت��اح��ة  اّف����اق؛   �سحيفة 
وامل��م��ت��ع،   ال�سيق  ه���ذا احل����وار  لإج����راء 
واأ�سال اهلل العظيم يل ولكم التوفيق يف 

كل املجالت.
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مارس رياضة المشي
لـ 30 دقيقة وخفف

عن نفسك أعباء السمنة
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رائدة آل محي

اأ����س���ب���ح م�����س��اع��د ق���وق���ل ال��رق��م��ي 
بتحديثه   Google Assistant
اأ�سماء  معرفة  على  ق���ادرا  اجل��دي��د 
الأغ���������اين مت����ام����ا، ح���ي���ث مل ت��ع��د 
»���س��ازام«  وتطبيق  بيك�سل  ه��وات��ف 

ينفردون بهذه امليزة.
ال��رق��م��ي  امل�����س��اع��د  ت�سغيل  ف��ب��ع��د 
امل�ساعد  ي��ق��وم  الأغ��ن��ي��ة  و���س��وؤال��ه ع��ن 

ميزة جديدة لـ Google Assistant توصلك إلى األغنيات بالهمهمة
ب��ال���س��ت��م��اع ل��ه��ا وع���ر����س ال����س���م مع 
بطاقة لت�سغيلها من يوتيوب اأو قوقل 
ل��ل��م��و���س��ي��ق��ى،  ك��م��ا ���س��ي��ق��وم امل�����س��اع��د 
�سمن  اآيل  ب�سكل  اخل��ي��ار  ه��ذا  بعر�س 
تظهر  ال��ت��ي  املرُحتملة  الأ���س��ئ��ل��ة  قائمة 

اأ�سفل �سا�سة امل�ساعد الرقمي.
وت���خ���ت���ل���ف ه������ذه امل����ي����زة ع����ن ه���وات���ف 
 Google Assistant   بيك�سل2 يف اأن
يحتاج  و  ي��دوي  ب�سكل  لل�سوؤال  بحاجة 

لات�سال ب�سبكة النرنت.

كيف تعمل؟
 Hum الهمهمة  خا�سية  تعمل 
ت�����س��األ  ع���ن���دم���ا   To Search
الأغنية   ه��ذه  ه��ي  م��ا   Google
ت���ق���وم ب��������اأداء اأج��������زاء م����ن حل��ن 
الأغ����ن����ي����ة،  ب���ع���د الن���ت���ه���اء م��ن 
جوجل  �سركة  ل��ك  �ستقدم  ذل��ك 
املطابقة  الن�سبة  على  بناًء  اأغ��اٍن 
اأنها الأقرب  للن�سبة التي تعتقد 

اإلى اأدائك.

الخوارزميات
تقول �سركة جوجل اأن خوارزميات 
ال��ت��ع��ل��م الآيل اخل��ا���س��ة ب��ه��ا حت��ول 
ت�سل�سل  اإل���ى  ال�سوتية  الإدخ����الت 
ي���ت���األ���ف م���ن الأرق��������ام وال������ذي يتم 
م��ط��اب��ق��ت��ه ب���ع���د ذل�����ك م����ع اأحل�����ان 
الأغ����������اين الأخ����������رى يف حم���اول���ة 
مت  الأق���رب.  التوليفة  على  للعثور 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ه���ذا  ت��دري��ب 
م�سادر  ع��دة  ا�ستخدام  خ��ال  م��ن 

»أوبو« تطلق 
هاتفها الجديد 

ذو الثالث 
كاميرات

منى أحمد الشهراني
 

واطلقت  ال�����س��ن،  يف   2001 ع��ام  يف  اأوب���و  �سركة  تاأ�سي�س  مت  لقد 
من  اأوب��و  �سركة  وتعتر   ،200٤ عام  ال�سوق  التجارية يف  عامتها 
ال�سركات ال�سباقة يف جمال الهواتف الذكية،  فهي كانت اأول من 
ال�سحن  اأطلق هاتف بكامرا متحركة وكامرا خمفية وخا�سية 
اأما يف عام 2016  اأ�سعاف،   5 الب�سري  التقريب  ال�سريع وخا�سية 

اأ�سبحت رابع اأكر م�سنع للهواتف يف العامل. 
وهو  الذكية  ال��ه��وات��ف  يف  ع��ن جديدها  اأوب���و  �سركة  واأع��ل��ن��ت 
 ٧.٩ ب�سماكة  ياأتي  عديدة  فهو  موا�سفات  وي�سم   )15 اأي  )اأوب��و 
ويزن 1٧5جراما و�سا�سته من نوع lPS LCD ودقة 1600×٧20 
للكامرا  قطعا  ال�سا�سة  وحت��ت��وي   20:٩ اأب��ع��اد  ن�سبة  م��ع  بك�سل 
الأمامية التي تاأتي بدقة 5 ميجا بك�سل وم�ستوى ال�سطوع قدرة 

٤50 �سمعة. 
وي����ح����ت����وي ال����ه����ات����ف ع����ل����ى م����ع����اجل����ن اأح�����ده�����م�����ا م���ع���ال���ج 
ي��ع��م��ل 2.35 ج��ي��ج��اه��رت��ز والآخ�����ر معالج  ال����ذي  ال���ن���وى  ث��م��اين 
بواجهة  الهاتف  ويعمل   ، powerVR GE832 الر�سومات
امل�ستخدم .ColorOS 7.2 املبنية على نظام الت�سغيل اأندرويد 

10 من �سركة جوجل. 
وياأتي بثاث كامرات على ظهر الهاتف وللكل كامرا دقة 
عد�سة f/2.2 فهي  فتحة  م��ع  13ميجابك�سل  ف��دق��ة  خمتلفة، 
خ���ا����س���ة ب����ال����ك����ام����را ال���رئ���ي�������س���ي���ة م�����ع دع������م ت���ق���ن���ي���ة ال���رك���ي���ز 
التلقائي PDAF،اأما الأخرى فهي خم�س�سة لت�سوير الأج�سام 
عد�سة f/2.4  والثالثة  فتحة  مع  بك�سل  2ميجا  ودقتها  القريبة 
تاأتي بدقة 2 ميجا بك�سل مع فتحة عد�سة f/2.4  وهي خم�س�سة 

لت�سوير العمق؛ وكما اأن هناك 
ح�سا�س لب�سمات الأ�سابع خلف الهاتف اأي�سا. 

يتوفر الهاتف باللونن الأ�سود والأزرق، وتاأتي  بطاريته ب�سعة 
٤.230 ملي اأمبر يف ال�ساعة ويحتوي على  ذاكرة و�سول ع�سوائي 
)رام( بحجم 3 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت 

وميكن التو�سعة عن طريق بطاقات الذاكرة اخلارجية. 

م���ع اأ����س���خ���ا����س ح��ق��ي��ق��ي��ن ي��غ��ن��ون 
ويلحنون وي�سفرون بالإ�سافة اإلى 

ت�سجيات الأ�ستوديو احلقيقية.
��ك��ن خل���وارزم���ي���ات ج��وج��ل  ميرُ
امل��و���س��ي��ق��ي��ة،  الآلت  ن�����زع  اأي���������سً 
ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى الأج���را����س ون��رة 
ب��ال��رت��ي��ب بحيث  امل��غ��ن��ي  ����س���وت 
ت���ع���ت���م���د ف���ق���ط ع���ل���ى ال��ت�����س��ل�����س��ل 
الرقمي الفعلي يف عملية مطابقة 

الأغنية.

التطور
وتعتمد هذه امليزة على تقنية »التعرف 
ع��ل��ى امل��و���س��ي��ق��ى« ال��ت��ي ط���وره���ا ف��ري��ق 
واأطلقت  ال�سطناعي،  الذكاء  اأبحاث 
 )Now Playing( م���ي���زة  ج���وج���ل 
 ،2017 ع����ام  يف   2 ب��ي��ك�����س��ل  ل���ه���وات���ف 
ع�سبونية  �سبكات  ب��ا���س��ت��خ��دام  وذل���ك 
عميقة للتعرف على املو�سيقى واأدخلت 
ال�سركة التقنية نف�سها يف عام 2018 
اإلى ميزة SoundSearch يف تطبيق 
اإل��ى  ج��وج��ل، وو�سعت ن��ط��اق ال��و���س��ول 

قائمة ت�سم ماين الأغاين.

متاحة اآلن
ووف���ق���ا ل�����س��رك��ة ج���وج���ل، ف����اإن ال��ن��ا���س 
ي�����س��األ��ون ج��وج��ل ح���ول الأغ��ن��ي��ة التي 
يتم ت�سغيلها ما يقرب من 100 مليون 
 Hum  م���رة ك��ل ���س��ه��ر وت��ت��وف��ر م���ي���زة
باللغة  اجل��دي��دة  للبحث   to search
اآي  الت�سغيل  ن��ظ��ام  ع��ر  الإجن��ل��ي��زي��ة 
لغة عر نظام   20 وباأكر من  اإ���س  اأو 
اأن���دروي���د، م��ع وج���ود خ��ط��ط لإ���س��اف��ة 

املزيد يف امل�ستقبل.

طريقة  استخدام 
الميزة الجديدة
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

المشرف العام
د. علي زهير القحطاني

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

مساعدة المشرف العام - القسم النسائي
ريم العسيري

مساعد المشرف العام - المتابعة االدارية
عبد اهلل علي زارب

مدير التحرير
سلطان عوض عسيري

المخرج الفني
فهد البشري

رئيسة التحرير : 
بشائر الغامدي 

نائب رئيسة التحرير : 
عماد  عسيري 

سكرتير التحرير: 
عبدالرحمن بهران

هيئة التحرير : 
رائدة آل محي -  درة الحمادي

 عهد عبدالعزيز - عائشه الكبيبي
عبداهلل االسمري - إبراهيم الزين
محمد الجائزي - حسام العمري
رهف الصعاق - روال الشهراني

الهيئة األكاديمية
د.مكي احمد مكي

د. مريم العجمي
أ.نجوى آل شاهر

أ. حنان الرويثي

التحرير التنفيذي
علي أحمد آل سعيد

عبد العزيز رديف
سارة القحطاني

التصوير الفوتوغرافي
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي

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

aafakku aafa.kku aafakku aafa.kku

آفاق

نافذة

عهد جديد
ّلفت بالإ�سراف على �سحيفة »اآفاق«  اأكتبرُ هذا املقال بعد اأن كرُ
اجلامعة، هذه ال�سحيفة التي اأكّن لها يف قلبي مكانًة كبرًة، 
يف  ممثًا  الإع��ام  ولق�سم  عامًة،  جلامعتنا  املميز  املنر  فهي 

طاب وطالبات الق�سم النجباء.
بدايًة اأقول وباهلل التوفيق، ومنه اأ�ستمد العون والنجاح، 
ب���اأين ل��و اأوف��ي��ترُ ك��ل ب��اغ��ٍة، واأف��ن��ي��ترُ بحر ال��ّن��ط��ق يف النظم 
بالعجز عن  اإل مق�سًرا، ومعرًفا  القول  ملا كنترُ بعد  والنر، 

واجب ال�سكر.
اأتقدم بال�سكر الوافر والمتنان العظيم اإلى معايل رئي�س 
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح ال�سلمي، على تكليفه بالإ�سراف 
على هذه ال�سحيفة، فهو دائًما يحر�س على ال�سحيفة عموًما 
اأم��ام عمل دوؤوب يف  وق�سم الإع���ام حت��دي��ًدا، وال��ذي يجعلني 

املحافظة على املرُنجز وال�سعي ملوا�سلة الإبداع والنجاح.
كما اأتقدم بال�سكر والعرفان لاأخ العزيز الأ�ستاذ الدكتور 
والتي  وامل��ع��روف��ة،  امل�سهودة  جهوده  على  ال��ق��رين،  �سويل  علي 
كانت هي الدافع الأول لنجاح ال�سحيفة وتتطورها، واإن كنترُ 
اأرى اأن كلمات ال�سكر قد ترُ�سعف القائلن، اإل اأنها ل تفي عن 
من  راجياً  ال�سحيفة،  يف  واأعماله  مواقفه  بعظمِة  الع��راف 
العلي القدير له دوام التوفيق يف مهام عمله ع�سًوا يف جمل�س 

ال�سورى.
كما ل يفوتني اأن اأوجه ال�سكر لكل من بارَك وهناأ، فلكم 
التوفيق  ب���دوام  الأم��ن��ي��ات  ال��دع��وات وخ��ال�����س  اأط��ي��ب  جميًعا 

والنجاح.
اإن هذه ال�سحيفة كانت ولزالت حمل اهتمامنا جميًعا، 
و�سنبقى على عملنا وروؤيتنا جتاهها وجتاه طابنا وطالباتنا 
الإعامي،  الكيان  الذين هم جزء من هذا  الإع��ام،  ق�سم  يف 
فثقتي بهم كبرة، وتزدادرُ يوماً بعد يوم، و�سن�سكل �سوًيا اأ�سرًة 
املوؤ�س�سة،  جناح  وهو  واح��د  هدف  لتحقيق  يعمل  عمل  وفريق 
حمتواها  يف  والتطوير  والرت��ق��اء  املرُ��ن��ج��زات،  على  واملحافظة 
وفق ما ت�ستحقه اجلامعة، ووفق اهتمام قيادتنا املباركة واأمر 

املنطقة بقطاع التعليم اجلامعي.

د. علي
زهير القحطاني
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38-2432-1524-12

38-2431-1422-11

38-2432-1624-11

38-2430-1423-11

39-2332-1423-10

37-2330-1522-10

39-2432-1423-9

37-2331-1422-10

39-2231-1523-9

37-2231-1422-10

38-2330-1523-11

37-2231-1422-9

38-2330-1523-11

36-2231-1421-9

األحداألحداألحد

األحداألحداألحد

اإلثننياإلثننياإلثنني

اإلثننياإلثننياإلثنني

الثالثاءالثالثاءالثالثاء

الثالثاءالثالثاءالثالثاء

األربعاءاألربعاءاألربعاء

األربعاءاألربعاءاألربعاء

اخلميساخلميساخلميس

اخلميساخلميساخلميس

اجلمعةاجلمعةاجلمعة

اجلمعةاجلمعةاجلمعة

السبتالسبتالسبت

السبتالسبتالسبت

آفاق طالبية

كلمة أخيرة 
ه���ذا الع���دد الأخر برئا�س���تي للتحرير بعد العم���ل على عددين 
خا�سة وعدد اأ�سبوعي بالإ�سافة اإلى العدد احلايل، وبعد عامن 

من م�ساركتي كمحررة ب�سحيفة اآفاق.
�س����كرا »اآفاق« لإتاحة الفر�سة لكل من يرغب بالعمل 
ال�س����حفي،  �س����كرا على كل ما مت تقدميه لنا من دعم من  
قب����ل الأ�س����تاذ الدكتور علي �س����ويل القرين وكامل اأع�س����اء 
فري����ق التحري����ر، فاجلمي����ع كان����وا يعمل����ون لإنب����ات ثم����رة 
ال�س����حفي بداخ����ل كل طال����ب وطالب����ة م����ن ق�س����م الإعام 
الط����اب  اإنت����اج  عل����ى  حري�س����ون  واجلمي����ع  والت�س����ال، 
واإبداعهم ومتيزهم، وعلى منحنا الثقة كطاب وطالبات 
لل�س����حافة والتي متثلت ب�س����كل اأكر يف ت�س����ليمنا لرئا�س����ة 

التحرير.
جترب����ة  »اآف����اق«  يف  التحري����ر  رئا�س����ة  جترب����ة  كان����ت 
ثري����ة للتدري����ب والتعلم الإعامي خلو�����س اأولى خطوات 
العمل ال�س����حفي، تعلم����ت الكثر من جتربت����ي باآفاق قبل 
التعل����م الأكادمي����ي وقبل العمل ك�س����حافية يف م����كان اآخر، 
فق����د مررت بتجارب عديدة �س����واء يف العم����ل امليداين اأو يف 

حترير الأخبار.
ولأن »من ل ي�س����كر النا�س ل ي�س����كر اهلل« ل ي�سعني يف 
اآخ����ر مقالة اأكتبها هنا كرئي�س����ة للتحرير اإل اأن اأ�س����كر كل 
من دعمني و�س����جعني ودفعني ملمار�س����ة العمل ال�س����حفي، 
و�س����كرا  اأه����دايف،   اأح����د  بل����وغ  منحن����ي  اأن  اأول  هلل  �س����كرا 
للجميع مل�س����اندتهم وم�ساعدتهم، واأقول لكل من �سياأتون 
م����ن بع����دي،  ا�س����تثمروا العم����ل يف �س����حيفة اآف����اق لتطوير 
اأنف�س����كم ك�سحافين واإعامين، فاملجال مفتوح للجميع 
واآفاق ترحب بكم دائما لتحظون بهذه التجربة حتى بلوغ 

التقان بالعمل ال�سحفي.

بشائر سعيد الغامدي
رئيسة التحرير * 

* طالبة قسم االعالم واالتصال

املدينة اجلامعية اجلديدة بالقرعاء


