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التفاعلية  البوابة  يدشن  الجامعة  رئيس 
ILITE للتعليم والتعلم والتقييم

د����ش���ن م���ع���ايل رئ���ي�������س اجل��ام��ع��ة 
الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج��اء 
اهلل ال�شلمي موؤخًرا، بوابة التعليم 
وال���ت���ع���ل���م وال��ت��ق��ي��ي��م ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
وك���ال���ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي   ،ILITE
اجل���ام���ع���ة ل���ل�������ش���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
الإدارة  ون��ف��ذت��ه��ا  والأك����ادمي����ي����ة، 
وت�شم  املعلومات،  لتقنية  العامة 
ج���م���ي���ع اخل�����دم�����ات الأك����ادمي����ي����ة 
ال��ت��ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا ت��وف��ر اجل��ه��د 
ع��ل��ى ط���اب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة 
وم��ن�����ش��وب��ي��ه��ا يف ال���و����ش���ول اإل��ي��ه��ا 

وا�شتخدامها. 
ف��ي��م��ا اأ������ش�����اد م���ع���ايل رئ��ي�����س 
اجل��ام��ع��ة اأث���ن���اء ح��ف��ل ال��ت��د���ش��ن 
ت���وف���ر  امل����ب����ذول����ة يف  ب����اجل����ه����ود 
واإت�����اح�����ة م���ث���ل ه�����ذه اخل����دم����ات، 
منوًها باأهمية البوابة كونها ت�شم 
العديد من اخلدمات حتت مظلة 
وت��ق��دم  ت��ط��ور  يف  لت�شهم  واح����دة 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، 
�شاهم يف ت�شميم  م��ن  ك��ل  ���ش��اك��ًرا 

وتنفيذ البوابة. 

ب�����دوره اأك�����د وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  لل�شوؤون 
حممد  بن  �شعد  الدكتور  الأ�شتاذ 
ت��ه��دف  ال���ب���واب���ة  اأن  ب���ن دع���ج���م، 
اإل�����ى اإي����ج����اد ب��ي��ئ��ة ت��ف��اع��ل��ي��ة بن 
وال��ت��ع��ل��م،  التعليم  عملية  اأرك�����ان 
وك���ذل���ك ال��ت��ح�����ش��ن امل�����ش��ت��م��ر يف 
والأك��ادمي��ي��ة،  التعليمية  ال��ب��ي��ئ��ة 
اإ�����ش����اف����ة اإل��������ى حت���ق���ي���ق ال��ت��م��ي��ز 
ودع��م الب��ت��ك��ار، وت��ب��ادل اخل��رات 
وال����ت����ج����ارب ال���ن���اج���ح���ة، م��وج��ًه��ا 
رئي�س اجلامعة على  ملعايل  �شكره 
يف  ي�شهم  ما  لكل  ومتابعته  دعمه 
التعليمية  العملية  وت��ط��ور  دع���م 
باجلامعة، ومقدًما �شكره لاإدارة 
ممثلة  امل��ع��ل��وم��ات  لتقنية  ال��ع��ام��ة 
حممد  الدكتور  ال��ع��ام  امل�شرف  يف 
ال�����ش��ق��ر وم��ن�����ش��وب��ي وم��ن�����ش��وب��ات 
ه��ذا  يف  ج���ه���وده���م  ع��ل��ى  الإدارة 

ال�شياق. 
واأو���ش��ح��ت م�����ش��ت�����ش��ارة وك��ال��ة 
اجل���ام���ع���ة ل���ل�������ش���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
والأك����ادمي����ي����ة ال����دك����ت����ورة ���ش��ع��اد 

حم��م��د ال��ن��ق��ر اأن ف��ك��رة ال��ب��واب��ة 
تفاعلية  ب��ي��ئ��ة  اإت���اح���ة  يف  ت��ت��م��ث��ل 
ال���ت���ع���ل���ي���م وال���ت���ع���ل���م،  يف ع���م���ل���ي���ة 
بهدف اإظ��ه��ار امل��واه��ب وال��ق��درات 
ال�شتثمار  اإل��ى  اإ�شافة  وتنميتها، 
امل�����ع�����ريف، و����ش���ن���اع���ة راأ���������س امل����ال 
ال��ب�����ش��ري م��ن خ���ال ف��ت��ح امل��ج��ال 
اأم�������ام ال����ط����اب واأع���������ش����اء ه��ي��ئ��ة 
ال���ت���دري�������س ع����ر حت����وي����ل امل������ادة 
التقليدي  القالب  من  التعليمية 
ي�شمح  تفاعلي  خ���ّاق  ق��ال��ب  اإل���ى 

بالتجديد والبتكار والتناف�س. 
��ا اإل���ى  واأ�����ش����ارت ال��ن��ق��ر اأي�����شً
خ���ال  م����ن  ت�����ش��ع��ى  ال���ب���واب���ة  اأن 
روؤي��ة  حتقيق  اإل��ى  التقييم  عملية 
الإداري  التنظيم  يف   2030 اململكة 
للجامعات، بهدف تنمية القدرات 
ال���ب�������ش���ري���ة م�����ن خ������ال حت�����ش��ن 
خم�����رج�����ات م���ن���ظ���وم���ة ال��ت��ع��ل��ي��م 
رئي�س  معايل  �شاكرة  وال��ت��دري��ب، 
اجلامعة وكل من �شاهم يف العمل 
على حزمة اخلدمات الإلكرتونية 
توفرها  على  البوابة  تعمل  التي 

التعليمية  العملية  يخ�س  فيما 
لأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وم��ن 
وال��ط��اب  ج��ه��ة،  م��ن  حكمهم  يف 

والطالبات من جهة اأخرى. 
وت�������ش���ت���م���ل ال�����ب�����واب�����ة ال���ت���ي 
ت���ت���ي���ح خ����دم����ات����ه����ا ع������ر م���وق���ع 
����ا ال����ع����دي����د م��ن  اجل����ام����ع����ة ح����ال����يًّ
الدرا�شة  لئحة  اأبرزها  اخلدمات 
والخ����ت����ب����ارات، ودل���ي���ل ال��ط��ال��ب، 
والواجبات  احلقوق  دليل  وكذلك 
اإلى  اإ�شافة  والطالبات،  للطاب 
لئحة التاأديب، كما �شيتم تقدمي 
ال��ع��دي��د م���ن امل����ب����ادرات ال��ع��ل��م��ي��ة 
يف  املن�شة  خ��ال  م��ن  والتعليمية 

الفرتة املقبلة. 
التعليم  ب��واب��ة  ت�شعى  ك��ذل��ك 
وال��ت��ع��ل��م م��ن خ���ال روؤي��ت��ه��ا اإل��ى 
بناء بيئة رقمية تفاعلية تعليمية 
منظومة  م��ع  تتكامل  وتدري�شية 
مت�شمنة  امل�شاندة،  اخلدمات  من 
ال��ت��ف��اع��ل  يف ر����ش���ال���ت���ه���ا حت���ق���ي���ق 
والب����ت����ك����ار واجل��������ودة يف ع��م��ل��ي��ة 

التعليم والتعلم والتقييم.
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األمير تركي بن طالل يثني على أعمال الدفاع المدني في السيطرة 
التامة على حريقي تنومة والسودة

أخبار الوطن

ام���ت���دح الأم������ر ت���رك���ي ب���ن ط��ال 
اأمر منطقة ع�شر، اأعمال الدفاع 
امل����دين ب��امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي جت��ل��ت من 
خ���ال ال��ت��ع��ام��ل وال�����ش��ي��ط��رة على 
ح��ري��ق��ي ت��ن��وم��ة وق�����رى ال��ع��زي��زة 
نتيجة  ذل����ك  اأن  واأك�����د  ب���ال�������ش���ودة، 
خادم  حلكومة  ال��احم��دود  الدعم 
�شلمان  امللك  ال�شريفن  احلرمن 
عهده  ويل  و�شمو  عبدالعزيز،  ب��ن 
الأمن- حفظهما اهلل-، واحلر�س 
ال��دائ��م ع��ل��ى ت��وف��ر اأع��ل��ى درج���ات 
للمواطنن  واحل��م��اي��ة  ال�����ش��ام��ة 
وامل��ق��ي��م��ن يف احل������الت ال��ط��ارئ��ة 
يف ك��ل ج���زء م��ن ال���وط���ن، واأ���ش��اف 
���ش��م��وه: اأن ت��وف��ر اأح���دث الآل��ي��ات 
واملعدات املتطورة �شاهمت يف تنفيذ 
باأعلى  ال���ط���وارئ  م��واج��ه��ة ح���الت 
درج������ات اجل���اه���زي���ة والإ����ش���ت���ع���داد 

للتعامل معها.  
واأ�شار الأم��ر تركي بن طال 
امل�شرتكة  ال��غ��رف��ة  حققته  م��ا  اإل���ى 
باإمارة منطقة ع�شر، من جناح يف 
اجلهات  ب��ن  م��ا  املتناغم  التن�شيق 
ال��ع��اق��ة وال��ف��رق  احل��ك��وم��ي��ة ذات 
ال��ت��ط��وع��ي��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة ب��ت��ن��ظ��ي��م 
مهام  وت�شهيل  تعزيز  يف  م��درو���س 
وق��ال:»اأن  باملنطقة،  امل��دين  الدفاع 
اجلميع عمل بروح الفريق الواحد 

املتناغم لتحقيق هدف واحد«. 
ي��ذك��ر اأن ف���رق ال��دف��اع امل��دين 
مبنطقة ع�شر جنحت يف ال�شيطرة 
ع���ل���ى احل�����ري�����ق ال��������ذي  ان�����دل�����ع يف 
واحل�شائ�س  والأع�����ش��اب  الأ���ش��ج��ار 
العزيزة  ب��ق��رى  اجلبلية  باملنطقة 
ال�شودة، حيث توجهت فرق  مبركز 

الإط���ف���اء ال��ازم��ة مل��وق��ع احل��ري��ق، 
وب��ع��د ال��و���ش��ول ل��ل��م��وق��ع وج���د اأن 
احلادث عبارة عن حريق يف اأ�شجار 
واأع�شاب تقع يف منطقة وعرة جًدا 
ي�شعب معها مبا�شرة الآليات، وزاد 
النار  انت�شار  ال��و���ش��ع  �شعوبة  م��ن 
ال��ري��اح،  ل�شدة  ن��ظ��ًرا  �شريع  ب�شكل 
ومب�شاركة  امليدانية  الفرق  وعملت 
فتح  ع��ل��ى  ال���ع���اق���ة  ذات  اجل���ه���ات 
طرق الو�شول اإلى الأماكن الوعرة 
اأ���ش��ه��م وهلل  ال��ن��ران، مم��ا  ملكافحة 
احلريق  على  ال�شيطرة  يف  احل��م��د 
بوقت قيا�شي يف ظل ظروف احلادث 
وتوقيته، وقد متت مبا�شرة احلالة 
ب��وا���ش��ط��ة ف���رق راج��ل��ة ب��ا���ش��ت��خ��دام 
ملثل  ال��ازم��ة  والتجهيزات  امل��ع��دات 
ه�����ذه احل���������وادث، ك���م���ا مت ت��ط��ب��ي��ق 
خطط الإ�شناد املعدة م�شبًقا للدعم 
تدخل  فرق  وعمل  والآيل  الب�شري 
����ش���ري���ع���ة م�����وج�����ودة اح������رتازًي������ا يف 
املواقع املجاورة، ملحا�شرة ومكافحة 
وال�شيطرة  انت�شاره  ومنع  احلريق 
اأي  ه���ن���اك  ت�����ش��ج��ل  اأن  دون  ع��ل��ي��ه 

اإ�شابات. 
وب���ع���د ان���ت���ه���اء م��ه��م��ة ال���ف���رق 
امليدانية يف اإخماد احلريق، با�شرت 
ف����رًق����ا م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف م��ك��اف��ح��ة 
التريد،  وعمليات  املتبقية  ال��ب��وؤر 
الر�شد  تنفيذ خطط  وا�شتمرت يف 
للتاأكد  امل��وق��ف  وم��راق��ب��ة  واملتابعة 
م���ن اإخ���م���اد احل���ري���ق ب�����ش��ك��ل ك��ام��ل 

وتاأمن املنطقة.
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معكم

التصنيفات العالمية..
اأح�����د اأه�����م امل��ع��اي��ر ال���ت���ي حت��ت��ك��م ال��ي��ه��ا اجل���ام���ع���ات يف 
يتم  التي  العاملية  الت�شنيفات  واملقارنة هي  الأداء  �شبيل 
م��ن خ��ال��ه��ا تقييم ك��ل ج��ام��ع��ة وف���ق م��وؤ���ش��رات ع��دي��دة 
دخلت  �شنوات  ومنذ عدة  وتعليمية وجمتمعية.   بحثية 
امل�شتوى  على  الت�شنيفات،  هذه  يف  ال�شعودية  جامعاتنا 
ال��ع��رب��ي والآ����ش���ي���وي وال��ع��امل��ي، وه����ذا ل ���ش��ك جن���اح لنا 
يف  الأم  للجامعات  وك��ان  �شعودية.   تعليمية  كموؤ�ش�شات 
خال  ولكن  الت�شنيفات،  ه��ذه  يف  الظهور  �شبق  ب��ادن��ا 
اأخرى �شعودية حديثة  املا�شية دخلت جامعات  ال�شنوات 
التاأ�شي�س يف �شباق الت�شنيفات، وبداأت جامعة امللك خالد 
ال�شعودية يف كل  تاأخذ مكانتها مع �شقيقاتها اجلامعات 

الت�شنيفات العاملية.
ول �شك اأن الدخول اإلى هذه الت�شنيفات هو و�شيلة 
اأخرى  موؤ�شرات  �شمن  موؤ�شر  ولكنه  بذاته،  غاية  ولي�س 
ووظائفها  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  يف  جامعة  اأي  جن��اح  تعك�س 
اأم��ام��ه��ا  ال��ت��ي تنطق م��ن��ه��ا. وج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ت�شع 
اأهدافا كرى تعمل عليها على م�شتوى الوطن واملنطقة، 
وعلى م�شتوى تطوير املخرجات البحثية وتعزيز قدرات 
التخ�ش�شات.  خمتلف  يف  متقدمة  مبهارات  اخلريجن 
وتطوير  اجلامعة  مكانة  تعزيز  على  حاليا  نعمل  ونحن 
لنا  يكفل  مب��ا  التعليمية  البيئة  وحت�����ش��ن  خم��رج��ات��ه��ا 

تقدما نوعيا بن اجلامعات ال�شعودية والعربية.
ال��ى  ب����اإذن اهلل  �شن�شعى  ال��ق��ادم��ة  ال�����ش��ن��وات  وخ���ال 
ال�شتمرار يف هذا التطوير ورفع موؤ�شرات الأداء والإجناز 
مبا يحقق تقدما جلامعة امللك خالد يف �شلم الت�شنيفات 
اأف�شل  اأن نكون بنهاية عام  2030 �شمن  العاملية، وناأمل 
خم�س جامعات �شعودية على امل�شتوى العاملي كما حددتها 
روؤية اململكة 2030 ، ولكن هذا لن ياأتي اإل بت�شافر اجلهود 
يف  التعليمية  العملية  عنا�شر  كافة  بن  العمل  وتكامل 
نحو  انطاقنا  بداية  هو   2020 ع��ام  و�شيكون  اجلامعة. 

التطوير والتميز العاملي بحول اهلل.

أ.د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
رئيس الجامعة

أخبار الوطن

ا���ش��ت��ع��ر���س الأم�������ر ت���رك���ي ب��ن 
ط�����ال اأم������ر م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ر، 
رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ت��ط��وي��ر امل��ن��ط��ق��ة، 
اأع��م��ال طريق  املتبقية من  امل��دة 
»مرحًبا األف« الذي تعكف اأمانة 
وكالة  يف  ممثلًة  ع�شر  منطقة 
امل�شاريع على اإجناز ما تبقى من 
تهيئته، جاء ذلك خال رعايته 
ور�شة حت�شن امل�شهد احل�شري، 

مبقر بلدية خمي�س م�شيط. 
ع�شر  منطقة  اأم��ر  واطلع 

األمير تركي بن طالل يستعرض مشروع 
 طريق »مرحبا ألف«
على ج��دول��ة امل�����ش��روع واأع��م��ال��ه، 
وتتمثل يف �شفلتة واأر�شفة واإنارة 
م����رًتا،   9730 ب���ط���ول  ال���ط���ري���ق 
الرابط  م��رًتا، وهو  وبعر�س 60 
املطار،  وطريق  املن�شك  حي  بن 
اإ����ش���اف���ًة اإل�����ى ال�����ش��خ��و���س على 
تنفيذه  وم��امت  احل���ايل،  الو�شع 
ال�شركة  بن  العقد  مراحل  من 
ع�شر،  منطقة  واأم��ان��ة  امل��ن��ف��ذة 
ال�شفلتة  م��ن  الإن��ت��ه��اء  مت  حيث 
ال���ط���ري���ق،  م����ن  الأول  ل��ل��ك��ي��ل��و 

اأعمال  على  العمل  يجري  فيما 
ماقبل  لطبقات  والدمك  ال��ردم 
الأ�������ش������ا�������س، وت�������ش���غ���ي���ل امل����ي����ول 
اجل���ان���ب���ي���ة ل���ل���ط���ري���ق واأع����م����ال 
املنا�شيب  اإل��ى  للو�شول  القطع 

الت�شميمية. 
وي������اأت������ي م���������ش����روع ط���ري���ق 
مرحًبا األف، �شمن خطة امل�شهد 
احل���������ش����ري يف جم�������ال حم����ور 
الطرق، اإذ انطلقت روؤية امل�شروع 
يف ي���ن���اي���ر م����ن ال����ع����ام امل���ا����ش���ي 

رئي�س  �شمو  واإ����ش���راف  بتوجيه 
هيئة تطوير املنطقة من خال 
ور����ش���ة ع��م��ل ح�����ش��ره��ا م��دي��رو 
واخلدمية  احلكومية  ال��دوائ��ر 
وروؤ�����ش����اء ال��ب��ل��دي��ات وع�����دد من 
املهتمن واملتخ�ش�شن يف املجال 
ال��ع��م��راين، وذل���ك خل��ل��ق من��اذج 
جميع  يف  بها  يحتذى  وق����دوات 

مراكز وحمافظات املنطقة.

ً
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رئيس 
الجامعة 
يلتقي 
السفير 
السويدي 
لدى المملكة

ا�شتقبل معايل رئي�س اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور فالح بن رجاء 
اململكة  ل��دى  ال�شويد  مملكة  �شفر  مكتبه،  يف  ال�شلمي  اهلل 
ال�شكرتر  يرافقه  ترويف،  نيكا�س  ال�شيد  ال�شعودية  العربية 

الثاين لدى ال�شفارة ال�شيد ليون�س فاهل�شتاد.
م�شيًدا  بال�شفر  اجلامعة  رئي�س  رحب  اللقاء  بداية  ويف 
بالعاقات الثنائية بن البلدين ال�شديقن والتعاون امل�شرتك 
يف خمتلف املجالت، وجرى خال ال�شتقبال تبادل الأحاديث 
قدم  كما  امل�شرتك،  الهتمام  ذات  املو�شوعات  وبحث  ال��ودي��ة، 

ال�شلمي نبذًة تعريفيًة عن اجلامعة ل�شعادة ال�شفر.
وتقديره  �شكره  عن  ال�شويدي،  ال�شفر  عر  جانبه  من 
ل��رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ال���ش��ت��ق��ب��ال، ك��م��ا ع��ر ع��ن اع��ت��زازه 
بامل�شرة العلمية والتعليمية جلامعة امللك خالد وما �شاهده 

ومل�شه من تطور.
بالتعاون  املتعلقة  املو�شوعات  بحث  اللقاء  خال  وج��رى 
التعليم  وموؤ�ش�شات  اجلامعة  ب��ن  الثقايف  وال��ت��ب��ادل  ال���دويل 
مبملكة ال�شويد، ويف نهاية اللقاء قّدم رئي�س اجلامعة هدية 

تذكارية ل�شعادة ال�شفر.

�شهد معايل رئي�س اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور فالح بن رجاء 
اهلل ال�شلمي يف مقر املدينة اجلامعية باأبها، توقيع اتفاقيتي 
باأبها،  ال�شناعية  ال��ت��ج��اري��ة  وال��غ��رف��ة  اجل��ام��ع��ة  ب��ن  ت��ع��اون 
لأبناء  الب�شري  العن�شر  ج��ودة  لرفع  التدريب  جمال  �شملتا 
منطقة ع�شر، بالإ�شافة اإلى اإن�شاء حا�شنة وم�شرعة اأعمال. 
وميثل اجلامعة يف اتفاقية التدريب لرفع جودة العن�شر 
الب�شري عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر، ويف حا�شنة 
الأعمال،  وري��ادة  والإب���داع  املوهبة  الأعمال،مركز  وم�شرعة 
لاأعمال  وكيلها  اجلامعة  طرف  من  التفاقيتن  وقع  وقد 
اإبراهيم  والقت�شاد املعريف الأ�شتاذ الدكتور عبداللطيف بن 
احلديثي، ومن طرف غرفة اأبها اأمينها العام الدكتور ريا�س 

بن اأحمد عقران. 
فيما اأكد عميد خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر الأ�شتاذ 
الدكتور عمر بن علوان عقيل اأهمية هذا التعاون وما �شينتج 
التفاقية  لهذه  الرئي�س  املحور  اأن  اإلى  عنه م�شتقبًا، لفًتا 
الب�شري لأبناء منطقة ع�شر  العن�شر  املتمثل يف رفع جودة 
ي��ه��دف اإل���ى ا���ش��ت��خ��دام اإم��ك��ان��ي��ات ال��ط��رف��ن يف حتقيق ه��ذا 
الهدف ال�شامي، وكذلك بناء �شراكة حقيقية تخدم الأغرا�س 
التي ي�شعى كل قطاع لتحقيقها من خال التكامل يف الروؤى 
والأدوار، م�شًرا اإلى اأن هذا التعاون �شيتم من خاله تقدمي 
و�شابات  �شباب  خل��دم��ة  متنوعة  تدريبية  وخ��ط��ط  حقائب 

منطقة ع�شر مبا يتنا�شب مع احتياجاتهم. 
اأو���ش��ح  الأع���م���ال  وم�����ش��رع��ة  بحا�شنة  يتعلق  م��ا  وح���ول 
م��دي��ر م��رك��ز امل��وه��ب��ة والإب�����داع وري����ادة الأع���م���ال باجلامعة 
الرئي�س من  الهدف  اأن  املغربي،  بن خما�س  الدكتور حممد 
اتفاقية احلا�شنة يتمحور حول  حتويل الأفكار والبتكارات 

وذل��ك من خال  منتجة،  وتقنية  اقت�شادية  م�شروعات  اإل��ى 
تنفيذ عدد من اخلدمات واملبادرات املوجهة  لرواد  ورائدات 
لتعزيز  العام  والتعليم  اجلامعة  وطالبات  وط��اب  الأع��م��ال 
مفهوم ريادة الأعمال لديهم وحتقيق طموحاتهم واإ�شراكهم 
للم�شاهمة يف رفع الناجت املحلي متا�شًيا مع روؤية اململكة 2030 
املجتمعية  اخل��دم��ة  جم��ال  يف  متكامل  جمتمع  ب��ن��اء  وك��ل��ك 

وتطوير املن�شاآت ال�شغرة واملتو�شطة ورواد الأعمال.  
يذكر اأن جامعة امللك خالد ت�شعى من خال �شراكاتها 
وت���ط���ور من�شوبيها  ت��ق��دم  ت�����ش��ه��م يف  خ���دم���ات  ت��ق��دمي  اإل����ى 
باأهمية دوره��ا يف حتقيق كل ما من  اإمياًنا منها  وجمتمعها 
روؤي��ة  وتطلعات  توجهات  وف��ق  وامل��ك��ان  الإن�شان  خدمة  �شاأنه 

اململكة 2030.

مع  تعاون  اتفاقيتي  توقع  الجامعة 
في  بأبها  الصناعية  التجارية  الغرفة 

مجالي التدريب وحاضنات األعمال
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رئيس الجامعة يدشن النسخة المطورة من بوابة البحث العلمي
د�شن معايل رئي�س اجلامعة الأ�شتاذ 
ال�شلمي  الدكتور فالح بن رجاء اهلل 
البحث  ب��واب��ة  م��ن  امل��ط��ورة  الن�شخة 
ال��ع��ل��م��ي ال���ت���اب���ع���ة ل���ع���م���ادة ال��ب��ح��ث 
ا  تفاعليًّ ن��ظ��اًم��ا  تعد  وال��ت��ي  العلمي 
ي�����ش��ت��ط��ي��ع م����ن خ���ال���ه ال��ب��اح��ث��ون 
وط����اب ال���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا ال��ت��ق��دم 
للح�شول على دعم م�شروع بحثي اأو 
حتكيم م�شروع بحثي بطريقة اآلية.  
العلمي  ال��ب��ح��ث  عميد  واأع�����رب 
القرين  جم��دوع  بن  حامد  الدكتور 
ع���ن ���ش��ك��ره مل��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 
ع��ل��ى م���ا ت��ل��ق��اه اجل��ام��ع��ة م���ن دع��م 
التقدم  يف  متثل  معاليه  من  مبا�شر 
امل�شهود يف اجلامعة يف جمال الن�شر 
العلمي الذي اأ�شهم يف تقدم ت�شنيف 
اجلامعة يف مراكز متقدمة يف فرتة 

وجيزة. 
واأو���ش��ح ال��ق��رين اأن���ه م��ع تو�شع 
ورفع  البحثية  براجمها  يف  العمادة 
املخرجات  وك��ذل��ك  الباحثن  ك��ف��اءة 
البحثية اخلا�شة به ولرفع ت�شنيف 
ال��ع��م��ادة  راأت  ال��ب��ح��ث��ي،  اجل���ام���ع���ة 
وب���دع���م م��ب��ا���ش��ر م���ن م��ع��ايل رئي�س 
اجل���ام���ع���ة ت���ط���وي���ر ب����واب����ة ال��ب��ح��ث 
ال��ع��ل��م��ي ل���ش��ت��ق��ب��ال ك��اف��ة ال��رام��ج 
البحثية امل�شتحدثة واأي�شا تطويرها 
لإم����ك����ان����ي����ة ال���ت���ح���دي���ث ع���ل���ى ت��ل��ك 
الرامج البحثية مع اختاف اأدلتها 
البحثي  الرنامج  )مثل  الإجرائية 
البحثية  املجموعات  وبرنامج  العام 
وبرنامج  والكبرة  ال�شغرة  ب�شقيه 
م����ك����اف����اأة الأب������ح������اث غ�����ر امل���م���ول���ة 
وب��رن��ام��ج م��ك��اف��اأة ب��ح��وث ال��ط��اب 
امل��ب��ت��ع��ث��ن وب����رن����ام����ج دع�����م ط���اب 
ال��درا���ش��ات ال��ع��ل��ي��ا( وك��ذل��ك تطوير 
امل�شاريع املدعومة  البوابة ل�شتقبال 
م�����ن خ��������ارج اجل����ام����ع����ة وام���ك���ان���ي���ة 

مدخاتها  ك��اف��ة  واأر���ش��ف��ة  اإدارت���ه���ا 
وخمرجاتها. 

التطوير  اأن  اإل��ى  القرين  واأ�شار 
حت�شيًنا   25 م��ن  اأك���ر  اإج����راء  �شمل 
رئ��ي�����ش��ًي��ا ع��ل��ى ال���ب���واب���ة وب���ل���غ ع��دد 
ال��ت��ح�����ش��ي��ن��ات ال��ف��رع��ي��ة يف اأن��ظ��م��ة 
ا،  البوابة اأكر من 120 اإجراًء حت�شينيًّ
اأجريت  التي  التح�شينات  اأب��رز  ومن 
ال��ق��درة  ال��ب��ح��ث العلمي  ب��واب��ة  ع��ل��ى 
احلالية  امل�����ش��اري��ع  ك��اف��ة  اإدارة  ع��ل��ى 
�شواًء  امل�شتقبلية  البحثية  والرامج 
كما  اأو خارجها،  داخ��ل اجلامعة  من 
توفر البوابة طريقة �شهلة للتوا�شل 
بالبحث  وامل��ه��ت��م��ن  ال��ب��اح��ث��ن  م���ع 
اجلديدة  التح�شينات  وم��ع  العلمي، 
مل ت���ع���د ه���ن���اك ح���اج���ة ل��ل��ب��اح��ث��ن 
للح�شور ملقر العمادة حيث يتم من 
خال البوابة تقدمي كافة اخلدمات 
ال���ت���ي ت��ه��م ال��ب��اح��ث��ن م���ن اأع�����ش��اء 
ال��درا���ش��ات  وط���اب  التدري�س  هيئة 
العليا، كما ا�شتملت التح�شينات على 
متكن الباحثن من اإدارة ميزانيات 
اأبحاثهم املدعومة وطباعة عقودهم 
للعمادة،  للرجوع  احلاجة  دون  ��ا  اآل��يًّ
خ��ارج  م��ن  املهتمن  الآن  ميكن  كما 
اجل���ام���ع���ة ال���ت���وا����ش���ل م����ع ب��اح��ث��ي 
البحثي  النتاج  وا�شتعرا�س  اجلامعة 

لهم من خال البوابة.  
اإل���ى  ي��ذك��ر اأن ال��ع��م��ادة ت�����ش��ع��ى 
ع��ق��د ع���دد م���ن ال���ور����س ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ال��ب��اح��ث��ن لغر�س  ت�����ش��ت��ه��دف  ال��ت��ي 
ت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى اخل��دم��ات اجل��دي��دة 
العلمي  البحث  بوابة  تقدمها  التي 
الق�شوى  ال�شتفادة  من  ومتكينهم 
�شاأنها  من  التي  اخل��دم��ات  تلك  من 
امل�����ش��اه��م��ة يف رف�����ع ك����ف����اءة ب��اح��ث��ي 
اجل��ام��ع��ة ب��ت��وف��ر ك���اف���ة اخل���دم���ات 

الرقمية لهم.

الجامعة توقع اتفاقية شراكة مع مجموعة خوارزم العلمية لتوفير المقررات الجامعية 
على المنصة اإللكترونية 

���ش��ه��د م���ع���ايل رئ���ي�������س اجل��ام��ع��ة 
رج��اء  ب��ن  فالح  الدكتور  الأ���ش��ت��اذ 
اإدارة  م���ق���ر  يف  ال�������ش���ل���م���ي  اهلل 
اجل��ام��ع��ة يف امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة 
ب���اأب���ه���ا، ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ���ش��راك��ة 
بن اجلامعة وجمموعة خوارزم 
وذلك  والتوزيع،  للن�شر  العلمية 
على  اجلامعية  امل��ق��ررات  لتوفر 
اإمكانية  م��ع  اإل��ك��رتون��ي��ة  من�شة 

ربطها بنظام »الباك بورد«. 
وت�����ش��ع��ى اجل��ام��ع��ة ممثلة يف 
خال  من  املكتبات  �شوؤون  عمادة 
هذه ال�شراكة اإلى ت�شهيل ح�شول 
ط���اب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة على 
امل���ق���رر ال���درا����ش���ي، اإ����ش���اف���ة اإل���ى 
التي  اخل��دم��ات  م��ن  ا�شتفادتهم 
ي��ق��دم��ه��ا ال��ن��ا���ش��رون ال��ع��امل��ي��ون، 
وذل�������ك ب����ه����دف حت�������ش���ن ن����واجت 
ال���ت���ع���ل���م، وال����ت����ق����دم يف ع��م��ل��ي��ة 

التحول الرقمي. 
فيما مّثل اجلامعة يف توقيع 
ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 
والأكادميية  التعليمية  لل�شوؤون 
ووكيلها للدرا�شات العليا والبحث 
الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  املكلف  العلمي 
�شعد بن حممد بن دعجم، ومن 
للن�شر  خ���وارزم  جمموعة  ط��رف 
الأ�شتاذ  العام  مديرها  والتوزيع 

م�شفر بن �شعد الب�شام. 
واأو����ش���ح ع��م��ي��د ع��م��ادة ���ش��وؤون 
نا�شر  اآل  الدكتور عبداهلل  املكتبات 
اأن اأبرز اخلدمات الناجتة عن هذه 
التفاقية ترتكز يف تلبية احتياجات 
ال����ط����اب وال���ط���ال���ب���ات يف ت��وف��ر 
والأجنبية  العربية  املقررات  جميع 
على  والكليات  الأق�����ش��ام  يف  امل��ق��ررة 
موقع خوارزم العلمية الإلكرتوين 
املقررات  www.kh.sa، وحتديث 
ال��ن��اف��دة  اأو  ال���ق���دمي���ة  اجل��ام��ع��ي��ة 
دور  م��ن جميع  ب��اإ���ش��دارات حديثة 

الن�شر. 
ك����ذل����ك ����ش���ت���م���ك���ن خ��������وارزم 
ط����اب وط���ال���ب���ات اجل��ام��ع��ة من 
»اأكادمييك  بها  اخلا�شة  املن�شة 
ت��ي��ك ب����وك« وال���ت���ي ت��ت��م��ي��ز ب��ع��دد 
م��ن اخل��دم��ات الإل��ك��رتون��ي��ة من 
اأبرزها توفر الكتب الإلكرتونية 
الأج����ن����ب����ي����ة جل���م���ي���ع ال����ط����اب 
امل��ل��ت��ح��ق��ن ب��ال��ك��ل��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة، 
وخ������دم������ة حت�����وي�����ل م���ن�������ش���ورات 
اجلامعة اإلى كتب اإلكرتونية عن 
املن�شة، وكذلك اخلدمات  طريق 
ل��ل��ط��اب م��ع الكتب  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
 ،e-pub بطريقة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
اأ���ش��ئ��ل��ة وواج���ب���ات منزلية  وب��ن��ك 

متكاملة.
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كلية التمريض بالجامعة تدشن حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في 
مجمع الراشد مول بأبها

470 مستفيدا ومستفيدة من حملة كلية التمريض بالجامعة للكشف المبكر 
عن سرطان الثدي

د���ش��ن م��ع��ايل رئي�س اجل��ام��ع��ة الأ���ش��ت��اذ 
ال�شلمي  ب��ن رج���اء اهلل  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
باأبها  التمري�س  كلية  حملة  م��ع��ر���س 
الك�شف  ب��اأه��م��ي��ة  وال��ت��ث��ق��ي��ف  ل��ل��ت��وع��ي��ة 
املبكر ل�شرطان الثدي للرجال والن�شاء، 
اأي���ام يف جممع  وال���ذي يقام مل��دة ثاثة 
الرا�شد مول التجاري باأبها حتت �شعار 

»الك�شف املبكر طريقك للنجاح«. 
واطلع معايل رئي�س اجلامعة فور 
و���ش��ول��ه م��ق��ر احل��م��ل��ة ع��ل��ى الأج��ن��ح��ة 
لقيا�س  اأجنحة  �شملت  التي  امل�شاركة، 
للتثقيف  واأخ�����رى  وال�����ش��غ��ط،  ال�����ش��ك��ر 
وال��ت��وع��ي��ة ب�����ش��رط��ان ال���ث���دي، وك��ذل��ك 
���ش��رط��ان  ع��ن  امل��ب��ك��ر  للفح�س  اأج��ن��ح��ة 

الثدي. 
ف���ي���م���ا اأو�����ش����ح����ت ع���م���ي���دة ك��ل��ي��ة 
�شند  عايدة  الدكتورة  باأبها  التمري�س 

ال��ق��رين اأن احل��م��ل��ة ت��ق��ام مب�����ش��ارك��ة 6 
ي��ق��ارب 30 طالبا  ج��ه��ات ���ش��ح��ي��ة، وم���ا 
املجتمع  خدمة  بهدف  وذل��ك  وطالبة، 
وت��وع��ي��ت��ه مب��ر���س  تثقيفه  خ���ال  م���ن 
املبكر  الك�شف  واأهمية  الثدي،  �شرطان 

للرجال والن�شاء. 
ك���م���ا ق���دم���ت ال����دك����ت����ورة ال���ق���رين 
���ش��ك��ره��ا مل��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة على 
دعمه وحر�شه على اإقامة هذه احلملة، 
الكلية حر�شت على اخلروج  اأن  موؤكدة 
للمجتمع بهذا املعر�س الذي يركز على 
بالإ�شافة  عيادات فح�س مبكر،  توفر 
عر�س  خ��ال  م��ن  املجتمع  توعية  اإل���ى 
وكذلك  احل��م��ل��ة،  مقر  يف  مرئية  م���واد 
امل��ط��ب��وع��ات التوعوية  ت��وزي��ع ع��دد م��ن 
للم�شاهمة يف حث املجتمع على الفح�س 

املبكر للحد من انت�شار هذا املر�س. 

الطالبات  ل�شوؤون  اجلامعة  وكيلة  �شهدت 
الأ���ش��ت��اذة ال��دك��ت��ورة خ��ل��ود اأب��وم��ل��ح��ة ختام 
ال��ث��دي  ���ش��رط��ان  ع��ن  امل��ب��ك��ر  الك�شف  حملة 
ال��ت��ي ن��ظ��م��ت��ه��ا ك��ل��ي��ة ال��ت��م��ري�����س ب��اأب��ه��ا يف 

جممع الرا�شد مول التجاري باأبها.
واأ�����������ش����������ادت اأب�����وم�����ل�����ح�����ة ب���احل���م���ل���ة 
وخمرجاتها كما كرمت امل�شاركن من داخل 

اجلامعة وخارجها والطاب والطالبات.
ب������دوره������ا  اأو�����ش����ح����ت ع���م���ي���دة ك��ل��ي��ة 
ال��ت��م��ري�����س ب��اأب��ه��ا ال���دك���ت���ورة ع���اي���دة �شند 
القرين اأن احلملة ا�شتمرت 3 اأيام وا�شتفاد 
م�����ش��ت��ف��ي��ًدا وم�����ش��ت��ف��ي��دة  ن��ح��و 470  م��ن��ه��ا 
يف ال��ك�����ش��ف ع���ن ���ش��رط��ان ال���ث���دي وال�����ش��ك��ر 

وال�شغط وحتاليل الدم.
���ش��ه��دت م�����ش��ارك��ة  اأن احل��م��ل��ة  ي���ذك���ر 
ال�شحية  اجلهات  من  عدد  قبل  من  فاعلة 

باملنطقة وذات العاقة باأهداف احلملة.

470  مستفيدًا ومستفيدة من 
حملة الجامعة للكشف المبكر عن 

سرطان الثدي

ً ً
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الجامعة  في  الطبية  بالمدينة  الخارجية  والعيادات  الطب  كلية  حملة  اختتام 
للكشف المبكر عن سرطان الثدي

�شهد عميد كلية الطب باجلامعة 
الأ������ش�����ت�����اذ ال����دك����ت����ور ���ش��ل��ي��م��ان 
الطب  كلية  حملة  ختام  احلمّيد 
باملدينة  اخل��ارج��ي��ة  وال���ع���ي���ادات 
للك�شف  اجل���ام���ع���ة  يف  ال��ط��ب��ي��ة 
والتي  الثدي  �شرطان  املبكر عن 
 30  - 15 ال��ف��رتة  ُنظمت خ��ال 

اأكتوبر املا�شي.
واأو�����ش����ح رئ��ي�����س ق�����ش��م طب 
الطب  بكلية  واملجتمع  الأ���ش��رة 
مت  اأن���ه  �شليم  اآل  �شفر  ال��دك��ت��ور 
الك�شف خال احلملة من خال 
ال��ف��ح�����س الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي وب��ج��ه��از 
ال�شوتية،  وامل��وج��ات  املاموجرام 
امل�شتبه  احل��الت  اأن  اإل��ى  م�شًرا 
��ا مت ال��ت��ع��ام��ل معها  ب��ه��ا م��ر���ش��يًّ
واإحالتها  الطبية  الأع��راف  وفق 
اإل����������ى امل�������راك�������ز امل���ت���خ�������ش�������ش���ة 
ل�شتكمال الإجراءات العاجية، 
املبكر عن  الك�شف  اأهمية  موؤكًدا 
�شرطان الثدي والذي ي�شُهل من 
يف  واملعاجلة  الت�شخي�س  خاله 

مراحله املبكرة.
اإل������ى ذل�����ك اأب����ان����ت امل�����ش��رف��ة 
ع��ل��ى احل��م��ل��ة وا���ش��ت�����ش��اري��ة طب 
الأ������ش�����رة و����ش���ح���ة امل��������راأة ب��ك��ل��ي��ة 
احلفظي  هيفاء  الدكتورة  الطب 
ت�شجيل  احل��م��ل��ة  خ���ال  اأن����ه مت 

ا�شت�شافة  متت  كما  �شيدة   234
وم�شاركة ا�شت�شارية اأ�شعة الثدي 
مب���دي���ن���ة امل����ل����ك ف���ه���د ال��ط��ب��ي��ة 
بالريا�س الدكتورة عبر املو�شى.

يذكر اأن احلملة �شارك فيها 
واأخ�شائيات  الطبيبات  من  عدد 
وحظيت  وال��ت��م��ري�����س،  الأ���ش��ع��ة 
ومتثل  امل�شتفيدات،  م��ن  ب��اإ���ش��ادة 
اأح�����د من�����اذج اه���ت���م���ام اجل��ام��ع��ة 

بخدمة املجتمع.
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عمادة الموارد البشرية بالجامعة تنظم ورشة 
لتحديد االحتياجات التدريبية لمنسوبيها

أكثر  تسجل  بالجامعة  اإللكتروني  التعلم  عمادة 
من 14 ألف محاضرة افتراضية خالل األسبوع التاسع 

من الفصل األول 1442هـ 

يف اإطار جهودها لر�شد احلاجة التدريبية 
مل��ن�����ش��وب��ي وم���ن�������ش���وب���ات اجل���ام���ع���ة ن��ظ��م��ت 
ممثلة  باجلامعة  الب�شرية  امل����وارد  ع��م��ادة 
)حتديد  ور�شة  الإداري  التطوير  اإدارة  يف 
امل�شتقبلية لتطوير  التدريبية  الحتياجات 
ق�����درات م��ن�����ش��وب��ي اجل��ام��ع��ة الإداري��������ن(، 
ب���رع���اي���ة ع��م��ي��د ع���م���ادة امل�������وارد ال��ب�����ش��ري��ة 

الدكتور علي بن جابر العلياين.
الإداري  التطوير  اإدارة  مدير  واأب���ان 

اأن  دميح  اآل  �شالح  علي  الأ�شتاذ  بالعمادة 
والثاين  الأول  ال�شف  ا�شتهدفت  ال��ور���ش��ة 
م��ن ال���ك���وادر الإداري������ة ب��اجل��ام��ع��ة )رج���ال 
ون�شاء(، وهدفت اإلى دعم توجهات اجلامعة 
لزيادة كفاءة وفعالية خطط تطوير قدرات 
وم�شاركة  الإداري������ن،  اجل��ام��ع��ة  من�شوبي 
م��ن�����ش��وب��ي اجل��ام��ع��ة الإداري������ن يف حتديد 

احتياجاتهم التطويرية والتدريبية.
قدمها  الور�شة  اأن  دميح  اآل  واأ���ش��اف 

تكليف الدكتور علي القحطاني مشرًفا 
عاما على صحيفة »آفاق« بالجامعة

    الجامعة تمنح أجهزة ذكية ألكثر من 
160 طالبا وطالبة 

عمادة الموارد البشرية بالجامعة تشارك 
في برنامج تدريبي حول إدارة المشاريع 

في  دورة  تنظم  بمحايل  الجامعة  مجتمع 
»التخطيط االستراتيجي«

تقديم  تواصل  بالمجاردة  الجامعة  وآداب  علوم 
أعمال مبادرة تميز التعلم اإللكتروني 

اأ�شدرت اجلامعة ممثلة يف مركز التوجيه والإر�شاد 
بعمادة �شوؤون الطاب موؤخًرا ق��رارات �شرف دعم 
الأج��ه��زة ال��ذك��ي��ة لأك���ر م��ن 160 ط��ال��ًب��ا وطالبة، 
وذل����ك ���ش��م��ن م���ب���ادرة اجل��ام��ع��ة ل��ت��ي�����ش��ر عملية 

التعليم عن بعد. 
واأو�شح امل�شرف على مركز التوجيه والإر�شاد 
املبادرة متثل جزًءا  اأن هذه  الأملعي  و�شاح  الدكتور 
لتوفر  والطالبات  بالطاب  اجلامعة  اهتمام  من 
كل ما يلزم مل�شاعدتهم يف م�شرتهم العلمية، لفًتا 
اأن��ه مت ت�شكيل جلنة من قبل املركز و�شندوق  اإل��ى 
قبل  ال��واردة من  الطلبات  ودرا�شة  ملتابعة  الطاب 
الكليات، وذلك ل�شمان �شحة املعطيات وم�شوغات 
لل�شندوق  ال���ش��رت���ش��ادي  ال��دل��ي��ل  وف���ق  ال�����ش��رف 

واملعتمد من قبل جمل�س اجلامعة. 
اإدارة اجلامعة على حر�شها  الأملعي  كما �شكر 
واه��ت��م��ام��ه��ا ب��ك��ل م���ا ي�����ش��ه��م يف ت��ط��وي��ر ط��اب��ه��ا 
وط��ال��ب��ات��ه��ا وت���ذل���ي���ل ال�����ش��ع��اب اأم������ام م�����ش��رت��ه��م 
مركز  ملن�شوبي  ��ا  اأي�����شً ���ش��ك��ره  م��ق��دًم��ا  التعليمية، 
التوجيه والإر�شاد و�شندوق الطاب ملا قدموه من 

عمل يف حتقيق اأهداف هذه املبادرة.

الب�شرية باجلامعة يف برنامج  امل��وارد  �شاركت عمادة 
م�شت�شار  قدمه   pmp امل�شاريع  اإدارة  ح��ول  تدريبي 
الإدارة ال�شرتاتيجية واإدارة امل�شاريع املهند�س طارق 
امل��وارد  ك��ّرم عميد عمادة  ح�شن، ويف ختام الرنامج 
املتدربن  العلياين  بن جابر  علي  الدكتور  الب�شرية 

من اجلامعة.
وت�شمن الرنامج عدًدا من املحاور من اأبرزها 
منهجية  ح�����ش��ب  امل�����ش��اري��ع  لإدارة  امل���ع���ريف  الإط������ار 
امل�شاريع  عمل  وبيئة  امل�شاريع  لإدارة  ال��دويل  املعهد 
املحيطة  والعوامل  امل�شاريع  حياة  ودورة  واأهميتها 

بها والأدوار واملهارات الرئي�شة ملديري امل�شاريع، 
واإدارة عمليات التكامل ونطاق العمل واجلدول 
الزمني وموازنة امل�شروع، و�شياغة معاير اإدارة 
امل�شروع  اإدارة  دع��م  وعمليات  امل�����ش��اري��ع  وج���ودة 
ومفاتيح النجاح لإدارة م�شاريع متميزة، وامليثاق 

اإ�شافة  امل�شاريع،  املهني ملديري  وال�شلوك  الأخاقي 
ال�شهادة  لمتحان  مماثل  فعلي  اختبار  من��وذج  اإل��ى 

املهنية. 
وهدف الرنامج اإلى فهم الإطار املعريف لإدارة 
امل�����ش��اري��ع ح�����ش��ب م��ن��ه��ج��ي��ة امل��ع��ه��د ال�����دويل لإدارة 
امل�شاريع  امل��ه��ارات اخلا�شة مب��دي��ر  ورف���ع  امل�����ش��اري��ع، 
والوعي  ال��رائ��دة،  املمار�شات  اأف�شل  ح�شب  الناجح 
باإدارة  والتقنيات اخلا�شة  الأدوات  ا�شتخدام  بكيفية 
امل�������ش���اري���ع، وحت��ق��ي��ق م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ق��دم لم��ت��ح��ان 

.pmp ال�شهادة املهنية

نظمت كلية املجتمع بفرع اجلامعة مبحايل ممثلة يف وحدة التدريب 
بالكلية دورة تدريبية بعنوان »التخطيط ال�شرتاتيجي« ا�شتهدفت 

الكادر الأكادميي والإداري باجلامعة وجميع �شرائح املجتمع.  
القي�شي من  ن���داء  الأ���ش��ت��اذة  ال��ت��ي قدمتها  ال����دورة  وت��ن��اول��ت 
ق�شم اإدارة الأعمال بكلية العلوم والآداب مبحايل عدًدا من املحاور 
ال�شرتاتيجي  والتخطيط  ال�شرتاتيجية  مفهوم  اأبرزها  من  كان 

وفوائده ومراحله.  
اأك��ر من 700 متدرب ومتدربة  ال��دورة  ا�شتفاد من هذه  وقد 
وم�شاركة  تفاعل  الرنامج  ختام  و�شهد  املجتمع،  �شرائح  كافة  من 

العديد من امل�شتفيدين. 
الإداري  التطوير  دع��م  �شل�شلة  �شمن  ال��رن��ام��ج  ه��ذا  وي��اأت��ي 

وتنمية املهارات وحت�شن بيئة العمل.  

وا�شلت بكلية العلوم والآداب باجلامعة يف حمافظة املجاردة اأعمالها 
�شمن مبادرة التميز يف التعلم الإلكرتوين التي مت اإطاقها موؤخًرا، 
وذل���ك م��ن خ���ال اإق��ام��ة ع���دد م��ن ال�����دورات وور�����س ال��ع��م��ل، التي 

ت�شتهدف طالبات الكلية واأع�شاء هيئة التدري�س فيها. 
الدكتورة  ب��امل��ج��اردة  والآداب  العلوم  كلية  عميدة  واأو���ش��ح��ت 
وال�شابع  ال�شاد�س  الأ�شبوعن  يف  قدمت  امل��ب��ادرة  اأن  ال�شهري  مها 
دورة يف  �شملت  والتي  وال��ور���س،  ال���دورات  ع��دًدا من  انطاقها  من 
امل��ق��ررات  يف  دورة  اإل��ى  اإ�شافة  الرقمي،  املحتوى  واإن��ت��اج  الت�شميم 
الإلكرتونية، وكذلك ور�شة اأدوات تقييم اأداء ع�شو هيئة التدري�س. 
ا تقدمي دورة  كما بينت ال�شهري اأنه مت يف الأ�شبوع ال�شابع اأي�شً
يف التفاعل ال�شفي الإلكرتوين، ودورة التخطيط لقيا�س خمرجات 
التعلم لاختبارات الإلكرتونية من خمازن الأ�شئلة لأع�شاء هيئة 

لتوجيه  ب��ورد  الباك  خفايا  ور���س  �شل�شلة  اإل��ى  اإ�شافة  التدري�س، 
الطالبات وحتفيزهن نحو التميز. 

من  الكلية  حر�شت  التعليمية  العملية  �شر  �شمان  وح���ول 
اإع��داد تقارير عن  خال مبادرة التميز يف التعلم الإلكرتوين على 
وذلك  ب��ورد،  الباك  اأدوات  مع  التدري�س  هيئة  ع�شو  تفاعل  مدى 
الباك  الدخول على �شفحاتهم يف  ا�شتخدام �شاحية  من خال 
وح�شرها،  الأدوات  تفعيل  يف  وال�شعف  القوة  نقاط  وحتديد  ب��ورد 
وو�شع حماور للتطوير والتح�شن، من خال و�شع خطة حتفيزية 

لاأع�شاء للتطوير واإكمال النواق�س. 
يذكر اأن املبادرة ت�شتعن بلجنة حتكيمية من الكلية واجلامعة، 

وذلك لتحكيم الدرو�س النموذجية وحتديدها.

الدكتور علي بن  بتكليف  ��ا  اإداريًّ ق��راًرا  ال�شلمي  الدكتور فالح بن رج��اء اهلل  الأ�شتاذ  اأ�شدر معايل رئي�س اجلامعة 
ا على �شحيفة اجلامعة »اآفاق«.  عبداهلل اآل زهر القحطاين م�شرًفا عامًّ

وعر الدكتور القحطاين عن �شكره ملعايل رئي�س اجلامعة على هذه الثقة، اآما اأن يقدم ما ي�شهم يف تطور 
اأهم  اإحدى  املا�شية ب�شفتها  الفرتة  ال�شحيفة خال  التي حققتها  باملنجزات  الطموح، م�شيًدا  ال�شحيفة ويحقق 

ال�شحف والإ�شدارات الإعامية يف اجلامعات ال�شعودية.
يذكر اأن الدكتور علي القحطاين ميلك خرة وا�شعة وطويلة يف املجال الإعامي، و�شبق اأن تقلد العديد من املهام 
يف هذا املجال، وهو اأ�شتاذ م�شاعد يف ق�شم الإعام والت�شال بكلية العلوم الإن�شانية، وحا�شل على درجة الدكتوراه يف 

تخ�ش�س الت�شال والإعام اجلماهري من جامعة هاورد يف وا�شنطن دي �شي بالوليات املتحدة الأمريكية.

ًّ

البنا و�شهدت  املدرب املهند�س حممد �شعد 
اجلامعة  من�شوبي  م��ن  جمموعة  ح�شور 
الإداري�������ن مت��ث��ل ك��اف��ة وح�����دات اجل��ام��ع��ة 
خمرجات  �شياغة  �شيتم  كما  التنظيمية، 
ال���ور����س يف تقرير  ال��ور���ش��ة وغ���ره���ا م���ن 
لا�شرت�شاد  املعنية  اجل��ه��ات  على  يعر�س 
به يف بناء م�شروع خطة التدريب وتطوير 

القدرات لعام 2021م.

ً

توا�شل عمادة التعلم الإلكرتوين باجلامعة تقدمي 
اإح�شائيات  اأظهرت  حيث  الإلكرتونية،  خدماتها 
الف�شل  يف  الدرا�شة  من  التا�شع  لاأ�شبوع  العمادة 
 12879 ت�شجيل  1442ه������،  اجل��ام��ع��ي  ل��ل��ع��ام  الأول 
افرتا�شية  حما�شرة  و14926  افرتا�شية،  جل�شة 

م�شجلة.   
ف��ي��م��ا اأو�����ش����ح ع��م��ي��د ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين 
قدمت  العمادة  اأن  جبلي  نايف  الدكتور  باجلامعة 
من�شة  ع���ر  وال����ن����دوات  الج��ت��م��اع��ات  م���ن   1127
zoom، وذلك بواقع 8446 �شاعة و16819 م�شارًكا، 
دورات  تقدمي  على  ا  اأي�شً العمادة  حر�س  م��وؤك��ًدا 
للطاب  الإل��ك��رتوين  التعلم  اآليات  حول  تثقيفية 

والطالبات.  
كذلك قدمت عمادة التعلم الإلكرتوين �شمن 
الإلكرتوين  للتعلم  الإر�شادية  الأدل��ة  يف  جهودها 
هيئة  لأع�����ش��اء  العربية  باللغة  اإر���ش��ادي��ن  دليلن 

لفيديوهات  امل�شاهدات  ع��دد  بلغت  كما  التدري�س، 
 912.884 الأول  الأ���ش��ب��وع  ب��داي��ة  م��ن  ق��ن��اة متكن 

م�شاهدة، بواقع 4.298.8 �شاعة.     
يذكر اأن العمادة قدمت خال الأ�شبوع التا�شع 
فنيًّا  دعًما   112 فني متثلت يف  دعم  ا خدمات  اأي�شً
ع��ر ال��ه��ات��ف، و197 ع��ن ط��ري��ق ال��وات�����س اآب، و25 
بريًدا   11 اإل��ى  اإ�شافة  ال��ع��م��ادة،  م��ن خ��ال مكتب 
هيئة  اأع�شاء  لدعم   %55 بواقع  وذل��ك  اإلكرتونيًّا، 
التدري�س، و45% لدعم الطاب والطالبات، اإ�شافة 
 live و   zoom ال����  ع��ر خ��دم��ت��ي  دع��ًم��ا  اإل����ى 40 

.Chat
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الجامعة توقع اتفاقية لرعاية ودعم مجالتها 
العلمية مع الناشر الدولي )إيمرالد( 

الجامعة تطلق فعاليات الملتقى التثقيفي الرياضي 
الثاني للطالبات 

وقعت اجلامعة ممثلة يف وكالة اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث 
اتفاقية  م���وؤخ���ًرا  العلمية  واجل��م��ع��ي��ات  امل��ج��ات  ووح����دة  العلمي 
م�شرتكة ل��رع��اي��ة ودع���م ع��دد م��ن جم��ات اجل��ام��ع��ة م��ع النا�شر 
الدويل )اإميرالد(، حيث �شملت املجات املدعومة جملة اجلامعة 
ل��ل��درا���ش��ات ال��ل��غ��وي��ة، وجم��ل��ة امل���ال والأع���م���ال، وجم��ل��ة ال����رواد يف 

الهند�شة والبيئة املبنية.  
وتاأتي التفاقية �شمن عدد من املبادرات التي اأطلقتها الوكالة 
بهدف دعم اأوعية الن�شر العلمية اخلا�شة باجلامعة، لتكون جمات 
جميع  يف  الباحثن  خلدمة  وذل��ك  دول��ًي��ا،  وم�شنفة  نوعية  علمية 
ا من خال  اأي�شً الوكالة  لتحقق  والإن�شانية،  العلمية  التخ�ش�شات 
ال�شادرة  العلمية  املجات  من   %50 ن�شبة  تكون  اأن  التفاقية  هذه 
من جامعة امللك خالد عر نا�شرين دولين، مما ي�شهم يف ان�شمام 
ال�شنوات  غ�شون  يف  العاملية  ال��ب��ي��ان��ات  ل��ق��واع��د  اجل��ام��ع��ة  جم��ات 

الثاث القادمة. 
ال����دويل )اإمي����رال����د( م��ن دور الن�شر  ال��ن��ا���ش��ر  ف��ي��م��ا ي��ع��ت��ر 
والرقي  العلمية  املجات  دعم  يف  متخ�ش�س  وهو  عاملًيا  العريقة 

بها �شريًعا حتى ت�شبح موؤهلة لان�شمام للمجات العلمية ذات 
 %90 يقارب   ما  اأن  بالذكر  اجلدير  وم��ن  عاملياً،  العلمي  التاأثر 
من املجات التابعة للنا�شر )اإميرالد( توجد يف قاعدة البيانات 

 .)ISI(  العاملية املعروفة
واأو����ش���ح امل�����ش��رف ع��ل��ى وح���دة امل��ج��ات واجل��م��ع��ي��ات العلمية 
باجلامعة الدكتور عبداهلل بن عاي�س ع�شري اأن التفاقية ت�شمل 
ت��ق��دمي دع���م ت��ق��ن��ي وف��ن��ي ك��ام��ل ل��ل��م��ج��ات العلمية امل�����ش��م��ول��ة يف 
باآليات  للتعريف  تخ�ش�شية  عمل  ور���س  تقدمي  وكذلك  التفاقية، 
منها  لي�شتفيد  �شنوياً  اجلامعة  داخ��ل  تقام  امل�شنف  العلمي  الن�شر 

الباحثون واملهتمون من من�شوبي اجلامعة. 
ي�شار اإلى اأن م�شروع تطوير املجات العلمية باجلامعة يتوقع 
كامل  تد�شن   2020 احل��ال��ي��ة  امل��ي��ادي��ة  ال�شنة  نهاية  ي�شتكمل  اأن 
من  وذل��ك  العلمية،  واجلمعيات  املجات  بوحدة  اخلا�شة  املبادرات 
املجات  عاملية جلميع  معاير  ذات  اإلكرتونية  مواقع  اإن�شاء  خال 
العلمية، وت�شميم برنامج للتحرير واإدارة املجات العلمية، وكذلك 

اإعداد دليل اإر�شادي متكامل لإن�شاء املجات العلمية باجلامعة.

اأطلقت وكالة عمادة �شوؤون الطاب باجلامعة للخدمات 
ال��ط��ال��ب��ات،  ال��ري��ا���ش��ي��ة ب�شطر  ال��ط��اب��ي��ة والأن�����ش��ط��ة 
للطالبات،  الثاين  الريا�شي  التثقيفي  امللتقى  فعاليات 
م�شابقات يف  ت�شم  والتي  الإن��رتن��ت،  �شبكة  وذل��ك عر 
من  ع��دد  اإل��ى  اإ�شافة  والذهنية،  اجل�شدية  الريا�شات 

ور�س العمل. 
للخدمات  الطاب  �شوؤون  عمادة  وكيلة  واأو�شحت 
الطابية والأن�شطة الريا�شية الدكتورة �شاحلة اأحمد 
ع�شري، اأن امللتقى يطلق فعالياته بتحدي امل�شي والذي 

ا يق�شي باإن�شاء »وحدة املحا�شبة  اأ�شدر معايل رئي�س اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�شلمي قراًرا اإداريًّ
ال�شريبية« بالإدارة العامة للموارد الذاتية، وذلك لتطوير ال�شيا�شة املحا�شبية ال�شريبية وما يتعلق بح�شاب �شريبة 

القيمة امل�شافة لاإدارة العامة للموارد الذاتية واجلهات التابعة لوكالة اجلامعة لاأعمال والقت�شاد املعريف.
واأو�شح وكيل اجلامعة لاأعمال والقت�شاد املعريف الأ�شتاذ الدكتور عبداللطيف بن اإبراهيم احلديثي اأن الوحدة 
تعمل على مواكبة اأف�شل املمار�شات يف اإدارة وتطوير الإجراءات املحا�شبية املتعلقة ب�شريبة القيمة امل�شافة وفًقا للوائح 
واأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بال�شكل الذي يحقق الأهداف املالية وي�شمن �شامة الإجراءات املحا�شبية طبًقا 

للمعطيات احلالية وامل�شتقبلية للجامعة، مقدًما �شكره ملعايل رئي�س اجلامعة على دعمه يف اإن�شاء هذه الوحدة. 
من جهته ذكر امل�شرف العام على الإدارة العامة للموارد الذاتية الأ�شتاذ حممد بن عو�س ال�شهراين اأن الوحدة 
اإجراء كافة املعاجلات ال�شريبية للتوريدات اخلا�شعة لل�شريبة وا�شتقبال ال�شتف�شارات املختلفة جلهات  اإلى  تهدف 
والإف�شاح  الإدخ���ال  عمليات  ومتابعة  ال�شريبي  النظام  يف  الت�شجيل  ع��ن  م�شوؤولة  و�شتكون  ال�شاأن  بهذا  اجلامعة 

والتح�شيل لل�شرائب امل�شتحقة املختلفة.

الجامعة تنشىء وحدة للمحاسبة الضريبية باإلدارة 
العامة للموارد الذاتية  

تكليف الدكتور عبداإلله مايت مديرًا تنفيذيًّا لشركة 
وادي أبها للتطوير واالستثمار التجاري بالجامعة

ال�شلمي  بن رجاء اهلل  فالح  الدكتور  الأ�شتاذ  رئي�س اجلامعة  اأ�شدر معايل 
ا  ��ا بتكليف الدكتور عبدالإله بن حممد مايت مديًرا تنفيذيًّ قراًرا اإدارًيّ

ل�شركة وادي اأبها للتطوير وال�شتثمار التجاري باجلامعة ، اإ�شافة 
اإلى عمله. 

هذه  على  اجلامعة  رئي�س  ملعايل  وتقديره  �شكره  مايت  ورف��ع 
وا�شتثمار  اإدارة  العمل على  التوفيق والعون يف  �شائًا اهلل  الثقة، 

املبادرين  ورعاية  الوطنية  امل�شاريع  مل�شلحة  اجلامعة  اأوقاف 
وامل��ب��ت��ك��ري��ن لإط����اق م�����ش��اري��ع رائ�����دة، وك��ذل��ك احت�شان 

املتوافرة  املعطيات  من  لا�شتفادة  املبادرات  من  العديد 
مبنطقة ع�شر.

ال��دك��ت��ور ع��ب��دالإل��ه م��اي��ت حا�شل على  اأن  ي��ذك��ر 
جمال  يف  الكهربائية  الهند�شة  يف  ال��دك��ت��وراه  درج���ة 
للعلوم  ع���ب���داهلل  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  م���ن  ال��ن��ان��و  ت�شنيع 
الهند�شة  بق�شم  م�شاعًدا  اأ���ش��ت��اًذا  ويعمل  والتقنية، 

الكهربائية باجلامعة.

�شتتم فيه املناف�شة ب�شكل اإلكرتوين من خال تطبيقات 
املت�شابقات،  جلميع  ال�����ش��ام��ة  م��ب��داأ  لتحقيق  رق��م��ي��ة 
���ش��اك��رة ك��ل م��ن ���ش��ارك و���ش��اه��م يف اإق��ام��ة وتنظيم هذا 

امللتقى. 
ا ور�شتي عمل تتناول مو�شوع  كما ي�شم امللتقى اأي�شً
الريا�شة وجودة احلياة، والتغذية ال�شحية للريا�شين، 
اإ�شافة اإلى م�شابقات خا�شة بالريا�شات الذهنية وذلك 

بالتعاون مع نادي الألعاب الإلكرتونية باجلامعة.  
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محاضرة وورش عمل منوعة بكلية العلوم بأبها 
ال�شابع  امل�شتوين  يف  الطالبات  لدعم  عمل  ور�شتي  باأبها  العلوم  بكلية  املجتمع  خدمة  وح��دة  اأقامت 
والثامن هدفت اإلى تعزيز مهارات البحث العلمي، وجاءت الور�شة الأولى بعنوان:  »التخرج من الغاف 
ال�شهراين بح�شر 17 طالبة، وتناولت  الأ�شتاذة منى عبدالعزيز  املحا�شرة  املناق�شة« قدمتها  اإلى يوم 

الور�شة اأهمية البحث العلمي و�شرورة التقان يف جمع املادة العلمية واإخراجها. 
وقدمتها  التخرج«  بحث  وتن�شيق  اإع���داد  واأدوات  »م��ه��ارات  عنوان  حتت  الثانية  الور�شة  واأقيمت 
الدكتورة �شارة علي الظلماين وا�شتمرت �شاعتن بح�شور 10 طالبات، وتناولت الور�شة اأهمية البحث 

العلمي، والأدوات التي ت�شاعد على جودة اإخراجه، ومهارات اإعداده وتن�شيقه. 
كما قدمت الوحدة ور�شة عمل بعنوان »املواطن الرقمي« قدمتها الوكيلة الإدارية باإدارة الرتبية 
وموظفات،  تدري�س  هيئة  ع�شو   15 بح�شور  الغامدي  �شهر  الأ�شتاذة  ع�شر  تعليم  ب���اإدارة  اخلا�شة 
وتناولت  حماور الور�شة معنى املواطنة الرقمية وعاقتها بالأمن ال�شيراين  ودوروهما يف حتقيق 
والأم��ن  ال�شيرانية  واجل��رائ��م  ال�شيراين  الف�شاء  مثل  بها  املت�شلة  والق�شايا    ،2030 روؤي��ة  اأه��داف 
لها،  الت�شدي  وطرق  املعلوماتية  اجلرائم  واأن��واع  الإلكرتونية  الهجمات  املدربة  وعر�شت  املعلوماتي، 

واأدوات الإباغ عن اجلرمية املعلوماتية. 
كما نظمت الوحدة ور�شة عمل بعنوان »مهارات الإر�شاد الأكادميي لأع�شاء هيئة التدري�س«  قدمتها 
من�شقة الإر�شاد الأكادميي الدكتورة مرمي حممد طوهري بح�شور 17 من اأع�شاء هيئة التدري�س من 

حما�شرات ومعيدات. 
من جانب اآخر اأقامت الوحدة حما�شرة بعنوان »فوائد واأ�شرار الإنرتنت«  قدمتها الدكتورة اأ�شماء 

عبد املنعم الفرت بح�شور 17 متدربة ما بن موظفة وطالبة. 

والمجتمع  واآلداب  العلوم  بكليتي  دورات  ثالث 
برجال ألمع 

عبير المقصودي 

تاأتي  ال��دورات التدريبية موؤخرا، والتي  اأملع عدد من  العلوم والآداب واملجتمع برجال  نظمت كليتي 
الإلكرتوين  التعلم  وح��دة  نفذت   الكلية، حيث  تنظمها  التي  التدريبية  ال��دورات  �شل�شلة من  �شمن 
وذلك  علي  حممد  فاطمة  الدكتورة  الوحدة  رئي�شة  اإ�شراف  حتت  افرتا�شية  تدريبية  دورة  بالكلية 
بعنوان »حتديات التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا«، قدمتها املدربة اآمنة جريل اأبو ن�شيب، 

بح�شور 34 طالبة. 
واأهم  الراهن،  الوقت  يف  التعليمية  للعملية  ودعمه  الإلكرتوين  التعليم  مفهوم  ال��دورة  وتناولت 
مكان  اأي  يف  التعليمية  امل���ادة  اإل��ى  الو�شول  و�شهولة  التقومي  ط��رق  وت��ن��وع  التكلفة  كقلة  خ�شائ�شه  
وزمان، واأنواعه التي تنق�شم اإلى متزامن وغر متزامن ومدمج، واأدوات كل نوع واإيجابياته و�شلبياته، 
و�شروط جناح التعليم الإلكرتوين، ومعاير جودة براجمه، وت�شنيفه، ومعوقاته، وطرق التغلب عليها، 
ودور املعلم واملتعلم فيه، وطرق توظيف التعليم الإلكرتوين يف عملية التدري�س، وخ�شائ�س املدر�شة 

الإلكرتونية. 
ونفذ ق�شم اللغة الإجنليزية دورة تدريبية افرتا�شية حتت عنوان »ملحة عامة عن اختبار الآيلت�س« 
حتت اإ�شراف من�شقة البحث والتعليم العايل بالق�شم  الدكتورة �شازيا تب�شم وقدمتها الأ�شتاذة بق�شم 
طالبات  من  طالبة   202 بح�شور  الفرتا�شية  الف�شول  نظام  عر  عثمان  �شائمة  الإجنليزية  اللغة 

امل�شتوى ال�شابع والثامن. 
وهدفت الدورة اإلى تعريف الطالبات واإعطاوؤهن فكرة عامة عن هذا الختبار الذي يعتر اإثبات 
لكفاءة الطاب يف اللغة الإجنليزية؛ من خال عدة حماور كتو�شيح اأ�شباب �شرورة معرفة الطالبات 

به، واأنواعه، وم�شتوياته، وطبيعة امل�شاكل التي تواجههن اأثناء الختبار. 
وبداأت الدورة بتعريف الطالبات باختبار الآيلت�س، وذكر نوعيه، واملوا�شيع التي يركز عليها كل نوع، 
اللغة  اإتقان مهارات  لقيا�س م�شتوى  التي يغطيها هذا الختبار  الأربعة  نوع، واجلوانب  واملتقدمن لكل 
الإجنليزية. اإذ ف�شلت يف ترتيب هذه املهارات بناًء على مقايي�س اختبار الآيلت�س عامليا، والوقت املخ�ش�س 
لكل مهارة، وعدد الأ�شئلة، ونوعها، وطريقتها يف كل ق�شم، وال�شعوبات التي تواجه الطالبات اأثناء اختبار 

كل مهارة، ثم قدمت بع�س احللول والن�شائح التي ت�شاعد على جتاوزها. 
و�شددت الأ�شتاذة �شائمة اأثناء الدورة على �شرورة املمار�شة والتدريب املكثف قبل الختبار بالإ�شافة 
اإلى ال�شتذكار والدرا�شة الذاتية؛ باعتباره عامل مهم لتجاوز الآيلت�س بنجاح،  ويف نهاية الدورة قامت 
بعر�س عدد من كتب الآيلت�س املفيدة التي ميكنهن اقتناءها للتح�شر وال�شتعداد اجليد له، ثم مت طرح 

عدد من الأ�شئلة وال�شتف�شارات والرد عليها. 
الإلكرتوين  الريد  »ر�شائل  بعنوان  افرتا�شية  تدريبية  دورة  املعلومات  نظم  ق�شم  نفذ  جانبه  من 
الت�شيدية« قدمتها  ع�شو هيئة التدري�س بالق�شم الأ�شتاذة فاطمة الأحمد عر نظام الف�شول الفرتا�شية 

وذلك  حتت اإ�شراف رئي�شة الق�شم الدكتورة غاندي وا�شتهدفت عموم الطالبات بالكلية. 
اأكر  اأو اخل��داع الإلكرتوين الذي يعتر واح��دا من  اإلى تعريف الطالبات بالت�شيد  ال��دورة  وهدفت 
تقنيات الهجوم ال�شيراين انت�شارا، وو�شائل الت�شيد، وكيف يتم، وطرق جتنبه؛ حيث بداأت  املدربة باإعطاء 
فكرة عامة عن الت�شيد �شواًء عن طريق الريد الإلكرتوين التي تعد الأكر انت�شارا، اأو الر�شائل الن�شية، 
اأو الإعانات، اأو غرها من الو�شائل؛ اإذ ي�شكل املهاجم يف جميع احلالت كيانا اأو �شركة مرموقة، ويظهر 

وكاأنه م�شدر موثوق مما يوؤدي اإلى الوقوع يف �شباكه. 
معلوماته  على  واحل�����ش��ول  امل�شتخدم  ك��خ��داع  الت�شيد؛  هجمات  و�شائل  ذك��ر  يف  ذل��ك  بعد  وف�شلت 
ال�شخ�شية التي ي�شتخدمها املهاجم لحقا يف اخرتاق نظامه اأو بريده الإلكرتوين؛ وذلك بتوجيهه عر 
اأو  اإدخال معلوماته ال�شخ�شية؛ كا�شم امل�شتخدم وكلمات املرور،   اإلى مواقع ويب مزيفة تطلب  الروابط 

معلومات بطاقته الئتمانية،  اأو رقم ح�شابه البنكي. 
بعد ذلك ذكرت و�شيلة اأخرى من و�شائل الت�شيد التي تتم عن طريق اقناع امل�شتخدم بال�شغط على 
الروابط كاأداٍة لتنزيل برامج وملفات �شارة غالباً ما تكون على هيئة ملفات م�شغوطة، والهدف من هذا 
ثم  ال�شابق.  النوع  يف  كما  ال�شخ�شية  امل�شتخدم  بيانات  جمع  ولي�س  الكمبيوتر،  جهاز  اخ��رتاق  هو  النوع 
ذكرت و�شيلة احتيال اأخرى ي�شتغل من خالها املهاجمن الأو�شاع احلالية لبع�س الدول ويطلبون جمع 
الترعات اأو يقومون باإقناع امل�شتخدم اأن يكون طرفا يف اإي�شال الترع للجهات املعنية بهدف احل�شول على 
ح�شابه البنكي. وبعد ذكر هذه الو�شائل والإ�شهاب فيها، مت عر�س فيديو توعوي تو�شيحي لكيفية تنفيذ 

هذه الهجمات ال�شيرانية وو�شائلها. 
ثم تطرقت املدربة اإلى ذكر بع�س الو�شائل التي ت�شاعد يف احلماية من مثل هذه الهجمات، ودعت 
التي  اأو تلك  ب�شكل عاجل،  الفورية لتنفيذ مهمة ما  التي تطلب ال�شتجابة  للر�شائل  بعدم ال�شتجابة 
توجه حتية ب�شكل عام دون حتديد ل�شم امل�شتخدم اأو هويته، اأو الر�شائل التي حتتوي على اأخطاء اإمائية 
وا�شتخدام و�شائل  لها،  امل�شتمر  والتحديث  تثبيت تطبيقات احلماية  �شددت على �شرورة  ونحوية. كما 
الر�شائل،  التجاوب مع مثل هذه  الهجمات وعدم  بهذه  الوعي  نبهت على �شرورة  حماية متعددة. كما 
وعدم ال�شغط على الروابط املجهولة؛ حيث اإن غالبية املوؤ�ش�شات واجلهات املوثوقة ل تطلب مثل هذه 
املعلومات ال�شخ�شية عن طريق الإمييل. واأو�شت يف نهاية الدورة ببع�س اخلطوات املفيدة للتعامل مع 

مثل هذه الروابط، واأكدت على �شرورة واإباغ اجلهات املخت�شة عند تلقي هذه الر�شائل.
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محمد الجائزي،
عهود عبدالرحمن 

للفرد  ُي��ت��ي��ح  ال��ّل��غ��ات  ت��ع��ّل��م  اإّن   
ال��ّت��ع��رف اإل����ى ث��ق��اف��ات ج��دي��دة، 
ومُي���ّك���ن���ه م���ن ت���ب���ادل اخل����رات 
الآخ��ري��ن،  وامل��ع��رف��ة بينه وب���ن 
بهذا  خالد  امللك  جامعة  اهتمت 
الأمر، ومتت املوافقة على اإن�شاء 
بكلية  احل���ي���ة(  )ال���ل���غ���ات  ق�����ش��م 
اللغات والرتجمة، ولكي ن�شتبن 
اأه��م��ي��ة ه����ذا امل���و����ش���وع ، اأج����رت 
���ش��ح��ي��ف��ة »اآف���������اق« ا���ش��ت��ط��اع��اً 
ال��ط��اب  م��ن  ع���دد  م��ع  �شحفياُ 
راأي  ث��م وقفت على  والأ���ش��ات��ذة، 
وال��رتج��م��ة  ال��ل��غ��ات  كلية  عميد 

..فماذا قالوا لنا؟
 

ــج  ــرام ــب ــي ال ــف فـ ــع ض
المقدمة

ال�شمراين  عبداهلل  طالب  يقول 
اللغات  بكلية  ال�شابع   بامل�شتوى 
ل��غ��ات  اإ����ش���اف���ة  اإن  وال���رتج���م���ة، 
اأخرى للكلية اأمر مهم، وخا�شة  
اللغة ال�شينية؛ كونها لغة مهمة 
للتعامات القت�شادية مع دولة 
ال�شن ، فيما اب��داأ عدم ر�شائه، 
م���ن ���ش��ع��ف ال���رام���ج امل��ق��دم��ة،  
اأخ��رى،  لغات  لتعليم  الكلية  من 

متوقٍع منها التطور يف القادم.
 واأب�������دى ال���ط���ال���ب ���ش��ل��ط��ان 
ال��ق��ح��ط��اين  ب��امل�����ش��ت��وى ال��ث��اين 
ب���ك���ل���ي���ة ال����ل����غ����ات وال����رتج����م����ة، 
اأخ��رى،  لغات  لإ�شافة  تطلعاته 
على راأ�شها ال�شينية وال�شبانية، 
العمل  الكلية  اإدارة  م��ن  ومت��ن��ى 
برامج  وا�شتحداث  تطوير  على 

لتعليم عدة لغات.
 واأك�����د ط��ال��ب ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات 
وال���رتج���م���ة اإب���راه���ي���م احل�����ش��ن 
النعمي بامل�شتوى الأول؛ متنياته 
اأخرى حدد منها،  لغات  باإ�شافة 
الإيطالية والفرن�شية والأملانية، 
ب��ق��ول��ه نتمنى  ال��ل��ق��اء؛  واخ��ت��ت��م 
ت���ط���وي���ر ب����رام����ج ال��ت��ع��ل��ي��م ع���دة 

في استطالع عن أهمية تعلم اللغات
مطالبات من الطالب واألساتذة باستحداث برامج لتعليم اللغات العالمية الحية

عميد كلية اللغات والترجمة:
استحدثنا قسم للغات الحية وجائحة كورونا عطلت حركتنا

طالبناطالبنا

لغات.
رضاء عن 

الصينية والفرنسية 
طالبة  اأع��رب��ت  ال�شياق  ذات  ويف 
ال���ل���غ���ات وال���رتج���م���ة ب��امل�����ش��ت��وى 
نا�شر؛ عن رغبتها  رزان  ال�شابع 
كونها   ، ال�شينية  اللغة  باإ�شافة 
امل�شتقبل،  يف  مهمة  �شتكون  لغة 
واأ����ش���اف���ت اأن����ه ل ي��وج��د ب��رام��ج 
ت��ع��ل��ي��م ل���ل���غ���ة الإجن����ل����ي����زي����ة يف 

اجلامعة.
طالبة  �شعيد  �شمر  واأ���ش��ارت 
ال�شابع؛  امل�����ش��ت��وى  ال��ل��غ��ات  كلية 
اللغة الفرن�شية، بعد  اأهمية  اإيل 
ال�شعودية  ع��اق��ة  اأ���ش��ب��ح��ت  اأن 
بفرن�شا قويه؛ لكي تكون هنالك 
ح���ل���ق���ة و�����ش����ل ب����ن ال���ث���ق���اف���ات، 
ال�����ش��ورة امل�شرفة  ال��غ��رب  ي���رى  
وامل�شرقة، من ح�شارتنا وهويتنا 

الإ�شامية.
 

البد من برامج جديدة
ع���ر الأ����ش���ت���اذ ع��ل��ي ال��ق��ح��ط��اين 
امل�����ح�����ا������ش�����ر ب����ك����ل����ي����ة ال����ل����غ����ات 
وال��������رتج��������م��������ة، ع��������ن اأه�����م�����ي�����ة 
ا�شتحداث برامج جديدة ب�شكلها 
ال���ع���ام مل��واك��ب��ة ال���ع���امل امل��ت��ق��دم، 
واأ����ش���اف ب���اأن���ه ل ب���د م���ن و���ش��ع 
اللغة  اإت��ق��ان  يف   ت�شاهم  ب��رام��ج 
الإجنليزية اأول، كتابة وحتدًثا. 

واأ������ش�����ار ال�����ى اأه���م���ي���ة ت��ع��ل��م 
ع���������دد م���������ن  ال�����ل�����غ�����ات م���ن���ه���ا؛ 
جلوانبهما  وال�شينية  الفرن�شية 
الج����ت����م����اع����ي����ه، وال����ث����ق����اف����ي����ه، 
الإ�شبانية  واأي�شا  والقت�شادية، 
كونها ت�شهم يف التوا�شل مع جزء 
كبر من العامل، فجميع الدول 

الاتينية تتحدث الإ�شبانية.

استدراك
..ووقفة

الأ��������ش�������ت�������اذ  وي��������������رى   
ق�����ش��م  اأن  ال���ق���ح���ط���اين 
ال���ل���غ���ة الإجن����ل����ي����زي����ة، 
ي���ح���ت���اج اإل�������ى ت��ط��وي��ر 

ك�����ش��ر  اأن  اإيل  وي�������ش���ر  اأك��������ر، 
لي�س  ج��دي��ده؛  لغة  تعلم  ح��اج��ز 
اإدراج  بالق�شم، كما متنى  مفعًا 
ت��خ�����ش�����س اخل���ط���اب���ة والن�������ش���اء  
طالب  لكل  مهم  لأن��ه  بالق�شم،  
ع��ل��ى ح���د و���ش��ف��ه، م��و���ش��ح��اً اأن 
لغات  تعلم  ال��ط��اب على  اإق��ب��ال 
ب�شرطن هما؛  جديده، مرتبط 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اجل����ي����دة، و 
جمال  وفتح  التعلم،  يف  احل��ري��ة 

النقا�س،  واحلوار ب�شكل فعال.

اللغات وتوثيق العالقات
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا؛ ت��وؤك��د الأ���ش��ت��اذة 
بكلية  حما�شرة  احل��ايف  عزيزة 
ال��ل��غ��ات وال���رتج���م���ة؛ ب����اإن تعلم 
ل��غ��ات ج���دي���دة؛ ت��ت��ي��ح ال��ف��ر���ش��ة 
خمتلف  ب��ن  ال��ع��اق��ات  لتوثيق 
الثقافات، اجتماعياً، اأو اقت�شادياً 
ك�����ش��ف��ت عن  ف��ي��م��ا  ���ش��ي��ا���ش��ي��اً،  اأو 
املنا�شبة؛  ال��ل��غ��ات  اخ��ت��ي��ار  ط���رق 
تتطلب  فهي  بتدري�شها  للقيام 
حت��دي��د ال���ه���دف م���ن درا���ش��ت��ه��ا، 
كاختيار لغة اأقوى دولة �شناعيا 
ً وجتارياً واقت�شادياً وعلمياً، من 
اأج����ل ال��ُت��ع��رف ع��ل��ى الب��ت��ك��ارات 
والخ�������������رتاع�������������ات احل�����دي�����ث�����ة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ف���ال���دول  التي 
ت�شتحق اأن ُتدّر�س لغتها  كال�شن 

واليابان واأملانيا ورو�شيا.

جيل ذكي..
احلايف  عزيزة  ال�شتاذة  وقالت 
اإن لأبناء هذا اجليل رغبة قوية، 
وثقافات  ج��دي��دة،  لغات  تعلم  يف 
بدرجة  يتمتعون  فهم  خمتلفة،  
ع��ال��ي��ة م���ن ال���ذك���اء، واأ���ش��ب��ح��ت 
و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي،  

اإحدى العوامل التي و�شعت اآفاق  
الرغبة  وزي��ادة  لديهم،   املعرفة 
يف تعلم لغات جديده، حتى ولو 
كان ب�شكل �شطحي، للتمكن  من 
التوا�شل ب�شكل جيد، مع كل ما 

يجذب اهتمامهم.

 مراعاة سوق العمل 
وي���ق���ول ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل بن 
ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  م��ل��ه��ي  اآل  م���ف���رح 
اللغات والرتجمة؛ اأن  ا�شتحداث 
اأي ب���رام���ج ت��ع��ل��ي��م ل��غ��ة اأخ����رى، 
ه��ن��اك اأم����ور ي��ح��ب اأن ت��وؤخ��ذ يف 
الع��ت��ب��ار؛ وم��ن��ه��ا اح��ت��ي��اج �شوق 
العمل، وفر�س العمل خلريجي 
يجب  وه���ذان   ، التخ�ش�س  ه��ذا 
اتباعهما عند ا�شتحداث اأي لغة.
اأن  ال�����ى  م��ل��ه��ي  اآل  واأ������ش�����ار 
اجل���ام���ع���ات ال�����ش��ع��ودي��ة، ل��دي��ه��ا 
العديد من برامج تعليم اللغات،  
وغالبيتها مل توؤخذ يف العتبار؛ 
ول��ذل��ك ي��ت��ف��اج��وؤون ب��ع��دم توفر 

تخ�ش�شاتهم يف �شوق العمل.

العقبات اإلدارية 
ملهي  اآل  بن  ال�شياق؛  ذات  ويف 
اإن  ا���ش��ت��ح��داث ب��رام��ج ج��دي��ده، 
مي���ر ب��ال��ع��دي��د م���ن الإج������راءات 
الإداري���ة والأك��ادمي��ي��ة، ومعاير 
تاأخذ  التعليم؛  وزارة  و�شعتها 
ال��وق��ت، ومت��ر من  الكثر م��ن 
قبل  متعددة،  جمال�س  خ��ال 
اإقرارها، من املجال�س  اأن يتم 
اجل��ام��ع��ي��ة واع���ت���م���اده���ا من 

وزارة التعليم.

توفير المعايير 
اأن  ع�����ب�����داهلل  دك�����ت�����ور  واأك���������د 

جانبيها،  م���ن  ح��ر���ش��ت  ال��ك��ل��ي��ة 
وب���ت���وج���ي���ه���ات م����ع����ايل رئ��ي�����س 
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ت��وف��ر امل��ع��اي��ر 
املطلوبة؛ لفتتاح اأي ق�شم يعنى 
بتدري�س اللغة الأجنبية؛ ومنها 
ت��وف��ر اأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ت��دري�����س 
م���وؤه���ل���ن،  ت���ك���ون ل��غ��ت��ه��م الأم 
تكون  اأو  امل�شتهلكة،  ال��ل��غ��ة  ه��ي 
مقاربة منها، وهذا ي�شكل عقبة 
ب�شكل  اجل���ام���ع���ة،  اأم������ام  ك���ب���رة 
عام، والكلية ب�شكل خا�س، حيث 
للتعاقد  امل��ت��اح��ة  ال��وظ��ائ��ف  اأن 
، وق��د تكون معدومة،  حم��دودة 
ول���ك���ن الأم�������ل م���ع���ق���ود، ب��ن��ظ��ام 
اجل���ام���ع���ات اجل����دي����دة، وال����ذي 
اأك��ر  جم��اًل  للجامعات  �شيتيح 

لتجاوز العقبات.

اللغات الحية 
اأن  واأو�������ش������ح دك����ت����ور ع����ب����داهلل 
)اللغات  ق�شم  الكلية  ا�شتحداث 
�شيكون مظلة  وال���ذي  احل��ي��ة(،  

 ، اأجنبية  لغة  لأي 
الكلية  ترى 

ما�شة  احل��اج��ة  اأن  واجل��ام��ع��ة؛ 
اإن�شاء  امل��واف��ق��ة، على  ل��ه، ومت��ت 
هذا الق�شم من املجال�س املعنية، 
اجل��ام��ع��ة،  جمل�س  اإيل  ورف��ع��ه��ا 
وبانتظار موافقة وزارة التعليم.

جائحة كو رونا!!!
 واأ�شاف باأنه متت املوافقة، على 
بكالوريو�س  برنامج  ا�شتحداث 
و���ش��ع  ال�������ش���ي���ن���ي���ة، ومت  ال���ل���غ���ة 
اخل���ط���ة ال���درا����ش���ي���ة وامل���واف���ق���ة 
عليها؛ من قبل املجال�س املعنية، 
وت���وق���ي���ع م����ذك����رات ت����ع����اون م��ع 
للم�شاعدة  ���ش��ي��ن��ي��ه؛  ج��ام��ع��ات 
يف اإط���������اق ه������ذا ال����رن����ام����ج ، 
ول��ك��ن ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ، اأث���رت 
ع��ل��ى ال���رن���ام���ج ب���ع���دم ال���ق���درة 
هيئة  اأع�شاء  مع  التعاقد؛  على 
تدري�س �شينين، الذي كان من 
خريجي  ي�شتقبل  اأن  امل��ف��رت���س 

الثانوية لهذا العام.  

برأيك ما هي أهم لغة ترغب 
في إدراجها كتخصص
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الفارس ريان هادي: 
مارست رياضة ركوب الخيل ولم يتجاوز عمري خمسة عشر ربيعًا  

إبراهيم الزين  

اأكد الفار�س يف مربط  نادي الو�شم 
مبدينة اأبها وطالب البكالوريو�س 
ريان  والت�شال  الإع��ام  تخ�ش�س 
وخر  ف�شل،  لها  اخليل  اأن  ه��ادي 
من اهلل على النا�س، وخا�شًة اخليل 
تعالى  اهلل  ميزها  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة، 
عن غرها من اخليول،  ت�شديقاً 
�شلى  امل�شطفى  ق���ول  ع��ل��ى  اأي�����ش��اً 
اهلل عليه و�شلم )اخليل معقود يف 
نوا�شيها اخلر الى يوم القيامة(، 
اأم��رن��ا،  ولة  ودع��م  اهتمام  ومبيناً 
لريا�شة  املا�شية  ال�شنن  مر  على 
ذلك  ج��اء  وتربية اخليل،  الوت���اد، 
م��ن خ���ال  احل���وار ال���ذي  اأج��رت��ه 

معه »اآفاق«. 

مع  بداياتك  كانت  كيف 
الفروسية  ؟ 

اآفاق،  يف  معكم  بالتواجد  اأ�شعد  اأنا 
ك����ان����ت ب���داي���ت���ي ج����ي����دة، م��دع��م��ة 
الكامل من قبل والدي  بالت�شجيع 
و اأخ��وت��ي - اط���ال اهلل اع��م��اره��م - 
واأنا يف اخلام�شة ع�شر  من عمري، 
ب���اإدخ���ايل يف دورات  ف��ه��م م���ن ق���ام 
ت��ع��ل��ي��م اأ���ش��ا���ش��ي��ات رك�����وب اخل��ي��ل،  
لك�شر حاجز اخلوف يف هذا املجال، 
اأول  م��ن  جلبوا يل  ه��م  اأن��ه��م  كما 
امتلكته،  ح�شان 
وه��������������و 

امل�شمى بغريب؛ فكان �شبب تعلمي، 
واإتقاين لريا�شة الفرو�شية. 

التي  ــخــيــل  ال ــدد  عـ كــم 
اقتنيتها؟  

م�����ش��رت��ي يف جم���ال  ام��ت��ل��ك��ت يف 
م��ن   )7( ال����ع����ري����ق  ال���ف���رو����ش���ي���ة  
اأرب��ع��ة  اإل  منها  يتبق  مل  اخل��ي��ول، 
ف��ق��ط، ف��ال��ث��اث��ة الأخ���ري���ات، بعت 

منها اثنن ، والثالث مات.  

لديك؟  الخيل  أجــمــل  مــا 
وكيف شعورك اتجاهه؟  

اأجملها و اأحبها لدي هو احل�شان 
»ورد �شلماآن« ل�شخامته، وتنا�شق 
ولذلك  عطائه،  ك��رة  و  ج�شمه، 
ق��ل��ة م���ا اآخ�����ذه ل���ل���رك���وب،  خ��وف��اً 
اأي  ي����ت����اأذى،  م���ن  اأن  ع��ل��ي��ه م���ن 
قطعة  اإل  اع��ت��ره  ول�شت  ���ش��يء، 

من ج�شدي.  

الفروسية وحب الخيل ماذا 
تقول عنها ؟  

عليه  اهلل  ���ش��ل��ى  ال���ر����ش���ول  ق����ال 
و�شلم )اخليل معقود يف نوا�شيها 
اخل��ر ال��ى ي��وم ال��ق��ي��ام��ة( وه��ذا 
اأهمية  ل��ك  ال��ك��رمي يبن  ال��ق��ول 
اخليل يف حياة فار�شها، و ف�شلها، 
القيامة،  ليوم  امل�شتمر  وخرها 
تعالى،  و  �شبحانه  اهلل  جعل  كما 
فيها خراً،  و فوائد كثرة، 
اأدوات  اأه�����م  م���ن  ف��ه��ي 
اجل��ه��اد يف 
ال������ق������رون 
 ، بقة ل�شا ا
و ل تزال 
ع�������ام�������ًا 
م�����ش��اع��داً 

يف 
ال���ت���دري���ب،  
ك���م���ا  و 
اأن���ه���ا 

اأح��������������������د 
و�����ش����اي����ا ال���ن���ب���ي 
ع���ل���ي���ه  اهلل  �����ش����ل����ى 
الأب��ن��اء،  لتعليم  و���ش��ل��م 
و ه���ن���اك م��ق��ول��ة ���ش��ه��رة 
للفر�شان تبن حبهم للخيل 
وه��ي ت��ق��ول )ل��و ���ش��األ��وين اإل��ى 
باخليل؟  متعلق  �شتبقى  متى 
اأعلم متى  �شيكون جوابي: ل 
���ش��وف اأم�����وت(؛ وه��ن��ا يتبن 
لنا، اأن حب اخليل وع�شقها، 
يف  اإل  ���ش��اح��ب��ه  ي����غ����ادر  ل 

مماته. 

؟   االوتاد  رياضة  عن  حدثنا 
وكيف بدأت ممارستها ؟  

ري��ا���ش��ة ال��ت��ق��اط الأوت�����اد، م��اأخ��وذة 
م��ن احل����روب ���ش��اب��ق��اً،  ف��ق��د ك��ان��وا 
ي�������ش���رب���ون )ي���ل���ت���ق���ط���ون( ال���وت���د 
احل������دي������دي،  امل�����غ�����روز ب�����الأر������س، 
لإ�شقاط خيام العدو فوق روؤو�شهم، 
���ش��واء ب��ال�����ش��ي��ف اأو ال���رم���ح؛ ب���داأت 
ممار�شة هذه الريا�شة عام 2018م،  
اأب��و اأن�س، و  على يد امل��درب حممد 
اأكملت تدريباتي يف �شنة 2019م مع 
املدرب و احلكم الدويل مهند هادي 

اآل ري�شان . 

كـــم عـــدد الــمــســابــقــات 
وما  ؟  فيها  شاركت  التي  

أجملها؟  
ولكن  ع��دي��دة،  بطولت  يف  �شاركت 
امل��ع��ت��م��دة م��ن��ه��ا )5(  ال��ر���ش��م��ي��ة و 
ب���ط���ولت، و ك���ان���ت اأج��م��ل��ه��ا ال��ت��ي 
اأُقيمت مبنطقة ع�شر عام 2019م،  
ف��ق��د ح�����ش��ل��ت اأن�����ا و ف��ري��ق��ي على 
املركز الأول، كما اأنني ح�شلت على 
ف��ار���س، من  اأف�شل  ج��ائ��زة، و لقب 

بن جميع الفر�شان. 

في  الخيل  أنـــواع  ماهي 
السعودية ؟  وكيف تميزون 
من  األصيل  العربي  الخيل 

المستورد ؟  
كثرة،  ال�شعودية  يف  اخل��ي��ل  اأن����واع 
)العربي-  هو  بينها  ال�شائع  لكن  و 
 - ال����������ش���������رتايل   - الجن������ل������ي������زي 
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي(، ي���ت���م مت��ي��ي��ز اخل��ي��ل 
جمال  و  ج�شمه،  بتنا�شق  ال��ع��رب��ي 
ت��ق��ع��ر ج�����ش��م��ه، و تقو�س  و  ه��ي��ك��ل��ه، 
رق���ب���ت���ه امل���ل���ف���ت، و ط���ول���ه���ا وط����ول 
ال���ذي���ل،  وو����ش���ع ال��ع��ي��ون ومل��ع��ان��ه��ا، 
واجل���ب���ه���ة  ال�������ش���غ���رة،  الآذان  و 
ال��ع��ري�����ش��ة، وامل���ن���خ���ران ال��وا���ش��ع��ان 
عر�س  و  ال��ل��م��اع،  الناعم  ال�شعر  ،و 
ال�شدر، وطول احل�شان الى حاركه.  

هل سبق وأن حصلتم على 
؟  حكومية  جهة  من  دعم 

وما هو أن وجد ؟! 
ن����ع����م ه�����ن�����اك ع��������دة داع����م����ن 
و   ، ���ش��ن��وات  ل��ع��دة  لريا�شتنا، 
اآخ��ر دعم لنا، كان من  نذكر 
اأمر منطقة ع�شر الأمر 
تركي بن طال - حفظه 
، كانت يف  اهلل و رع��اه - 
ب����ط����ول����ة الل����ت����ق����اط 
الوت��������اد ال���ف���ردي���ة؛ 
حم��رم  اأول  ب��ت��اري��خ 
اأن����ه  ح���ي���ث  1442م،  
و����ش���ل جم���م���وع اجل���وائ���ز 

الى )17( األف ريال .  

كلمة أخيرة ؟ 
بتعلم  للجميع؛  ن�شيحة  اأق��دم 
التي  اجلميلة،  الريا�شة  ه��ذه 
ت������زرع ف��ي��ن��ا ال���ث���ق���ة ب��ال��ن��ف�����س، 
وك�شر حواجز اخلوف وغرها، 
ت��ع��ود ه���ذه الريا�شة  اأن��ه��ا  ك��م��ا 
لأج���دادن���ا م��ن ق��ب��ل��ن��ا؛ واأ���ش��ك��ر 
با�شت�شافتي  »اآف����اق«  �شحيفة 
م���ع مت��ن��ي��ات��ي ل��ه��م ب��ال��ت��وف��ي��ق، 

والنجاح امل�شتمر .

ُُ
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مجد عبداهلل:
المصمم الناجح تجد خلف تصاميمه حكاية

شجون حسن 

»ذات  بيكا�شو:  ب��اب��ل��و  ال��ر���ش��ام  ق���ال 
يوم قالت يل اأمي اأمرا اإذا اأ�شبحت 
واإذا  ج���رال  ت�شبح  ���ش��وف  ج��ن��دي��ا 
ك���ن���ت راه����ب����ا �����ش����وف ت�����ش��ب��ح ب��اب��ا 
ال���ف���ات���ي���ك���ان، ب�����دل م����ن ذل�����ك ك��ل��ه 
اأ���ش��ب��ح��ت ال��ر���ش��ام ب��ي��ك��ا���ش��و«، وهنا 
ن��ح��ن ن��ت��ح��دث ع���ن ���ش��ي��ئ��ا ���ش��اح��ر 
ي�شمى ال�شغف، يغر نظرة الإن�شان 
للحياة  نظرته  ويغر  عمله،  جت��اه 

باأكملها. 
بالطالبة  »اآف����اق«  يف  األتقينا 
ت�شميم  ب��ق�����ش��م  ال��ث��ال��ث��ة  ب��ال�����ش��ن��ة 
الأزي���������اء  جم���د ع��ب��د اهلل وال��ت��ي 
الأزي��اء  ت�شميم  يف  �شغفها  اتبعت 
اأم���ام  ي��ك��ر  اإل���ى م�����ش��روع  لتحوله 

عيناها. 

كيف ستعرفين نفسك للقارئ؟ 
جم��د م��ن امل��ج��د وال��ع��ل��و وال��رف��ع��ة،  
احلمد،  وهلل  ن�شيب  اإ�شمي  من  يل 
ط���ال���ب���ة ت�����ش��م��ي��م اأزي��������اء ب��ج��ام��ع��ة 
امل����ل����ك خ����ال����د ب���ال�������ش���ن���ة ال���ث���ال���ث���ة، 
واأح���ر����س دائ��م��ا ع��ل��ى اأن ت��ك��ون يل 
العملية   بحياتي  اخلا�شة  ب�شمتي 

والعلمية. 

متى أدركت أن لديك ميول 
لمجال تصميم األزياء؟ 

لت�شميم  درا�شتي  اأدرك��ت ذلك عند 
الأزياء، وتعمقي فيه بعدما، قبويل 
واأي�����ش��ا  ال���رائ���ع،  التخ�ش�س  ب��ه��ذا 
م��ي��ول كبرة  م��ن قبل  اأم��ل��ك  كنت 
يف جم���ال الأزي�������اء، وال���ش��ت�����ش��ارات 

املتعلقة باملظهر. 

فتح  خطوة  اتخذت  كيف 
ــي هــذا  ــروع خـــاص ف ــش م

الوقت؟ 
يف بداية درا�شتي �شعرت بان�شجامي 

م���ع ت��خ�����ش�����س الأزي��������اء، واأح��ب��ب��ت��ه 
فبداأت يف تطوير نف�شي من خال 
ال����������دورات، وال���دب���ل���وم���ات مب��ج��ال 
املظهرية،  وال���ش��ت�����ش��ارات  الأزي�����اء، 
يف  معتمدة  م��درب��ة  اأ�شبحت  حتى 
هذا املجال، ومع اأيام احلجر املنزيل 
ب��داأت  ك��ورون��ا،  وب���اء  تف�شي  نتيجة 
ت�شميم  يف  ال�����ش��غ��ر  مب�����ش��روع��ي 
الأزي��اء وو�شع ب�شمتي اخلا�شة يف 

اأزيائي. 

من الذي يدفعك إلى األمام، 
ويساعدك على التقدم في 

مجال األزياء؟ 
وال�����دي ه���و ال�����ذي اأم�����ش��ك ب��ي��دي، 
ب��ه��ذا  و���ش��ج��ع��ن��ي يف ال�����ش����ت����م����رار 
اأف�����ش��ل، اأو  امل�������ش���روع، ويف ك���ل م���رة 
اأم��ام��ي  اأج���ده  اأم���ل،  بخيبة  اأ�شيب 
ي�����ش��ح��ح يل اأخ���ط���ائ���ي، وي��ر���ش��دين 

للطريق ال�شحيح. 

واجهتك  التي  العوائق  ما 
خالل سيرك نحو هدفك؟ 

 ه���ن���اك ع����وائ����ق ك����ث����رة، ول��ك��ن��ن��ي 
واإح��دى  اإيجابية،  لفر�شة  اأحولها 
هذه العوائق واجهتني  خال فرتة 
جُمرة  كنت  حيث  املنزيل،  احلجر 
ونوعيتها،  القم�شة،  اخ��ت��ي��ار  على 
واأي�شا  خياطتها،  وكيفية  واألوانها، 
اإل���ى  ك����ان م���ن ال�����ش��ع��ب اأن ت�����ش��ل 
ولكن  اقامتي،  مكان  اإل��ى  اخلامات 
بها  واحلياة  احلمد  وهلل  تخطيتها 
جتاوزها  يجب  العقبات  م��ن  كثر 

بال�شر. 

توازني  أن  استطعتِ  كيف 
عملك  وبين  تعليمك  بين 

الخاص؟ 
يومي،  ���ش��اع��ات  تق�شيم  خ��ال  م��ن 
للدرا�شة،  حم���ددة  ���ش��اع��ات  فهناك 
و����ش���اع���ات اأي�������ش���ا حم�����ددة ل��ل��ع��م��ل، 

اأم��ام  عائق  يعتر  ل  الوقت  و�شيق 
حت��ق��ي��ق الأه���������داف، وال���ع���م���ل اإل���ى 

جانب الدرا�شة. 

في  مهاراتك  طورتِ  كيف 
مجال تصميم األزياء؟ 

ط����������ورت م������ه������ارات������ي م������ن خ����ال 
الت�شجيل بدورات يف جمال الأزياء، 
التخ�ش�س،  ه��ذا  تخدم  ودب��ل��وم��ات 

واأي�شا باملمار�شة. 

ماذا يعني لك كونك صاحبة 
مشروع؟ 

اأجن��زت  اأنني  الآن  اأرى حتى  ل  اأن��ا 
���ش��ي��ئ��ا ك���ب���را، ول��ك��ن��ي ط��امل��ا ب����داأت 
هو  ذات���ه  بحد  ف��ه��ذا  �شغر،  بعمر 
ال��ذي��ن  ل��اأ���ش��خ��ا���س  م�شجع  داف���ع 
ي�شاركوين يف العمر ذاته، وال�شغف 

مبجال ت�شميم الأزياء. 

من أين تستلهمين أفكارك 

في تصميم األزياء؟ 
اأح��ي��ي  اأن  ال���ت���اري���خ، واأح�����ب  اأح�����ب 
اقتب�س  واأن  ال��ق��دمي��ة،  احل�����ش��ارات 
منها، باأول جمموعة يل ا�شتيحائي 
م��ن ال��ع�����ش��ر الإغ���ري���ق���ي، ودجم��ت��ه 
بت�شميم،  اأظهر  بحيث  امل��ودرن  مع 
ي���ت���ن���ا����ش���ب م������ع وق����ت����ن����ا احل�������ايل، 
خلف  جند  الناجح  امل�شمم  ودائ��م��ا 

ت�شاميمه حكاية. 

لتحقيقه   تهدفين  الذي  ما 
في السنوات القادمة؟ 

املتعلقة  خ��ط��ط��ي  بتحقيق  اأرغ����ب 
بعامل الأزي��اء، واأن يكون يل ب�شمة 

يف تغير هذا املجال يف جمتمعنا. 

ما الجوانب التي ال يدركها 
الناس عن تصميم األزياء؟ 

ل��ه ج��وان��ب ع��دة،  الأزي�����اء  ت�شميم 
ينق�شم  فهو  وعنا�شر  اأ���ش�����س،  ول��ه 
الت�شميم  اأول  ه��م��ا:  ن��وع��ن  اإل����ى 

،الن�شيج،  اخلطوط  مثل:  البنائي 
الأل������وان، ي��ل��ي��ه ال��ن��وع ال��ث��اين وه��و 
ب��دوره  ال��زخ��ريف، وال��ذي  الت�شميم 
يطور لنا الت�شميم البنائي، الكلفة 

والزخرفة، وغرها. 
وك�����ل م����ن ه�����ذه الأ�����ش���������س، اأو 
لذلك  ببع�س،  مرتبطة  العنا�شر 
ناجح  م�شمم  يكون  اأن  يرغب  من 
لبد له من معرفة هذه العنا�شر، 

والأ�ش�س. 
وال��ت�����ش��م��ي��م ب�����ش��ك��ل ع����ام هو 
وفقا  �شخ�س  ل��ك��ل  ح��ي��اة  اأ���ش��ل��وب 
ذهني  اإل���ى  وي��ت��ب��ادر  لهتماماته، 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة  الأدي����ب����ة  ق����ول  الآن 
بكتاباتها  ا�شتهرت  ال��ت��ي  كوليت 
ع������ن امل����و�����ش����ة »ه������ن������اك ع���اق���ة 
وث����ي����ق����ة ج��������دا ب������ن ���ش��خ�����ش��ي��ة 
امل���������راأة، وم���اب�������ش���ه���ا، و���ش��ع��ره��ا، 
واإك���������ش���������ش����واره����ا، وم���ك���ي���اج���ه���ا، 
واملاب�س،  التجميل،  بن  وتربط 

وال�شعادة برباط وثيق جدا«. 

تصميم  مجال  في  رأيك  ما 
األزياء في السعودية؟ 

اأ�ش�شت  ال�شعودية  العربية  اململكة 
الأزي�����اء،  لت�شميم  خ��ا���ش��ة  ه��ي��ئ��ة 
وه��ن��ا يت�شح ل��ن��ا اه��ت��م��ام اجل��ه��ات 
الأزي��اء،  ت�شميم  مبجال  امل�شوؤولة 
وه����ذا م���ا ي���وؤك���د ت��ط��ور امل���ج���ال يف 

ال�شنوات القادمة. 

لكل  توجهينها  أخيرة  كلمة 
من يقرأ هذا الحوار؟ 

اأوج�����ه ���ش��ك��ري ل��ك��م ع��ل��ى اإت��اح��ة 
ه���ذه ال��ف��ر���ش��ة لأحت����دث لآف���اق، 
تف�شل مرة،  قد  للقارئ،   واأق��ول 
وم��رت��ن، وث����اث، واأك����ر ولكن 
وب��اإ���ش��رارك  بطموحك،  مت�شك 
���ش��ت�����ش��ل مل����������رادك، ول������ن ت�����ش��ل 
اأن  دون  النجاح،  اإلى جنة  النا�س 
وال��ي��اأ���س،  الف�شل  مبحطات  مت��ر 
و�شاحب الإرادة القوية ل يطيل 

الوقوف يف هذه املحطات.

ََ
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الجامعة تطبق 
االحترازات الوقائية 
في القاعات
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الدكتورة غادة آل زياد: 

ضعف دافعية المعلم والمتعلم من القضايا التي تشغلني 

ريم العسيري 

ق���اده���ا ع��م��ل��ه��ا يف ال��ت��ع��ل��ي��م اإل���ى 
حت����ل����ي����ل ال�������ظ�������روف امل���ح���ي���ط���ة 
دفعها  م��ا  التعليمية،  بالعملية 
اإل������ى اخ���ت���ي���ار م�������ش���ار »ن���ظ���ري���ات 
التعلم« عند درا�شتها لعلم النف�س 
ال��دك��ت��وراه،  ال��رتب��وي يف مرحلة 
ميلوها،  قريبا من  حيث وجدته 
ت��ك��ون  اأن  ب����ج����دارة  وا���ش��ت��ح��ق��ت 
النف�س  علم  لق�شم  رئي�شة   اليوم 
ب��اإدارة الإ�شراف الرتبوي للبنات 
العمل من  ت��درج يف  بعد  بع�شر، 
اإل���ى ه��ذا  معلمة ح��ت��ى و���ش��ول��ه��ا 
نائبة  كونها  اإلى  اإ�شافة  املن�شب، 
ال�شعودية  اجلمعية  ف��رع  م��دي��ر 
ل��ل��ع��ل��وم ال���رتب���وي���ة وال��ن��ف�����ش��ي��ة 

بع�شر. 
ت���ل���ك ه����ي ال����دك����ت����ورة غ����ادة 
اآل زي�����اد، اخل��ري��ج��ة من  حم��م��د 
مرحلتي  يف  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة 
والتي  واملاج�شتر  البكالوريو�س 
ح���اورن���اه���ا يف »اآف��������اق« ل��ن��ت��ع��رف 
نف�شية  كمخت�شة  اأك����ر  ع��ل��ي��ه��ا 

وتربوية. 

إلــى  تسعين  ــذي  ــ ال ــا  م
عملك  خالل  من  تحقيقه 
علم  لــقــســم  كــرئــيــســة 

النفس بتعليم عسير؟ 
اإل��ى  الق�شم  م�شرفات  م��ع  اأ�شعى 
ونف�شيا  تربويا  الطالبات  تاأهيل 
وذل���ك ع��ر ح��زم��ة م��ن ال��رام��ج 
ملعلمات  ت��ق��دم  ال��ت��ي  واخل���دم���ات 
حاجات  مع  وت��ت��اءم  التخ�ش�س 

املجتمع ومتطلبات الع�شر. 

اتــجــهــتِ في  ــاذا  ــمـ لـ
النفس  لعلم  ــك  ــت دراس
مرحلة  فـــي  ــوي  ــرب ــت ال
»نظريات  إلى  الدكتوراه 

التعلم« تحديدا؟ 
ع��م��ل��ي يف ال��ت��ع��ل��ي��م ق��ب��ل واأث���ن���اء 
بتحليل  اأق����وم   جعلني  ال��درا���ش��ة 

ال����ظ����روف امل��ح��ي��ط��ة ب��ال��ع��م��ل��ي��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��غ��ي��ة ال��و���ش��ول اإل���ى 
م���ع���رف���ة ك���ي���ف ي����ح����دث ال��ت��ع��ل��م 
ال�شليمة  التعليمية  ب��ال��و���ش��ائ��ل 
اخل����رة،   )امل���م���ار����ش���ة،  دور  وم����ا 
ن�شبي  تغر  التدريب( يف حدوث 
يف )امل��ع��رف��ة، امل���ه���ارة، ال�����ش��ل��وك( 

فكانت نظريات التعلم هي اخليار 
امل��ن��ا���ش��ب والأق�������رب اإل����ى م��ي��ويل 
اأن  حيث  وق��راءات��ي  واهتماماتي 
هناك عدد من النظريات حاولت 

ت��ف�����ش��ر ظ���اه���رة ال��ت��ع��ل��م وال��ت��ي 
تبلورت يف اجتاهن وهي الجتاه 
وال��ذي  ال�شلوكي  اأو  الرت��ب��اط��ي 
يتم فيه ممار�شة بع�س الأمناط 

ال�شلوكية با�شتخدام التعزيز. 
والجت����������اه امل�����ع�����ريف وال������ذي 
يعتمد على دور العمليات العقلية 
النتباه  مثل  التعلم  يف  املعرفية 
وال��ف��ه��م وال���ذاك���رة وال���ش��ت��ق��ب��ال 
وم��ع��اجل��ة وجت��ه��ي��ز امل��ع��ل��وم��ات، 
بالعمليات  اأي�����ش��ا  يهتم  اأن���ه  كما 
العقلية املعرفية والبنية املعرفية 
التمايز  حيث  م��ن  وخ�شائ�شها 
والتكامل  وال��رتاب��ط  والتنظيم 
الن�شبي  والثبات  والكيف  وال��ك��م 
بال�شرتاتيجيات  اأي�����ش��ا  وي��ه��ت��م 
اإل��ى  ترتبط  باعتبارها  املعرفية 

حد كبر بالبنية املعرفية.  

سابقا  تجربتك  خالل  من 
لقسم  كرئيسة  بالعمل 
بتعليم  األولية  الصفوف 
متطلبات  مـــا  ــر،  عــســي
ــاء بــالــصــفــوف  ــ ــق ــ االرت

األولية؟ 
مراحل  اأهم  من  الأولية  ال�شفوف 
تكوين  اأ�شا�س  ت�شكل  حيث  التعليم 
مهاراته  وتنمية  الطفل  �شخ�شية 
وق���درات���ه يف جميع جم���الت من��وه 
ل���ذل���ك ف������اإن م����ن اأه������م م��ت��ط��ل��ب��ات 

الرتقاء بالق�شم ما يلي: 
التدري�شية  املمار�شات  يف  التنوع   -
املنا�شبة لأهداف املوقف التعليمي. 
يف  املدر�شية  الأن�شطة  توظيف   -

حتقيق اأهداف املواد الدرا�شية. 
- اإح��������داث ال���ت���ك���ام���ل ب����ن ج��م��ي��ع 
اجل�����وان�����ب ال���ن���ظ���ري���ة وال��ع��ل��م��ي��ة 

التطبيقية. 
ال��ت��ف��ك��ر  م������ه������ارات  ت���ط���وي���ر   -
والت�������������ش������ال وال�����ت�����ع�����ام�����ل م��ع 

التكنولوجيا احلديثة. 
- ال��ت��وا���ش��ل ال���ف���ع���ال م���ع اأول���ي���اء 
الأم��ور وكل من له عاقة بعملية 

التعلم. 

التربوية  الــقــضــايــا  ــا  م
وتثير  بالك  تشغل  التي 
كمختصة  ــمــامــك  اهــت

نفسية تربوية؟ 
ه��ن��اك ع���دد م���ن ال��ق�����ش��اي��ا ال��ت��ي 
ت��خ�����س ال��ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��ي��م��ي مثل 
واملتعلم،   امل��ع��ل��م  داف��ع��ي��ة  )���ش��ع��ف 
ال���ت�������ش���رب ال����درا�����ش����ي، ال��ع��ن��ف( 
وامل�شكات  الق�شايا  من  وغرها 
م�شتوى  ت��دين  يف  ت�شاهم  وال��ت��ي 
ال��ت��ح�����ش��ي��ل ال����درا�����ش����ي و���ش��ع��ف 

نواجت التعلم لدى الطاب . 

المعلمين  ينقص  الذي  ما 
ليقوموا  والــمــعــلــمــات 

بدورهم بشكل مثالي؟ 
ل اأع����ت����ره ن��ق�����س لأن������ه ي��وج��د 
اأك��ف��اء  وم��ع��ل��م��ات  ل��دي��ن��ا معلمن 
للعملية  الرئي�شي  امل��ح��رك  فهم 
ال��رك��ائ��ز  اأه���م  واأح����د  التعليمية، 
وامل����ق����وم����ات ال���ت���ي حت�����دد م���دى 
جناحها اأو ف�شلها، ولكن من باب 
التذكر فالتعليم يحتاج اأن يكون 
املعلم م�شاعدا للطاب يف عملية 
التعليم والتعلم، ويعي الأ�شاليب 
التعليم،  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
القدرة واملهارة يف معاونة  ولديه 
املعرفة يف  الطاب على توظيف 

املجالت احلياتية املتنوعة. 
اإل����ى ت��ق��دمي تعليم  ك��م��ا ي�����ش��ع��ى 
ب��ن املتعلمن م��ن ف��روق  ي��راع��ي م��ا 
ف���ردي���ة وي�����رتك اأم�����ر ت��ق��دم��ه��م اإل���ى 
الذاتية  و�شرعتهم  الفردية،  قدراتهم 

وهذا ما ي�شمى ب� )تفريد التعليم(. 
واأي�شا يقوم بتوظيف اللوائح 
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ت���ق���ومي ال����ط����اب يف 
امل���ج���الت امل��ع��رف��ي��ة وال��وج��دان��ي��ة 
واملهارية ب�شكل موجه وفعال. هذا 
بالإ�شافة اإلى قدرته على �شياغة 
الأه�����داف ال��درا���ش��ي��ة وال��رتب��وي��ة 
خال  من  حتقيقها  على  والعمل 
ال����در�����س واحل�������ش���ة وال��ن�����ش��اط��ات 
وو���ش��ع  ال�شفية  وغ���ر  ال�شفية 
حالت  ملعاجلة  ال��ازم��ة  اخلطط 

ال�شعف وحفز حالت التفوق. 

في  دولية  خبيرة  كونك 
ما  الـــذكـــاء،  مقاييس 
المعلمين  تدريب  أهمية 
البرامج  على  والمعلمات 
المتعلقة  والــنــظــريــات 

بالذكاء؟ 
م��ق��اي��ي�����س ال�����ذك�����اء وامل��ق��اي��ي�����س 
ال���درا����ش���ي���ة ي���ك���م���ان ب��ع�����ش��ه��م��ا 
البع�س؛  فهي ت�شاعد يف التعرف 
ع��ل��ى م���ي���ول ال���ط���ال���ب وحت��دي��د 
ومعرفة  وال�شعف  ال��ق��وة  ن��ق��اط 
التعامل معه  ذكائه وطرق  مدى 
ومن ثم التعرف على ما اكت�شبه 
وخرات  ومهارات  معلومات  من 
ي�شاهم يف حتديد  ال���ذي   الأم���ر 
م�شاره التعليمي والوظيفي فيما 
يف  املعلمن  ي�شاعد  واأي�����ش��ا  بعد 
بناء  الدرا�شية  اخلطط  �شياغة 
على ما كونوه من معرفة �شابقة 

حول طابهم وم�شتوياتهم . 

لمجتمع  ستقدمون  ماذا 
عــســيــر مـــن خـــالل فــرع 
الــســعــوديــة  الجمعية 
ــة  ــوي ــرب ــت ــوم ال ــل ــع ــل ل

والنفسية بعسير؟ 
لتقدمي  بع�شر  اجلمعية  ف��رع  ي�شعى 
والفعاليات  ال��رام��ج  م��ن  جم��م��وع��ة 
تتوافق  تعليمية(   تربوية،  )نف�شية، 
مع  وتتنا�شب   2030 اململكة  روؤي��ة  مع 
اأ�شاليب  اأه��داف اجلمعية وذل��ك وفق 
مبتكرة للتخطيط والتنفيذ واملتابعة. 

بداخلك  فــنــانــة  ــاك  هــن
ما  ــالل  خـ ــن  م نلمحها 
رســومــات  مــن  تنشرينه 
هي  كيف  عــربــي،  ــط  وخ
وما  الــفــن،  مــع  عالقتك 
في  تقديمه  تنوين  الذي 

هذا الجانب؟  
ع���اق���ت���ي م����ع ال����ف����ن  ب�������داأت م��ن��ذ 
ال�شف الرابع البتدائي حيث كنت 

د. غادة محمد آل زياد 
نبذة تعريفية:

ال��ن��ف�����س بتعليم  ق�����ش��م ع��ل��م  - رئ��ي�����ش��ة 
ع�شر 

- نائبة مدير فرع اجلمعية ال�شعودية 
)ج�شنت(  والنف�شية  الرتبوية  للعلوم 

مبنطقة ع�شر 
- خريجة بكالوريو�س وماج�شتر من 

جامعة امللك خالد 
- حا�شلة على دكتوراه يف علم النف�س 
بتقدير  ال��ت��ع��ل��م(  ال��رتب��وي)ن��ظ��ري��ات 

ممتاز مع مرتبة ال�شرف 
- ع��م��ل��ت م��ع��ل��م��ة، ف��م�����ش��رف��ة ب������اإدارة 
ثم  ع�شر،  مبنطقة  الطالبات  ن�شاط 
الج��ت��م��اع��ي  ال��ن�����ش��اط  لق�شم  رئ��ي�����ش��ة 
ثم  بع�شر،  للتعليم  ال��ع��ام��ة  ب�����الإدارة 
باإدارة  الأولية  ال�شفوف  لق�شم  رئي�شة 

الإ�شراف الرتبوي بع�شر. 
- ع�شو يف عدة جهات تربوية ونف�شية 

وخرية 
ال��ذك��اء،  دول��ي��ة يف مقايي�س  خ��ب��رة   -

ومدربة معتمدة يف عدة جمالت

حمبة  للخط العربي بكافة اأ�شكاله 
الفنية،  والأع��م��ال  الر�شم  واأع�شق 
ولكن حبي وحر�شي على الدرا�شة 
والبحث  ب��ال��ق��راءة  �شغفي  ولح��ق��ا 
ج��ع��ل��ن��ي اب���ت���ع���د ق��ل��ي��ا ع����ن ه���ذه 
هذه  حتى  زال��ت  ما  ولكني  املوهبة 

اللحظة اأجد فيها متنف�س يل. 

السعودية  المرأة  حظيت 
بالكثير من الدعم مؤخرا، 
باعتقادك كيف ستنعكس 
ــك الــدعــم على   ــار  ذل آثـ

الوطن؟  
ت��ع��ت��ر امل���������راأة ال�������ش���ع���ودي���ة اأ����ش���ل 
م���ن اأ�����ش����ول امل���ك���ون���ات ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
قيمة  ت�شكل  فهي  الب�شرية  للروة 
اق��ت�����ش��ادي��ة ك���ب���رة، ومت���ث���ل ذل��ك 
يف ت��ط��وي��ر الق��ت�����ش��اد ع��ن��د نقطة 
ال�شتثمارية  ال��ق��وة  حم��ور  ال��ت��ق��اء 
وهذا  امل��زده��ر،  بالقت�شاد  ال��رائ��دة 
املنا�شب  توليها  يقي�س جناحها يف 
امل�شهود  وجناحها  والعليا  القيادية 
اأهميتها  يف ال�شتثمار والذي يعزز 
الأم��ر  التنمية  يف  موثوق  ك�شريك 
ال�����ذي ���ش��ي��ج��ع��ل امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
دولة   2030 ع��ام  بحلول  ال�شعودية 
م��ب��ن��ي على  اق��ت�����ش��ادي  ت��ن��وع  ذات 
ث������روة ب�������ش���ري���ة، وه������ذا ي���زي���د م��ن 
املوارد  ا�شتثمار  على  املبني  قيمتها 

الب�شرية. 

ــدور الــمــرجــو من  ــ ــا ال م
عسير  منطقة  في  المرأة 

لإلسهام في التنمية؟ 
ال������دور امل���رج���و م��ن��ه��ا وخ�����ش��و���ش��ا 
ب���ع���دم���ا ت�����ش��ل��ح��ت ب�������ش���اح ال��ع��ل��م 
وامل���ع���رف���ة وك���ون���ت ث��ق��اف��ت��ه��ا ال��ت��ي 
مت��ي��زه��ا ومت��ك��ن��ه��ا م���ن الن���خ���راط 
اأن  ه��و  التنموي  العمل  �شفوف  يف 
ترفع م�شتوى امل�شاركة الذي يعتمد 
عملية  يف  الإي��ج��اب��ي��ة  حتقيق  ع��ل��ى 
اأي  �شنع القرار والقيام بدورها يف 
�شف اجتماعي اأو تعليمي تواجدت 

فيه وباأي �شكل متاح. 
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أمل آل قيس:
االبتعاث كان الحلم الذي تمنيت 

تحقيقه يوما ما

وعد محمد 

ي�����ش��ه��م الب��ت��ع��اث يف ت��ط��وي��ر ال���ف���رد ال���ذي 
ويف  املجتمع،  بناء  يف  اأ�شا�شية  لبنة  يعتر 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  روؤي����ة  حت��ق��ي��ق م��ت��ط��ل��ب��ات 
اإعداد الكفاءات  ال�شعودية 2030 من خال 
)الب��ت��ع��اث(  م��و���ش��وع  وح���ول  املتخ�ش�شة، 
اأجرينا  يف »اآف��اق« حوار مع املبتعثة بولية 
نيويورك للدرا�شة يف كلية الطب بنيويورك 
اآل  اأم��ل  احليوي  الإح�شاء  يف  واملتخ�ش�شة 

قي�س لتحدثنا عن جتربتها مع البتعاث. 

ما  مرحلة  عن  حدثينا  البداية  في 
االبتعاث  كان  وهل  التخرج،  بعد 
من ضمن خططك التي عملتِ على 

تحقيقها ؟ 
ال��ذي متنيت حتقيقه  كان احللم  البتعاث 
�شيًئا  اأ���ش��ب��ح  اأن  اأردت  ول��ط��امل��ا  م���ا،  ي��وم��ا 
ب��ذل��ت ج��ه��دي لتحقيق  ل��ذل��ك   ، خم��ت��ل��ف 
املعدل املطلوب لإكمال درا�شتي �شواًء داخل، 
ا�شهر  بعدة  وبعد تخرجي  الباد،  اأو خارج 
قراأت انه مت فتح الت�شجيل لابتعاث لذلك 
اأقدمت على تلك اخلطوة راجية من اهلل اأن 
مل  هلل  واحلمد  حلمي  حتقيق  من  ميكنني 
يردين اهلل خائبة، والبتعاث مل يكن خطة 

فقط، اإمنا حلم لطاملا وددت حتقيقه. 

المملكة  خارج  الطلبة  ابتعاث 
مليئة  تجربة  تُعتبر  للدراسة 
بالتحديات، فما هي  التحديات 
التي  الدراسية  أو  االجتماعية 
ابتعاثك  فترة  في  واجهتك 
لهذه  كــان  وهــل  اآلن؟  حتى 
المستوى  على  تأثير  التجربة 

الشخصي؟ 
العديد  واج��ه��ت  لقد  مغرتبة  طالبه  ك���اأي  
م��ن ال�����ش��ع��وب��ات ال��ت��ي يف ب��داي��ة الأم�����ر، مل 
عا�شت  كفتاة،  يوًما  �شاأتخطاها  اأنني  اتوقع 
اإل��ى فرته عمرية حم��ددة يف  منذ طفولتها 
نف�س املجتمع، ونف�س الثقافة،  كانت البعثة 
على  ����ش���واًء  ج���دا  ك��ب��رة  نقله  يل  بالن�شبة 
واجهت  الجتماعي،  اأو  الدرا�شي،  ال�شعيد 
اأخ��رى، بل بداية حياة  اآخ��ر ثقافه  جمتمع 
اأنني  حتى  و�شعبة  مت��اًم��ا،  خمتلفة  اأخ���رى 
ب��ع��د ع���دة اأي�����ام م���ن و����ش���ويل ال���ى اأم��ري��ك��ا، 
ال�شعوديات  املبتعثات  باأحد  �شدفة  التقيت 
حلظتها �شعرت باأنني ملكت �شيء عظيم، مل 
اتوقع يوًما باأن �شماع �شخ�س يتحدث لغتي 
���ش��وف تفرحني اإل���ى ه��ذا احل���د، اأي�����ش��ا من 

التاأقلم  ا�شتطع  واجهتها ومل  التي  الأ�شياء 
عليها الى حد الآن، هو الحتفال بالأعياد، 
ا�شتطع  مل  عائلتي،  ع��ن  بعيدا  رم�شان  اأو 
تخطي هذا الأمر ومازلت اأحزن عند تهنئة 

والدي، واإخوتي عن طريق املكاملة. 
اأم����ا ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د ال���درا����ش���ي، ك��ان��ت 
منذ  اأخ���رى  لغة  درا���ش��ة  يف  تكمن  ال�شعوبة 
البداية واملقدرة على التحدث بها، وحت�شيل 
درج�������ات ع���ال���ي���ة ت��خ��ول��ن��ي م����ن الل���ت���ح���اق 
ب��اجل��ام��ع��ة يف ف����رته زم��ن��ي��ة حم�����ددة، لكن 
ك��ل ه��ذه التحديات م��ا زادت��ن��ي اإل اإ���ش��رارا، 
علمتني  ق��اب��ل��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  اأن  ب���ل 
الطريق  امتلئ  كلما  اأن��ه  وعلمتني  ال�شر، 
واأن  النجاح،  من  اقرتبت  كلما  بال�شعوبات، 
ما  م���رارة  يف  تكمن  والنت�شار  النجاح  ل��ذة 

نعي�شه لن�شل الى ما اأدرنا يوما حتقيقه. 

الكثير  أحدثت  كورونا  جائحة 
اقتصاد  من  بدءًا  التغيرات  من 
بالمفاهيم  ــرورا  مـ الـــدول، 
االجتماعية ووصوال إلى الصحة 
لدى  والــجــســديــة  النفسية 
هذا  تأثير  عن  حدثينا  اإلنسان، 
كونك  شخصيا  عليك  الظرف 

خارج البالد؟ 
ب��داي��ة ف��اي��رو���س ك���ورون���ا ك���ان �شعب ج��ًدا 
ع��ل��ى ال��ك��ل، لكنه ك���ان اأك���ر ���ش��ع��وب��ة على 
و�شف  اأ�شتطيع  ل  �شخ�شيا  املغرتبن،  كل 
بداية  كنت يف  اجل��ائ��ح��ة،  ب��داي��ة  و�شعي يف 
درا���ش��ت��ي مل��رح��ل��ة امل��اج�����ش��ت��ر ح��ي��ث اأن����ه مت 
حت���وي���ل درا���ش��ت��ن��ا ع���ن ب��ع��د ب��ع��د ���ش��ه��ري��ن 
ون�����ش��ف ف��ق��ط م���ن و����ش���ويل ل��ن��ي��وي��ورك، 
ك�����ان ال���و����ش���ع خم���ي���ف م����ن ج���ه���ة مل ن��ك��ن 
ارتفاع  نرى  فقط  كنا  املر�س،  ماهية  نعلم 
ا يف  هائل يف ع��دد الإ���ش��اب��ات، وارت��ف��اع اأي�شً
امل��واد  ال��وف��ي��ات، وازدح����ام �شديد على  ع��دد 
م��وؤق��ت لبع�شها  وان��ق��ط��اع  ب��ل  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
كنت خائفة من اأ�شاب بالعدوى، اأو ي�شاب 
مرافقي، ومنر�س بعيدا عن عائاتنا، ومن 
جهة اأخرى كان من ال�شعب جدا الدرا�شة 
م�شتجدة  ك��ن��ت  اأن��ن��ي  خ�شو�شا  ب��ع��د،  ع��ن 
لكن  والفهم،  الرتكيز،  ال�شعب  من  فكان 
احلمد هلل ا�شاأل اهلل اأن يزيل هذه اجلائحة 

واأن يحمينا. 

ــع مــرات  ــ تــم تــكــريــمــك أرب
ورُشحتِ  مُلهمة،  كـطالبة 
لعضوية  الجامعة  قِبل  من 
ذلك،  عن  أكثر  حدثينا   ،NSLS

جوائز  على  حصلتِ  وهــل 
أخرى؟ 

ب���اهلل  اإل  ت���وف���ي���ق���ي  وم�����ا  هلل  احل����م����د  اأول 
ع��ل��ي��ه، ت��وك��ل��ت واإل��ي��ه اأن��ي��ب، خ���ال درا���ش��ت��ي 
مت    Portland state university يف  
اخ���ت���ي���اري اأح�����د ال���ط���اب امل��ل��ه��م��ن ل��ك��وين 
لكنني  قوية،  لي�شت  لغتي  كانت  ب��داأت  حن 
رغم ذلك بذلت ق�شارى جهدي لأك��ون من 
مت  ا  اأي�شً ال�شبب  ولهذا  املتفوقن،  الطاب 
  NSLS تر�شيحي من قبل اجلامعة لع�شويه

بناًء على ما حققت، وما بذلت من جهد. 

دراستك  فترة  انتهاء  بعد 
إن  ــن  ــوط ال ألرض  ــك  ــودت وع
أهــدافــك  مــاهــي  اهلل،  ــاء  ش
في  بتحقيقها  ترغبين  التي 

المملكة؟ 
اأمتنى  املاج�شتر  درا�شة  من  انتهائي  حن 
تكري�س  ويقدرين على  يعينني  اأن  اهلل  من 
على  بالنفع  يعود  فيما  در�شته  الذي  العلم 
��ا اأن اأك���ر����س خ��رت��ي،  دي��ن��ي وب���ل���دي، اأي�����شً
وجت���رب���ت���ي مل�����ش��اع��دة ك���ل ���ش��خ�����س ي��ح��ت��اج 
لتوجيه، واأن اأكون قدوة ح�شنة، ومتحدثة 
اأبناء، وبنات وطنها  باأيادي  حتفيزية تاأخذ 
اأن   2030 روؤي���ة  وحتقيق  ببلدنا،  لننه�س 
اأك�����ون ���ش��خ�����ش��ا ي���رتك ب�����ش��م��ة اأي��ن��م��ا ح��ل، 

ولي�س جمرد عابر �شبيل. 

كانت  أنها  البد  السنة  هذه 
الطلبة  على  بأحداثها  ثقيلة 
المُبتعثين،  الــســعــوديــيــن 
مــاذا  منهم،  ــرد  ف وكــونــك 
في  لهم  تقولين  أن  ترغبين 

ظِل هذه الظروف العالمية؟ 
تعالى:)َل  اهلل  ق��ال  م��غ��رتب:  مبتعث  لكل 
�شلى  وق��ال  ُو���ْش��َع��َه��ا(،  اإِلَّ  َنْف�ًشا   ُ اهللَّ ُيَكلُِّف 
يبتغي  طريًقا  �شلََك  و�شلم:)من  عليه  اهلل 
اجلَنِّة  اإل��ى  طريًقا  ِب��ِه   ُ اهلَلّ �شلََك  علًما  فيِه 
واإَنّ املاِئكَة لت�شُع اأجنحَتها ر�شاًء لطالِب 
يف  م���ن  َل����ُه  لي�شتغفُر  ال���ع���امَل  واإَنّ  ال��ع��ل��ِم 
��ى احليتاُن  ��م��واِت وم��ن يف الأر�����سِ ح��َتّ ال�����َشّ
كف�شِل  العابِد  على  العامِل  وف�شُل  امل��اِء  يف 

القمِر على �شائِر الكواكِب ( 
اأن اهلل اإذا زرع الطموح بداخلك، فاأنت 
بالتاأكيد اأهل له، مل يجعلك تغرتب، وتعر 
ال�شعاب  ما وجدت  كل  ليخذلك،  امل�شافات 
يف طريقك فاأعلم اأنك اقرتبت من النجاح، 
طويق  كجبل  همة  لدينا  فنحن  تياأ�س  ول 

ل تنك�شر. 

ً
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يسرى آل درهم:

أهل قريتي من الداعمين لي كمبتكرة
أروى األحمري 

ل��ك��ل م�����ش��ك��ل��ة ح���ل ل���دي���ه���ا؛ فقد 
يف  موهبتها  تطوع  اأن  ا�شتطاعت 
البتكار لإيجاد احللول لعدد من 
ال�م�شاكل اآخرها كان وباء كورونا 
ال��ع��امل��ي ح��ي��ث ق��ام��ت خ���ال ه��ذا 
اإلكرتوين  كمام  باخرتاع  الظرف 

ميكنه قيا�س درجة احلرارة. 
هي ي�شرى اآل درهم اخلريجة 
م����ن ق�������ش���م ال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة 
والهاوية لابتكار والبداع والتي 
ح���اورن���اه���ا يف »اآف��������اق« ل��ن��ت��ع��رف 

عليها عن كثب. 

بداياتك  عن  حدثينا 
فـــي مــجــال 

االبتكار؟ 
ك���ان���ت ب���داي���ات���ي 
البتكار  جم��ال  يف 
ال���ث���اين  ال�������ش���ف  يف 
م��ت��و���ش��ط ع��ن��دم��ا قمت 
ب����اب����ت����ك����ار ����ش���ل���ة امل���ه���م���ات 
امل����ت����ح����رك����ة ال���ت���ي 
ك������ان������ت ت����خ����دم 
ال���ه���م���م،  ذوي 
وب���������������������داأت م���ن 
ح���ي���ن���ه���ا ت��ط��وي��ر 
موهبتي يف البتكار 

هل واجهتك صعوبات في منذ عام 2014. 
بداياتك في هذا المجال؟ 
�شناعة  يف  �شعوبة  واج��ه��ت  ن��ع��م 
ال��ن��م��اذج الأول���ي���ة ول��ك��ن تخطيت 
ال��روب��وت  بتعليم  ال�شعوبة  ه��ذه 

والر�شم التو�شيحي. 

ما أهم أعمالك في مجال 
االبتكار؟ 

ق������م������ت ب�����������اخ�����������رتاع م����اك����ي����ن����ة 
كانت  وال��ت��ي  امل�����ش��اح��ف  ت�شنيف 
ت����خ����دم احل�����رم�����ن ال�������ش���ري���ف���ن 
داخ������ل  امل���������ش����اح����ف  ت����رت����ي����ب  يف 
باخرتاع  اأي�شا  احلرمن،  وقمت 
ال��ك��م��ام الإل����ك����رتوين  وال����ذي مت 
اخرتاعه يف اأزمة فايرو�س كورونا 
ك��وف��ي��د-19ح��ي��ث  ي��ق��وم  امل�شتجد 
بقيا�س درجة احل��رارة عن طريق 

التنف�س. 

التي ساعدتك  الدوافع  ما 
ــذا  ــي ه ــرار فـ ــم ــت ــالس ل

المجال؟ 
كان اأول دافع يل هو روؤية الفرحة 
يف عيون اأمي واأبي بعد كل اإجناز 
اأحققه، وت�شجعيهم يل الذي كان 
يحفزين على اأن اأبدع واأجنز اأكر 

من ال�شابق. 

من أهم الداعمين لك؟ 
تعليم  م��وه��وب��ات  وق�شم  عائلتي، 
حم���اي���ل ع�����ش��ر، وج���ام���ع���ة امل��ل��ك 
اأب��و  وال�شيخ  قريتي  واأه���ل  خ��ال��د 

طالب الزين.
 

ــمــســابــقــات الــتــي  مـــا ال
شاركتِ بها؟ 

امل�شنفة  املاكينة  باخرتاع  �شاركت 
ل��ل��م�����ش��اح��ف يف ع����دة م�����ش��اب��ق��ات 
الوطني  الأوملبياد  م�شابقه  ومنها 

ل�������اإب�������داع ال���ع���ل���م���ي وح�������ش���ل���ت 
م��ي��دال��ي��ات،  وم�����ش��اب��ق��ة   4 ع���ل���ى 
اجل����ام����ع����ة امل���ن���ت���ج���ة وح�������ش���ل���ت 
ع��ل��ى امل���رك���ز ال��ث��اين،  وم�����ش��اب��ق��ة 
ف���ك���رت���ي وح�����ش��ل��ت ع���ل���ى امل���رك���ز 
اخل���ام�������س،  وم�������ش���اب���ق���ة اآي��ت��ك�����س 
ع��ل��ى م��ي��دال��ي��ة ذهبيه  وح�����ش��ل��ت 

على م�شتوى العامل. 
و����ش���ارك���ت ب����اخ����رتاع ال��ك��م��ام 
احللول  م�شابقة  يف  الإل��ك��رتوين 
الإب���داع���ي���ة جل��ام��ع��ه امل��ل��ك خالد 
الثالث،  ويف  املركز  وح�شلت على 
م�شابقة هاكثون يف جمعية برنيز 
املركز  على  وح�شلت  البحرينية 

الثاين. 

ــل هــنــاك مــشــاريــع  هـ
تعملين  قادمة  ابتكارية 

عليها؟ 
يف  اب���ت���ك���ار  ع���ل���ى  الآن  اأع����م����ل 
وكهربائي،  ولكن  طبي  جم��ال 

ع��ن��ه  ال���ت�������ش���ري���ح  ا����ش���ت���ط���ي���ع  ل 
حتى  اأجنز الدرا�شة ب�شكل كامل.

ماهي رسالتك لمن يمتلك 
موهبة االبتكار؟ 

الر�شالة التي اأوجهها لكل مبتكر 
اأن ي��ب��داأ اخل��ط��وة الأول���ى؛  ف���اإن 
لذه النجاح تكون يف البداية حتى 
اخل��ط��وة  ف��ه��ي  بالف�شل  ب��ائ��ت  ل��و 

الأولى للنجاح. 

هل من كلمة أخيرة؟ 
اإج��راء ه��ذا احل��وار  اأ�شكركم على 

معي. 

لقيا�س  اإل���ك���رتوين  ك��م��ام 
احلرارة عر التنف�س:
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مشعل األلمعي:

على الطالب اختيار التخصص الذي يناسب رغبته إذا أراد التميز والتفوق
حسام العمري 

لأي  الج���ت���م���اع���ي���ة  ال���ث���ق���اف���ة  اإّن 
جم���ت���م���ع؛  ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى اأف�������راده 
امل���ت���ع���ّل���م���ن؛ ف����ال����درا�����ش����ة  ت�����ش��ل 
اأّنها  كما  ر،  التح�شّ اإل��ى  باملجتمع 
ال��و���ش��ي��ل��ة ال���وح���ي���دة لإ����ش���اح���ه، 
وُي�شار اإلى اأّن الأ�شخا�س املتعّلمن 
القواعد  على  بالق�شاء،  يقومون 
امل���ّررة،  غ��ر  وال��ع��ادات  التقليدية 
الع�شور  من  املجتمع  و�شلت  التي 
ال��ق��دمي��ة.»اآف��اق« اأج��رت ح���واراً مع 
الأملعي  علي  اأحمد  م�شعل  اخلريج 
ت��خ�����ش�����س ع���ل���وم ال��ت��م��ري�����س من 
اجل��ام��ع��ة وط��رح��ت عليه ع��دد من 

الأ�شئلة. 

حدثنا عن بداية دراستك 
الجامعية؟ 

ب��داي��ت��ي ال��درا���ش��ي��ة ك��ان��ت يف ع��ام 
يل  ح�����ش��ل  هلل  واحل���م���د  2017م،  
ال�شرف القبول، يف تخ�ش�س هدفه 
امل��ري�����س،  يف جميع  خ��دم��ة  الأول 
عادة  والبدايات  ال�شحية،  حالته 
تي�شير  ول���ك���ن   ���ش��ه��ل��ة،   ت���ك  مل 
رب��ي،  ودع��اء وال��دي ووال��دت��ي،  هو 
ال�شند الذي يدفعني دائماً لاأمام 
، ف��ف��ي ب���داي���ة ال���درا����ش���ة؛ واج��ه��ت 
اأُعيد  جعلتني  م��واق��ف،  اأو  حلظات 
اأو  التخ�ش�س،  اختيار  يف  التفكر 
ولكن  ب��اجل��ام��ع��ة،  الل��ت��ح��اق  �شبب 
لأنها  الأفكار،  هذه  مثل  اأُبعد  كنت 
اأ�شعى  الذي  الهدف  �شتعطلني عن 
ل�����ه، و���ش��رتج��ع��ن��ي دائ����م����اً خ��ط��وة 

للوراء. 

ماذا يعني لك التخصص، 
وما العقبات التي تراها 

فيه؟ 
ت��خ�����ش�����ش��ي ل���رمب���ا اأق���ت���ب�������س ه���ذا 
ن��ردده نحن  اأن  القول، الذي نحب 
ك��م��م��ر���ش��ن و مم��ر���ش��ات، ون��ح��ب 
)م��ائ��ك��ة  ف��ي��ه  اأن��ف�����ش��ن��ا  ن�شمي  اأن 
اأب��ال��غ  ل��ن  فالتمري�س  ال��رح��م��ه(، 
بالقول،  اإذ قلت اأنه اأبرز تخ�ش�س، 
اإي  عليه  ترتكز  ال��ذي  العمود  وهو 
م��ن�����ش��اأة ���ش��ح��ي��ة، ف��ت��خ�����ش�����ش��ي مل 
يقت�شر على درا�شة فقط، بل اأ�شبح 
الأ�شدقاء  اأع��ز  فغدا  حياه،  روت��ن 
يل يف �شفري، ويف حياتي الطبيعية، 
وهو اأجمل الأ�شياء التي ح�شلت يل 
يف حياتي، ف��اإذا تكلمت  عنه ب�شكل 

فهو  ع����ام؛ 
مثل 

تبقى  امل��ري�����س،  على  احل��ان��ي��ة  الأم 
ع��ز  ويف  �����ش����ح����ت����ه،  ع������ز  يف  م����ع����ه 
ومن  واإي��اك��م،  اهلل  عافانا  مر�شه، 
اأو  عملك  جم��ال  يف  الأ�شياء  اأجمل 
ين�شد  �شخ�س  دع��وة  هي  درا�شتك، 
ال���راح���ة م��ن امل���ر����س، وي����رى فيك 
اأن����ك ال�����ش��خ�����س، ال����ذي ي��ع��م��ل بكل  
ق���درات���ه واإم��ك��ان��ي��ات��ه ت��وف��ر تلك 
الراحة، مع  اأنك قد ل ت�شتطيع اأن 

توفرها اأنت  لنف�شك. 
عقبات  لت���وج���د  ف��احل��م��داهلل 
درا���ش��ت��ي يف تخ�ش�س  تعيق  ُت��ذك��ر، 
ال���ت���م���ري�������س، وب��ال��ع��ك�����س م��ق��ارن��ة 
من  الأخ����رى  التخ�ش�شات  بباقي 
وج���ه���ة ن���ظ���ري، ف���م���واد وم���راج���ع 
التمري�س  تو�شع املدارك، وُمفيدة 
جداً يف احلياة ، قبل اأن تكون مهمة 

يف الدرا�شة. 

ما الصعوبات التي 
واجهتك في مرحلة 

الدراسة؟ 
واجهتها،  ال��ت��ي  ال�����ش��ع��وب��ات  م��ن   
هو الدخول يف مرحلة ال�شك، هل 
التخ�ش�س؟اأم  هذا  يف  �شاأجنح  انا 
ممثل  خ���ر  ����ش���اأك���ون  ه���ل  اأو  ل،  
للتمري�س؟؛  ولن اأُنكر اأن هنالك 
ن����وع����اً م����ن ال�������ش���ع���وب���ات، ت��ت��ع��ل��ق 
درا�شتها،  ناحية  امل��واد من  ببع�س 
وطريقة �شياغتها، كانت هي من 
ال��ت��ي واجهتني؛  الأ���ش��ي��اء  اأ���ش��ع��ب 
وي�شاف اإيل ذلك، التحديات التي 
ت���واج���ه ال�����ش��ب��اب؛ م��ث��ل  امل�����ش��اك��ل 
يف  النف�شية  امل�شاكل  اأو  العاطفية، 
مرحلة الدرا�شة،  ولكن احلمد هلل 
بالنظر  اأجت���اوزه���ا،   اأن  ا�شتطعت 
ل���ل���ه���دف الأع������ظ������م، ه����و حت��ق��ي��ق 
ال�شام  وحتقيق  درا���ش��ي��اً،  النجاح 

الداخلي لنف�شي.  

صعوبات  أو  تحديات  ما 
بشكل  الجامعية  الدراسة 

عام؟ 
ال��ت��ح��دي��ات ك��ث��رة وال�����ش��ع��وب��ات 
ت���خ���ت���ل���ف م�����ن ����ش���خ�������س لآخ������ر، 
ولكن من اأعظم التحديات التي  
ت���واج���ه ال�����ش��خ�����س، ه���و حت��دي 
التخ�ش�شات،  يف  خا�شة  ال��ل��غ��ة، 
الجنليزية،  باللغة  ُتدر�س  التي 
م���ن ال���ت���ح���دي���ات اأي�������ش���اً درا����ش���ة 
ُينا�شب  ل  لتخ�ش�س  ال��ط��ال��ب 
على  النف�س  واإج��ب��ار  رغبته، 

الإك����م����ال ف���ي���ه،  رغ����م م��ع��رف��ت��ه 
ه���ذا  اأن  واإدراك��������������ه،  وق���ن���اع���ت���ه 
التخ�ش�س ل ي�شتهويه يف �شيء، 
وم����ن ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت��واج��ه 
ب���ع�������س ال�����ط�����اب، ه����و ال��ع��ي�����س 
بع�س  يف  الأه�������ل،  ع���ن  ال��ب��ع��ي��د 
احل����الت؛ وه���ذا ���ش��يء ق��د يكون 

�شعباً عند البع�س. 

ما مدى رضاك عن التدريس  
بجامعة الملك خالد؟ 

ج����ام����ع����ة امل�����ل�����ك خ�����ال�����د ����ش���رح 
واأتكلم  اأعلى ط��راز،   تعليمي من 
م����ن جت���رب���ة ���ش��خ�����ش��ي��ة، ف��ك��ان��ت 
اجلامعة،  بيئة تعليمية ُم�شاعدة، 
وحم�����ف�����زة ل���ل���ط���ال���ب؛ لإظ����ه����ار 
متّيزه  وت�شهيل  اإبداعاته،  جميع 
يف ج��م��ي��ع ال��ت��خ�����ش�����ش��ات، وم���ع 
ذل�����ك ن���ق���ول ال���ك���م���ال هلل وح����ده 
تعليمي  �شرح  ولكل  واأب���داً،  دائماً 
ميكن  ب�شيطة،  اأ�شياء  اأو  اأخ��ط��اء، 
التجاوز عنها على كل ح��ال، فا 
اأي  متنع  حقيقية،  عقبات  توجد 
جامعة  يف  الدرا�شة  م��ن   �شخ�س 

امللك خالد. 

ما  األمور التي ساعدتك  
إكمال  لك  وسهلت 

الدراسة؟ 
الأم��������ور ال���ت���ي ���ش��اع��دت��ن��ي 
ت�����ش��خ��ر الأم�������ور م���ن رب 
ال����ع����ب����اد، ث����م دع�����م الأه�����ل 
ع���ام، ثم  ب�شكل  والأ���ش��ح��اب 
حديثي مع نف�شي؛ فاأقول لها 
اأو  التخ�ش�س؟  ه��ذا  اخ���رتت  مل���اذا 

اأتذكر  وهنا  اجلامعة؟  در�شت  ملاذا 
احل���ل���م وال����ه����دف ال�����ذي اأم���ام���ي، 
اأي�������ش���اً؛ جميع  وال�����ذي ���ش��اع��دين 
بتهيئة  وذل��ك  اجلامعة،  من�شوبي 
الظروف، واأخ�س الدكاترة  الذين 
كانوا معي ،من اأول يوم دخلت فيه 
ال��ي��وم ه��ذا، وكذلك  اإل��ى  اجلامعة 
ال�شخي  واملعنوي  النف�شي  الدعم 
حياتي،   يف  الأ�شخا�س  جميع  من 
ثم  ق��ل��ب��ي؛  يف  مكانتهم  مبختلف 
املقام  يف  طبعاً  لاأف�شل  طموحي 
اأك��ر ُم�شاعد يل  الأعلى،  كان هو 

يف اإكمال م�شرتي للحلم. 

ما سر تميزك في دراستك؟ 
ومن الداعم لك في ذلك؟ 

فالتمّيز نرجعه اإيل توفيق من رب 
ه��و ح�����ش��اد جهد،  ث��م  اأوًل،  ال��ع��ب��اد 
���ش��اع��ات ط��وي��ل��ة، من  وع��م��ل و�شهر 
املذاكرة وحت�شر للدرا�شة،  ب�شكل 
ب�شكل خ��ا���س،  ول��اخ��ت��ب��ارات  ع���ام، 
الذي مّيزين عن  ال�شيء  اأن  اأعتقد 
الباقن،  هو ال�شعي ال��دوؤوب دائماً 
واأبداً؛  دائماً  الداعم  للتفوق، طبعاً 
وال�����ذي ���ش��ي��ب��ق��ى ف�����ش��ل��ه ع��ل��ّي بعد 
ت��وف��ي��ق رب ال���ع���ب���اد،  ه��م��ا وال��دت��ي 
ووال�������دي، واأه���ل���ي ب�����ش��ك��ل ع����ام، ثم 
مقام  يف  باأ�شدقاء،  رزقني  رب��ي  اإن 
الإخ��وان واأك��ر،  كنت اأواج��ه معهم 
واأج���د  امل��زاج��ي��ة،   التقلبات  جميع 
ال���ت���ي تخفف  ال��ت��وج��ي��ه��ات  م��ن��ه��م 
تعرت�شني   التي  ال�شغوط،  ع��ن��ي   

يف احلياة.  
اأخ��������������راً، ول����ي���������س اآخ�������������راً يف 
واأف�شل  اأري���د  �شخ�س  ال��داع��م��ن؛ 

اأع�����ن  ع�����ن  جم�����ه�����وًل  ي���ب���ق���ى  اأن 
ال���ع���امل، لأن�����ه ي�����ش��وي ال��دن��ي��ا مبا 
يف  حتملني  فهو  يل،  بالن�شبة  فيها 
جميع  يف  وحتملني  تقلباتي،   ع��ز 
وكان  واحلزينة،  ال�شعيدة  حالتي 
اأول �شخ�س اأراه اأمامي، حن اأ�شعر 
اأول  وك��ان  �شعيفاً،   اأ�شبحت  اأن��ن��ي 
ي���د مت��ت��د يل، يف ح��ال��ة ���ش��ق��وط��ي، 
والكام عن اأفعاله يل الآن، وطول 

عمري، تتقا�شر دونه كلماتي. 

ترى  وأين  طموحك؟  ما 
نفسك بعد التخرج؟ 

الطموح بالن�شبة يل، لن يتوقف 
ع��ن��د  ن��ق��ط��ة ُم��ع��ي��ن��ة، اأو ���ش��ه��ادة 
درا�شتي  لإك��م��ال  اأطمح  حم���ددٍة، 
وال�شعي  عليا،   تعليمية  مل��راح��ل 
عائلتي  ل��ت��م��ث��ي��ل  واأب�������داً،  دائ���م���اً 
ونف�شي،  وبالطبع متثيل الدولة 
ال��ت��ي ت��ب��ذل ال���غ���ايل وال��ن��ف��ي�����س، 
ل���ت���م���ك���ن ال���������ش����اب ال�������ش���ع���ودي، 
وت���وف���ر ج��م��ي��ع ���ش��ب��ل ال��ن��ج��اح، 
وبالتاأكيد  له،  التعليمي  والُرقي 
متثيل اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي ن�����ش��اأت يف 
اأكنافها،  وترعرعت يف ممراتها، 
واأع���ط���ت���ن���ي ج��م��ي��ع م����ا اأح����ت����اج؛ 
جامعة  اأف�شل،  �شخ�شاً  لأُ�شبح 

امللك خالد.  
�شخ�شاً،  اأك���ون  اأن  نف�شي  اأرى 
ب�����ش��م��ة، مكاناً  ���ش��اح��ب  ب����اإذن اهلل  
م����وؤث����راً يف م��ن��ظ��وم��ة ال�����ش��ح��ة، يف 
امل��م��ل��ك��ة ب�����ش��ف��ة ع���ام���ة، ويف جم��ال 
التمري�س ب�شكل خا�س، �شواًء اأكان  
ذلك يف املجال الأكادميي، اأو املجال 

امليداين. 

ما رسالتك أو نصيحتك لمن 
يريد دراسة الجامعة؟ 

يدر�س  �شخ�س  لكل  ن�شيحتي 
خم���ت���ل���ف  يف  اجل������ام������ع������ة،  يف 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات، ه���ي اإخ���ا����س 
اإخا�س  لأن  وح���ده،  هلل  النية 
ال���ن���ي���ة؛ اأ�����ش����ا�����س ك����ل ت��ي�����ش��ر، 
وت��وف��ي��ق م��ن رب ال��ع��ب��اد، اأب��ذل 
واأ���ش��ع��ى لاأف�شل  جم���ه���ودك،  
دائ���م���اً، وت��ذك��ر اأن ه��ن��ال��ك من 
اأن تكون  يتمنون روؤيتك دائماً، 
م���ن اأف�������ش���ل ال���ن���ا����س درا����ش���ي���اً، 
وي�������ش���ع���ون ل��ت��ه��ي��ئ��ة ال���ظ���روف 

املُحيطة بك لتي�شر ذلك.  

كلمة
تختم بها هذا الحوار 

يل  الفر�شة  لإت��اح��ة  اأوًل؛  �شكراً 
اأو  تخ�ش�شي،  واإظ��ه��ار  للتحدث، 
جت��رب��ت��ي يف اجل���ام���ع���ة ك��ط��ال��ب، 
ذهني،  يف  اخلالدة  املقولت  وم��ن 
اأن  عيني،  ُن�شب  دائ��م��اً  واأ���ش��ع��ه��ا 
ت��ع��ب ال���درا����ش���ة ف����رتة وت��ن��ت��ه��ي، 
ينق�شي  لن  الدرا�شة  ترك  وتعب 
طول العمر، ُولدنا يف بيئة حُمفزة 
وم�������ش���اع���دة لإظ����ه����ار الأف�������ش���ل، 
ُول������دن������ا يف ظ�����ل دول��������ة ه��دف��ه��ا 
املواطن  ِرفعة  والأ�شمى،  الأعظم 
�ُشبل عي�س  له   وتوفر  ال�شعودي، 
اأن  العدل،  اأن��ه من  ف��اأرى  اأف�شل، 
اأعطتنا  نرد لها جزًء ب�شيطاً مما 
واأب��داً،  اأوًل ودائماً  اإي��اه، �شكراً هلل 
واأمتنى اأن اأكون ُوفقت يف طرحي، 
اخطاأت  واإن  اهلل،  فمن  اأ�شبت  اإن 

فمن نف�شي وال�شيطان.
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فضاءاتفضاءات

منى أحمد الشهراني 

بكلية  ال��ف��ي��زي��اء  ق�شم  م�شرفة  تنتمي 
امل�شاركة  والأ���ش��ت��اذة  الإن�شانية  العلوم 
الق�شم  ب���ذات  التجريبية  الفيزياء  يف 
الدكتورة حليمة ال�شعيدي اإلى مكتبها 
ب�شكل كبر؛ حيث تعتره املكان الذي 
ميكنها م��ن خ��ال��ه الإجن����از والب���داع 
وم�����ش��اع��دة ال��ط��ال��ب��ات واأع�����ش��اء هيئة 

التدري�س. 
»اآف�����������اق« مب��ك��ت��ب��ه��ا؛  زرن�����اه�����ا يف 
ل��ن��ت��ع��رف ع���ن ك��ث��ب ع���ن ي��وم��ه��ا داخ���ل 
املكتب وعاقتها به من خال احلوار 

الذي اأجريناه معها: 

ــك  ــن عــالقــت ــي ــف ــص كـــيـــف ت
بالمكتب؟ 

برئا�شة  اأم�شكت  فاأنني  رهيب،  انتماء 
الق�شم مرات عدة ما يقارب 10 �شنوات. 

بها  تقومين  التي  المهام  ما 
من خالل عملك بهذا المكتب؟ 
م�شرفة  مبهام  يتعلق  ما  كل  عديدة،  مهام 
الق�شم بداية من اإعداد اجلداول والتوا�شل 
م����ع الأع���������ش����اء، وال����ط����ال����ب����ات، وال���ل���ج���ان 
الأن�شطة،  متابعة  ا  واأي�شً فيها،  وامل�شاركة 
وامل�شاركة يف جمال�س الكلية، والأق�شام فكل 
اأق��وم  فاأنا  الق�شم  م�شرفة  بعمل  يتعلق  ما 

باإدائه. 

عند  به  تقومين  عمل  أول  ما 
دخولك للمكتب؟ 

واب���داأ  الكمبيوتر  ج��ه��از  بفتح  اق���وم  ع���اده 
اأع���م���ل ع��ل��ى اإجن�������از، اأم�����ا يف اأي������ام الأح����د 
وال���ث���اث���اء، واخل��م��ي�����س، ف���اأق���وم ب��اإع��ط��اء 
حما�شرات، وبعد ذلك اأكمل بقية الأعمال، 
اإما  متابعة الباك، اأو الرد على الأع�شاء، 
فهذه  املعامل،  على  امل���رور  اأو  الفنيات،  اأو 

اأغلب الأعمال التي اأفعلها. 

توليتِها  التي  المناصب  ما 
هذا  إلى  وصولك  قبل  سابقا 

المكتب؟ 
كلية  وكيلة  1434من�شب  عام  يف  توليت 
ال��ع��ل��وم ل��ل�����ش��وؤون ال��ط��ال��ب��ات، ويف ع��ام 
كلية  وكيلة  من�شب  توليت  يليه  ال��ذي 
الق���ت�������ش���اد، ث���م م��ن�����ش��ب ع��م��ي��دة كلية 
العلوم ملدة عامن )1436_1438( وقد 
توليت من�شب وكيلة الق�شم مرات عدة. 

الدكتورة حليمة السعيدي:
قراراتي المكتبية تصب في مصلحة الطالبات

ما أهم القرارات التي اتخذتِها 
في هذا المكتب؟ 

ك���ل ق���رارت���ي يف امل��ك��ت��ب م��ه��م��ة؛ لأن��ه��ا 
ت��ت��ع��ل��ق ب���ال���ط���ال���ب���ات، ف���اإن���ن���ا ن��ح��ر���س 
دائ���م على اأن ن��ك��ون م��ع ال��ط��ال��ب��ة، ويف 
م�����ش��ل��ح��ت��ه��ا، ف���اأغ���ل���ب ق���رارت���ن���ا ت��ك��ون 
متعلقة بهم وبجداولهم، فتقريبا هذه 

القرارات احل�شا�شة لدينا. 

ما أهم شي تحتفظين به في 
المكتب ويعني لك كثيرا؟ 

ك��ل امل��ك��ت��ب، ف��ل��دي ان��ت��م��اء ره��ي��ب جدا 
لي�س  فهو  ومعاملنا،  وق�شمي  ملكتبي، 
املكتب  به، ولكن  اأحتفظ  ب�شيء حمدد 

ككل يعني يل قيمة كبرة. 

على  تحرصين  التي  االشياء  ما 
توفرها في المكتب؟ 

اأهم �شيء اأحر�س على توفره هو جهاز 
الكمبيوتر؛ لأقوم باأعمايل. 

في  قضيتيها  مدة  أطــول  ما 
المكتب؟ ولماذا؟ 

ل ي��وج��د وق���ت حم����دد، واإمن�����ا ح�شب 
ي��ك��ون هناك  اأن  امل��م��ك��ن  ال��ع��م��ل، ف��م��ن 
اح��ت��ي��اج يف امل��ع��ام��ل ويف ه����ذه احل��ال��ة 
الأح��ي��ان  بع�س  اأط���ول، ويف  مل��دة  نبقى 
نبقى اإلى ال�شاعة الرابعة ع�شرا ب�شبب 
الج���ت���م���اع���ات، وه����ذا ط��ب��ع��ا ك����ان قبل 

التعليم عن بعد. 

زارتك  التي  الشخصيات  أبرز  ما 
في المكتب؟ 

فالزيارة  ق�شم  كم�شرفة  عملي  بحكم 
داخل اجلامعة تكون من عميدة الكلية، 
وامل�شوؤولة  الأخ��رى،  الأق�شام  م�شرفات 
عن املركز للدرا�شات الطالبات، اأما من 
القبول  ع��م��ادة  وكيلة  اجل��ام��ع��ة  خ���ارج 
والت�شجيل الدكتورة حنان ال�شعيدي. 

العمل  فريق  يتكون  ممن 
التابع لمكتبك؟ 

ال�شكرترة مهمة بالن�شبة يل، وبعدها 
ف��ن��ي��ات امل��ع��ام��ل، وط��ب��ع��ا ع��ل��ى قمتهم 

اأع�شاء هيئة التدري�س. 

فيمن  تفضليها  صفات  ثــالث 
يعملون الى جانبك؟ 

ال��ع��م��ل  ح����ب  ل���دي���ه���م  ي���ك���ون  اأن  اأول 
اجل���م���اع���ي، وث���ان���ي���ا رح����اب����ة ال�������ش���در، 

من  كثر  فيه  عملنا  اأن  ب�شبب  وذل��ك 
والتكاتف  التعاون،  واأخرا  ال�شدمات، 

لكي نقوم بالإجناز. 

من  لتحقيقه  تسعين  الذي  ما 
خالل عملك في هذا المكتب؟ 
فقد  رائ���د؛  ق�شمنا  يكون  اأن  يف  اأط��م��ح 
اأت��خ��ذ قبل ف��رتة امل��رك��ز ال��راب��ع عامليا، 
ف��ج��م��ي��ع��ا ك���ف���ري���ق ع���م���ل م����ن ���ش��ط��ر 
الطالبات، اأو من �شطر الطاب ن�شعى 

اإلى اأن نكون يف القمة. 

المكتب  من خالل عملك بهذا 
هل استطعتِ أن تحققي شي 
المستوى  على  طموحك  من 

الشخصي؟ 

ط��ب��ع��ا، ف��الإن�����ش��ان ي�شعر ب���اأن ي��وم��ه ل 
يخلو م��ن الإجن����ازات، حتى ول��و كانت 
باأدائه  نقوم  ال��ذي  عملنا  فكل  ب�شيط، 

ودورنا يف هذا املكتب فاإنها اإجنازات. 

بها  تؤمنين  إداريـــة  قاعدة 
في  خــاللــهــا  ــن  م وتعملين 

مكتبك؟ 
»ي���د اهلل م��ع اجل��م��اع��ة«، ف��ه��ي ق��اع��دة 
اأ�شا�شية لدي؛ لأن عملنا عادة ل يكون 

فردي، واإمنا يعتمد على اجلماعة. 

به  تحسني  الذي  المشروب  ما 
مزاجك داخل المكتب؟ 

طبعا القهوة هي التي ت�شتطيع حت�شن 
مزاجي. 

خالل  يبهجك  شــي  أكثر  مــا 
عملك داخل المكتب؟ 

ال�شتمتاع بالعمل، فعندما اأقوم بالعمل 
التقارير،  كتابة  اأو  اجل����داول،  جلنة  يف 
ف��ي��اأت��ي��ن��ي ���ش��ع��ور ال��ب��ه��ج��ة، ف���اأن���ا اأق����وم 
املتعة، واحلب حتى  باأعمايل من خال 

ولو كان هذا العمل غر حمبب يل. 

ما الشي المرفوض لديك الذي 
ال تقبلي به أبدا في مكتبك؟ 

ن��ق��ل احل���دي���ث، ف���اأن���ا ل اق��ب��ل ف��ي��ه اأب����دا؛ 
فعندما تواجهني م�شكلة اأقوم بحلها داخل 
مكتبي، من خال ال�شماع  لكا  الأطراف. 

هذا  من  كفى  تقولي  متى 
العمل؟ 

�شغوطات  تواجهني  اأن  الطبيعي  من 
العمل، واملنزل، ولكن حبي  كثرة بن 
ل��ع��م��ل��ي ي��ج��ع��ل��ن��ي اأت��غ��ا���ش��ى ع���ن ه��ذه 

ال�شغوطات. 

الخاصة  لفلسفتك  وفــقــا 
المكتب هو؟ 

ميكنني ال��ق��ول ب��اأن��ه ���ش��ي��ئ��اً ج��م��ي��ل يف 
العمل  ا�شتطيع  خ��ال��ه  فمن  ح��ي��ات��ي، 
الأخرين  والإب���داع، وم�شاعدة  الإجن��از 
اأ�شتطيع  فمنه  والطالبات،  كالأع�شاء، 

اأن اأقوم باأداء اأمور عدة. 
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الإ�شاءة لاأنبياء  ال�شعودية لإدان��ة  العلماء يف  »دعت هيئة كبار 
والر�شل، موؤكدة اأن الإ�شاءة اإلى مقامات الأنبياء لن ت�شر اأنبياء 
اهلل ور�شله �شيئا، واإمنا يخدم اأ�شحاب الدعوات املتطرفة الذين 

يريدون ن�شر اأجواء الكراهية بن املجتمعات الإن�شانية«.
ف��ع��ن��دم��ا ت��ت��ح��دث ع��ن احل��ري��ة ب��ك��ل جت���رد وت����رى اأن ما 
اأو تن�شره بداعي احلرية فانه حق من حقوقك وتاأذي  تقوله 
مبادئ  على  اع��ت��داء  فيه  وي��ك��ون  النا�س  م��ن  كثر  م�شاعر  ب��ه 
دينية اأو عرقية اأو اإن�شانية فيجب ان تتوقف عن ن�شر احلرية 

بالطريقة التي تريد.
الأ�شتاذ الفرن�شي الذي ن�شر �شور م�شيئة لر�شولنا الكرمي 
بداعي احلرية هو خطا فكري عقيم يف مباديه واعتقاداته التي 
اأن��ه��ا م��ن حقه ال��ذي جت��اوز ك��ل حقوق  يعتقد �شحتها وي��رى 
به  املنطق والعقل فل�شت حرا عندما تعتدي على ر�شول امن 
و�شدقه حوايل ملياري م�شلم يف خمتلف اأركان املعمورة، هذه 
باحلرية احلقة  ي��وؤم��ن  م��ن  ك��ل  م�شاعر  اججت  التي  احل��ري��ة 
ال�شماوية،  والأدي�����ان  الدينية  ال��رم��وز  على  ت��ت��ج��اوز  ل  ال��ت��ي 
فاحلرية حق من حقوق الفراد يجب ان ل �شتخدمها اأ�شحاب 
اأ�شاليب  الهواء والأفكار املتطرفة التي من خالها ين�شرون 
ال�شماوية  الأدي���ان  كل  كفلتها  احلرية  الب�شر،  بن  الكراهية 
ال�شام  عليه  ادم  ابونا  اهلل  خلق  منذ  الجتماعية  والقوانن 
فقد خره يف الدنيا وحذره من اكل ال�شجرة وبعد ذلك ا�شبح 
ولكن هذه احلرية يجب  اأو فكرية  �شيا�شية  دع��وة  لكل  اأ�شا�شا 
نف�شه  الن�شان  فكر  من  تنبع  اأخاقية  �شوابط  لها  يكون  ان 
دينهم  اذي��ت م�شاعر الخرين يف  اذا  تكون حرا  ان  فا ميكن 

وعاداتهم وقيمهم.
وامل���وؤ����ش���ف ع��ن��دم��ا جت���د ه����ذه احل���ري���ة ال��ع��ق��ي��م��ة ال��دع��م 
العمل  ال��ب��ل��د وو���ش��ف ه���ذا  اع��ل��ى �شلطة يف  وال��ت�����ش��ج��ي��ع م��ن 
ال��دول��ة،  يف  و���ش��ام  باأعلى  �شاحبه  وت��ك��رمي  الفكرية،  باحلرية 
وهو ما وجد كثرا من الحتجاجات الدولية وال�شعبية جعلت 
الإ�شام هو  الم��ة،  الدفاع عن ر�شول هذه  الى  ي�شارع  الكثر 
النا�س  دعا  عندما  الكرمي  ر�شولنا  بها  التي جاء  دين احلرية 
لعبادة اهلل ورغبهم يف ذلك وكانت دعوته لهذا الدين تتم بالن 
والي�شر فلم يجر اأحد على الدخول يف دين اهلل بل دخل النا�س 
الإ�شام باإرادتهم الكاملة، فانت�شر الإ�شام وعرف عنه العدل 
جميعا  وجعلهم  الب�شر  م��ن  اح��د  ب��ن  ي��ف��رق  فلم  النا�س  ب��ن 
ن�شر  يف  اهلل  ر���ش��ول  بعد  م��ن  اخللفاء  وتعقب  امل�شط  كاأ�شنان 
حرية الإ�شام بن النا�س من خال ن�شر قيمه الإن�شانية التي 
كرامة  على  يحافظ  لأن��ه  الإ���ش��ام  يف  للدخول  الكثر  دفعت 
الن�شان وحريته ولنا يف الفاروق عمر ر�شي اهلل عنه »حينما 

قال متى ا�شتعبدمت الّنا�س وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحراراً«.

محمد إبراهيم 
العسيري

وقفةنائب المشرف العام إال رسول اهلل

االمتناع  يمكنك  ترى  يا  هل 
مسببات  عــن  نفسك  ــزل  وع
التي  االشــيــاء  او  السعادة 
اربعة  لمدة  بطاقة  تشعرك 

وعشرون ساعة ؟ 
ال�شعادة  وراء  دائ��م��ا  الإن�����ش��ان  ي��ج��ري 

مهما كان لديه من ا�شبابها.

دائما  بالمزيد؟  نرغب  لماذا 
جميعنا  بالرغبات  مليئة  حياتنا 
في  او  حققناها  رغبات  لدينا 
طريقنا لتحقيقها ولكن لماذا 
تفقد  الرغبات  هذه  من  كثير 

قيمتها عندما تتحقق؟
ما الدافع وراء الرغبات، وملاذا بع�شنا 
ي�شعد ويحتفي بتحقيق رغباته بينما 
لرغبه  رغبه  ي�شعى من  الخ��ر  ي�شل 

دون ان ي�شعر بالر�شا.
ه����ل ���ش��م��ع��ت ي����وم����ا ع����ن ���ش��ي��ام 
ناقل  الدوبامن  واإدمانه،  الدوبامن 
املتعلقة  الح��ا���ش��ي�����س  ي��ن��ظ��م  ع�����ش��ب��ي 
بالتحفيز،  امل��ت��ع��ل��ق��ة  او  ال�����ش��ع��ادة  يف 
�شعور  حلظي  �شعور  ُيعطي  �شيء  كل 
يتكون عندما نحب اأمراً ما او عندما 

النف�س  يف  تثر  املو�شيقى  اأ�شبحت 
عديدة  واأف��ك��ار  واأحا�شي�س  م�شاعراً 
تعطي  ف��ه��ي  اأي�������ش���اً  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ،ويف 
وت��زي��ده بهجه  رون��ق��اً جمالياً  امل��ك��ان 
ف��ال��ط��ب��ي��ع��ة  ه���ي اأر�������س امل��و���ش��ي��ق��ى 
واأم��ه��ا اي�����ش��اً ف��ك��ل ���ش��وت ح��ول��ن��ا لو 
تناغمنا جيداً معه وتاأملنا لوجدناه 
)مو�شيقى(  ع��ذب  ���ش��وت  ب��الأ���ش��ا���س 
تذكر جيًدا عزيزي القارئ ال�شاعات 
الأول�����ى م��ن ال�����ش��ب��اح ك��ي��ف لزقزقة 
البهجة  ي��ج��ُل��ب  ���ش��وًت��ا  ال��ع�����ش��اف��ر 
للمو�شيقى  ف���اأن  وب��ال��ت��اأك��ي��د  ل��ل��روح، 
ت���اأث���راً يف ال��ن��ف�����س وال��ع��ق��ل وال��ف��ك��ر 
اأي�شاً فاملو�شيقى لي�شت فناً ت�شويرياً 

عندما  نريد حتقيقه،  ما  اأم��راً  نكتب 
عندما  مهامنا،  قائمة  يف  اأم��راً  ننجز 
ي���ك���ون ل���دي���ن���ا ام�������راً ن���ري���د حت��ق��ي��ق��ه 
ه��ذا هو  ب��ال��ف��وز،  ن�شعر  ذل��ك  واإن مت 

الدوبامن.
 

»شعور جميل«
ال��دوب��ام��ن  ���ش��وم  م��ن  بتجربة  قمت 
التمرين  ه���ذا  نتيجة  ���ش��اع��ة   24 مل���دة 
ع��ل��ى ح��ي��ات��ي ب����دون وع���ي م��ن��ي، حن 
كنت اأعزل نف�شي واأتوقف عن اخلروج 
مع الأ�شدقاء كنت اأ�شعر مبحفز كبر 
اخل��روج  لأن  وال��ر���ش��م  البيانو  ل��ع��زف 
وم���ق���اب���ل���ة الآخ������ري������ن حم���ف���ز ك��ب��ر 
ل��ل��دوب��ام��ن ل���دي ف��ك��ان ال��ت��وق��ف عن 
فعله توجيًها لطاقتي اإلى مكان اآخر.

جناحنا يف هذه الأمور والفعال 
اخفت  حلظية  ب�شعادة  ت�شعرنا  التي 
احلياة  يف  ال�شغرة  للمتع  تقديرنا 
الح�شا�س  تبلد  يف  ب�شعورنا  و�شاهم 

جتاهها.

هل فكرت كيف تجعل الممل 
والمكرر ممتعًا!

اأو ت�شكيلياً واإمنا فناً يبعث يف الروح 
احلياه، وهي تتميز عن باقي الفنون 
ولها  �شيئاً  ت�شور  او  تقلد  ل  ب��اأن��ه��ا 
يتقنونها  وم��غ��ن��ن  وم���درب���ن  الآت 
ت��ع��ب��راً،  ف��ن��اً  امل��و���ش��ي��ق��ى  ل���ذا �شميت 
ن�شمعها  ال��ت��ي  ال��ل��غ��ة  ه��ي  املو�شيقى 
ورن��ات  وامل��ذي��اع  التلفاز  �شيء  ك��ل  يف 
ت�شكل  فهي  اي�شاً  والر�شائل  الهاتف 
ال���ك���ث���ر مم����ا ح���ول���ن���ا، ل��ل��م��و���ش��ي��ق��ى 
قواعد واأ�ش�س تدر�ّس وعّلمت لأجيال 
تطبقها يف املدار�س ولبد من تعلمها 
للكبر او ال�شغر فهي فناً ل ميكن 
ال���ش��ت��غ��ن��اء ع���ن���ه  ،ك���م���ا ي���ّع���د ال��ف��ن 
ال�شينمائي من اكر الفنون انت�شاراً 

صيام الدوبامين

تتخطى قدرتكم على االستيعاب*

هل يمكن تسمية الموسيقا والسينما فنًا أيضًا

أشواق إبراهيم بدوي 
قسم اإلعالم واالتصال 

نوف عبدالرحمن مستور 
قسم االعالم واالتصال 

احل����ل ه���و »����ش���وم ال���دوب���ام���ن« وه��و 
المتناع عن جميع ال�شلوكيات فكرته 
اأن تتوقف لفرتة حمددة عن ممار�شة 
لإنتاج  عقلك  حتّفز  التي  الن�شاطات 
الدوبامن، الغر�س من هذا التمرين 
باحلما�س  لل�شعور  عقلك  توجيه  هو 
ت�شعر  التي ل  املهمة  الن�شاطات  جتاه 
على  العمل  مثل  لإجن��ازه��ا  بالرغبة 
الريا�شية،  مت��اري��ن��ك  اأو  م�شاريعك 

بن  يدمج  فهو  ال���دول  ب��ن  وت�شعباً 
الرامج  ،مقدماً  وال�شورة  ال�شوت 
والأف��������ام وامل�����ش��ل�����ش��ات وغ���ره���ا، 
قال  امل�شاهدين  ج��ذب  اإل���ى  وي��ه��دف 
تت�شدر  }ال���ي���وم  ع��ك��ا���ش��ة  ث����روت  د. 
ال�شينما لتجمع بن الفنون جميعاً{ 
ف��ه��ي اي�����ش��اً اح����دى ال��و���ش��ائ��ل ال��ت��ي 
املجتمع  ق�شايا  على  ال�شوء  ت�شلط 
ب�شبب تفاعل النا�س معها فال�شينما 
للمجتمع  وتوجه  وم�شلية  ترفيهية 
ر���ش��ائ��ل ه���ادف���ه وت���اأث���ر اأي�������ش���اً على 
اجل���وان���ب ال��ف��ك��ري��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 
والق����ت���������ش����ادي����ة وه�������ي م�����ن اك����ر 

ال�شناعات ربحاً يف العامل.

الرأي الجامعي

وجد الشهراني 
قسم اإلعالم واالتصال  

الب�شري  يف منظٍر يتخطى القدرة على ال�شتيعاب 
ر�شدت كامرات ج�شر يف اأحد الدول جترد اأم من 
باألقاء طفليها من  الأمومة والإن�شانية  كل معاين 

اأعلى اجل�شر للتخل�س منهما.
كم هو مرعب ان يكون م�شدر الأم��ان الوحيد 
يف هذا العامل با قلب، ما الذي قد يدفع الإن�شان 
اليك  ترد  كثرة  ت�شاوؤلت  اإن�شانيته؟!  من  لتجرد 
على  ت��داول��ه  مت  ال���ذي  املنظر  ه��ذا  ت�شاهد  عندما 
نطاق وا�شع يف و�شائل التوا�شل الجتماعي يجعلك 

تبحر يف كثر من الأ�شئلة والجابات 
ه���ل ه���و ال��ف��ق��ر! ام ال��ع��ج��ز وق��ل��ة احل��ي��ل��ة! او 
النتقام او املر�س، فمهما كان ال�شبب اأو الدافع فا 
ا�شتكمال  من  حية  روح  يحرم  ان  ان�شان  لأي  يحق 
اهلل  بعد  وهبته  من  كانت  ان  بالكم  فما  م�شرتها، 
الروح واحلياة لتقرر ويف حلظة �شعف تقرر انهاء 

حياة اأطفالها وبطريقٍة ب�شعة كهذه..
تت�شاأل عن �شبب اقدامها على رمي اأطفالها فا 

جتد اأي مرر لها ميكن ان تتخذه عذرا لهذه الم 
للمجتمع  تقدمها  ان  تريد  التي  الر�شالة  وماهي 
اأرواح برئة لي�س لها حقاً  من خال ت�شرفها بنزع 

يف �شلبها منهم.
  يقول ج��ران خليل ج��ران: »اأولدك��م لي�شوا 
لكم، اأولدكم اأبناء احلياة امل�شتاقة اإلى نف�شها، بكم 

ياأتون اإلى العامل ولكن لي�س منكم...«
اأم واأب يتاأملون يف  ن�س عميق جداً ولو ان كل 
مادام  ولكن  متفرد.  واع��ي  جيل  لنا  �شينتج  معناه، 
هنالك من ي�شدر الأحكام على الأبناء ويقرر نيابًة 
م��ن عدمها،  ح��ي��ات��ه��م  ا���ش��ت��م��راري��ة  ح��ت��ى يف  عنهم 
فحتماً هنالك �شحايا. وال�شحايا هم »اأبناء احلياة 

امل�شتاقة اإلى نف�شها«.

م�����ش��اه��دة ال��ت��ل��ف��از، ت���ن���اول ال��ط��ع��ام، 
ال���ت���ح���دث م����ع الخ�����ري�����ن، ك����ل ���ش��يء 

ي�شعرك باملتعة
���ش��ي��ام ال��دوب��ام��ن ي�����ش��اع��د على 
املحفزات  لتلك  حاجتنا  �شبط  اإع��ادة 
وجودها،  على  اعتدنا  التي  الب�شيطة 
يقوم  العقل  يجعل  والمتناع  ال�شوم 
ب��ح��ال��ة ت����وازن وي��ع��ود ل��ي��زي��د �شعوره 

باحلافز والرغبة.

ما طموحك وأين ترى نفسك
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بانوراما

ي�شود موؤخرا يف العديد من الأو�شاط العلمية والإعامية العربية 
املعا�شرة خلط وعدم الدقة يف حتديد جمتمع املعلومات وجمتمع 
على  العربية  البلدان  بع�س  بح�شول  اأن��ه  تعتقد  بحيث  املعرفة، 
املعلومات والبنية التحتية املعلوماتية من اأجهزة ومعدات تقنية 
وه��ذا يف احلقيقة غر  املعرفة،  اإل��ى جمتمع  بذلك  انتقلت  فقد 
�شحيح وفق اأبحاث العديد من العلماء واملفكرين يف جمال تطور 
العلوم واملجتمعات مثل عامل القت�شاد الأمريكي »بيرت دروكر« 
الى عامل  الولوج  اأن  درا�شاته  يوؤكد يف  ال��ذي   Peter Drucker
اقت�شاد  يف  ال��دخ��ول  خ��ال  م��ن  الَّ  يتحقق  اأن  ميكن  ل  املعرفة 
يف  الأ�شا�شية  العملية  ه��ي  امل��ع��ارف  اإن��ت��اج  ي�شبح  بحيث  املعرفة، 
البحث  وتنمية  الإب���داع  ت�شجيع  على  العمل  خ��ال  من  املجتمع 

العلمي والفكري يف جنباته. 
بها  م��ر  ع��دي��دة  م��راح��ل  بعد  املعلومات  جمتمع  تبلور  لقد 
التكنولوجيا  م��ن  بنوع  مرحلة  ك��ل  ومت��ي��زت  الإن�����ش��اين،  التاريخ 
يتفق معها، فقد �شهدت الإن�شانية يف البداية تكنولوجيا ال�شيد، 
ثم عرفت تكنولوجيا الزراعة، وبعدها تكنولوجيا ال�شناعة، حتى 
التي  املعلومات  تكنولوجيا  اإلى  الراهن  الع�شر  يف  اأخ��راً  و�شلت 

ت�شكل دعامة النطاق الولى الى املعرفة.
اقت�شاد  اأ�شا�س  على  اإلَّ  يتج�شد  اأن  ميكن  ل  املعرفة  جمتمع  اإن 
قبل  1969 من  عام  لأول مرة  املفهوم  ا�شتعمل هذا  وقد  املعرفة، 
 The age Of املفكر »بيرت دروكر« يف كتابه ع�شر النقطاعات
املعرفة  اقت�شاد  اأن  اإل��ى  فيه  ي�شر  ال��ذى   Discontinuities
الإمكانات  على  تبلوره  يف  يعتمد   Knowledge Economy
الطبيعية،  امل����وارد  اأو  الفيزيقية  امل��دخ��ات  م��ن  اأك���ر  الفكرية 
وك��م��ا ي��ع��ت��ر ���ش��رط��ا ���ش��روري��ا ل��ت��اأ���ش��ي�����س امل��ع��رف��ة يف املجتمعات 
على  ت�شاعد  بداخلها  مادية  وغر  مادية  قيم  تكوين  خال  من 
التقنية  ا���ش��ت��خ��دام  اإل����ى الآلت ع��ر  امل��ع��رف��ة  حت��وي��ل ج���زء م��ن 
ميكن  جت��دي��دي��ة  ف��ك��ري��ة  اأو  تعليمية  م��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى  للح�شول 
الكتاب  ه��ذا  يف  اأب��رز  كما  كبرة،  مالية  عوائد  مقابل  ت�شديرها 
Manual Worker والعامل  اليدوي  العامل  املهم مقارنة بن 
املعريف Knowledge ، ُتبنِّ اأن الأول يعمل بيده لإنتاج ال�شلع 

واخلدمات يف حن اأن الثاين يعمل بعقله لينتج اأفكاراً ومعرفة.
وعلى هذا الأ�شا�س فاإن املعلومات ل ميكن اأن تكون بذاتها 
معرفة، فهي حتتاج لكي تكون كذلك اإلى عقل نقدى يفح�شها 
وي��ت��م��ع��ن يف دللت���ه���ا ل��ي��م��ي��ز ب���ن ال���زائ���ف م��ن��ه��ا وال�����ش��ح��ي��ح، 
وي�شتطيع اأي�شا اأن يفا�شل بن الآراء املختلفة ليفرز الذاتي و 

املو�شوعي منها.
فيجب اأن نهتم بالإبداع والبحث الفكري والتعليم يف جمتمعاتنا 
وجتعلها  للمعلومات  التحتية  للبنية  املالكة  وخا�شة  العربية 
على  ترتكز  بداخلها،  علمية  منظومة  لإر�شاء  اأ�شا�شية  منطلقات 
ال�شتنتاجي  ال��رب��ط  م��ن خ��ال  امل��ع��رف��ة  لإن��ت��اج  ال��ن��ق��دي  املنهج 
والدليل بن خمتلف املعلومات التي تتدفق عليها عر ال�شتخدام 
ال��وظ��ي��ف��ي ل��و���ش��ائ��ل ال���ت���داول الت�����ش��ايل ال��ت��ي ي��ع��ت��ره��ا املفكر 
Jürgen  Habermas »الجتماعي الأملاين »يورغن هابرما�س

الفضاء النتقايل الذي �شي�شمح بعبورها والنتقال من جمتمع 
املعلومات اإلى جمتمع املعرفة.

مجتمع المعرفة 

لأننا نواكب التطور والتجدد والبتكار 
على  تقوم  التي  روؤيتنا  عهد  يف  ولأن��ن��ا 
ال�شعودية  م��ع��امل  لر�شم  امل��ح��اور  اأه���م 
اجل��دي��دة لب��د م��ن ق��وة اإع���ام ناعمة 
ق��وي��ة ت�����ش��ل ل��ك��اف��ة امل��ج��ت��م��ع��ات ���ش��واًء 
عربية اأم غربية،  ومن راأيي لكي يتحقق 
العمل  يكون  اأن  لبد  والنجاح  التطور 
ب��خ��ط��وات م���درو����ش���ة ب��ك��ل اح��رتاف��ي��ة 
اأ�شالة  وتعزيز  اجل��ذب  بهدف  ومهنية 
والإع���ام  ون�����ش��ره��ا،  الوطنية  ال��ه��وي��ة 
ن�شر  يف  الوا�شحة  ب�شمته  ي�شع  دائماً 
تر�شم  التي  ال�شاملة  الوطنية  الثقافة 
واإي�شالها  ال��وط��ن��ي  التكامل  خريطة 
ل�����ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع،  وو���ش��ائ��ل الإع���ام 
هي القوة الناعمة التي لديهم القدرة 

آفاق تفتح آفاق أكبر

القوة الناعمة لرؤية السعودية ٢٠٣٠ 

عبير الهذلول
خريجة صحافة وتحرير إلكتروني

فاطمة آل عبد اهلل
قسم اإلعالم واالتصال 

ال�شحفي  امل��ج��ال  دخ���ويل  اوائ����ل 
اآفاقاً  ال�شحيفة  اآف��اق  يل  اأتاحت 
م��ق��ايل  ك��ت��ب��ت  اأن  ب���ع���د  وا����ش���ع���ة 
اأن  ف��ر���ش��ة  ُم��ن��ح��ت  ف��ي��ه��ا  الأول 
اأك��������ون ���ش��م��ن ه��ي��ئ��ة ال��ت��ح��ري��ر 
الق�شم،  اختارها  التي  الطابية 
اأوائ��ل  وقد ت�شرفت ب��اأن كنت من 
روؤ�شاء التحرير يف �شحيفة اآفاق 
وي�����ش��ع��دين اأن اأحت����دث ع��ن ه��ذه 

التجربة املميزة.
اأ���ش��اف��ت يل جتربتي يف  مم��ا 
قلت  اأن �شُ الكتابة والتحرير هنا 
ع����ن����دي م����ه����ارة ك���ت���اب���ة ال���ف���ن���ون 
ال�شحفية بعد اأن كتبت اأكر من 
30 مادة ما بن تقارير وحوارات 

واخبار.
ح�س  التجربة  فيني  خلقت 
خلقت  كما  والإجن���از  بامل�شوؤولية 
فيني �شعور بالنتماء اإلى �شاحبة 
اجل��ال��ة » ال�����ش��ح��اف��ة« واأح��ي��ي��ت 
من  ومكنتني  القيادة  روح  فيني 
وهلل  ال�شحفية  ذات���ي  ا�شتك�شاف 

احلمد.
اأخ���رى  م��ه��ارات  ك�شبت  وق���د 

واللتزام  العمل  يف  املرونة  منها 
ب����امل����ه����ام واجن������ازه������ا يف وق��ت��ه��ا 
وال��ع��ط��اء ال���دائ���م وق���ي���ادة فريق 

عمل هي اأهم ما اكت�شبت.
ع���ن���د ح���دي���ث���ي ع����ن ك����ل ه���ذا 
ات�����ذك�����ر م�����ن ك�������ان خ����ل����ف ه����ذه 
التجربة الناجحة ويعود الف�شل 
لهم يف ذلك وهم اأ. د على �شويل 
ال��ق��رين وا���ش��ت��غ��ل ال��ف��ر���ش��ة ب��اأن 
اأبارك له املن�شب اجلديد كع�شو 
امللكية،  للثقة  اأه���ل  وه��و  ���ش��ورى 
واأي�����ش��اً اأ���ش��ك��ر اأن����وره ع��ام��ر و د. 
�شاعد  �شاعد  ود.  العجمي  مرمي 
وك����ل ف��ري��ق ال��ع��م��ل ع��ل��ى ك���ل ما 

قدموه من توجيهات واإر�شادات.
ون�������ش���ي���ح���ت���ي ل����ك����ل ط����اب 
ا�شتغل  وط��ال��ب��ات الإع���ام دائ��م��اً 
اأي جت��رب��ة يف ال��ع��م��ل الإع��ام��ي 
التطوعية  فالأعمال  وال�شحفي 
ت��ف��ت��ح ل���ك اأب�������واب م���ن الإجن�����از 

كثره ل ح�شر لها.
واخ�������س ط����اب الإع������ام يف 
بن�شيحة،  خ��ال��د  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة 
التطوع يف �شحيفة اآفاق �شي�شيف 

يف رف���ع ال��ع��م��ل الإع���ام���ي ع��ل��ى اأك��م��ل 
وج��ه، ويف روؤي��ة ويل العهد حممد بن 
رمز  وه��ي  ال�شاعة  حديث  ه��ي  �شلمان 
ال���ذي يعتمد على  ال��ت��ف��وق الإع��ام��ي 
جوانب  ع��دة  وتنمية  وازده����ار  تطوير 
يف مم��ل��ك��ت��ن��ا ال����ت����ي ه���دف���ه���ا حت��ق��ي��ق 
وبحيث  لاأجيال  والنه�شة  الرفاهية 
ال�شعودية تناف�س الدول العظمى �شواًء 
والع�شكري  الق��ت�����ش��ادي  اجل��ان��ب  م��ن 
والعمراين ول�شيما مقولة ويل عهدنا 
منوذجاً  بادنا  تكون  اأن  الأول  »ه��ديف 
ن��اج��ح��اً و رائ�����داً يف ال��ع��امل ع��ل��ى كافة 
و�شاأعمل معكم على حتقيق  الأ�شعدة، 
اأبرز مقاومات الروؤية هي  ذلك«، ومن 
ثقافتنا  م��ع  املختلفة  ال��ث��ق��اف��ات  دم���ج 

الرأي الجامعي

القوة  جن��اح  م��ن  الأ���ش��ي��ل��ة،  ال�شعودية 
ال�شياح  ج��ذب  ه��ي  ال�شعودية  الناعمة 
والزائرين الى بلدنا وياأتونها والذين 
ي��ت��م��ت��ع��ون ب�����روح ال�����ش��غ��ف واحل��م��ا���س 
ل���روؤي���ت���ه���م  لأه�����م م���ع���امل وح�����ش��ارات 
وت�������راث مم��ل��ك��ت��ن��ا وت���ع���زي���ز وجت���دي���د  
مقاومات  اأه��م  يف  ومعرفتهم  ثقافتهم 

بلدنا.

ل���ك جت���رب���ة يف ال��ع��م��ل امل���ي���داين 
والعمل مع فريق خمت�س وميلك 
خرات كثره يف نف�س املجال كما 
�شي�شقل مهارة الكتابة ال�شحفية 
وال���ت���ح���ري���ر ع���ن���دك ���ش��ت��ع��ط��ي��ك 
در�شت  م��ا  لكل  للتطبيق  امل��ج��ال 
�شتتخرج واأنت متلك خره كافيه 
ل  واأك�����رر  تخ�ش�شك،  جم���ال  يف 
الوقت  تنتظر  ل  الفر�س  ت�شيع 
اأع������ذار مثل  ت�����ش��ع  امل��ن��ا���ش��ب ول 
الدرا�شي  ال�شغط  او  الوقت  قلة 
وتعب  خ��ط��وة  ك��ل  نتيجة  �شتجد 

بعد التخرج.

عندن��ا  2013؛  ع��ام  من��ذ  عرفت��ه 
»اآف��اق«  �شحيف��ة  اإل��ى  ان�شمم��ت 
كمح��ررة �شحافي��ة يف اأولى �ش��نوات 
ترت��دي  وه��ي  ال�شحف��ي،  عمل��ي 
لبا�شها اجلديد كعرو�س تطل بداية 
كل اأ�ش��بوع بحل��ة بهية بف�شل روؤيته 
مفهوم��ا  �شنع��ت  الت��ي  اخلاق��ة 
اجلامعي��ة.  لل�شحاف��ة  مبتك��را 
وعرفت��ه اأك��ر يف كل م��رة اأعمل بها 
اإلى جانبه، حتى عملي قبل �ش��نوات 
كم�ش��اعدة ل��ه)يف الق�ش��م الن�ش��ائي( 
وم�ش��رفا  للتحري��ر  رئي�ش��ا  وه��و 
عام��ا عل��ى اآف��اق، وكان��ت تل��ك اأك��ر 
م�ش��رتي  خ��ال  يل  متن��ح  ثق��ة 
والت��ي  ال���ق�شرة  ال�شحافي��ة 
بالعم��ل  جتربت��ي  فيه��ا  ن�شج��ت 
ال�شحف��ي بف�ش��ل دعم��ه وحتفي��زه 

والثقة التي منحني اإياها.
جان��ب  اإل��ى  العم��ل  اإن 
الق��رين  �ش��ويل  عل��ي  الروفي�ش��ور 
فر�ش��ة قادم��ة من ال�ش��ماء وجتربة 
مبدر�ش��ة  اأ�ش��به  فري��دة  فاخ��رة 

والـدي الروحي علي
ريم العسيري
مساعدة المشرف العام
 القسم النسائي

يف  الدرو���س  اأعظ��م  منه��ا  ن�ش��تقي 
الإعام��ي  العم��ل  ويف  الأخ��اق، 
القائ��د  فه��و  حتدي��دا؛  وال�شح��ايف 
والأ�ش��تاذ  العط��وف،  والأب  املله��م، 
املده���س، والرجل اخلل��وق، واملثقف 
مل  ال��ذي  كبرن��ا  وه��و  احلقيق��ي. 
واملنا�ش��ب  العلي��ا  ال�ش��هادات  ت��زده 
والثقافة العالية اإل توا�شعا وطيبة 

ورقي.
الك��رى  ب�شمات��ه  و�ش��ع  لق��د 
يف جم��ال الإعام مبنطقة ع�ش��ر؛  
فهو الذي جعل من »اآفاق« �شحيفة 
طابي��ة،  و�شحيف��ة  اأ�ش��بوعية، 
والأكر انت�ش��ارا ك�شحيفة جامعية  
ب���43 األ��ف ن�ش��خة اأ�ش��بوعيا، وقاده��ا 
 2013 ع��ام  املفتاح��ة  جائ��زة  لني��ل 
�ش��در  ال��ذي  ال�ش��ياحي  الع��دد  ع��ن 
م��ن  وه��و  الع��ام،  ذل��ك  �شي��ف  يف 
اأ�ش��رف عل��ى تاأ�شي���س ق�ش��م الإعام 
خال��د،  املل��ك  بجامع��ة  والت�ش��ال 
وع�ش��ر  الوط��ن  اإث��راء  يف  واأ�ش��هم 
واإعامي��ات  باإعامي��ن  حتدي��دا 

اأكادميي��ا  متخ�ش�ش��ن  واعدي��ن 
املختلف��ة،  مب�ش��اراته  الإع��ام  يف 
يف  دويل  تدري��ب  عل��ى  وحا�شل��ن 
عدة موؤ�ش�ش��ات اإعامي��ة واأكادميية 
املتح��دة  العربي��ة  الإم��ارات  يف 
يق��ف  كان  م��ن  وه��و  وبريطاني��ا، 
خلف تنظيم الق�شم لعدة موؤمترات 
اأبه��ا  حتت�شنه��ا  الإع��ام  يف  دولي��ة 
وي�ش��عد به��ا اأه��ل الإع��ام، والكث��ر 
م��ن الأعم��ال الت��ي لن نن�ش��اها ولن 

تن�شاها ع�شر.
»اآف��اق«؛ فق��د كان  خ�ش��رناه يف 
م��ا  ولك��ن  للجمي��ع،  الروح��ي  الأب 
باأكمل��ه  الوط��ن  اأن  ه��و  ي�ش��عدنا 
�شيك�ش��به كمواط��ن �شال��ح ن��ال ثق��ة 
املل��ك  ال�ش��ريفن  احلرم��ن  خ��ادم 
-حفظ��ه  العزي��ز  عب��د  ب��ن  �ش��لمان 
مبجل���س  ع�ش��و  ليك��ون  اهلل- 
ال�ش��ورى، وليحق��ق م��ن خال��ه كل 

ما يليق بهذا الوطن العظيم.
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أكاديمياأكاديميا

األستاذة حنان األحمري:
المعلم المادي ال يضيف شيئًا للطالب والعملية التعليمية

مشاعل الشهراني 

اأك��������دت الأ�����ش����ت����اذة ح���ن���ان الأح����م����ري 
الإع��ام  بق�شم  التدري�س  هيئة  ع�شو 
�شابقا  والطالبة  باجلامعة   والت�شال 
ب����ذات ال��ق�����ش��م ب��اأن��ه ل��ي�����س م��ن ال�شهل 
معترة  تعليمية،  وظيفية  يف  العمل 
اأن النغما�س يف جمال التعليم متعب؛  
لأنه يحتاج لأن يطور ع�شو التدري�س  

من ذاته، واأن يطور الدار�شن معه. 
وك�����ش��ف��ت م���ن خ����ال احل�����وار ال���ذي 
امل����ادي ل  امل��ع��ل��م  اأن  »اآف�����اق«  اأج��رت��ه معها 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ة  �����ش����يء، ول  ل��ل��ط��ال��ب  ي�����ش��ي��ف 
بناء  يت�شرف  اأنه  اإلى  م�شرة  التعليمية؛ 
على الفل�شفة املادية التي ترى اأن املادة هي 

الأ�شا�س، واأن العقل والأفكار هما التابع. 

كـمعيدة  تجربتك  عن  حدثينا 
كنتِ  الذي  اإلعالم  قسم  في 

سابقا طالبة به؟ 
بجامعة  الإع���ام  بق�شم  طالبة  ك��وين 
امل���ل���ك خ���ال���د ����ش���اب���ق���ا، وع�������ش���و ه��ي��ئ��ة 
مبدى  اأ�شعر  بالق�شم،  حاليا  تدري�س 
وتفهمي  طالباتي،  وب��ن  بيني  القرب 
اأعتر  ول  تواجههن،  ال��ت��ي  للم�شاكل 
اأذك��ره��ن  ودائ��م��ا  لهن  اأخ���ت  اإل  نف�شي 
بال�شرورة  لي�س  املعلمة  تقوله  ما  ب��اأن 
بالن�شبة  دائ���م���ا  ���ش��ح��ي��ح��ا،  ي��ك��ون  اأن 
ل���ِك ه��ن��اك م��ك��ان اأن����ِت م��ن ت��ري��ن فيه 
�شرورة الختاف، واأن �شيئا ما حترك 
فاإن  ت�شاوؤل،  اأو  معار�س  راأي  بداخلك 
�شدرك؛  خلجات  بن  بذلك  احتفظِت 
لأن املعلمة ل تقول اإل احلق، ول يحق 
لِك اأن تقاومي التيار التعليمي النازل 
م���ن امل��ع��ل��م��ة ل����ِك، ف���اأن���ِت يف ا���ش��ك��ال��ي��ة 
اإع��ام فكنِت  اأن��ِك طالبة  ات�شال، ومبا 
يكون  ل  الت�شال  اأن  كثًرا  در�شِت  قد 
ل��و كان  اإل يف اجت��اه��ن، فكيف  ن��اج��ح 
املعلومة ولأ�شبح  التعليم!  لتقبلنا  يف 
لدينا اختاف تنوع ل اختاف ت�شاد. 

هل كنت تطمحين عندما كنت 
طالبة للعمل كعضو تدريس 

بقسم اإلعالم؟ 
مل ت��ك��ن خ���ط���وة م���درو����ش���ة م��ن��ذ كنت 
ط���ال���ب���ة؛ لأن���ن���ي ك��ن��ت اأن���ظ���ر ل��ل��ح��ي��اة 
مع  وخ�شو�شا  الوظائف،  وف��رة  مببداأ 
تخ�ش�س كتخ�ش�س العاقات العامة، 
وكاأول خريجات على م�شتوى املنطقة، 
اجلهات  قائمة  جعلت  المتيازات  هذه 

التوظيفية لدي تطول ومنها التقدمي 
على اجلامعة. 

الجامعي  التعليم  في  العمل 
يتطلب جهد كبير، فكيف كان 
المجال  هذا  في  العمل  تأثير 
العملي،  مستوى  على  سواًء 

أو الشخصي؟ 
ال��ت��ع��ل��ي��م متعب  الن��غ��م��ا���س يف جم���ال 
فعًا؛ لأنه يحتاج لتطوير يف اجتاهن 
ت���ط���وي���ر ن��ف�����ش��ك ك��م��ع��ل��م��ة، وت��ط��وي��ر 
وال��ع��م��ل ك�شخ�س يف  م��ع��ك،  ال��ط��ال��ب��ة 
يجب  اإذ  �شهًا  لي�س  تعليمية  وظيفية 
هي  الطاب  عقول  اأن  على  ت�شاوم  اأن 
الروة احلقيقية ل املال؛ لأن نظرتنا 
امل����ادي����ة ل���اأ����ش���ي���اء ت��خ��ف�����س م�����ش��ت��وى 
ال�شخ�س  بجعلها  لاأ�شفل،  اإنتاجيتنا 
اإذا  فكيف  خ���وف،  ن��ظ��ام  م��ن  يت�شرف 
كان ال�شخ�س اخلائف يف مكان املعلم؟ 
اأ���ش��ي��اء مثل  يف  يتج�شد  ه��ن��ا  واخل����وف 
متابعة راتبه، وترقب البدلت، اخلوف 

على فقدان من�شبه، ووظيفته... الخ 
ك����ل ه�����ذه الأم��������ور ت��ب��ع��د امل��ع��ل��م، 
وامل��ع��ل��م��ة ع���ن ه��دف��ه��م الأ����ش���ا����ش���ي يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م، وه���و رف���ع ع��ق��ل��ي��ة ال��ط��ال��ب، 
املادي  واملعلم  له،  واإ�شافة �شيء جديد 
للعملية  ول  �شيء،  للطالب  ي�شيف  ل 
التعليمية، فهو باخت�شار يت�شرف بناء 
على الفل�شفة املادية التي ترى اأن املادة 
هي الأ�شا�س، واأن العقل، اأو الأفكار هما 

التابع. 
وك���ان���ت امل����دار�����س ال��ف��ل�����ش��ف��ي��ة قد 
وق���ف���ت ع��ل��ى اخ���ت���اف ب���ن امل���ادي���ن، 
وامل���ث���ال���ي���ن م�����ش��ن��ف��ة ال�����وج�����ود اإل����ى 
بالعملية  ارت��ب��اط��ه��ا  راأي����ت  فل�شفتن، 
م��ادي��ة،  فل�شفة  هما  ك��ث��را  التعليمية 
والتي ذكرتها م�شبقا، وفل�شفة مثالية 
ترى اأن العقل هو الأ�شا�س واملادة تابعة 

له. 
ف��ه��ن��اك ����ش���رورة ل��ت��ق��ف��ز ب��وع��ي��ك 
ك��اأ���ش��ت��اذ اأو اأ����ش���ت���اذة اإل����ى خ����ارج ن��ظ��ام 
اخلوف بتبني الفل�شفة الثانية لتنتقل 
من معلم مادي اإلى معلم مثايل وترى 
ب��و���ش��وح اأن ع��ق��ل ال��ط��ال��ب وال��ط��ال��ب��ة 
ال���رات���ب وم��ك��ان��ت��ك  ه���و الأ����ش���ا����س واأن 

الوظيفية ثانيا. 

التقنيات  زمن  في  اآلن  نحن 
تعتمد  والتي  السريعة، 
والفيديوهات،  الصور،  على 

لم  الذي  الجيل  من  والطالبات 
يُعد يناسبهم طريقة التعليم 
في  رأيك  فما  التقليدية، 
ذلك؟ وهل سبق لك أن قمتِ 
العرض  تقنيات  باستخدام 
المحاضرات  في  اإللكترونية 
من  أكبر  تفاعل  ووجدتِ 

قِبلهم ؟ 
ال��ذك��ي؛ لأن��ه  التعليم  وب��ق��وة  اأدع���م  نعم 
يجعل التعلم اأ�شرع واأجنح فالتعليم لي�س 
وال�شور  بالكلمات،  ب��ل  فقط  بالكلمات 
حما�شراتي  تكن  اأن  اأ�شعى  ودائ��ًم��ا  معا، 
بع�شنا  ب��ن  ج��ي��دة  ومب�����ش��اع��ر  مفتوحة 
يبهرين،  تفاعل  منهن  واأرى  البع�س، 

ويجعلني فخورة فيهن لل�شماء.  

كيف ترين نتاج التعلم عن بعد  

وكيف كان تأثيره عليك، وعلى 
مستوى طالباتك؟  

من���وذج اجل��ام��ع��ات احل���ايل اأن�����ش��ئ ع��ام 
ونحن  �شنة،   820 ق��راب��ه  يعني  1200م 
على نف�س النظام التعليمي، واأرى اأننا 
متاأخرين جدا يف حتويل بيئة التعليم، 
والرتقاء بها؛ لأن التعليم اأ�شبح خارج 
داخلها،  من  اأك��ر  واجلامعة  املدر�شة، 
ع���ن ط���ري���ق الن����رتن����ت، واجل���ام���ع���ات 
والدورات  والأكادمييات،  الإلكرتونية، 

عن بعد، وغرها. 
وه�����ذا ل ي��ع��ن��ي ت��ه��م��ي�����ش��ن��ا ل���دور 
اجل���ام���ع���ة، وامل����در�����ش����ة الأ����ش���ا����ش���ي يف  
بالتح�شن  وال��ط��ال��ب��ة  ال��ط��ال��ب  ال��ت��زام 
لعل جائحة  لكن  بالتعلم،  وال�شتمرار 
اأمن���اط  بع�س  ت��غ��ر  �شبب يف  ك���ارون���ا  

التدري�س املعتادة.  

اأ���ش��اف  بعد  ع��ن  التعليم  بالفعل 
واملعرفة،  املتعة،  م��ن  كثر  لطالباتي 
اأن��ا كاأ�شتاذة  اأف��ق��دين  اآخ��ر  وم��ن جانب 
مل�شتوى  ال�شليم  التقييم  م�����ش��داق��ي��ة 
اأ���ش��ب��ح��ت جميع  وق����ت  ال���ط���ال���ب���ة، يف 
امل�������ش���ادر م���ت���وف���رة ب���ن ي��دي��ه��ا اأث���ن���اء 

الختبار. 

ما رأيك  بطرق التعليم والتدريب 
اإلعالم  أقسام  في  المعتمدة 
وهل  السعودية؟  بالجامعات 
يتناسب  إلى تطوير  هي بحاجة 

مع تطور وسائل اإلعالم؟ 
ل ت����زال اأق�����ش��ام الإع�����ام ب��اجل��ام��ع��ات 
ب���ح���اج���ة اإل�������ى ال���ت���ط���وي���ر يف امل���ن���اه���ج 
الدرا�شية، وربطها بالتقنيات اجلديدة، 
وجعل التدريب وامليدان ركيزة اأ�شا�شية 

ي�شبح  حتى  التخ�ش�س،  عليها  ي��ق��وم 
خريج هذا التخ�ش�س هو �شوت امليدان 

بكامرته اأو قلمه. 

في الختام ماهي أهدافك 
المستقبلية، سواًء في مجال 

التعليم، أو مجال العمل 
اإلعالمي؟ 

على  ب���الإج���اب���ة  م�شتمتعة  ج���دا  ك��ن��ت 
اأ���ش��ئ��ل��ت��ِك، وب��ال��ن�����ش��ب��ة لأه�����دايف ه��ن��اك 
هدف يف جمال التعليم وهو ن�شر ثقافة 
لاأع�شاء،  بالن�شبة  التعليمي  ال��وع��ي 
التعليم،  يف  ممتعة  ملرحلة  واإي�شالهم 
ول��دي هدف  روتينية،  ب��دل من كونها 
اآخ��ر يف جمال الإع��ام وهو خلق �شلة 
ب���ن خم���رج���ات اجل��ام��ع��ة م���ن ط��اب 

وطالبات ووزارة الإعام ال�شعودي.
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الماء 
مصدر للحياة وثروة وطنية لنا وألحفادنا..

فلنستخدمه بحكمة ودون إهدار
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مارس رياضة المشي
لـ 30 دقيقة وخفف

عن نفسك أعباء السمنة
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إيثار عسيري 

دف���ع���ت ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا ال���ك���ث���ر م��ن 
ومراكز  وال�شركات  واملنظمات  الأف��راد 
ال���ت���دري���ب واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة اإل���ى 
البحث عن بديل اإلكرتوين يلتقون من 
وعقد  اأعمالهم،  �شر  لي�شتمر  خاله، 
اجتماعاتهم، وكان اخليار الأول حينها 
�شهدت  والتي   Zoom زووم  خدمة  هي 
املا�شية،  الأ���ش��ه��ر  ك��ب��ر خ���ال  اإق��ب��ال 
ولقت انت�شار وا�شع بن امل�شتخدمن، 
على  حتر�س  اخلدمة  اإدارة  جعل  مما 
لرفع  منتظم  ب�شكل  حتديثات  تقدمي 
ج���ودة ال���ش��ت��خ��دام، واإ���ش��اف��ة مم��ي��زات 

تخدم امل�شتخدمن. 

معالجة الثغرات األمنية 
عندما كانت اخلدمة يف قمة ازدهارها 
ح���ي���ن���ه���ا، ت���ع���ر����ش���ت ل���ه���ج���م���ة اأم���ن���ي���ة 
ق���ام���وا ب��ه��ا ق��را���ش��ن��ة الن����رتن����ت من 
خ����ال ا���ش��ت��غ��ال ال���ث���غ���رات الأم��ن��ي��ة 
وح��م��اي��ة  ب��اخل�����ش��و���ش��ي��ة،  تتعلق  ال��ت��ي 
ال��ب��ي��ان��ات، وك��ان��ت ه��ن��اك ث��غ��رة اأمنية 

زوم تعالج الثغرات األمنية بالتشفير التام وتوفر خدمة البث باليوتيوب 
يف حم����ادث����ات امل�������ش���ت���خ���دم���ن، مت��ك��ن 
امل���خ���رتق م���ن ال���و����ش���ول م���ن خ��ال��ه��ا 
واإن  حتى  البيانات،  بع�س  �شحب  اإل��ى 
ك���ان ل مي��ت��ل��ك اإل خ���رة ب�����ش��ي��ط��ة يف 
اإل���ى م�شكلة  ب��الإ���ش��اف��ة  الخ���رتاق���ات، 
كل  اأن  حيث  التطبيق،  بيانات  ت�شفر 
اأ�شحاب  ي�شتطيع  امل�شتخدمن  بيانات 
اخلدمة الطاع عليها جميعها، وعدة 
ال�شركات  بع�س  جعلت  اأمنية  م�شاكل 
ت��ت��وق��ف ع���ن ا���ش��ت��خ��دام��ه م��ث��ل: اأب����ل، 
واإث��ر   Spacex و�شركة  نا�شا،  ووك��ال��ة 
قليلة  اأي����ام  ق��ب��ل   Zoom اأع��ل��ن��ت  ذل���ك 
اأمنية  م�شكلة  معاجلة  على  اإق��دام��ه��ا 
بالت�شفر  دعمها  خ��ال  م��ن  رئي�شية، 
E2EE وهو  با�شم  ُي��ع��رف  م��ا  اأو  ال��ت��ام، 
املوجود  الت�شفر   ع��ن  يختلف  ب���دوره 

�شابقاً باخلدمة. 

شرط تفعيل المميزات 
املميزات  بع�س  باأن  ال�شركة  واأو�شحت 
ل�����ن ت���ع���م���ل م�����ع امل�������ش���ت���خ���دم���ون، اإل 
كا  على  ن�شط  الإع����داد  ي��ك��ون  عندما 
 E2EE ا�شتخدام  عند  حيث  الطرفن، 

ال��دع��م  م��وؤق��ت��اً  امل�شتخدمون  �شيفقد 
املبا�شر  وال��ب��ث  احل�����ش��اب��ي،  للت�شجيل 
الفرعية،  وال��غ��رف  امل��ب��ا���ش��ر،  وال��ن�����ش��خ 
اأي�شاً ال�شتطاع، والدرد�شة اخلا�شة، 
اأع�����ش��اء  ف��ع��ل  ردود  اإل�����ى  ب���الإ����ش���اف���ة 
الج��ت��م��اع، وخ��ي��ار الن�شمام م��ن قبل 
 Zoom يف   E2EE ولتجربة  امل�شيف، 
لبد من متكينه يف اإعدادات احل�شاب، 
وت�شغيله لكل اجتماع، وبناًء على ذلك 
الن�شمام  م��ن  امل�����ش��ارك��ن  يتمكن  ل��ن 

اإل  اج��ت��م��اع،  اأي  اإل���ى 
امل��ي��زة  ه���ذه  بتمكن 

يف ح�شاباتهم. 

عبر  البث  خدمة 
يوتيوب 

واأ����ش���اف���ت ال�����ش��رك��ة 
اإل�������������ى ال����ت����ح����دي����ث 
اجل����دي����د ل��ل��خ��دم��ة، 

اليوتيوب  ع��ر  ال��ب��ث  خ��ي��ار 
املحمولة،  الهواتف  على  م��ن 

ال��رن��ن  نغمة  تغير  اإم��ك��ان��ي��ة  وخ��ي��ار 
ملختلف اأنواع املكاملات. 

الذكاء االصطناعي 
يكتشف كورونا.. من 

السعال

 Razer  ريزر تعلن عن حاسوب
 Book 13  مع شاشة مميزة

ح��الت،  للك�شف عن  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  ت�شميم من��اذج  مت 
مثل: اللتهاب الرئوي والربو والأمرا�س الع�شبيةوالع�شلية، 

وكلها تغر طريقة �شعال ال�شخ�س بطرق خمتلفة.
ذك��اًء  للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�س  معهد  باحثو  وط��ور 
ا�شطناعًيا ميكنه التعرف على ال�شعال الق�شري منالأ�شخا�س 

امل�شابن بفرو�س كورونا، حتى لو كانوا دون اأعرا�س.
ومت ت�شميم مناذج الذكاء ال�شطناعي للك�شف عن حالت، 
مثل: اللتهاب الرئوي والربو والأمرا�س الع�شبيةوالع�شلية، 

وكلها تغر طريقة �شعال ال�شخ�س بطرق خمتلفة.
الع�شبونية  ال�شبكات  من  كبًرا  ع��دًدا  الباحثون  وط��ور 
اإل��ى  ت�شر  ال��ت��ي  الطفيفة  ال��ت��غ��ي��رات  متييز  ميكنها  ال��ت��ي 

تاأثراتفرو�س كورونا اجلديد.
وت��ك��ت�����ش��ف اإح������دى ال�����ش��ب��ك��ات ال��ع�����ش��ب��ون��ي��ة الأ�����ش����وات 
امل�شاعر  اإل��ى  اأخ��رى  �شبكة  وت�شتمع  ال�شوت،  بقوة  املرتبطة 
الإحباط  زيادة  مثل:  ع�شبًيا،  تدهوًرا  تعك�س  العاطفيةالتي 

اأو ردود الفعل الباردة.
ويف الوقت نف�شه، تقوم �شبكة ثالثة بقيا�س التغرات يف 

اأداء اجلهاز التنف�شي والرئة.
التدهور  م��ن  تتحقق  خ��وارزم��ي��ة  الباحثون  وا�شتخدم 
اكتماًل  اأكر  �شورة  وتوفر  الأ�شعف(  ال�شعال  )اأي  الع�شلي 
عن�شحة ال�شخ�س، وكان الذكاء ال�شطناعي دقيًقا للغاية يف 

الختبارات املبكرة.
اأن درب الفريق منوذجه على ع�شرات الآلف من  وبعد 
ال�شعال  م��ن   98.5% على  التقنية  تعرفت  ال�شعال،  عينات 
م��ن��الأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن ل��دي��ه��م ح���الت م��وؤك��دة م��ن ف��رو���س 

كورونا.
��ا الأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن ك��ان��وا ظ��اه��رًي��ا دون  وح���ددت اأي�����شً
نظام  ت��وف��ر  اأن  للتقنية  ومي��ك��ن   ،100% بن�شبة  اأع���را����س 

اإنذارمبكرا للفرو�س ت�شتد احلاجة اإليه يف هذه الأوقات.
اأن  ُي��ظ��ه��ر  اأن ه����ذا  ن��ع��ت��ق��د  ال���ب���اح���ث���ون:  وق�����ال 

عندما  تتغر  ال�شوت  بها  ُت�شدر  التي  الطريقة 
يكون لديك فرو�س كورونا،حتى لو كنت دون 

اأعرا�س.
ت�شخي�س  اإل��ى  التقنية  ه��ذه  تهدف  ول 
الأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن اأع��را���س، 
ح��ي��ث ق���د ي���ك���ون ل��دي��ه��م ح�����الت اأخ����رى 

تنتج�شلوًكا م�شابًها.

وي��ع��م��ل ال��ع��ل��م��اء ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 
ت��ط��ب��ي��ق ����ش���ه���ل ال�����ش����ت����خ����دام مي��ك��ن 

ا����ش���ت���خ���دام���ه ك����������اأداة ف���ح�������س اأول����ي����ة 
فقطلل�شعال  ت�شطر  وق��د  ل��ل��ف��رو���س، 

اأنت  بجوار هاتفك كل يوم لتحديد هل 
م�شاب اأم ل.

ه���ذه  اأن  ال����ب����اح����ث����ون  وي�����ق�����رتح 
لاأوبئة  ح��ًدا  ت�شع  اأن  ميكنها  التقنية 

اإذا كانت الأداة ت�شتمع دائًما يف اخللفية، 
اأم�����ًرا  وذل���ك���ب���ال���رغ���م م���ن اأن ه����ذا ي��ع��د 

اأن يثر م�شكات  املحتمل  لأن��ه من  كبًرا 
اخل�شو�شية.

ويتعاون الفريق مع العديد من امل�شت�شفيات 
لبناء جمموعة بيانات اأكر تنوًعا، 

���ا م���ع ���ش��رك��ة  وي��ع��م��ل اأي�������شً
لتوفرتطبيق  خا�شة 

الأداة،  ي���ت�������ش���م���ن 
ب��������ح��������ي��������ث مي�����ك�����ن 
ا����ش���ت���خ���دام���ه ع��ل��ى 

اإذا  اأو����ش���ع،  ن��ط��اق 
ك������ان ب���اإم���ك���ان 
ال���������������ش�������رك�������ة 
على  احل�شول 

م����واف����ق����ةاإدارة 
ال�������������غ�������������ذاء 

والدواء.

ال���رائ���دة يف جم��ال   –  Razer اأع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة )ري��زر( 
حوا�شيب الألعاب وملحقاتها – عن )ريزر 
وه��و   ،  Razer Book 13 )13 ب����وك 
ح��ا���ش��وب حم��م��ول ج��دي��د م��وج��ه لقطاع 
وقت  يف  و�شُيباع  والإن��ت��اج��ي��ة.  الأع��م��ال 
لحق من �شهر ت�شرين الثاين/ نوفمر 
 1،199.99 م��ن  ي��ب��داأ  ب�شعر  اجل���اري 

دولًرا اأمريكًيا.
 Razer وم��ن اخل���ارج، ل يبدو 
عن  ك���ث���ًرا  خم��ت��ل��ًف��ا   Book 13
 )13 �شتيلث  )بليد  حا�شوب 
 Blade Stealth
حا�شوب  وه��و   ،13
ري����زر امل��وج��ه 
ل�����ع�����������ش�����اق 
الأل������ع������اب. 
وهو ياأتي مع 
الظهر،  �شعار ريزر على 
 ،RGB امل��ل��ون��ة  ول���وح���ة امل��ف��ات��ي��ح 

واحلجم ذاته. ولكن ال�شركة اأجرت بع�س 
احلا�شوب  ق��د جتعل  ال��ت��ي  ال��ت��غ��ي��رات 

خياًرا اأف�شل للمدار�س واملكاتب.
وم�����ن اأب�������رز ت���ل���ك ال���ت���غ���ي���رات، 

تاأتي بواقع  ال�شا�شة التي  اأبعاد  ن�شبة 
راأ���ش��ي��ة  م�����ش��اح��ة  ت�����ش��ي��ف  ال��ت��ي   ،16:10

�شتيلث(.  )بليد  بحا�شوب  مقارنًة  اإ�شافية 
 Razer Book 13  ف������اإن ذل������ك،  وم�����ع 

 Blade بحا�شوب  مقارنًة  قليًا  اأ�شغر 
 1.524 ب�شماكة  ياأتي  اإذ   ،Stealth 13

�شم، ويزن 1.33 كجم.
املنافذ  من  جمموعة  احلا�شوب  ويوفر 

التي قد تكون مفيدة للمكاتب، وي�شمل 
ذلك قارًئا لبطاقات الذاكرة اخلارجية 

 ،microSD دي(  اإ���س  )مايكرو  ن��وع  من 
 )2.0 اآي  اإم  دي  )اإت�������س  ن���وع  م���ن  وم��ن��ف��ًذا 
ب��ي- اإ�����س  )ي���و  وم��ن��ف��ذي   ،HDMI 2.0

ن��وع  م���ن  وم���ن���ف���ًذا   ،USB-C ����ش���ي( 
 ،Thunderbolt 4  )4 )ثندربولت 
ت��اي��ب-اأي(   3.2 اإ���س بي  ومنفذ )ي��و 
وم��ن��ف��ًذا   ،USB 3.2 Type-A
ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة.  الأذن  ل�������ش���م���اع���ات 

نوع  من  مدجمة  ر�شومات  بطاقة  احلا�شوب  ويحتوي 
Iris Xe من �شركة اإنتل.

حا�شل  باأنه  اجلديد   Razer Book 13  وميتاز
اأن  يعني  مم��ا  اإن��ت��ل،  م��ن   Evo برنامج  ترخي�س  على 
احل��ا���ش��وب م��ث��ايل – وف��ًق��ا لإن��ت��ل – ل��ل��م��ه��ام ال��ي��وم��ي��ة، 
وي�شمل ذلك: عمر البطارية الطويل، و�شرعة ال�شحن.

ويقدم الطراز الأ�شا�شي من احلا�شوب �شا�شة غر 
مل�شية من نوع 1920×1200 بك�شل، ومعاجًلا من نوع 
اإنتل، وذاك��رة و�شول  1135G7-Core i5 من �شركة 
تخزين  وذاك���رة  جيجابايت،   8 بحجم  )رام(  ع�شوائي 

داخلية ب�شعة 256 جيجابايت.

ميكن  اأم���ري���ك���ًي���ا،  دولًرا   1،599.99 وم���ق���اب���ل 
-Core i7 ن��وع  م��ن  معالج  م��ع  ط���راز  على  احل�شول 
بحجم  )رام(  ع�����ش��وائ��ي  و���ش��ول  وذاك�����رة   ،1165G7
 512 ب�شعة  داخ��ل��ي��ة  تخزين  وذاك����رة  جيجابايت،   16
 1200×1920 ن���وع  م��ن  مل�شية  و���ش��ا���ش��ة  ج��ي��ج��اب��اي��ت، 
وب��دق��ة  مل�شية  �شا�شة  م��ع  ث��ال��ث  ط���راز  وه��ن��اك  بك�شل. 
 1,999.99 م��ن  ي��ب��داأ  ب�شعر  بك�شل   2400×3840

دولًرا اأمريكًيا.
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آفاق

حينما تمطر آفاق نافذة
الجامعة إبداعا

و���ش��ط ح����راٍك ك��ب��ر ع��ل��ى ك��ل امل�����ش��ت��وي��ات، ُم��ت��زام��ن مع 
وموؤ�ش�شات  اأجهزة  كل  يف  والتحديث  التطوير  منظومة 
معايل  من  م�شتمرة  ومتابعة  مبا�شٍر  وبتوجيٍه  الدولة، 
ال�شلمي، ويف  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور  رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة الأ���ش��ت��اذ 
العمل  منظومة  لتطوير  املتوا�شلة  الجتماعات  ���ش��وِء 
ال�شحفي والإعامي ل�شحيفة )اآفاق(، فقد تقرر اإ�شدار 
عدٍد خا�ٍس مبنا�شبة ذكرى البيعة ال�شاد�شة لتويل خادم 
العربية  اململكة  يف  احلكم  مقاليد  ال�شريفن  احلرمن 
وال��ن��ج��اح من  وال��ت��وف��ي��ق  ال��ع��ون  ُم�شتمدين  ال�����ش��ع��ودي��ة، 
امل��ول��ى ع��زوج��ل، كما ن��رج��و م��ن اجلميع ���ش��واًء ق��ي��ادات 
الذكرى  امل�شاركة يف عدد  واأ�شاتذتها وطابها،  اجلامعة 
ُي�شار له بالتميز  اأن يكون عدًدا  ال�شاد�شة، والذي نطمح 
املنا�شبة  ه��ذه  يف  لهم  منًرا  ُتعّد  فال�شحيفة  والإب���داع؛ 

الغالية علينا، ويف غرها من املنا�شبات.
ا  اإن م�شار العدد القادم لل�شحيفة �شيكون عدًدا خا�شً
تزامًنا مع ذكرى البيعة ال�شاد�شة لتويل خادم احلرمن 
احلكم،  مقاليد  اهلل-  -حفظه  �شلمان  امللك  ال�شريفن 
حيث اإن �شتة اأعوام م�شت كانت مليئًة بالنقات النوعية 
للمملكة يف �شتى املجالت، وعليه فاإن من�شوبي ال�شحيفة 
وطاقم التحرير بها يعملون على اإبراز هذا العدد ب�شورة 
حيث  و�شاحبها،  ال��ذك��رى  ه��ذه  ملكانة  ت��رق��ى  مُن��وذج��ي��ة 
ومكانة  �شاملة  تنموية  نه�شة  الغالية  مملكتنا  ت�شهد 
احلرمن  خل��ادم  احلكيمة  القيادة  ظ��ل  يف  عالية  عاملية 

ال�شريفن، ومتابعة �شمو ويل عهده الأمن.
وختاًما يقول املتنبي:

على َقدِر اأهل الَعزم تاأتي العزائم 
وتاأتي على َقدر الِكرام املكارم

د. علي
زهير القحطاني

ً
ُ
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آفاق طالبية

هل الحياة سيئة 
بالفعل ؟

ه��ل احلي��اة �ش��يئة بالفع��ل ؟ اأم نحن الذين مل ُندرك �ش��رها 
؟ فلطامل��ا ت��ردد ه��ذا الت�ش��اوؤل بداخل��ي ، لنن��ا ناأت��ي للحي��اة 
ونك��ر و ن�ش��مع عب��ارة »ه��ذا ح��ال احلي��اة م��ا ي��دوم اخل��ر 
فيها« ، ملاذا ُن�ش��قط كل اللوم على احلياة عندما نكت�ش��ف اأن 
اختياراتن��ا مل تك��ن �شائبة ؟ فنحن م��ن يختار واحلياة هي 
م��ن تتلق��ى الل��وم!، وبرغ��م ذل��ك مل اأك��ن مقتنع��ة متاًم��ا ملّا 

اأ�شمع واأرى.
لنني طاملا �شعرت باأن هناك �شفرة ل بد يل اأن اأفككها 
لك��ي اأج��د الإجاب��ة، مل اأكن اأقب��ل بالفهم ال�ش��طحي للحياة 
ا اأب�شط مما نتخيل  التي هي اأعمق مما نتخيل، ولكنها اأي�شً
وب�ش��اطتها تكم��ن يف عمقه��ا، ولكنني اأدركت اأن نحن الب�ش��ر 
ل ُتغرين��ا ب�ش��اطة الأم��ور، لطامل��ا كان��ت ال�شعوب��ات هي من 
ُت�ش��عل بداخلنا لذة العي���س، حتى واأن كّنا ل نعي لذلك، ويف 
ال�ش��نوات الأخ��رة كن��ت اأق��راأ ع��ن م�شطل��ح ُي�ش��مى بقانون 
التخل��ي يف كت��ب عل��وم النف���س الإن�ش��انية، وكان��ت ترافق��ه 
عب��ارة »يف التخل��ي التجل��ي« �ش��ّدين ذل��ك املعن��ى، وق�شي��ت 
اأربع �شنوات يف حماولة اإدراكه من خال قراءة الكتب، لكن 
م��ا نق��راأه لي���س ه��و ما نعي�ش��ه، لذل��ك كانت مواق��ف احلياة 
ه��ي م��ن جعلتن��ي اأدرك املعن��ى، ووج��دت حًق��ا اأن اأرواحن��ا ل 
ت�شتطيع اأن حتيى احلياة احلقيقية اإل بالتخلي عن تعلقنا 
الجتماعي��ة،  واملكان��ة  وباملنا�ش��ب،  بالعاق��ات،  ال�ش��ديد 
واملال، واأي�شاً العادات التي ُت�ش��مم حياتنا، فعندما نتم�ش��ك 
ب�ش��يء ب�ش��دة، فعلين��ا اأن نعل��م حينه��ا اأن رحيل��ه لي���س اإل 
الوف��رة  قان��ون  م��ع  يتعار���س  تعلقن��ا  لأن  وق��ت؛  م�ش��األة 
باحلي��اة، وعندم��ا نتخل��ى مبعن��ى اأن نتقبل رحيلها، �ش��نجد 
الأ�ش��ياء هي من تتم�ش��ك بنا، فا ن�ش��تطيع اأن نتملك �شيء 

بهذه احلياة، فنحن هلل واإليه نعود.

جوهرة الشهراني
نائب رئيسة التحرير* 

* طالبة قسم اإلعالم واالتصال

املدينة اجلامعية اجلديدة بالقرعاء


