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االحتفال  فعاليات  يرعى  الجامعة  رئيس 
باليوم العالمي للجودة 2020

رع���ى م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال�سلمي  اهلل  رج����اء  ب���ن  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
الثنني املا�سي، احتفال عمادة التطوير 
الأكادميي واجلودة باليوم العاملي للجودة 
امل��ك��ت��ب  م���دي���ر  ب��ح�����س��ور  وذل�����ك   ،2020
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ا���س��رات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
ل���ل���ج���ودة ال���دك���ت���ور خ���ال���د ال����زه����راين، 
ال�سعودية  العربية  اململكة  ق�سم  ورئي�س 
للجودة  الأمريكية  ال�سعودية  باجلمعية 
املدينة  امللحم، يف م�سرح  اأحمد  املهند�س 

اجلامعية باأبها. 
رح����ب  الح�����ت�����ف�����ال  ب������داي������ة  ويف 
م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ب��امل�����س��ارك��ني 
لا�سراتيجية  التنفيذي  املكتب  من 
ال�سعودية  واجلمعية  للجودة  الوطنية 
الأم��ري��ك��ي��ة ل��ل��ج��ودة، وج��م��ي��ع ح�سور 
الح��ت��ف��ال م���ن م��ن�����س��وب��ي وم��ن�����س��وب��ات 
اجل���ام���ع���ة، م�����س��ي��ًدا ب��ج��ه��ود اجل��ام��ع��ة 
الأم��ر  واجل����ودة  التطوير  يف جم���الت 
ب�سكل كبري يف تقدمها يف  اأ�سهم  الذي 
العديد  واعتماد  الدولية  الت�سنيفات 
�سعي اجلامعة  م��وؤك��ًدا  ب��راجم��ه��ا،  م��ن 

اإل�����ى حت��ق��ي��ق اأع���ل���ى م��ع��اي��ري اجل����ودة 
خال ال�سنوات القادمة، �ساكًرا كل من 
�ساهم يف تنظيم هذا الحتفال ومهنًئا 
واحلا�سلني  التميز  بجوائز  الفائزين 
ع��ل��ى ���س��ه��ادة ك��ب��ري امل��دق��ق��ني وك��ذل��ك 
ال���ك���ل���ي���ات احل���ا����س���ل���ة ب���راجم���ه���ا ع��ل��ى 

العتماد الأكادميي. 
ك����ذل����ك األ����ق����ى وك����ي����ل اجل���ام���ع���ة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل�������ودة ال���دك���ت���ور م���رزن 
بح�سور  فيها  رح��ب  كلمة  ال�����س��ه��راين 
احل���ف���ل، ���س��اك��ًرا م���ن خ��ال��ه��ا ك���ل من 
���س��اه��م يف مت��ي��ز اجل��ام��ع��ة يف جم��الت 
اأن حتقيق  م��وؤك��ًدا  واجل���ودة،  التطوير 
م���ع���اي���ري اجل�������ودة يف خم��ت��ل��ف ج��ه��ات 
اجلامعة اأ�سهم يف تقدمها لدى العديد 
من الت�سنيفات الدولية، مهنًئا بدوره 
ال���رام���ج الأك���ادمي���ي���ة احل��ا���س��ل��ة على 
اجلامعة  بجوائز  والفائزين  العتماد، 
على  احلا�سلني  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  للتميز، 

�سهادة كبري املدققني. 
للفائزين  كلمة  احلفل  �سهد  كما 
ب��ج��وائ��ز ال��ت��م��ي��ز ق��دم��ه��ا ن��ي��اب��ة عنهم 

والقت�ساد  ل��اأع��م��ال  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل 
عبداللطيف  الدكتور  الأ�ستاذ  املعريف 
احل��دي��ث��ي وحم���ا����س���رة ق��دم��ه��ا م��دي��ر 
امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
ال���وط���ن���ي���ة ل���ل���ج���ودة ال����دك����ت����ور خ��ال��د 
الزهراين حول مو�سوع ال�سراتيجية 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ج��ودة، ومل��ح��ة ع��ن الق�سم 
ال�������س���ع���ودي يف اجل��م��ع��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة 
املهند�س  الق�سم  رئي�س  للجودة قدمها 
اأحمد امللحم، اإ�سافة اإلى عر�س مرئي 
ت��ن��اول اأب����رز م��ع��اي��ري اجل����ودة واآل��ي��ات 
ال��رام��ج  ع��ن  مل��ح��ة  وك��ذل��ك  تقييمها، 
احل��ا���س��ل��ة ع��ل��ى الع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي، 

وجهات العتماد. 
احلا�سلة  الرامج  ع��دد  بلغ  فيما 
ABET ع��ل��ى الع���ت���م���اد م���ن م��ن��ظ��م��ة

وه���ي���ئ���ة ت���ق���ومي ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب 
يف  ب��ك��ال��وري��و���س  ب���رام���ج   9  NCAAA
ال��ه��ن��د���س��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وال�����س��ن��اع��ي��ة 
امليكانيكية،  الهند�سة  وكذلك  واملدنية 
اإ���س��اف��ة اإل����ى ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات، وع��ل��وم 
احل��ا���س��ب  وه��ن��د���س��ة  الآيل،  احل��ا���س��ب 

واإدارة  واجل�����راح�����ة،  وال���ط���ب  الآيل، 
 10 يف  املميزين  ت��ك��رمي  ومت  الأع���م���ال، 
�سملت  اجل��ام��ع��ة  يف  للتميز  جم����الت 
ال��ت��م��ي��ز يف جم����ال ال��ت��ع��ل��ي��م لأع�����س��اء 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وال���ط���اب، و جم��ال 
البحث العلمي يف م�ساري التخ�س�سات 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ن��ظ��ري��ة لأع�������س���اء هيئة 
اإلى  اإ�سافة  ا،  اأي�سً والطاب  التدري�س 
فرع  املجتمع  خدمة  جم��ال  يف  التميز 
املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  وف���رع  الأف�����راد، 
والتميز  والإدارات،  والأق�سام  للكليات 
والتميز  الإلكروين،  التعلم  يف جمال 
يف جم���ال الب��ت��ك��ار، وال��ك��ل��ي��ة امل��م��ي��زة، 

واملوظف املميز.
ويف ختام احلفل كرم معايل رئي�س 
اجل���ام���ع���ة جم���ت���ازي ب���رن���ام���ج ت��اأه��ي��ل 
ك��ب��ري امل��دق��ق��ني ال��داخ��ل��ي ال��ذي��ن بلغ 
عددهم 18 متدرًبا ومتدربة، والرامج 
اإل��ى  اإ���س��اف��ة  الع��ت��م��اد،  على  احلا�سلة 
تكرمي 7 جهات، و30 فائًزا من اأع�ساء 
والطاب  واملوظفني  التدري�س  هيئة 

بجوائز اجلامعة للتميز.
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ضمن مشروع تحسين المشهد الحضري: 

األمير تركي بن طالل يرعى 
ورشة عمل مبادرة تأهيل 

أسطح المباني وتحسين 
صورتها البصرية

أخبار الوطن

منطقة  اأمري  طال  بن  تركي  الأمري  رعى 
تطوير  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ع�سري، 
اأ�سطح  تاأهيل  مبادرة  عمل  ور�سة  املنطقة، 
والتي  الب�سرية،  �سورتها  وحت�سني  املباين 
م�سروع  �سمن  ع�سري  اإمارة  بديوان  اأقيمت 
حت�سني امل�سهد احل�سري الذي ت�سرف عليه 

هيئة تطوير املنطقة وتنفذه اأمانة ع�سري. 

�سرورة  على  ع�سري  منطقة  اأم��ري  و���س��دد 
تعاون اجلهات احلكومية واخلا�سة واملواطنني 
انطاًقا  املبادرة  اأه��داف  ي�سهم يف حتقيق  مبا 
من مبادئ روؤية 2030 نحو جودة احلياة، وذلك 
بالتكامل مع خمرجات الكود العمراين ملنطقة 

ع�سري . 

وا����س���ت���ع���ر����س الأم�������ري ت���رك���ي ب����ن ط���ال 
تفا�سيل عمل املبادرة مع اجلهات ذات العاقة 
املنطقة  اإم��ارة  تنفيذها، وهي  التي تعمل على 
واملكتبة العامة باأبها ومتحف ع�سري الإقليمي 
والإدارة  الجتماعية  التاأمينات  وفرع موؤ�س�سة 
اإ�سافة  ع�سري  مبنطقة  املياه  خلدمات  العامة 
اإل����ى ع���دد م���ن م��ب��اين ال��ق��ط��اع��ات امل�����س��رف��ي��ة 
اخل��ا���س��ة وم���ب���اين ق��ري��ة امل��ف��ت��اح��ة، وامل��ب��اين 

ال�سكنية غري الراثية واأمانة ع�سري. 

التو�سيات  من  بعدد  الور�سة  واختتمت 
العمل  وت��رية  ت�سريع  التفاق على  متثلت يف 
وحت���دي���د اج��ت��م��اع ق����ادم ل���س��ت��ع��را���س م���ا مت 
التو�سل اإليه من اجلهات املعنية، مع �سرورة 
قيام اجلهات بتطوير الأعمال املقدمة بحيث 
امل��ب��ادرة وحت�سني  ت��وج��ه  م��ع  ت��ك��ون متوافقة 
ب��اإ���س��راف ف��ري��ق ف��ن��ي من  امل�سهد احل�����س��ري 
ج��م��ي��ع اجل���ه���ات مل��ت��اب��ع��ة الأع����م����ال، و���س��م��ان 
وتوخي  الت�سميم  مقايي�س  باأعلى  تنفيذها 

الع�سوائية. 

اإزال������ة  اإل������ى  ت���ه���دف  امل�����ب�����ادرة  اأن  ي���ذك���ر 
ال��ع��ن��ا���س��ر امل�������س���وه���ة ف�����وق اأ����س���ط���ح امل���ب���اين 
مع  يتوافق  مبا  الب�سرية،  ال�سورة  وحت�سني 
الكود العمراين، اإ�سافة اإلى حت�سني الظروف 
زي��ادة  خ��ال  من  العالية  املناطق  يف  البيئية 
امل�����س��اح��ات اخل�����س��راء وا���س��ت��غ��ال امل�����س��اح��ات 
املهدرة من الرثوة العقارية، وتوفري متنف�س 
اإ�سايف مل�ستخدمي املباين و�سكانها، مبا ي�سهم 
يف توفري عائد اقت�سادي اإ�سايف ملاك املباين 
من  العديد  امل��ب��ادرة  وت�ستهدف  وم�سغليها، 
امل��ن�����س��اآت ال��ع��ام��ة واخل��ا���س��ة وم��ن��ازل ال�سكان 

باملنطقة.
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معكم

أوقاف الجامعات..
ن����دوة »الأوق�����اف  امل��ل��ك خ��ال��د بتنظيم  ���س��ع��دن��ا يف ج��ام��ع��ة 
اجلامعية« �سمن لقاءات تن�سيقية بني اجلامعات ال�سعودية 
حول الأوقاف اجلامعية.  وا�ستمعنا لتجربة جامعتي امللك 
لهما  حيث  املهم،  اجلانب  ه��ذا  يف  عبدالعزيز  وامللك  �سعود 
لباقي  درو���س��ا  تبني  اأن  �ساأنها  م��ن  كبرية  ناجحة  خ��ط��وات 
الذي  اجلديد،  اجلامعات  نظام  ظل  يف  وخا�سة  اجلامعات 
اجلامعات  لباقي  ويتوالى  جامعات،  ث��اث  يف  تطبيقه  ب��داأ 

خال ال�سنوات القادمة.
  endowments ولي�س جديدا الإ�سارة الى اأن الأوقاف
فهو  العاملية  اجل��ام��ع��ات  يف  التمويل  م��ن  اأ�سا�سي  ج��زء  ه��ي 
م�سدر دخل كبري لهذه اجلامعات ي�سل لبع�س اجلامعات 
مثل جامعة هارفارد الى حوايل اأربعني مليار دولر، وهذا ما 
يعزز ال�ستقرار املايل ملثل هذه اجلامعات.  ونظام اجلامعات 
ال�����س��ع��ودي اجل��دي��د و���س��ع يف منظومته م��و���س��وع الأوق���اف 
اأ�سا�سي يف ميزانيات اجلامعات.  وهذا  لي�سكل م�سدر دخل 
ياأتي  خالد  امللك  جامعة  نظمته  الذي  التن�سيقي  الجتماع 
ل��ت��ب��ادل اخل���رات وال��ت��ج��ارب مب��ا ي��ع��زز اه��ت��م��ام اجلامعات 

ال�سعودية يف هذا املجال.
 ون��ح��ن يف جامعة امل��ل��ك خ��ال��د ق��د ب��داأن��ا اخل��ط��وات يف 
بت�سافر  النجاح  تلو  النجاح  الأوق��اف، وبداأنا نحقق  جمال 
واملوؤ�س�سات  الأع��م��ال  رج��ال  من  منظومة  وتاحم  اجلهود 
وحم��ب��ي اخل���ري يف دع���م م�����س��روع��ات الأوق������اف يف املنطقة 
الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  م��ن  وتوجيه  ودع��م  بحر�س 
تركي بن طال بن عبدالعزيز اأمري منطقة ع�سري الرئي�س 

الفخري لأوقاف اجلامعة.
ون��ت��ط��ل��ع  خ���ال امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة ال���ى اع���ان تنفيذ 
وجتارية  وهند�سية  وتعليمية  طبية   خمتلفة  م�سروعات 
واإعامية تكون هي نواة حقيقية مل�سروعات كرى طموحة 

لأوقاف اجلامعة باإذن اهلل.

أ.د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
رئيس الجامعة

أخبار الوطن

بحضور معالي وزير الصحة وعبر االتصال المرئي : 
الرعاية  مركز  يدشن  طالل  بن  تركي  األمير 

الحديثة في مركز صمخ ببيشة 

د���س��ن الأم�����ري ت��رك��ي ب���ن ط��ال 
اأم����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، م�����س��روع 
ت���ط���وي���ر ب��ي��ئ��ة ال���ع���م���ل ومن�����وذج 
الرعاية احلديثة مبركز الرعاية 
ال�����س��ح��ي��ة يف ���س��م��خ مب��ح��اف��ظ��ة 
بي�سة وذلك عر الت�سال املرئي 
الإم���ارة،  ب��دي��وان  �سموه  مبكتب 
ال�سحة،  وزي��ر  معايل  مب�ساركة 
ووك���ي���ل اإم������ارة ع�����س��ري وق���ي���ادات 
ال�سحة  و���س��رك��ة  ال�سحة  وزارة 
القاب�سة ليكون منوذًجا يحتذى 

به يف ع�سري. 
واط�������ل�������ع اأم������������ري م���ن���ط���ق���ة 
ال�سحية  اخل��دم��ات  على  ع�سري 

يقدمها  التي  الأول��ي��ة  والرعاية 
امل����رك����ز لأه�������ايل م���رك���ز ���س��م��خ، 
م�سرًيا اإلى حر�س حكومة خادم 
احل����رم����ني ال�������س���ري���ف���ني -اأي������ده 
اهلل- على تقدمي كافة اخلدمات 
ال���ط���ب���ي���ة، وال���ع���ن���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة 
ب���امل���واط���ن وامل���ق���ي���م يف ك���ل ج��زء 
على اأر�س الوطن، وم�سدًدا على 
اأهمية تقدمي اخلدمات ال�سحية 
وا�ستمراريتها باجلودة العالية. 

وم������ن ج���ان���ب���ه ق������ال م��ع��ايل 
وزي���ر ال�����س��ح��ة ال��دك��ت��ور توفيق 
ال��رب��ي��ع��ة خ���ال م��داخ��ل��ت��ه عر 
الت�������س���ال امل�����رئ�����ي:»اأن ت��د���س��ني 

مبركز  ال�سحية  الرعاية  مركز 
مل�سروع  نوعية  نقلة  يعد  �سمخ، 
ت���ط���وي���ر ب��ي��ئ��ة ال���ع���م���ل ومن�����وذج 
ال���رع���اي���ة احل���دي���ث، وذل�����ك من 
ا�ست�سارية  عيادات  اإ�سافة  خال 
يف:  متثلت  م�����س��ارات   5 وتفعيل 
م�سار ارتفاع �سكر الدم بالتعاون 
مع جميع امل�ست�سفيات، وال�سمنة، 
بالتعاون  الآمنة  ال��ولدة  وم�سار 
مع م�ست�سفى الولدة والأطفال، 
وم�������س���ار اجل���ل���ط���ات ال��دم��اغ��ي��ة 
امل��ل��ك  م�ست�سفى  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ع������ب������داهلل، وم���������س����ار ال����رع����اي����ة 
ال��ت��ل��ط��ي��ف��ي��ة مل��ر���س��ى ال�����س��رط��ان 

النقاهة  م�ست�سفى  مع  بالتعاون 
وال�سحة النف�سية«. 

ال�سوؤون  ق��ّدم مدير  وب��دوره 
فالح  بي�سة  مبحافظة  ال�سحية 
ب����ن ن���ا����س���ر ال�������س���ه���راين ���س��ك��ره 
ال�سحة  ووزي����ر  املنطقة  لأم���ري 
ما  بكل  واهتمامهم  على دعمهم 
املواطن،  و�سحة  املنطقة  يخدم 
ملفًتا اإلى اأن �سحة بي�سة ت�سعى 
ال�سحية  خدماتها  تطوير  اإل��ى 
وتطوير بيئة العمل للممار�سني 
ال�����س��ح��ي��ني مب����ا ي���خ���دم ���س��ح��ة 

املر�سى واملراجعني. 
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حجر  ويضع  يدشن  عسير  أمير 
األساس لـ 30 مشروعا مائيا وبيئيا 

بتكلفة تتجاوز 800 مليون ريال
د�ّسن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
العزيز  عبد  بن  ط��ال  بن  تركي 
اأم������ري م��ن��ط��ق��ة ع�������س���ري، وو����س���ع 
ح��ج��ر الأ����س���ا����س ل���� 30 م�����س��روًع��ا 
بتكلفة  املنطقة،  يف  ومائًيا  بيئًيا 
ري������ال.  م���ل���ي���ون   800 جت���������اوزت 
و�ست�سهم هذه امل�سروعات يف زيادة 
املائية،  التغطية باخلدمات  ن�سب 
وم��واك��ب��ة ال��ط��ل��ب امل��ت��زاي��د على 
خ���دم���ات امل���ي���اه، وحت�����س��ني ج���ودة 
الكفاءة  ورفع  املقدمة،  اخلدمات 
الت�سغيلية يف نقل املياه وتوزيعها، 
ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي،  الأداء  وحت�������س���ني 
وحت���ق���ي���ق ت���ط���ل���ع���ات احل���ك���وم���ة 
الر�سيدة برفع م�ستوى اخلدمات 
للم�ستفيدين،  امل��ق��دم��ة  امل��ائ��ي��ة 
اإ����س���اف���ة اإل������ى ت���ع���زي���ز م��ن��ظ��وم��ة 
التحتية  وال��ُب��ن��ى  امل��ي��اه،  م�����س��ادر 

للخدمات املائية والبيئية.
ج�����اء ذل�����ك خ�����ال ا���س��ت��ق��ب��ال 
���س��م��وه م����وؤخ����را مب��ك��ت��ب��ه ب���دي���وان 
البيئة واملياه  الأم��ارة، معايل وزير 
والزراعة املهند�س عبد الرحمن بن 
واملهند�س  الف�سلي،  املح�سن  عبد 
الرئي�س  املوكلي  اأح��م��د  ب��ن  حممد 
الوطنية،  امل��ي��اه  ل�سركة  التنفيذي 
نائب  ثنني  اأب��و  من�سور  واملهند�س 
ال��رئ��ي�����س ل��ل��م�����س��اري��ع واخل���دم���ات 
العمري  الفنية واملهند�س عبد اهلل 
واملهند�س  القطاع اجلنوبي،  رئي�س 
ع���ام  م����دي����ر  ح�����ي�����دان  اآل  حم���م���د 

خدمات املياه يف منطقة ع�سري.
واأو�سحت �سركة املياه الوطنية 
اأن امل�����س��اري��ع ال��ت��ي د���ّس��ن��ه��ا وو���س��ع 
منطقة  اأم��ري  �سمو  اأ�سا�سها  حجر 
ع�����س��ري ���س��ت��خ��دم اأك����رث م���ن مليون 
وال�سرف  املياه  بخدمات  م�ستفيد 
ال�������س���ح���ي يف م������دن وحم���اف���ظ���ات 
�سموه  اأن  مبينًة  املنطقة،  وم��راك��ز 
و�سع جحر الأ�سا�س ل� 5 م�سروعات 
ري��ال،  بتكلفة جت���اوزت 166م��ل��ي��ون 
ت�سمنت تنفيذ اأعمال الربط خلط 
على  ال�سخ  حمطة  م��ن  امل��ي��اه  نقل 
���س��ك��ي��ن��ة، وتنفيذ  اأب����و  ب��ح��ر  ط��ري��ق 
من  للمياه  الناقل  اخل��ط  م�سروع 
ترج�س  ���س��د  ع��ل��ى  التنقية  حم��ط��ة 

ُ
ًً ً

ّ

يف حمافظة النما�س مع اخلزانات 
ال����س���رات���ي���ج���ي���ة )امل�����رح�����ل�����ة/1(، 
الناقل  اخل���ط  تنفيذ  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 
من حمطة تنقية املياه بتندحة اإلى 
ا�ستكمال  ك��ذل��ك  ال��رون��ة،  خ��زان��ات 
املياه  تنقية  حمطة  اإن�ساء  م�سروع 
وت��ن��ف��ي��ذ  ت��ن��دح��ة،  ���س��د وادي  ع��ل��ى 
م�سروع اأعمال اإي�سال املياه املجددة 
اإلى متنزه يا )اأ( مبحافظة بي�سة.
امل�سروعات  اأن  ال�سركة  وبّينت 
اأم����ري منطقة  ال��ت��ي د���س��ن��ه��ا ���س��م��و 
م�سروًعا   25 ا  اأي�سً ت�سمنت  ع�سري 
ري��ال،  مليون   633 جت��اوزت  بتكلفة 
كان منها 12 م�سروًعا لقطاع املياه 
مليون   377 جت��اوزت  مالية  بتكلفة 
ري�������ال، ت�����س��م��ن��ت م�������س���روع اإن�������س���اء 
خزانات مياه ال�سرب ال�سراتيجية 
بجنوب مدينة اأبها ب�سعة 300 األف 
م���ر م��ك��ع��ب ل���رف���ع ك��م��ي��ة اخل���زن 
اإل����ى   ال����س���رات���ي���ج���ي يف امل��ن��ق��ط��ة 
م�سريًة  م��ك��ع��ب،  م��ر    1،150،000
اإلى اأنه ملواكبة الطلب املتزايد على 
الت�سغيلية،  ال��ك��ف��اءة  ورف���ع  امل���ي���اه، 
باملنطقة  امل��ي��اه  اإم����دادات  وحت�سني 
امل��ي��اه ومنظومة  ن��ق��ل  ن��ف��ذت خ��ط 
ال�������س���خ ال����ازم����ة م����ن اخل����زان����ات 
خمي�س  مبحافظة  ال�سراتيجية 
م�������س���ي���ط، و������س�����وًل اإل�������ى خ����زان����ات 
مع  كلم،   19 بطول  الطبية  املدينة 
احلالية  الت�سغيل  منظومة  رب���ط 
من  ال�ستفادة  لتعزيز  وامل�ستقبلية 
بال�سقيق،  امل���ح���اة  امل���ي���اه  م�����س��ادر 
خلدمة  اخل��ط  م�سار  �سمن  وذل��ك 

اأكرث من 162 األف م�ستفيد.
واأ����س���ارت اأن����ه ل��ت��ع��زي��ز اإي�����س��ال 
وزيادة  للم�ستفيدين،  ال�سرب  مياه 
يف  امل��ي��اه  ب��خ��دم��ات  التغطية  ن�سبة 
ملحافظة  ال��ت��اب��ع��ة  امل��راك��ز  خمتلف 
ب��ي�����س��ة، مت ت��ن��ف��ي��ذ وت�����س��غ��ي��ل خط 
ال�سخ من  للمياه، ومنظومة  ناقل 
تبالة،  وادي  ب�سد  التنقية  حمطة 
ورب��ط��ه��ا ب���خ���زان���ات م���ي���اه اأر���س��ي��ة 
اأن�����س��ئ��ت يف م��رك��زي تبالة  وع��ل��وي��ة 
اإجمالية بلغت 5300  ب�سعة  والثنية 
اإلى حمطة  بالإ�سافة  مر مكعب، 
ت����وزي����ع ل���ن���اق���ات م����ي����اه ال�������س���رب 

لإي�����س��ال��ه��ا اإل���ى اأك���رث م��ن 20 األ��ف 
م�ستفيد.

مياه  خزان  �سّيدت  اأنها  مفيدًة 
بي�سة  مبحافظة  احل��ازم��ي  مب��رك��ز 
مر   5300 ب��ل��غ��ت  اإج��م��ال��ي��ة  ب�سعة 
للناقات  ت��وزي��ع  وحم��ط��ة  مكعب، 
خلدمة ما يقارب 20 األف م�ستفيد 
مليون   15 جت���اوزت  مالية  بتكلفة 
ري����ال. م�����س��ريًة اإل����ى اأن��ه��ا ن��ف��ذت 6 
التحتية،  للبنى  داعمة  م�سروعات 
كذلك  ال��ت��وزي��ع  منظومة  لتعزيز 
ال��ر���س، وال��ن��ج��د، وعلكم،  ق���رى  يف 
وال���ق���ري���ة ال���راث���ي���ة ب���رج���ال اأمل����ع، 
ومركز جا�س، وباللحمر، وبلل�سمر، 
ب��اأط��وال خ��ط��وط نقل مياه  وذل���ك 
كيلو   39 جت��اوزت  التوزيع  ملحطات 
اأك��رث م��ن 21  م��ًرا طولًيا خلدمة 

األف م�ستفيد.
اأم��������ا ع�����ن دع������م ال����س���ت���دام���ة 
البيئية يف منطقة ع�سري فقد بلغت 
�سمو  د�سنها  التي  البيئية  امل�ساريع 
م�سروًعا،   13 ع�سري  منطقة  اأم��ري 
مليون   256 جت��اوزت  بتكلفة  نفذت 
التغطية  ن�سبة  زي��ادة  بهدف  ري��ال، 
من  املنطقة  يف  البيئية  باخلدمات 
خال تنفيذ ما يزيد على 296 كيلو 
مًرا من خطوط النقل وال�سبكات 
وحمطات الرفع، واأكرث من 5،510 
ال�سحي  لل�سرف  منزلية  تو�سيلة 
ب��امل��ن��ط��ق��ة خل��دم��ة اأك����رث م���ن 360 
بذلك  لت�سل  األف م�ستفيد جديد، 
البيئية  باخلدمات  التغطية  ن�سبة 
عن  ف�سًا   ،)%74،24( ق��راب��ة  اإل��ى 
رف��ع ال�����س��رر البيئي ع��ن ع��دد من 
اأح����ي����اء م��دي��ن��ة اأب���ه���ا وحم��اف��ظ��ات 
اأحياء  اأب��رزه��ا  وم��راك��زه��ا،  املنطقة 
ال��ن��م�����س��ا اجل���ن���وب���ي���ة، وال��ق��ري��ق��ر، 
وامل�������س���ارف، وغ����رب ط��ري��ق امل��ط��ار، 
وحمافظة خمي�س م�سيط، وبي�سة، 
وظهران اجلنوب، وحمايل، و�سراة 
بالإ�سافة  ال���رك،  وم��رك��ز  عبيدة، 
ال�سرف  مياه  ملعاجلة  حمطة  اإل��ى 
ب�سعة  ال�����س��ع��ف،  ال�����س��ح��ي مب���رك���ز 
مر   12،500 تبلغ  يومية  معاجلة 

مكعب يف اليوم.
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وتطوير  لتصنيع  الهندسة  كلية  مبادرة  فريق  يكرم  الجامعة  رئيس 
األدوات الواقية من كورونا

ك���رم م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ب��ن رج���اء اهلل ال�سلمي  ال��دك��ت��ور ف��ال��ح 
الأدوات  ت�سنيع  مبادرة  فريق  موؤخًرا، 
كورونا،  من  للحد  الوقائية  واملنتجات 
ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة �سمن 
ال��ت�����س��دي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف  ج���ه���وده���ا 
عدد  وذل��ك مب�ساركة  كورونا،  جلائحة 
من طاب وطالبات الكلية واأ�ساتذتها، 
وق����د ح�����س��ر ال���ت���ك���رمي ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة 
وامل�سرف  م�سفر،  اآل  حممد  ال��دك��ت��ور 
على املبادرة الدكتور اأحمد بن دعجم. 

اأج��ه��زة  امل��ب��ادرة ت�سنيع  وت��ن��اول��ت 
اأج��ه��زة  ال��وق��اي��ة الطبية، وق��ط��ع غ��ي��ار 
با�ستخدام طابعات  ال�سناعي،  التنف�س 
فريو�س  م��ن  للوقاية  الأب��ع��اد  ثاثية 

كورونا امل�ستجد. 
رئي�س اجلامعة  فيما وجه معايل 
�سكره لفريق املبادرة من اأ�ساتذة الكلية 
والطاب والطالبات امل�ساركني، م�سيًدا 
بجهودهم يف تقدمي خدمات جمتمعية 
امل�����س��ارك��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ت�سهم  ق��ي��م��ة  ذات 
التي  الفاعلة  الوطنية  اجلهود  �سمن 

ت�سعى اإلى احلد من هذا الوباء. 
امل��ب��ادرة  امل�����س��رف على  اأو���س��ح  كما 
الدكتور اأحمد بن دعجم اأن فريق عمل 
اأك��رث من 17800  امل��ب��ادرة ق��ام بت�سنيع 
ق��ط��ع��ة، ���س��م��ل��ت 6 م��ن��ت��ج��ات م��ت��ن��وع��ة، 
ا  اأي�سً اأ�سهمت  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  م��وؤك��ًدا 
اأك��رث من 21 طالًبا وطالبة  يف تدريب 
ع��ل��ى خ���ط���وات ال��ت�����س��ن��ي��ع وال��رك��ي��ب 

وال���ت���غ���ل���ي���ف، �����س����اك����ًرا م���ع���ايل رئ��ي�����س 
بهذه  واهتمامه  دع��م��ه  على  اجل��ام��ع��ة 

املبادرة وخمرجاتها. 
التي  الت�سنيع  م��ب��ادرة  اأن  ي��ذك��ر 
فريًقا  �سمت  الهند�سة  كلية  قدمتها 
��ا، وف��ري��ًق��ا م���ن اأع�����س��اء هيئة  ط��اب��يًّ
بن  اأح��م��د  الدكتور  برئا�سة  التدري�س 
دعجم وع�سوية الدكتور �سقر العمري 
اأحمد  والدكتور  عنقي  علي  والدكتور 
منتجاتها  وزع�����ت  وق����د  ال��ق��ح��ط��اين، 
م�سروع  مع  بالتعاون  جهات  عدة  على 
ا  »ن�سامى ع�سري«، وح�سلت املبادرة اأي�سً
م�سروًعا   12 �سمن  متقدم  مركز  على 
��ا ك��رم��ه��ا ���س��م��و اأم����ري منطقة  ت��ط��وع��يًّ

ع�سري على م�ستوى املنطقة.

التنسيقي  اللقاء  ضمن  الجامعية«  »األوقاف  ندوة  يرعى  الجامعة  رئيس 
ألوقاف الجامعات السعودية الـ 12 

رع�����ى م���ع���ايل رئ���ي�������س اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 
ال�سلمي م�ساء  اهلل  بن رجاء  فالح  الدكتور 
اجلامعية  »الأوق��اف  ن��دوة  املا�سي  الأربعاء 
جتربة  اجل��دي��د..  اجلامعات  نظام  ظ��ل  يف 
عبدالعزيز«  وامل��ل��ك  �سعود  امل��ل��ك  جامعتي 
التن�سيقي  ال��ل��ق��اء  فعاليات  �سمن  امل��ق��ام��ة 
ال��ذي  باململكة  اجلامعية  ل��اأوق��اف  ال����12 

ت�ست�سيفه اجلامعة هذا العام. 
وق���د ���س��ه��دت ال���ن���دوة ح�����س��ور معايل 
الدكتور يو�سف بن  الطائف  رئي�س جامعة 
عبده ع�سريي، وم�سوؤويل اأوقاف اجلامعات 
ال�����س��ع��ودي��ة، وع�����دد م���ن اأع�������س���اء جمل�س 
النظارة ومن وكاء اجلامعة ومن�سوبيها. 

ف��ي��م��ا رح���ب م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة  
يف ب��داي��ة ان��ط��اق اأع��م��ال ال��ن��دوة برئي�س 
ع�سريي،  يو�سف  الدكتور  الطائف  جامعة 
واأمناء وممثلي اأوقاف اجلامعات ال�سعودية 
مثل  عقد  اأهمية  على  م��وؤك��ًدا  واحل�����س��ور، 
وا�سح  ب�سكل  �ست�سهم  التي  اللقاءات  ه��ذه 
يف حتقيق نظام اجلامعات اجلديد يف �سوء 
روؤية اململكة 2030، لفًتا اإلى اهتمام القيادة 
اجلامعات  دور  بتعزيز  اهلل  اأيدها  الر�سيدة 
التعليم  وزار  عمل  اإل��ى  اإ�سافة  ومتكينها، 
ت��ه��ي��ئ��ة اجل���ام���ع���ات للنظام  ع��ل��ى  احل��ث��ي��ث 
ك��ف��اءة  لتحقيق  هيكلتها  واإع�����ادة  اجل��دي��د 
ب�سفتها  الذاتية  مواردها  وتعزيز  الإنفاق 
تعزيز  وعلى  الإن��ت��اج  على  ق��ادرة  موؤ�س�سات 
دوره�����ا يف ه����ذا الجت������اه، م���وك���ًدا ع��ل��ى اأن 
الوقف ميثل جزًءا مهًما من هذه املنظومة 

واأ�سا�ًسا لكثري من املنجزات امل�ستقبلية. 
ب��ع��د ذل����ك اف��ت��ت��ح اأم����ني ع����ام اأوق����اف 
جامعة امللك خالد الأ�ستاذ الدكتور عمر بن 

اأعمال الندوة بالرحيب  اآل م�سيط  �سعيد 
ا�ستهل  ح��ي��ث  ب��ه��م،  وال��ت��ع��ري��ف  ب�سيوفها 
بجامعة  العلمي  للوقف  التنفيذي  امل��دي��ر 
امللك عبدالعزيز الدكتور ع�سام بن ح�سني 
ك��وث��ر ال��ن��دوة ب��احل��دي��ث ع��ن جت��رب��ة وقف 
ا�ستثماراته،  اجلامعة و�سبل تقوية وتعزيز 
لف��ًت��ا اإل����ى اأه����م م��ق��وم��ات ال��ع��م��ل ال��وق��ف��ي 
وامل��ج��الت  الأن�سطة  واأب���رز  وا�ستقاليته، 
ت�ستفيد منها  وق��ف��ي��ة  ع��وائ��د  ال��ت��ي حت��ق��ق 
اجل����ام����ع����ات م����ن خ�����ال جت����رب����ة ج��ام��ع��ة 
عقد  اأهمية  على  موؤكًدا  عبدالعزيز،  امللك 
ال�����س��راك��ات م��ع اجل��ه��ات والأ���س��خ��ا���س من 
رجال الأعمال وال�ستفادة من خراتهم يف 

كافة جمالت ال�ستثمار. 
كما ت��ن��اول اأم���ني ع��ام اأوق���اف جامعة 
امللك �سعود الدكتور خالد بن �سعد الظافر 
خ���ال ح��دي��ث��ه يف ال���ن���دوة اأب�����رز م��ق��وم��ات 
الوقف الناجح، م�سيًدا مبا متتلكه املنطقة 
اجلنوبية من عنا�سر �سياحية وبيئية تتيح 
لأوقاف جامعة امللك خالد اآفاقا ا�ستثمارية 
ج��ي��دة، لف��ًت��ا اإل���ى اأن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود 
الوقف حققت  خال جتربتها يف جم��الت 
اأرا�سيها  ت��اأج��ري  جم��الت  يف  مميزة  نتائج 
على  اأك���د  ك��م��ا  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن،  للمطورين 
قوتها  نقاط  على  اجلامعات  تركيز  اأهمية 

يف ال�سراكة مع القطاع اخلا�س. 
اأ�سئلة  على  ب��ال��رد  ال��ن��دوة  واختتمت 
وا���س��ت��ف�����س��ارات ع����دد م���ن احل�������س���ور وم��ن 
اجلامعات  ط��اب  دور  تفعيل  �سبل  اأب��رزه��ا 
جامعاتهم،  اأوق����اف  دع���م  يف  وجمتمعاتها 
اإ���س��اف��ة اإل����ى ت��ك��رمي امل�����س��ارك��ني وال��ت��ق��اط 

ال�سور التذكارية.
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ويقر  الرابع  اجتماعه  يعقد  الجامعة  مجلس 
ماجستير تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية

مجتمع الجامعة بمحايل عسير تنظم 
برنامجا لتحقيق حماية المستهلك

ن���ي���اب���ة ع����ن م����ع����ايل وزي�������ر ال��ت��ع��ل��ي��م، 
راأ����س م��ع��ايل رئي�س اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال�سلمي  ب��ن رج���اء اهلل  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
ملجل�س  الرابع  الجتماع  الأربعاء  اأم�س 
اجلامعة للعام اجلامعي 1442ه�، والذي 
عقد بتقنية الت�سال عن بعد، بح�سور 
اجلامعات  �سوؤون  ملجل�س  العام  الأم��ني 
الدكتور حممد بن عبدالعزيز ال�سالح، 

واأع�ساء وع�سوات جمل�س اجلامعة.
لل�سوؤون  وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة  واأو���س��ح 

)ف��رع  ع�سري  مب��ح��اي��ل  املجتمع  كلية  نظمت 
اجل��ام��ع��ة ب��ت��ه��ام��ة( ب��رن��اجًم��ا ه���دف اإل���ى حتقيق 
حيث  امل�ستهلك،  وحماية  ال�ستهاك  يف  الأم���ان 
فيما  بالكلية،  ال��ت��دري��ب  وح���دة  ال��رن��ام��ج  ن��ف��ذت 
اأو�سحت مقدمة الرنامج الدكتورة اآمال علي، اأن 

الرنامج ا�ستهدف طالبات كليات الفرع بتهامة.
اآمال  الدكتورة  ا�ستعر�ست  الرنامج  وخال 
خ��ا���س��ة منذ  الإل���ك���روين  الت�سويق  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ي 
بداية جائحة كورونا ومنو التجارة الإلكرونية، 
وت����ط����رق����ت اإل���������ى اآث����������ار وخم�����اط�����ر ال���ت�������س���وي���ق 
وال���س��رات��ي��ج��ي��ة امل��ق��دم��ة م���ن امل��م��ل��ك��ة حلماية 
نظام  خال  من  الت�سويق  خماطر  من  امل�ستهلك 

التجارة الإلكرونية.
ل�سطر  الكلية  وك��ي��ل��ة  اأو���س��ح��ت  جانبها  م��ن 
الرنامج  اأن  القي�سي  ن���داء  الأ���س��ت��اذة  الطالبات 
جاء يف اإطار اإ�سهام الكلية يف مناق�سة املو�سوعات 
ول�سيما  واملجتمع  الطالبات  تهم  التي  احليوية 
يف ظل التنامي املتزايد لل�سوق ال�سعودية ودخول 
ع���دد ك��ب��ري م���ن امل��ن��ت��ج��ات وال�����س��رك��ات ل��اأ���س��واق 
تناف�س  ووج��ود  للطلب  املتزايد  والرتفاع  املحلية 

بني ال�سركات املنتجة مما جعل امل�ستهلك قد يقع 
اأحياًنا �سحية لبع�س اأوجه ال�ستغال من بع�س 

املنتجني.
فيديوهات  عر�س  تخلله  الرنامج  اأن  يذكر 
الطالبات،  م��ع  مفتوح  ب��ح��وار  وان��ت��ه��ى  تثقيفية، 
املجتمع  تثقيف  يف  اجلامعة  دور  �سياق  يف  وي��اأت��ي 

ورفع م�ستوى الوعي بني اأفراده.

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك�����ادمي�����ي�����ة ووك��ي��ل��ه��ا 
ل���ل���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
املكلف - اأمني املجل�س املكلف - الأ�ستاذ 
اأن  �سعد بن حممد بن دعجم  الدكتور 
املو�سوعات  م��ن  ع���دًدا  ناق�س  املجل�س 
وات��خ��ذ ح��ي��ال��ه��ا ال��ت��و���س��ي��ات ال��ازم��ة، 
اإق���رار  ع��ل��ى  ب��امل��واف��ق��ة  التو�سية  منها 
�����س����روط واأع���������داد ال���ق���ب���ول يف ب���رام���ج 
ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا ل���ل���ع���ام اجل��ام��ع��ي 
1443ه��������، وال��ت��و���س��ي��ة ب��امل��واف��ق��ة على 

يف  »الآداب  ماج�ستري  ب��رن��ام��ج  اإق�����رار 
تدري�س اللغة الإجنليزية كلغة اأجنبية« 
ب��ق�����س��م ال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة يف ك��ل��ي��ة 
املجل�س  اأو�سى  كما  والرجمة،  اللغات 
التفاهم  مذكرة  توقيع  على  باملوافقة 
لتطوير  اإم��ريال��د  ال���دويل  النا�سر  م��ع 

عدد من جمات اجلامعة.

ً

برعاية السلمي..
الجامعة تنظم ورشة عمل بعنوان 

»نحو تنمية بال تعديات« 

الجامعة  بطب  العظام  جراحة  قسم 
يجري اختبارات طالبه باستخدام أجهزة 

لوحية مجهزة ببرمجيات خاصة
نظمت اجلامعة ممثلة يف الإدارة 
ال���ع���ام���ة ل����اإع����ام وال���ع���اق���ات 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ع����م����ادة ال��ت��ع��ل��م 
الإل���ك���روين م�����س��اء اأم�����س الأول 
اإلكرونية  عمل  ور�سة  الثاثاء، 
بعنوان »نحو تنمية با تعديات«، 
وذل���ك �سمن ج��ه��ود اجل��ام��ع��ة يف 
اأطلقها  ال��ت��ي  التوعوية  احلملة 
�سمو اأمري منطقة ع�سري موؤخًرا 

للحد من ظاهرة التعديات. 
وق�����د ����س���ه���د م����ع����ايل رئ��ي�����س 
فالح  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة 
ان��ط��اق  ال�سلمي  اهلل  رج���اء  ب��ن 
بتعاون  م�سيًدا  ال��ور���س��ة،  اأع��م��ال 
للحد  ع�سري  منطقة  يف  اجلهات 
م���ن ظ���اه���رة ال��ت��ع��دي��ات، ب��ق��ي��ادة 
�سمو الأمري تركي بن طال بن 
عبدالعزيز - حفظه اهلل -، موؤكًدا 
على اأهمية هذه احلملة وم�سرًيا 
اإلى اأن اجلامعة �ساركت فيها عر 
الأع���م���ال الإع��ام��ي��ة وال��ل��ق��اءات 
وا�ستثمار  والإذاعية  التلفزيونية 
���س��ح��ي��ف��ة »اآف������������اق« ب���اجل���ام���ع���ة 
واحل�������س���اب���ات ال��ر���س��م��ي��ة ل��ن�����س��ر 
التوعوية  الر�سائل  م��ن  العديد 
ف�������س���ا ع�����ن ب���ع�������س احل���م���ات 
الإعامية وتخ�سي�س جانب من 
هذا  يف  وال��ور���س  التخرج  بحوث 

الجتاه.
التنمية  اأن  ال�سلمي  واأ�ساف 
حت��ت��اج اإل����ى ت��ع��اون وت��ك��ام��ل بني 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة وامل���واط���ن، 

عقدت اجلامعة اختباًرا اإلكرونيًّا با�ستخدام الأجهزة اللوحية 
وذل��ك  ال��ط��ب،  بكلية  العظام  ج��راح��ة  ق�سم  ل��ط��اب  م��رة  لأول 
اإع��داد الأجهزة وحتديثها  اأن مت  بح�سور 93 طالًبا، وذلك بعد 
مع  الإلكرونية،  الختبارات  باأمان  خا�سة  برجميات  واإ�سافة 
ك��ورون��ا من  ال�سحية يف ظل جائحة  الح���رازات  كامل  اتخاذ 
خال تعقيم الأجهزة وتوزيع الطاب على مدرجني لتحقيق 

التباعد املطلوب واملو�سى به �سحيًّا.
�سليمان  الدكتور  الأ�ستاذ  الطب  كلية  لعميد  ت�سريح  ويف 
العام  لهذا  الكلية  جمل�س  تو�سية  على  ب��ن��اًء  اأن��ه  اأك��د  احلميد 
اجلامعة  يف  املتاحة  الإمكانات  جميع  من  ال�ستفادة  املت�سمنة 
بدء  على  الأق�����س��ام  روؤ���س��اء  ح��ث  مت  التعليمية  العملية  خلدمة 
التطبيق وال�ستفادة الكاملة من هذه الإمكانيات التقنية، ومت 
اإجراء الختبار على هذا النحو، وعّر عن �سعادته بنجاح هذه 
وق�سم  الطبي  التعليم  لق�سم  اجل��زي��ل  �سكره  وق���ّدم  التجربة، 
جراحة العظام ولعمادة التعلم الإلكروين وفريق وحدة التعلم 

الإلكروين بالكلية.
كما عّر رئي�س ق�سم التعليم الطبي بكلية الطب الدكتور 

ح�سن ال���زه���راين، ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب��ن��ج��اح ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة وردود 
الأف���ع���ال ال��رائ��ع��ة وامل�����س��ج��ع��ة ال��ت��ي وج��ده��ا م��ن اأع�����س��اء هيئة 
اأن هذه  ال��ع��ظ��ام، واأك���د  ال��ت��دري�����س وال��ط��اب يف ق�سم ج��راح��ة 
التحول  اململكة 2030 وحتقيق  روؤي��ة  تاأتي متا�سًيا مع  اخلطوة 
ال��رق��م��ي ال���ذي ي��وف��ر الكثري م��ن اجل��ه��د وامل���ال وت��وج��ه وزارة 
التعليم نحو ال�ستفادة من معطيات التعلم الإلكروين ب�سفته 

خياًرا اإ�سراتيجيًّا للم�ستقبل.
واأ�ساف الزهراين اأن ا�ستخدام هذه الأجهزة اللوحية يعد 
اأكرث اأماًنا يف ظل جائحة كورونا التي يعي�سها العامل اأجمع يف 
هذه الآون��ة، وختم بتقدمي �سكره اجلزيل لفريق وحدة التعلم 
الإلكروين بكلية الطب على جهودهم يف التح�سري والإعداد 
احلديثة  التقنيات  وف���رت  ال��ت��ي  الإل���ك���روين  التعلم  ول��ع��م��ادة 

املتنوعة.
الدكتور فريد  العظام  رئي�س ق�سم جراحة  اأك��د  ذلك  اإل��ى 
مميزات  ولها  ا�ستثنائيًة  كانت  واأن��ه��ا  التجربة  جن��اح  ع�سريي 
كثرية على عدة جوانب، موؤكًدا اأن اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية 
الطب وكذلك الطاب الذين اأجروا الختبار اأ�سادوا بالتجربة.

م���وؤك���ًدا اأن����ه ب��ق��در ه���ذا ال��ت��ع��اون 
وال��ت��ك��ام��ل ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذ ال��رام��ج 
وامل�������س���اري���ع ال��ت��ن��م��وي��ة ب�����س��رع��ة 
الور�سة  اأن  اإل���ى  م�����س��رًيا  وك��ف��اءة 
ت�����ه�����دف اإل���������ى ت����ع����زي����ز ال����وع����ي 
التنموية  اجل��ه��ود  دع���م  ب��اأه��م��ي��ة 
والتطويرية واحلد من التعديات 
التي قد تت�سبب يف تعرث امل�ساريع 

اأو تاأخري تنفيذها. 
ال���ور����س���ة  �����س����ارك يف  ف���ي���م���ا   
والنقد  الأدب  اأ�ستاذ  اأداره��ا  التي 
املجتمع  ك��ل��ي��ة  وع��م��ي��د  امل�����س��اع��د 
ب��اجل��ام��ع��ة ورئ���ي�������س ن�����ادي اأب��ه��ا 
الأدب����ي ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن علي 
الأنظمة  اأ�ستاذ  من  كل  مريع  اآل 
امل�������س���ارك ورئ���ي�������س ق�����س��م ال��ف��ق��ه 
الدين  واأ���س��ول  ال�سريعة  بكلية 
ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د بن 
علي القرين، والأ�ستاذ امل�ساعد يف 
الدكتور  باجلامعة  الربية  كلية 

ظافر بن �سعيد اآل حماد.  
حممد  ال��دك��ت��ور  وا�ستعر�س 
القرين خال حديثة يف الور�سة 
الإط����ار احل��ق��وق��ي وال���ذي تناول 
ف���ي���ه حم������اور م���ت���ع���ددة م����وؤك����ًدا 
والإن�سان،  التنمية  بني  العاقة 
مفهوم  حتقيق  اأهمية  اإل��ى  لفًتا 
ي�����س��م��ل حتقيق  ال�����ذي  ال��ت��ن��م��ي��ة 
املجتمع  وازده�����ار  ج����ودة احل��ي��اة 
واملعرفة  الثقافة  م�ستوى  ورف��ع 
التي  الرئي�سية  امل��رت��ك��زات  وه��ي 
ت�سعى اململكة اإلى حتقيقها �سمن 

اأهداف روؤية اململكة 2030، موؤكًدا 
ل  الإ���س��ام��ي  الت�سريع  اأن  على 
يقف موقًفا �سلبيًّا مبجرد حترمي 
رفع  اأوج���ب  واإمن���ا  فقط  التعدي 

التعدي واإزالته يف حال اإثباته.
اآل  كما تناول الدكتور ظافر 
وفل�سفته  الربوي  الإط��ار  حماد 
ت��ن��م��ي��ة الن�������س���ان،  يف جم�������الت 
ال��رب��ي��ة وال��ق��ائ��م��ني  اأن  م���وؤك���ًدا 
التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  يف  عليها 
اإلى  تنظر  والأ�سرية  واملجتمعية 
الإن�����س��ان م��ن اجل��وان��ب الفكرية 
والعقدية واملنهجية، موؤكًدا على 
ي���وؤث���ران على  ب��ع��دي��ن  ه��ن��اك  اأن 
املبادئ  يف  و�سعفه  ال�سمري  ق��وة 
يف  وال��وط��ن  للمواطن  الربوية 
ب�سكل  وذل��ك  التعديات  مواجهة 
البيئة  ���س��غ��ط  يف  متمثل  اأف��ق��ي 
راأ���س��ي  ب�سكل  وك��ذل��ك  والتقليد، 
الفرد  ا�ستقال  درج��ة  متمثل يف 
والإم��ع��ي��ة والآب��ائ��ي��ة، لف��ًت��ا اإل��ى 
املعايري  م��ن  ع��دد  تفعيل  اأه��م��ي��ة 
التي ت�سهم يف بناء الإن�سان ومن 
اأبرزها و�سوح معايري وموؤ�سرات 
احل���ك���م الأخ������اق������ي، وال�������س���ع���ور 
ب���امل�������س���وؤول���ي���ة، وال���س��ت��ق��ال��ي��ة، 
بني  وال��ف��رق  العقانية،  وكذلك 

القيم والف�سائل. 
���س��ه��دت  ال���ور����س���ة  اأن  ي���ذك���ر 
املن�سة  ح�سوًرا كبرًيا من خال 
الإلكرونية كما مت بثها عر قناة 

اليوتيوب الر�سمية للجامعة.
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برعاية السلمي.. الجامعة تنظم ندوة حول المنجزات الوطنية في عهد 
الملك سلمان 

العلوم  بكلية  العلمي  البحث  عن  لقاء 
واآلداب بمحايل

المبتعث عيسى المستنير يحصد ثالث 
شهادات تفوق 

الإدارة  يف  مم��ث��ل��ة  اجل���ام���ع���ة  ن��ظ��م��ت 
ال���ع���ام���ة ل����اإع����ام وال���ع���اق���ات ن���دوة 
افرا�سية حتت عنوان »امللك �سلمان.. 
روؤية ومنجزات«، وذلك �سمن فعاليات 
اجلامعة لاحتفال بالذكرى ال�ساد�سة 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  لبيعة 

�سلمان بن عبدالعزيز - حفظه اهلل -.
وبداأت الندوة بكلمة لراعي اللقاء 
معايل رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، هناأ خالها 
ال�سعودي  وال�سعب  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة 
كل  حتمله  وم��ا  الغالية،  املنا�سبة  بهذه 
عام من منجزات عظيمة، وقال »نحمد 
اهلل ع��ل��ى م��ا م��ن ب��ه ع��ل��ى ه���ذه ال��ب��اد 
اأم���ن واأم���ان وق��ي��ادة حكيمة تعمل  م��ن 
اأوتيت من قوة يف �سبيل تعزيز  بكل ما 
اللحمة الوطنية وتقدمي كل اخلدمات 
للمواطن واملقيم يف �ستى املجالت على 

ثرى هذه الأر�س الطيبة«. 
حتتفل  اململكة  اأن  ال�سلمي  واأك���د 
ه�����ذا ال����ع����ام ت���زام���ًن���ا م����ع ب��ي��ع��ة خ����ادم 
احل����رم����ني ال�����س��ري��ف��ني ب��ال��ك��ث��ري م��ن 
رئا�ستها  اأهمها  م��ن  الكبرية  املنجزات 
مل���ج���م���وع���ة ال���ع�������س���ري���ن وامل������وؤمت������رات 
والجتماعات التي عقدت على هام�سها، 
و�سط ثناء يقال ويكتب من العامل كافة 
منجزات  وعلى  وقيادتنا،  ال��ب��اد  على 
التنموية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  اململكة 
والتعليمية  وال�سحية  والق��ت�����س��ادي��ة 
ا يف جمال  والتنظيمية وما حتقق اأي�سً

مكافحة الف�ساد.  
واأ�سار ال�سلمي اإلى اأن هذه الندوة 
خالد  امللك  جامعة  برامج  �سمن  تاأتي 
ال�ساد�سة  ال��ب��ي��ع��ة  ب��ذك��رى  ل��اح��ت��ف��ال 
خل������ادم احل����رم����ني ال�������س���ري���ف���ني امل��ل��ك 
 - اهلل  حفظه   - عبدالعزيز  بن  �سلمان 

وتهدف اإلى ت�سليط ال�سوء على بع�س 
من املنجزات الكبرية التي متت خال 

هذا العهد امليمون. 
و����س���ارك يف ال���ن���دوة ال��ت��ي اأداره�����ا 
باجلامعة  امل�ساعد  والنقد  الأدب  اأ�ستاذ 
والأكادميية  التعليمية  ال�سوؤون  ووكيل 
ع�سري  مبحايل  والآداب  العلوم  بكلية 
ال���دك���ت���ور ���س��ال��ح ال�����س��ه��ي��م��ي ك���ل من 
اأ����س���ت���اذ ال���ت���اري���خ احل���دي���ث وامل��ع��ا���س��ر 
العليا  ال���درا����س���ات  وع��م��ي��د  ب��اجل��ام��ع��ة 
الأ�ستاذ الدكتور اأحمد اآل فائع، ووكيلة 
الأ���س��ت��اذة  الطالبات  ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة 
ال���دك���ت���ورة خ��ل��ود اأب����و م��ل��ح��ة، واأ���س��ت��اذ 
الأدب والنقد امل�سارك باجلامعة ومدير 
مركز البحوث والدرا�سات الجتماعية 
ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���رح���م���ن امل��ح�����س��ن��ي، 
احلا�سب  علوم  بكلية  امل�ساعد  والأ�ستاذ 
اإدارت��ي  على  وامل�سرف  باجلامعة  الآيل 
ال�سيراين  والأم����ن  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية 

الدكتور حممد ال�سقر.
وت���ن���اول الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د 
ف���ائ���ع خ����ال م�����س��ارك��ت��ه حم��ط��ات  اآل 
تاريخية حول م�سرية امللك �سلمان بن 
وحياته  وتعليمه  »ن�����س��اأت��ه  عبدالعزيز 
ال�سيا�سية ومعا�سرته للملوك«، اإ�سافة 
اإل������ى حم�����ور امل���ل���ك ���س��ل��م��ان وال���ع���ط���اء 
الإن�ساين، وامللك �سلمان املنجز الداخلي 
وروؤي�������ة   ،2020 ال���وط���ن���ي  )ال����ت����ح����ول 
النفطي،  غ��ري  القت�ساد  ودع��م   ،2030
التعليم  وه��ي��ك��ل��ة  ال��ف�����س��اد،  وم��ك��اف��ح��ة 
ودع���م���ه، وال�����س��ح��ة، وغ���ريه���ا(، وامل��ل��ك 
)ال�سيا�سة  اخل��ارج��ي  وامل��ن��ج��ز  �سلمان 
اخلارجية يف عهده( واملتمثلة يف ثوابت 
املتغريات  ومواكبة  ال�سعودية  ال�سيا�سة 

الدولية واحلزم.
الثقايف  البعد  فائع  اآل  وا�ستعر�س 

اهلل  حفظه  �سلمان  للملك  والتاريخي 
وج���ه���وده يف جم���ال ال��ت��اري��خ ال��وط��ن��ي 
وال��ت��وث��ي��ق وم���ا ق��دم��ه يف ه���ذا امل��ج��ال 
وا�سًفا امللك �سلمان باأنه »رائد التاريخ 

الوطني والتوثيق«. 
عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  اأك���د  فيما 
وال��ث��ق��ايف  ال��ف��ك��ري  ال��ن��م��و  اأن  املح�سني 
ال����ذي ���س��ه��ده امل��ج��ت��م��ع يف ع��ه��د امل��ل��ك 
���س��ل��م��ان ق���د اأح�����دث ت���غ���رًيا اج��ت��م��اع��ًي��ا 
م�سهوًدا له حمليًّا وعربيًّا وعامليًّا، فقد 
من  للمملكة  الثقافية  الروؤية  انعتقت 
ع��ق��وًدا،  فيها  ر���س��ف��ت  اجتماعية  ق��ي��ود 
ا  ��ا مهمًّ واأ���س��ب��ح��ت امل����راأة داع��ًم��ا ث��ق��اف��يًّ

اأغ���ال  م��ن  ك��ث��ري  وت��ك�����س��رت  للتنمية، 
م��ع��وق��ات ال��ب��ن��اء، يف ظ��ل روؤي���ة ثقافية 
اأب���ع���اد ت���اأث���ري الفعل  ج����ادة ت�����س��ت�����س��رف 
ال���ث���ق���ايف ع���ل���ى ك����ل م���ك���ون���ات ال��ت��ن��م��ي��ة 

الوطنية. 
وتناول املح�سني عدًدا من املحاور 
�سلمان  امل��ل��ك  ج��ه��ود  �سملت  ورق��ت��ه  يف 
حركة  وم��ام��ح  الثقافية،  التنمية  يف 
الثقافة يف عهد امللك �سلمان، وا�ستقال 

وزارة الثقافة عن الإعام.  
وحتدثت الدكتورة خلود اأبو ملحة 
�سلمان  امللك  امل���راأة يف عهد  عن متكني 
لها  القيادي  ال��دور  وتطور  وم�ساركتها 

وت��ق��ل��ده��ا م��ن��ا���س��ب م��ه��م��ة يف خمتلف 
ويف  واخل��ا���س��ة،  احلكومية  ال��ق��ط��اع��ات 
موؤ�س�سات املجتمع املدين، و�سعي اململكة 
التمكني  من  املزيد  لتحقيق  املتوا�سل 
ي���ت���وق���ف ���س��م��ن  يف ط���م���وح م���ث���اب���ر ل 
الإ�ساحات  وا�ستعر�ست   ،2030 روؤي��ة 
والتطور والنه�سة التي �سهدتها اململكة 
نحو م�ستقبل واعد يدعم قدرات املراأة 
بالتاأهيل واإتاحة الفر�س لها، و�سل�سلة 
ال��ت��م��ك��ي��ن��ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة وال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 

واحلقوقية التي حظيت بها. 
ال�سقر  حممد  ال��دك��ت��ور  وحت���دث 
قيادتنا  وتوجه  اململكة 2030  روؤي��ة  عن 

الرابعة،  ال�سناعية  ال��ث��ورة  ل�ستقبال 
امل�سبوقة  الكبرية وغري  اململكة  وجهود 
الرابعة، والتحول  ال�سناعية  الثورة  يف 
احلكومة  واه��ت��م��ام  اململكة  يف  الرقمي 
ب���ذل���ك، ل��ت��ح��ق��ي��ق الإب��������داع والب���ت���ك���ار 
امل�ستمر، واإن�ساء هيئة للبيانات والذكاء 
يف  اململكة  ا���س��م  واإدراج  ال���س��ط��ن��اع��ي، 
اجل���وائ���ز ال��ع��امل��ي��ة، ودخ�����ول ال��ري��ا���س 
ك��م��دي��ن��ة م��ه��م��ة يف خ����ارط����ة ال���ذك���اء 
اإل��ى  ال�سقر  تطرق  كما  ال�سطناعي، 
جوهرة  يعد  اأن��ه  م��وؤك��ًدا  نيوم  م�سروع 
معطيات  وفق  مثاليًّا  ومنوذًجا  العامل 

الثورة ال�سناعية الرابعة.

العلوم والآداب مبحايل ع�سري ممثلة يف  نظمت كلية 
لقاًء  بالكلية  العلمي  والبحث  العليا  الدرا�سات  جلنة 
علميا عر من�سة زوم  بعنوان »البحث العلمي ودوره 
ربيع  �سهر  م��ن   11-10 ال��ف��رة  خ���ال  ال��ت��ط��وي��ر«  يف 
الثاين لهذا العام املوافق 25-26 نوفمر وذلك حتت 
رعاية عميد الكلية الدكتور اإبراهيم بن علي اآل قايد 
من  والأك��ادمي��ي��ني  الكلية  وك���اء  بح�سور  ع�����س��ريي، 

داخل الكلية وخارجها.
��َب  رحَّ بكلمة  اللقاء  الكلية  عميد  �سعادة  وافتتح 
فيها بامل�ساركني وامل�ساركات واأ�ساد بفكرة اللقاء، واأثنى 
والفريق  امللتقى  رئي�س  �ساكرا  عليه،  القائمني  على 
ال��ع��ل��م��ي ال��ذي��ن اأع�����دوا ال��ل��ق��اء و���س��ارك��وا ب��ه ح�سورا 
وتفاعا. ثم قدم رئي�س امللتقى، وكيل الدرا�سات العليا 
كلمة  ال��زه��راين  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  العلمي  والبحث 
رحب فيها باحلا�سرين واحلا�سرات واأكد من خالها 

على اأهمية البحث العلمي.
م��دار  على  علمية  جل�سات  �ست  ال��ل��ق��اء  وت�سمن 
ي��وم��ني، ���س��ارك فيها اأرب��ع��ة وع�����س��رون ب��اح��ث��ا، قدموا 
منها  ت��خ�����س�����س��ات؛  ع����دة  يف  ع��ل��م��ي��ة  اأوراق  خ��ال��ه��ا 
����س���ام���ي���ة، وال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، وال��ل��غ��ة  ال���درا����س���ات الإ
احل��ي��اة،  وع��ل��وم  وال��ف��ي��زي��اء،  والكيمياء،  الإجن��ل��ي��زي��ة، 

والريا�سيات والقت�ساد املنزيل، ونظم املعلومات.
واخ���ت���ت���م ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال���ل���ق���اء ال��ع��ل��م��ي ب�سكر 
امل�����س��اه��م��ني يف جن���اح ف��ع��ال��ي��ات ال��ل��ق��اء م��ن منظمني 
وم�����س��ارك��ني وح�����س��ور، ك��م��ا ���س��ك��ر ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 
الزهراين والدكتور �سالح ال�سهيمي والفريق العلمي،  
العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  الكلية  وكيل  واأثنى 

على جهود القائمني يف دعم اللقاء �ساكرا اجلميع  من 
منظمني وم�ساركني وحا�سرين. ودعا اإلى ا�ستمرارية 
اللقاءات العلمية  ملا حتققه من نتائج مهمة من حيث 
التعّرف على جمالت التخ�س�سات البحثية للزماء 
وت���ب���ادل ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة يف ال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي بني 
لدى  العلمي  البحث  ثقافة  وتعزيز  الكلية،  من�سوبي 
اإلى  دعا اجلميع  كما  الكلية وخارجها،  داخل  اجلميع 
هيئة  اأع�ساء  بني  م�ستقبا  البحثية  ال�سراكات  ن�سر 

التدري�س وال�سهام يف تفعيل املجموعات البحثية.

ح�����س��ل امل��ح��ا���س��ر ب��اجل��ام��ع��ة وامل��ب��ت��ع��ث ل��درا���س��ة 
ال��دك��ت��وراه ب��ج��ام��ع��ة ك����اردف يف ب��ري��ط��ان��ي��ا عي�سى 
امللحقية  م��ن  ت��ف��وق  ���س��ه��ادات  ث��اث  على  امل�ستنري 
لدى  ال�سعودية  العربية  اململكة  ب�سفارة  الثقافية 
العلمي  البحث  يف  لتميزه  وذل���ك  امل��ت��ح��دة  اململكة 
اأع��وام متتالية 2018-  يف مرحلة الدكتوراه لثاث 
امل�ستنري قدم  باأن  بالإ�سارة  2019- 2020م. وجدير 
»كيف تخطط  بعنوان  2018م  عام  مبادرة تطوعية 
خالها  ودرب  امللحقية  اإ����س���راف  حت��ت  حل��ي��ات��ك« 
اأكرث من 100 طالب وطالبة يف 8 مدن بريطانية. 

�سعودي  م�سابقة  يف  التحكيم  جلنة  كع�سو  و�سارك 
امللحقية  رع��اي��ة  حت��ت  ع����ام����ي2018-2019م  �ستايج 
يف  حما�سرة  ت��ق��دمي  يف  ���س��ارك  وك��ذل��ك  الثقافية. 
خالد  امل��ل��ك  جامعة  اأق��ام��ت��ه  ال���ذي  توا�سل  ملتقى 

ملبتعثيها عام 2018م. 
الجتماعي«  الأث��ر  »تعظيم  موؤمتر  و�سارك يف 

عام 2017م حتت رعاية امللحقية الثقافية. 
للمبتعثني  تدريبية  دورة   25 م��ن  اأك��رث  وق��دم 

واملبتعثات يف خمتلف املدن الريطانية.
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للتخصصات  العالمي  التايمز  تصنيف  في  متقدمة  مراكز  تحقق  الجامعة 
األكاديمية للعام 2021

ح��ق��ق��ت اجل��ام��ع��ة م��راك��ز م��ت��ق��دم��ة يف 
للتخ�س�سات  العاملي  التاميز  ت�سنيف 
وذل����ك  2021م،  ل���ل���ع���ام  الأك�����ادمي�����ي�����ة 
ح��ي��ث  ت��خ�����س�����س��ات،   4 ب����وج����وده����ا يف 
املركز  على  الهند�سة  تخ�س�س  ح�سل 
��ا، وذل���ك بعد  ��ا وال���� 6 حم��ل��يًّ 501 ع��امل��يًّ
اأن ت��ق��دم 100 م��رك��ز ع��ن ن��ت��ائ��ج ال��ع��ام 
املا�سي، وا�ستمرت التخ�س�سات الطبية 
الت�سنيف؛  يف  وج��وده��ا  يف  وال�سحية 
وذل�����ك ب��ح�����س��ول��ه��ا ع��ل��ى امل���رك���ز 301 
تخ�س�س  3 حمليًّا، وح�سل  وال�  عامليًّا، 
على  ي�ستمل  والذي  الفيزيائية  العلوم 
اأق�سام الفيزياء والكيمياء والريا�سيات 
والإح�ساء واجليولوجيا وعلوم الأر�س 
 4 وال�  عامليًّا،  املركز 501  والبحار، على 
اأن تقدم 100 مركز  حمليًّا، وذلك بعد 
ع��ن ن��ت��ائ��ج ال��ع��ام امل��ا���س��ي، ك��م��ا ح�سل 
ي�ستمل  وال��ذي  احلياة  علوم  تخ�س�س 
والبيطرية  البيولوجية  العلوم  على 
وال���زراع���ة وال��غ��اب��ات، على امل��رك��ز 601 

عامليًّا وال� 6 حمليًّا.
ون��������وه وك����ي����ل اجل����ام����ع����ة ل��ل��ت��ط��وي��ر 
بدعم  ال�سهراين  م��رزن  الدكتور  واجل���ودة 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  م��ع��ايل 
فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي وت�سافر اجلهود 
م��ن خمتلف وح���دات اجل��ام��ع��ة ال���ذي اأدى 
توا�سل  اأن  اآم��ا  النتائج  ه��ذه  اإل��ى حتقيق 
اجلامعة وكلياتها واأق�سامها ووحداتها رفع 
م�ستوى اجلودة وفق اخلطة ال�سراتيجية 
ي��وؤه��ل��ه��ا لتحقيق م��زي��د من  ال���ذي  الأم����ر 
الت�سنيفات  خم��ت��ل��ف  يف  امل��م��ي��زة  ال��ن��ت��ائ��ج 

اأف�����س��ل 200  ت��ك��ون �سمن  اأن  اإل���ى  و���س��ول 
جامعة يف عام 2030م.

ف��ي��م��ا اأ����س���اد امل�����س��رف ع��ل��ى وح���دة 
�سامي  الدكتور  باجلامعة  الت�سنيفات 
ال�����س��ه��ري ب��ت��ح��ق��ي��ق اجل��ام��ع��ة م��راك��ز 
العاملي  ال��ت��امي��ز  ت�سنيف  يف  متقدمة 
2021م،  للعام  الأكادميية  للتخ�س�سات 
ت��خ�����س�����س��ات   4 ب����وج����وده����ا يف  وذل������ك 

اأكادميية.
ال�سهري  اأو�سح  الت�سنيف  وح��ول 
اأن ت�سنيف التاميز قد بداأ يف الظهور 
ع��ن ط��ري��ق جملة  وذل����ك  ع���ام 2010م 
اإلى  يهدف  الريطانية، حيث  التاميز 
اإظهار قائمة �سنوية باأف�سل اجلامعات 
التخ�س�سات  اأف�سل  وك��ذل��ك  العاملية، 
وفًقا  تقييمها  بعد  وذل��ك  الأك��ادمي��ي��ة 
التي مت  وامل��وؤ���س��رات  املعايري  لعدد من 
اآراء اجل��ام��ع��ات  ع��ل��ى  ب���ن���اًء  اع��ت��م��اده��ا 
بثقة  حتظى  والتي  العامل،  يف  الرائدة 
اإلى  بالإ�سافة  والطاب،  الأكادمييني 
الأخذ باآراء الإدارات اجلامعية والقطاع 
اإلى توفري  �سعًيا  ال�سناعي واحلكومي 
اأن  كما  ودق��ة،  �سمولية  اأك��رث  مقارنات 
ينبغي  التي  ال�سروط  ع��دًدا من  هناك 
ت���واف���ره���ا يف ال��ت��خ�����س�����س��ات ل��ل��دخ��ول 
ُي�����س��رط  ح��ي��ث  ال��ت��امي��ز،  ت�سنيف  يف 
للتخ�س�س  البحثي  الإن���ت���اج  ي��ق��ل  األ 
�سنوات  خ��ال  علمية  ورق��ة   1000 ع��ن 
ب��رام��ج  وج���ود  ُي�����س��رط  ك��م��ا  التقييم، 
تقل  ول  التخ�س�س  يف  للبكالوريو�س 
���س��ن��وات ال��درا���س��ة ف��ي��ه ع��ن 4 ���س��ن��وات، 

رئي�سة  معايري   5 وجود  اإلى  بالإ�سافة 
والتي  ال��ت��امي��ز،  ت�سنيف  يف  ت�ستخدم 
تقييم  لأج���ل  م��وؤ���س��ًرا   12 منها  يتفرع 
وهي  دقيقة،  ب�سورة  التخ�س�س  اأداء 
تقييم  يف  امل�ستخدمة  امل��وؤ���س��رات  ذات 
م�����س��ت��وى اجل���ام���ع���ات م���ع اخ���ت���اف يف 

الن�سب املوزونة لكل تخ�س�س.
واأ����س���اف ال�����س��ه��ري »ه����ذه امل��وؤ���س��رات 

 %30 وت�سكل  التعليمية  البيئة  على  ترتكز 
م��ن ال��ت�����س��ن��ي��ف، وذل����ك م��ن خ���ال تقييم 
واق�����ع ال��ت��ع��ل��ي��م يف اجل���ام���ع���ة ع���م���وًم���ا ويف 
با�ستخدام  ا  الأكادميي خ�سو�سً التخ�س�س 
ال�سمعة  كا�ستبانات  فرعية  موؤ�سرات  ع��دة 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ون�سبة  الأكادميية 
ون�����س��ب��ة ط���اب ال��درا���س��ات ال��ع��ل��ي��ا لطاب 
والبحث  املوؤ�س�سي،  والدخل  البكالوريو�س 

التقييم،  م��ن   %30 ي�سكل  وال���ذي  العلمي 
وذل��ك م��ن خ��ال ع��دد الأب��ح��اث وال�سمعة 
ال��ب��ح��ث��ي��ة وال����دخ����ل ال���ن���اجت م���ن ال��ع��م��ل��ي��ة 
وال��ذي  العلمية  وال�ست�سهادات  البحثية، 
تبلغ ن�سبته 30% من التقييم، وذلك بالنظر 
اإلى التاأثري البحثي للتخ�س�س من خال 
ح�ساب العدد الكلي لا�ست�سهادات اخلا�سة 
يف  وامل��وث��ق��ة  املن�سورة  التخ�س�س  ب��اأب��ح��اث 

العاملية  والنظرة  العلمية،  البيانات  قواعد 
للجامعة والتي ت�سكل ما ن�سبته 7.5% من 
ويعتمد  للت�سنيف،  الكلي  النقاط  جمموع 
ا�ستقطاب  التخ�س�س يف  كفاءة  قيا�س  على 
الطاب والباحثني والأكادمييني الأجانب، 
وك���ذل���ك ال���دخ���ل الق��ت�����س��ادي ال���ن���اجت عن 
للتخ�س�س،  ال�سناعي  القطاع  مع  التعاون 

ون�سبته 2.5% من جمموع الت�سنيف«.

توقيع  يشهد  الجامعة  رئيس 
اتفاقية تعاون مع مديرية الدفاع 

المدني بعسير

الجامعة  بين  تعاون  اتفاقية  توقيع 
ومديرية سجون منطقة عسير

���س��ه��د م���ع���ايل رئ���ي�������س اجل��ام��ع��ة 
رج��اء  ب��ن  فالح  الدكتور  الأ���س��ت��اذ 
اهلل ال�سلمي توقيع اتفاقية تعاون 
ب��ني اجل��ام��ع��ة وم��دي��ري��ة ال��دف��اع 

املدين مبنطقة ع�سري.
وقد مثل اجلامعة يف توقيع 
الت���ف���اق���ي���ة وك���ي���ل���ه���ا ل���اأع���م���ال 
والق����ت���������س����اد امل����ع����ريف الأ����س���ت���اذ 
احلديثي،  عبداللطيف  الدكتور 
فيما مثل مديرية الدفاع املدين 
ال��ل��واء  م��دي��ره��ا  ع�سري  مبنطقة 

بن  فالح  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  معايل  �سهد 
اجلامعة  بني  تعاون  اتفاقية  توقيع  ال�سلمي  اهلل  رج��اء 
واملديرية العامة لل�سجون مبنطقة ع�سري، وذلك يف مقر 

املدينة اجلامعية باأبها )قريقر(. 
وق���د م��ث��ل اجل��ام��ع��ة يف ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة وكيلها 
ل���ل�������س���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك����ادمي����ي����ة وال���وك���ي���ل امل��ك��ل��ف 
�سعد  الدكتور  الأ�ستاذ  العلمي  العليا والبحث  للدرا�سات 
بن حممد بن دعجم، فيما مثل املديرية العامة لل�سجون 
مبنطقة ع�سري مديرها اللواء �سعد بن �سعيد اآل مريط. 
وتهدف التفاقية اإلى حتقيق التعاون بني اجلهتني 
يف عدة جمالت ت�سمل ال��دورات التدريبية واملحا�سرات 
والندوات التوجيهية ملن�سوبي املديرية ونزلئها، اإ�سافة 
اإلى اإقامة امل�سابقات والفعاليات والحتفالت يف ال�سجن 

كاليوم الوطني والأعياد ح�سب القواعد املنظمة لذلك. 
ا حتديد اآليات  كما ت�سمنت اأبرز بنود التفاقية اأي�سً
اجلامعة  ب��رام��ج  يف  للنزلء  ال��درا���س��ة  وا�ستكمال  ق��ب��ول 
العيادات  يف  للنزلء  طبية  خدمات  وتقدمي  الأكادميية، 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ع��ي��ادات  ويف  اجلامعية  الطبية 
اإل��ى تخ�سي�س  اإ���س��اف��ة  فيها متى م��ا ك��ان ذل��ك م��ت��اًح��ا، 
العاج يف تخ�س�سات طب  ال�سجن لتقدمي  عيادة داخل 
ال�سجون  ملن�سوبي  والأ���س��ن��ان،  الفم  وج��راح��ات  الأ���س��ن��ان 

والنزلء. 
ي���ذك���ر اأن اجل��ه��ت��ني ع��ق��دت��ا ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون مت 
هذه  وتاأتي  املا�سية،  الثاث  ال�سنوات  خال  تنفيذها 
التفاقية تتويًجا للرغبة يف ا�ستمرار التعاون امل�سرك 

بني اجلهتني.

علي ال�سعوي.
وت�����ه�����دف الت����ف����اق����ي����ة اإل�����ى 
حت��ق��ي��ق ال���ت���ع���اون ب���ني اجل��ه��ت��ني 
يف ع��دة جم��الت ت�سمل ال��دورات 
التدريبية واملحا�سرات والندوات 
ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة وت��ن��ف��ي��ذ ال��درا���س��ات 
وال����ب����ح����وث ال���ع���ل���م���ي���ة وت����ب����ادل 
واملعلومات  واملخت�سني  اخل��راء 
وفق الأنظمة وال�سوابط وكذلك 
الأداء  وت���ط���وي���ر  ال����س���ت�������س���ارات 

وتقييمه.

ع��ق��دت��ا  اجل��ه��ت��ني  اأن  ي���ذك���ر 
اتفاقية تعاون مت تنفيذها خال 
وتاأتي  املا�سية،  الثاث  ال�سنوات 
للرغبة  تتويًجا  التفاقية  ه��ذه 
يف ا�ستمرار التعاون امل�سرك بني 

اجلهتني.

أخبار الجامعة
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كلية األعمال تحتفل باليوم العالمي للجودة 
عبير القحطاني 

احتفلت كلية الأعمال ممثلة يف وكالة اجلودة والتطوير بالكلية باليوم العاملي للجودة، و�سمل احلفل العديد من الفعاليات ومنها 
لقاء مفتوح مع الدكتور حممد جا�سر الرياعي  تناول خطط وكالة التطوير واجلودة بالكلية التي نفذت واخلطط امل�ستقبلية، كما 
مت  تقدمي خم�س دورات تدريبية وور�سة عمل  قدمها نخبة من اأع�ساء التدري�س وفريق اجلودة بالكلية، بالإ�سافة اإلى عر�س فيديو 

ق�سري تاريخي عن اليوم العاملي للجودة ورواد اجلودة، وفيديو ق�سري عن م�ساهمة الكلية  يف خدمة الطاب واملجتمع. 

سبع دورات بكليتي العلوم واآلداب والمجتمع برجال ألمع 
عبير المقصودي 

نفذت عدد من الوحدات والأق�سام  بكليتي العلوم والآداب واملجتمع برجال اأملع عدد من الدورات والور�س يف عدة جمالت خال الأ�سابيع 
اإ�سراف الأ�ستاذة وجدان عطاء، قدمتها  اأقامت وحدة التدريب بالكلية دورة تدريبية بعنوان »قيادة فريق العمل« حتت  املا�سية، حيث 
معاملة  كيفية  فهم  على  وامل��دراء  امل�سرفني  م�ساعدة  اإل��ى  ال��دورة  وهدفت  بالكلية،  الإداري���ات  عموم  وا�ستهدفت  القي�سي،  ن��داء  املدربة 
والفرق  العمل  فريق  واإدارة  قيادة  اأب��رزه��ا:  وتناولت عدة حم��اور  الإدارة.  الجتاهات احلديثة يف  وذل��ك ح�سب  كفريق عمل  املوظفني 
العمل  بنائه، و�سفات فريق  العمل، وخطوات  القائد، ومفهوم فريق  ل�سخ�سية  العمل، ونظريات مف�سرة  قائد فريق  بينهما، و�سفات 

الناجح، واإدارة ال�سراعات داخله، واملهارات ال�سلوكية املطلوبة لأع�ساء الفريق، واأ�سباب ف�سله، وطرق واأ�ساليب تقييم اأداء فرق العمل. 
من جانبها نظمت وحدة التعلم الإلكروين دورة تدريبية افرا�سية بعنوان »التخطيط لقيا�س خمرجات التعلم لاختبارات 
الإلكرونية )من خمازن الأ�سئلة(«، وذلك  حتت اإ�سراف رئي�سة الوحدة الدكتورة فاطمة حممد علي، وقدمتها م�ست�سارة القيا�س 
والتقومي باجلامعة، الأ�ستاذة امل�ساعدة بكلية املجتمع باأبها الدكتورة هالة الزبري ال�سديق، وا�ستهدفت الدورة جميع اأع�ساء هيئة 
التدري�س الذين بلغ عددهم 82 ع�سوا، وهدفت الدورة اإلى تعريف الهيئة التدري�سية على كيفية التخطيط لقيا�س املخرجات عر 
الكتل الع�سوائية، وقيا�س خمرجات التعلم لاختبارات الإلكرونية عن طريق برنامج SPSS؛ حيث اعتمدت الدورة على التطبيق 
العملي ب�سكل كبري، ففي بدايتها مت عر�س بع�س ال�سرائح عن طريقة تنزيل الختبارات من الباك بورد، وحتميل ملف الك�سيل 

على برنامج SPSS، وكيفية قيا�س املخرجات با�ستخدام الرنامج الح�سائي، 
املخرجات  على  بناًء  الأ�سئلة  واإن�ساء  الع�سوائية  الكتل  اإن�ساء  من  بدايًة  ب��ورد،  الباك  عر  املبا�سر  التطبيق  اإل��ى  انتقلت  ثم 
حتى قيا�س هذه املخرجات با�ستخدام الرنامج الح�سائي. وانتهت الدورة بحوار مفتوح مع احل�سور، تلقت من خاله الأ�سئلة 
التعليم والطرق املختلفة  »التقنيات احلديثة يف  التعليم الإلكروين ور�سة عمل افرا�سية بعنوان  وال�ستف�سارات، ونفذت وحدة 
الدكتورة  الوحدة  رئي�سة  اإ�سراف  وذلك حتت  ت�سيتار  �سانغيتا  الدكتورة  املعلومات  نظم  ق�سم  رئي�سة  قدمتها  واأدواتها«  للتقييمات 
فاطمة حممد علي، بالتعاون مع كلية العلوم والآداب واملجتمع باملجاردة، وتاأتي الدورة  �سمن �سل�سلة الور�س التدريبية من مبادرة 
التميز يف التعليم الإلكروين،  وا�ستهدفت الور�سة عموم الهيئة التدري�سية بالكليتني، وهدفت الدورة اإلى تعزيز ا�ستخدام التقنيات 
التي ميكن تطبيقها يف  التقنيات  بتعريف  بداأتها  واأدواتها؛ حيث  للتقييمات  املختلفة  الطرق  التعليم وكذلك عر�س  احلديثة يف 
الف�سول الدرا�سية لتنفيذ الأهداف الدرا�سية للمقرر، والتي ت�ستمل على ا�سراتيجيات اأو مهارات ت�ساعد يف التدري�س ب�سكل فعال، 
وتطرقت بعد ذلك اإلى ذكر اأبرز التحديات التي تواجه املدر�سني يف القرن الواحد والع�سرين، وكيف يجب اأن يكون التدري�س من 
حيث الفعالية واملتعة والتحفيز وغريها من اجلوانب بالإ�سافة اأي�سا اإلى املهارات املطلوبة يف الوقت احلايل، والتي يجب اأن تتوافر 
يف كل مدر�س. ثم تطرقت اإلى �سرح بع�س تقنيات التدري�س الفعالة يف 2020 ب�سكل تف�سيلي، وا�ستعر�ست يف نهاية الدورة عدد من 
التطبيقات امل�ساعدة يف التعليم وتنمية املهارات وكذلك بع�س الأدوات املختلفة للتقييمات وخا�سة با�ستخدام الباك بورد. ثم تلقت 

اأ�سئلة احل�سور وا�ستف�ساراتهم وقامت بالإجابة عليهم. 
كما  نفذت جلنة خدمة املجتمع دورة افرا�سية بعنوان »القدوة الأخاقية من ال�سرية النبوية« حتت اإ�سراف رئي�سة اللجنة 
اللغة  والأ�سوة يف  القدوة  كل من  بتعريف  ال��دورة  وب��داأت  الرير،  ها�سم  اآم��ال  الدكتورة  وقدمتها  الأ�ستاذة منال حممد عبداهلل، 
وال�سطاح والفرق بينهما، مع ذكر الأدلة من القراآن الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة. وذكرت باأن علينا جميعا القتداء بالنبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم طاعًة واهتداًء واقتداًء وتاأ�ّسياً، فهو مثال يحتذى به يف كل اأقواله واأفعاله وت�سرفاته. كما ذكرت اأي�سا اأن 
الر�سل هم القدوة؛ فالقراآن الكرمي يتحدث عنهم جميعا ويدعو النا�س اإلى القتداء بهديهم وكذلك القتداء بهم يف جميع الأمور 
الأ�ساليب الربوية يف الإ�سام، ولقد  اأهم  اإن القتداء هو من  الأول��ى؛ حيث  القدوة الربوية  الوالدان هما  اإن  الأخ��رى، وقالت 
بنهجه مما يجعله  يتبعه وي�سري  اإلى منوذج  دائماً  الإن�سان يحتاج  و�سلم، لأن  للنبي �سلى اهلل عليه  ال�سحابة  تتبع  تبني ذلك يف 
منوذجاً لت�سرفات و�سلوكيات الآخرين. كما �سددت على اأن تربية الوالدين ل تقت�سر فقط على متابعة الأبناء والهتمام باإطعامهم 
املهارات وفهم  القناعات وتغيري الهتمامات وتنمية  ت�سمل  الركيز على قواعد تربوية  باملظهر احل�سن، بل لبد من  وظهورهم 
قواعد العاقات وتغيري القدوات، وتطرقت بعد ذلك اإلى اأن التعليم لبد اأن يكون بالقدوة؛ حيث عددت بع�س الأمور التي يجب 
اأخذها بعني العتبار اأثناء الربية، ومن �سمنها جتنب التعنت والإمال كما كان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يقت�سد يف تعليمه 
ويي�سر على النا�س ويدفع امللل عن ال�سحابة، ويجب اأي�ساً مراعاة الفروق الفردية اإذ اأن النا�س لي�سوا �سوا�سية يف الفهم والتعلم، 
اإلى كيفية التعامل مع اجليل ال�ساعد من حيث  واملوازنة العقلية و�سرب الأمثلة، واحلوار واملناق�سة. ويف نهاية الدورة تطرقت 

ال�سدق والأمانة فهم اأمانة اهلل يف اأعناقنا لأنهم �سيحملون الأمة فا بد من تقويتهم وحت�سني عقولهم. 
من جانبه نفذ ق�سم اللغة الإجنليزية دورة تدريبية افرا�سية بعنوان »مقدمة عن كتابة الأوراق العلمية لطاب اجلامعة« 

والتي تاأتي �سمن �سل�سلة دورات تدريبية اأ�سبوعية، وقدمتها الدكتورة بق�سم اللغة الإجنليزية ثروة الن�ساء حتت اإ�سراف من�سقة البحث 
والتعليم العايل بالق�سم  الدكتورة �سازيا تب�سم. وا�ستهدفت الدورة طاب امل�ستوى ال�سابع والثامن، وهدفت الدورة اإلى تعريف الطاب 
واإعطاوؤهم فكرة عامة عن كتابة الأوراق العلمية الناجحة ابتداًء من املقدمة حتى اخلامتة؛ حيث بداأتها بتعريف الورقة العلمية التي 
باختيار مو�سوع  املتعلقة  التو�سيحية  النقاط  بع�س  ثم عر�ست  كامل ومن م�سادر موثوقة.  ب�سكل  الطالب  تكون من جهد  اأن  لبد 
البحث و�سروط اختياره، اإذ يجب اأن يكون مو�سوعاً حمل اهتمام الباحث وحما�سه. و�سددت على اأهمية و�سرورة القراءة والتعمق يف 
اإليه قبل اختيار املو�سوع والبدء يف جمع املعلومات وامل�سادر عنه، كما تناولت عدة حماور اأخرى  حول مو�سوع  املجال الذي مييلون 
الدورة، ونفذت جلنة خدمة املجتمع  بال�سراكة مع اإدارة التعليم برجال اأملع ور�سة عمل افرا�سية بعنوان »كتابة الر�سائل الإلكرونية 
الحرافية باللغة الإجنليزية« حتت اإ�سراف رئي�سة اللجنة الدكتورة منال عبد اهلل، قدمتها ع�سو هيئة التدري�س بق�سم علوم احلا�سب 
الأ�ستاذة عهود �سعود بح�سور 340 م�ستفيد وم�ستفيدة من  خمتلف الكليات واأفراد املجتمع، وهدفت الدورة اإلى التعليم على الطريقة 
ال�سحيحة لكتابة ر�سائل الريد الإلكروين الحرافية باللغة الإجنليزية؛ وتناولت عدة حماور من اأبرزها: كتابة الر�سائل وهدفها، 
الحرافية  الر�سائل  بني  والفرق  الإلكروين،  الريد  بتعريف  بداأتها  املرفقات؛ حيث  واإ�سافة  الر�سائل،  واأن��واع  ال�سائعة،  والأخطاء 
والعادية، واأق�سامه واأنواعه، وكيفية اإ�سافة املرفقات وامللفات. كما ف�سلت يف ذكرت خطوات كتابة الريد الإلكروين والعنا�سر التي 
لبد اأن ي�ستمل عليها من التحية حتى التوقيع. ثم ا�ستعر�ست بع�س ال�سور التو�سيحية لعنا�سر الريد الإلكروين خال ال�سرح، 

ودعمتها ببع�س الأمثلة والعبارات والر�سادات املمكن اتباعها يف كتابة كل جزء من اأجزاء الر�سالة. 
ثم انتقلت اإلى ذكر النقاط التي يجب البتعاد عنها اأثناء كتابة الر�سائل الإلكرونية والأخطاء ال�سائعة؛ كالبتعاد عن ا�ستخدام 
الريد الإلكروين الذي ي�ستمل على األقاب واأ�سماء غري �سريحة، واملل�سقات التعبريية، وعدم حتديد الأ�سخا�س املر�سل اإليهم، وكذلك 
عدم اإدراج التوقيع اخلا�س باملر�سل، وغريها من الأمور التي يجب التنبه اإلى جتنبها عند اإر�سال الر�سائل اإلى اجلهات الر�سمية. وبعد 
ذلك قامت الأ�ستاذة عهود بعر�س بع�س الأمثلة وال�سور التو�سيحية لهذه النقاط مع تزويد بع�س الأمثلة، واختتمت الدورة بتلخي�س 
اأبرز حماور الدورة ثم عر�س بع�س الر�سائل غري الحرافية وت�سحيح الأخطاء ال�سائعة، تبعها التطبيق العملي على جميع النقاط 

التي ذكرتها وو�سحتها �سابقاً. ثم مت طرح الأ�سئلة وال�ستف�سارات من قبل احل�سور والرد عليها. 
حتت  الأ�سئلة«  وخم��ازن  الإلكرونية  الختبارات  »اإن�ساء  بعنوان  افرا�سية  تدريبية  دورة  الإلكروين  التعلم  وح��دة  نظمت  كما 
اإ�سراف رئي�سة الوحدة الدكتورة فاطمة حممد علي، قدمتها الدكتورة �سماح حممود �سعفان وا�ستهدفت جميع اأع�ساء هيئة التدري�س 
باجلامعة، وبداأت الدورة بذكر العنا�سر الأ�سا�سية للنجاح يف الختبارات الإلكرونية؛ حيث ف�سلت يف ذكر هذه العنا�سر وق�سمتها اإلى 
اإلى ذكر خطوات ت�سميم وبناء  انتقلت  الأ�سئلة، ثم  اإن�ساء خمازن  التعلم باك بورد، وعر�ست طريقة  اإدارة  تعليمية وتقنية يف نظام 
اأ�سئلة  لبناء  الأ�سئلة  وجمموعة  الع�سوائية  الكتلة  ا�ستخدام  وطريقة  الأ�سئلة،  من  متنوعة  جمموعة  با�ستخدام  ون�سرها  الختبارات 
الختبارات، ثم و�سحت الفرق بينهما. وكذلك ذكرت طريقة اإدارة درجات الختبارات عن طريق الإعدادات، وحترير الدرجات، وم�سح 
الغ�س؛  ملكافحة فر�س  �سرح تفعيل بع�س اخليارات  بعد ذلك يف  اأو ملجموعة طالبات، وف�سلت  اختبار لطالبة  ن�سر  واإع��ادة  املحاولت، 
كرتيب الإجابات ع�سوائياً، وتعطيل خيارات عر�س النتائج وماحظات الختبار، وعدم اإمكانية العودة لل�سوؤال ال�سابق، بالإ�سافة اإلى 
غريها من اخليارات الفعالة يف تقليل حالت الغ�س. ثم قدمت ن�سائح عامة يف الختبارات الإلكرونية عن بعد مثل اإن�ساء الختبارات 
التجريبية للطالبات لتايف اأي خطاأ قد يحدث لحقاً اأثناء الختبار، و�سددت على �سرورة توجيه الطالبات مل�سادر التدريب على كيفية 
حل الختبارات وعلى راأ�سها »قناة متكني« مع اإ�سافة فيديوهات تثقيفية حتى ي�سهل عليهن م�ساهدتها، وانتهت الدورة بتطبيق جميع 
النقاط التي ذكرتها ب�سكل مبا�سر على نظام اإدارة التعلم باك بورد، ثم تلقت اأ�سئلة احل�سور وا�ستف�ساراتهم بعد النتهاء من الدورة. 

كليتا رجال ألمع تحتفالن باليوم العالمي للجودة 
عبير المقصودي 

قامت عمادة كليتي العلوم والآداب واملجتمع برجال اأملع ممثلًة يف وكالة التطوير واجلودة بالكليتني بالحتفال باليوم العاملي للجودة 
حتت �سعار Creating Customer Value، وذلك يوم الأربعاء املوافق 1442/4/3، عند ال�ساعة الرابعة ع�سرا؛ حيث كان احل�سور 
والفيديوهات  العرو�س  بع�س  ت�سمنت  وف��ق��رات؛  برامج  ع��دة  الحتفال  و�سمل  خالد،  امللك  جامعة  ومن�سوبات  من�سوبي  عموم  من 
بتاوة  الحتفال  وب��داأ  التعليمية،  واملوؤ�س�سات  املنظمات  يف  اجل��ودة  اأهمية  عن  والطالبات  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  قبل  من  التثقيفية 
اآيات من الذكر احلكيم، عقبها ال�سام الوطني، ثم تاها عر�ساً عن العتماد الأكادميي  قدمته رئي�سة جلنة خدمة املجتمع بالكلية 
الأ�ستاذة: منال حممد عبداهلل، تطرقت فيه اإلى تعريف العتماد الأكادميي واأهميته واأنواعه واأهدافه، ومتطلبات التاأهيل لاعتماد. 
كما قدمت من�سقة اجلودة بق�سم علوم احلا�سب الأ�ستاذة: ري�سما م�ستقيم عر�ساً بعنوان Quality Assurance Highlights حيث 
بداأته بتعريف �سمان اجلودة واخلطوات املتبعة من اأجل حتقيقها، ومراحلها، واأهدافها، وعنا�سرها. ثم ا�ستعر�ست درا�سة حالة ل�سمان 
اإذ ناق�ست الركائز التي ت�ستند عليها من اأجل حتقيقها يف املوؤ�س�سات التعليمية، والعمليات والأدوات التي  اجلودة يف نظام اجلامعات؛ 
يجب توافرها، وكذلك متطلباتها. ووا�سلت رئي�سة وحدة اجلودة بالكلية الدكتورة: حما�سن جريل بتقدمي عر�س بعنوان »اجلودة يف 
التعليم- املفاهيم وامل�سطلحات« ركزت فيه على �سرح وتعريف امل�سطلحات واملفاهيم الرئي�سة يف اجلودة؛ كالتقومي املوؤ�س�سي، وجودة 

التعليم، واجلودة ال�ساملة يف التعليم، والعتماد الربوي؛ حيث تناولتها بتف�سيل واأ�سهبت يف �سرحها. 
بعد ذلك قدمت الطالبة بق�سم اللغة الإجنليزية حنني عبداهلل اآل مفطر عر�سا عن معايري جودة التعليم الإلكروين ف�سلت فيه 
عن جتربة وزارة التعليم يف التحول الرقمي، واأهم الأمور واملعايري لتطوير جودة التعليم عن بعد. كما قدمت اأي�سا الطالبة بق�سم اللغة 
الإجنليزية �سمرية اأحمد اآل غامن عر�سا عن اجلودة ب�سكل عام واأهميتها يف ق�سم اللغة الإجنليزية؛ حيث تطرقت اإلى ذكر اأهمية اجلودة 
واإجنازات جامعة امللك خالد ب�سكل عام، ثم ذكرت اإجنازات كلية رجال اأملع وق�سم اللغة الإجنليزية على وجه التحديد. وتخلل الحتفال 

عر�س عدد من الفيديوهات التثقيفية عن اليوم العاملي للجودة 2020 من ت�سميم اأع�ساء هيئة التدري�س بالكلية.
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طالبات االتصال االستراتيجي يطلقن 11 حملة وفيلما
آمال علي،

روان آل زندان،
إيثار اليزيدي،

مشاعل الشهراني       

تصوير: منى علي 

 اأط��ل��ق��ت ط��ال��ب��ات م�����س��ار الت�����س��ال 
ال�����س����رات����ي����ج����ي ب���ق�������س���م الإع��������ام 
والتي  تخرجهن  م�ساريع  والت�سال 
مت��ث��ل��ت يف ف��ي��ل��م  ب��ع��ن��وان »ال���زي���ان« 
اإقامتها على  و11 حملة توعوية  مت 
مدى يومني، بواقع �سبع حمات يف 
الثاين،  اليوم  يف  واأربعة  الأول  اليوم 
م�����ول،  بح�سور  ال���را����س���د  وذل����ك يف 
عميد كلية العلوم الإن�سانية الأ�ستاذ 
ال��دك��ت��ور ي��ح��ي��ى ال�����س��ري��ف، ورئ��ي�����س 
ق�����س��م الإع������ام والت�������س���ال الأ���س��ت��اذ 
ال��دك��ت��ور ع��و���س ال���ق���رين، ورئ��ي�����س��ة 
ق�����س��م الإع�����ام والت�����س��ال يف �سطر 
�ساهر،  اآل  الأ�ستاذة جنوى  الطالبات 
الدكتور  بالق�سم  التدريب  وم�سرف 
اأع�ساء هيئة  م��ن  وع��دد  زه��ري،  علي 

التدري�س بالق�سم. 

أفهمها تدرك معانيها 
وج��������اءت احل���م���ل���ة الأول���������ى ب���ع���ن���وان: 
بها  و�ساركت  معانيها«،  تدرك  »اأفهمها 
ودانة  عي�سى،  �سارة  الطالبات  من  كا 
وروان معي�س،  اأحمد،  اهلل، ورمي  عبد 
اجل�سد  لغة  اأه��م��ي��ة  احلملة  وت��ن��اول��ت 

واأ�سرارها وعاقتها باللغة ال�سامتة. 
واأكدت الطالبة امل�ساركة باحلملة 
�سارة عي�سى اأن لغة اجل�سد ت�سكل اأهمية 
كبرية جدا يف املقابات الوظيفية، كما 
الأليف  احليوان  مع  التعامل  لغة  اأنها 

الذي يتبناه اأي �سخ�س. 

محتوى دائم االخضرار 
بعنوان  الثانية  احلملة  وانطلقت   
»حم���ت���وى دائ����م الخ�������س���رار« وه��ي 
اإع��داد الطالبات غ��ادة ع�سريي  من 

وزه������ور ع�����س��ريي وخ���ول���ه ه����زازي 
وغيداء اآل معدي، ويرجع اختيارهم 
اإل���ى ماحظتهم   احل��م��ل��ة  مل��و���س��وع 
وامل�ستمر  ال��دائ��م  التحديث  لغياب 
الإلكرونية  املواقع  من  الكثري  يف 
وامل����دون����ات وح�����س��اب��ات ال��ك��ث��ري من 
ال���ت���وا����س���ل  امل����وؤث����ري����ن يف م����واق����ع 
الج��ت��م��اع��ي،  وم���ن ه��ن��ا  انطلقت 
ف��ك��رت��ه��م  وه����ي  ���س��ن��اع��ة امل��ح��ت��وى 

امل�ستودع »دائم الخ�سرار«. 

لتجعل ابتسامتك عدوى 
وان��ط��ل��ق��ت احل��م��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة  ب��ع��ن��وان 
»ابت�سم لتجعل ابت�سامتك عدوى« وهي 
من تنفيذ الطالبات رحمة �سالح وزانة 
الأحمري،  و�سارة  علي  ونهاد  ع�سريي 
وت����اأت����ي ف���ك���رة احل��م��ل��ة ان���ط���اق���ا من 
اإلى  وتهدف  لابت�سامة،  العاملي  اليوم 
ما  برغم  البت�سامة  باأهمية  التوعية 

يحدث يف العامل من كوارث. 

اإلعالم السياحي 

وت���ن���اول���ت احل��م��ل��ة ال���راب���ع���ة م��و���س��وع 
بعنوان  ال�سياحي حيث جاءت  الإع��ام 
اإع��داد  من  وه��ي  ال�سياحي«،  »اإعامنا 
كا من الطالبات رمي عبد اهلل واأثري 
ال��ن��ج��ي��م��ي وف����رح حم��م��د واأث�����ري علي 
ومرام علي، وهدفت احلملة اإلى اإبراز 
الدور اجلوهري الذي يقدمه الإعام 
ال�����س��ي��اح��ي، وت��و���س��ي��ح اأه��م��ي��ة الإع���ام 

ال�سياحي. 

صناع المال 
وقدمت احلملة اخلام�سة حتت عنوان 
»�سناع املال« وهي من اإعداد الطالبات 
مل���ي���اء الأح����م����ري وم���ي���ع���اد الأ����س���م���ري 
واأروى  ال�سهري  واأفنان  عو�س  وعهود 
تثقيف  اإل��ى  اهلل، وهدفت احلملة  عبد 
امل���ج���ت���م���ع ب����ال����ت����ج����ارة الإل����ك����رون����ي����ة 
واأه��م��ي��ت��ه��ا ودوره�����ا يف م�����س��اع��دة ذوي 

الدخل املحدود.

اإلعالم السعودي واألوبئة 
وج������اءت احل��م��ل��ة ال�����س��اد���س��ة ب��ع��ن��وان 
»الإعام ال�سعودي والأوبئة« وهي من 
اإعداد الطالبات مرمي �سعد ال�سهراين، 
و����س���روق ���س��ل��م��ان، وج���واه���ر ع��ب��د اهلل 
ع�����س��ريي، وع��ه��ود ن��ا���س��ر ال��ق��ح��ط��اين، 
ورن���ي���م ع��ام��ر اآل ذه���ب���ان، و����س���ارك يف 
وزارة  يف  الإع��ام��ي  امل�ست�سار  احلملة 
الإع��������ام الأ�����س����ت����اذ ع��ي�����س��ى �����س����وادي، 
وه���دف���ت احل��م��ل��ة اإل����ى اإي�����س��اح ت��اري��خ 
الإع�������ام ال�������س���ع���ودي، وم�����س��اه��م��ت��ه يف 
كورونا،  جائحة  خال  املجتمع  توعية 
يف  ال�سحة  وزارة  م��ع  بالتعاون  ودوره 

مواجهة الأوبئة 

مرض السيلياك 
وت��ن��اول��ت احل��م��ل��ة ال�����س��اب��ع��ة م��و���س��وع 
كا  بها  و���س��ارك��ت  »ال�سيلياك«  م��ر���س 
ولبنى  العبيدي  ن��ه��ال  ال��ط��ال��ب��ات  م��ن 

ال�����س��ه��ري و���س��ه��د ال�����س��م��ري و���س��ن��د���س 
ال�������س���ه���راين، وه����دف����ت احل���م���ل���ة اإل����ى 
واأعرا�سه  باملر�س  والتوعية  التثقيف 
وال��ف��ئ��ة الأك����رث ع��ر���س��ة ل��اإ���س��اب��ة ب��ه، 
واأهمية توفري بيئة �سحية واجتماعية 
للم�سابني  وطبيعية  ج��ي��دة  ونف�سية 
ب��ه، كما هدفت اإل��ى رف��ع وع��ي املجتمع 
بهذا املر�س وم�ساعدة امل�سابني به على 

التكيف معه. 

حصن أبها 
وا���س��ت��ك��م��ل��ت ب��ق��ي��ة احل���م���ات يف ال��ي��وم 
ال���ث���اين ب��ح�����س��ور ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
ال���دك���ت���ور يحيى  الأ����س���ت���اذ  الإن�������س���ان���ي���ة 
الأ�ستاذ  الإع��ام  ق�سم  ورئي�س  ال�سريف، 
ال����دك����ت����ور ع���و����س ال�����ق�����رين، وم�����س��رف 
ورئي�سة  زه��ري  علي  ال��دك��ت��ور  ال��ت��دري��ب 
ال��ق�����س��م يف ���س��ط��ر ال��ط��ال��ب��ات الأ���س��ت��اذة 
جنوى اآل �ساهر، وجاءت احلملة الثامنة  

بعنوان »ح�سن اأبها« وهدفت اإلى ت�سليط 
ال�سوء على ال�سياحة يف اأبها، والتعريف 
ب����اأب����رز الأم����اك����ن ال�����س��ي��اح��ي��ة وامل���ع���امل 
وا�ستعر�ست  بها،  واحل��دائ��ق  والأ���س��واق 
منطقة  اأم��ري  دور  امل�ساركات  الطالبات 

ع�سري يف خدمة املنطقة.  

القوة الناعمة السعودية 
وانطلقت احلملة التا�سعة بعنوان »القمة 
والتي   »2030 لروؤية  ال�سعودية  الناعمة 
امل�ساركات  الطالبات  خالها  من  اأك��دت 
على  نوعية  نقلة  ت�سهد  ال�سعودية  ب��اأن 
بقيادة  والإع��ام��ي  الثقايف  ال�سعيدين 
امللك �سلمان وويل عهده، كما ك�سفن عن 

مفهوم القوة الناعمة. 
وه������دف������ت احل����م����ل����ة اإل���������ى رف����ع 
م�ستوى الوعي باأهمية اإي�سال ر�سالة 
وتعزيز  اجل��دي��د،  للعامل  ال�سعودية 
اململكة  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع  ال��ت��ي  ال��ع��ن��ا���س��ر 

والتوعية  �سحيح،  ب�سكل  واإب���رازه���ا 
ال��روؤي��ة  اأه����داف  نقل  ال�علم يف  ب���دور 
�سورة  وت�سكيل  والعامل،  للمواطنني 
اأهداف الروؤية  ذهنية �سحيحة حول 
ال�����س��ام��ي��ة ال���ت���ي ت���ه���دف اإل�����ى ت��ع��زي��ز 

الهوية الوطنية ال�سعودية.
 

أثري ثقافتك 
وج����اءت احل��م��ل��ة ال��ع��ا���س��رة حت��ت �سعار 
»اأث�����ري ث��ق��اف��ت��ك« وال��ت��ي ���س��ارك��ت بها 
تثقيف  اإلى  احلملة  وهدفت  طالبتني، 
واأ�سلوبه  وثقافته  ب��الإع��ام  املجتمع 
واأه��م��ي��ة وج���ود ث��ق��اف��ة اإع��ام��ي��ة عند 
ك����ل الأ����س���خ���ا����س، وت���ن���اول���ت احل��م��ل��ة  
و�سائل  على  حتتوي  ورقية  برو�سورات 
بالثقافة  اجلمهور  لتثقيف  اإع��ام��ي��ة 
ال��ع��امل��ي��ة ال����ازم����ة، ون�����س��ر ت��غ��ري��دات 
احلملة  ح�����س��اب  ط��ري��ق  ع���ن  تثقيفية 
وعي  لقيا�س  ا�ستبيان  وعمل  بتوير، 

ًً
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النا�س بالثقافة العاملية. 
واأكدت الطالبة امل�ساركة باحلملة 
رغ���د اأن ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��امل��ي��ة ت���دور ح��ول 
ال��ع��م��ل��ي��ة  لأداء  الإع���ام���ي���ني  اإع�������داد 
فيها  امل�ساهمة  اأو  والربوية،  الثقافية 
وثوابت  قيما  كانت  �سواء  اأبعادها  بكل 
مكتوبة، اأو متعارف عليها، م�سرية اإلى 
�سرورة تكامل الأدوار بني الإعاميني 
وخريجي الإعام لتحقيق هذه الغاية. 
وق������ال������ت: »الإع������������ام امل����ت���������وازن، 
والهادف وامل�سوؤول يج�ب اأن ياأخ�ذ دوره 
الإيجابي ف��ي اإح�داث الثقافة والربية 

املن�سودة، تعزي�زا وتر�س�يخا، وتغيريا«. 

العالقات العامة الرقمية 
وان���ط���ل���ق���ت احل���م���ل���ة احل�����ادي�����ة ع�����س��ر 
ب��ع��ن��وان »ال��ع��اق��ات العامة  والأخ����رية 

ال���رق���م���ي���ة«، وه���دف���ت اإل�����ى ال��ت��ع��ري��ف 
الرقمية  ال��ع��ام��ة  ال��ع��اق��ات  مب��ف��ه��وم 

واأهميتها يف وقتنا احلا�سر. 

فيلم »الزيان« 
كما اأطلقت كا من الطالبتان  مب�سار 
عو�س  جن��ود  ال�سراتيجي  الت�����س��ال 
تخرجهما  م�����س��روع  ال���ه���ادي  واأروى 
وال����ذي ك���ان ع��ب��ارة ع��ن ف��ي��ل��م ب��ع��ن��وان 
»ال��زي��ان« مت عر�سه يف متحف فاطمة  
امل����راأة مبنطقة  ب���راث  املخت�س  ب��اأب��ه��ا 
ع�������س���ري، ب���ح�������س���ور م�������س���رف���ة ال��ق�����س��م 
الأ�����س����ت����اذة جن�����وى ����س���اه���ر، وم�����س��رف 
التدريب الدكتور علي زهري، والباحث 
والأدي������������ب ع���ل���ي م�����غ�����اوي، وال���ف���ن���ان 
والفنانة  الأمل��ع��ي،  اإب��راه��ي��م  الت�سكيلي 
مرا�سل  ب��رة  فريق  وم��ن  عامر،  �سمر 

عبدالرحمن  الأ�ستاذ  الإخبارية  القناة 
ق���ام،  اآل  وال���ف���ن���ان حم��م��د  ال�����س��م��ري، 
وب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى ط���اق���م ال��ع��م��ل من 

ممثلني وم�سورين وم�ساركني .

وعدد من المهتمين بالفنون
وت������ن������اول ال���ف���ي���ل���م  ج���م���ال���ي���ة ال���ق���ط 
اأ�سيلة،  الع�سريي كثقافة فنية تراثية 
وهدف الفيلم  اإلى اإبراز عراقة وعمق 
الراث الوطني يف اململكة العربية، من 
ال��ذي يج�سد  العريق  الفن  خال هذا 
املليئة  وثقافتها  ع�سري  منطقة  ت��راث 
ب��احل��ي��اة والأل���������وان، وم����ا حت���وي���ه من 

عادات وتقاليد. 
وا����س���ُت���خ���دم���ت  يف ال��ف��ي��ل��م ال��ل��غ��ة 
القط كظاهرة  الب�سرية لإبراز جمالية 
فنية بقدميها وحديثها وعر�سه باأ�سلوب 

معا�سر  ُينا�سب ذائقة هذا اجليل. 
واأُن���ت���ج ال��ع��م��ل ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع��دة 
الأدي��ب علي مغاوي،  اأبرزها  �سخ�سيات 
و الفنان ابراهيم الأملعي، والفنانة �سمر 
عامر، وعدة جهات متعاونة، ومب�ساركة 

عدد من �سباب وبنات املنطقة. 
مواقع  ع��دة  يف  الفيلم  ت�سوير  ومت 
كقرية  املنطقة  يف  اأه��م��ي��ة  وذات  متفرقة 
رج������ال اأمل��������ع، وق����ري����ة احل��������وزة ب��ظ��ه��ران 
ق�سر  وف��ن��دق  فاطمة،  وُمتحف  اجل��ن��وب، 
اأبها، وقرية املفتاحة، بالإ�سافة اإلى مقهى 

نواة باأبها، ومقهى ُجغمة بالريا�س. 

تظاهرة إعالمية أكاديمية 
الآداب  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��دة  وك��ي��ل��ة  واأ�����س����ادت 
وال��ع��ل��وم ال���دك���ت���ورة ���س��ه��ري ال��ق��ح��ط��اين 
وبتنوع  احل��م��ات  يف  ال��ط��ال��ب��ات  بجهود 

اأن ي�سبحن  موا�سيع احلمات، متاأملة 
اإعاميات ناجحات ورائدات يف جمالهم. 
م���ن ج��ان��ب��ه ام���ت���دح رئ��ي�����س ق�سم 
الإع�����ام والت�������س���ال الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
عو�س القرين  اجلهود املبذولة يف اإقامة 
هذه احلمات، م�سيدا  بجهود الطالبات 
ومب������ا ����س���اه���ده م����ن ت��ن��ظ��ي��م وت���رت���ي���ب 
واع��ت��زازه  ع��ن فخره  وم��ع��را  وتن�سيق،  
مب���ث���ل ه������ذه ال����ت����ظ����اه����رة الإع����ام����ي����ة 
اجلمهور  تفاعل  اأن  موؤكدا  الأكادميية، 
م���ع احل���م���ات رائ�����ع وغ����ري م�����س��ت��غ��رب، 
اإلى ت�سمن هذه احلمات  مرجعا ذلك 
جديرة  واإعانية  اإعامية  نواحي  على 
اأي�سا  واإلى احتوائها  والتاأمل،  بالوقوف 
ع��ل��ى م��ف��ا���س��ل ج��وه��ري��ة ت��ه��م اجل��ام��ع��ة 
وامل���ج���ت���م���ع ك�����اف�����ة، وت�����ع�����زز ال�������س���ل���وك، 
وتدعم  والبيئة،  ال�سحة  على  وحتافظ 

ت��وج��ه��ات ال�����س��ي��اح��ة ع���ام���ة وال�����س��ي��اح��ة 
تر�سخ  ك��م��ا  خ��ا���س��ة،  ع�����س��ري  منطقة  يف 
الإن�سانية  والعاقات  املجتمعية  القيم 
وت�������س���اع���د ع���ل���ى امل���ع���رف���ة الق��ت�����س��ادي��ة 
واملعرفة الطبية،  بالإ�سافة اإلى الثقافة 

الإعامية والرقمية. 
وق��ال: »لقد حققت هذه احلمات 
جن��اح��ا م��ت��م��ي��زا، ه���ذه امل�����س��اري��ع ج��دي��رة 

بالهتمام والرعاية«. 
لطالبات  بال�سكر  ال��ق��رين  وت��ق��دم 
اأنهن  م��وؤك��دا  والت�����س��ال  الإع����ام  ق�سم 
وتنظيمهن  باإتقانهن  احل�سور  اأب��ه��رن 
تقدم  كما  ومهنيتهن،  تعاملهن  ورق���ي 
ب��ال�����س��ك��ر ل��رئ��ي�����س��ة ال���ق�������س���م يف ���س��ط��ر 
احلمات  على  اإ�سرافها  على  الطالبات 
ولأع�����س��اء هيئة ال��ت��دري�����س ع��ل��ى ك��ل ما 

قدموه  من دعم للطالبات.
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رائدة آل محي، 
منى الشهراني 

النف�سي  الطب  اأهمية  الرغم من  على 
وما يقدمه للمر�سى من عاج ي�سهم 
اأن  اإل  اآلم����ه����م،  م���ن  ت��خ��ل��ي�����س��ه��م  يف 
وبدور  النف�سي  العاج  باأهمية  الوعي 
الأطباء النف�سيني يف منطقة ع�سري مل 
ي��زل غ��ري كافيا مثلما ي��وؤك��د ع��دد من 
املخت�سني النف�سيني،  كما اأن اخل�سوع 
من  بالكثري  حمفوفا  النف�سي  للعاج 

املخاطر ك�سوء الت�سخي�س. 
»اآف�����اق« ت��ن��اول��ت م��و���س��وع ال��ع��اج 
النا�س  وع��ي  وم���دى  بع�سري،  النف�سي 
ب��اأه��م��ي��ت��ه، وامل�����س��اك��ل ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م 
والتقت  النف�سي،  للعاج  تلقيهم  عند 
النف�سي  للعاج  اخلا�سعني  من  بعدد 
ال����ذي����ن حت����دث����وا ع����ن جت���ارب���ه���م م��ع 
لآراء  ا�ستمعت  ك��م��ا  النف�سي،  ال��ع��اج 

املتخ�س�سني. 

وسواس قهري 
)حتتفظ  ال�سيدات  اإح��دى  ك�سفت 
تعاين  كانت  اأن��ه��ا  با�سمها(،   اآف���اق 
الو�سوا�س القهري وا�ستمرت  من  
ال�19  يقارب  ملا  العاج  رحلتها مع 
خ��وف��ه��ا تا�سى  اأن  واأك�����دت  ���س��ن��ة، 
تعاي�سه،  ما  ماهية  عرفت  عندما 
ل��ه ع���اج، فقامت  واأن م��ا ي��ح��دث 
ب���زي���ارة ع����دة اأط����ب����اء، ل��ك��ن ن��ت��ائ��ج 
ال��زي��ارات  العاج مل تظهر خ��ال 
الأولى، فكانت تلتزم باأخذ الأدوية 
فقط، ومل جتد فائدة من العاج 
عائلتها  اأن  اأك���دت  كما  ال�سلوكي، 
عنها  للتخفيف  كبري  جهد  بذلت 

وم�ساندتها اأثناء مرحلة العاج. 
انقطاعي عن  »بعد  واأ�سافت: 
ال����دواء ق���ررت ال��ب��دء يف ال��ق��راءة، 
ح��ول  خمت�سني  دورات  وح�����س��ور 
ال��و���س��وا���س ال��ق��ه��ري، ف��ع��ل��م��ت اأن 
امل��ر���س ذات���ه ه��و م��ا يجعلني غري 
م��ق��ت��ن��ع��ة مب�����ا ي���ق���ول���ه الأط�����ب�����اء 
ف��ق��اوم��ت، وع����دت ل���زي���ارة طبيب 
اآخ������ر مب�������س���ان���دة زوج�������ي، وك���ان���ت 
ه��ذه اإح��دى نقاط حت��ول عاجي 
الطبيب،  فتفهم  اإيجابية  لنقطة 
وت�����رك�����ه امل�������س���اح���ة ال���ك���اف���ي���ة يل 
ال��ع��اج روي���ًدا روي���ًدا،  و  للتحدث 
���س��ك��ل ف�����ارق ب��ح��ال��ت��ي،  ف��اأ���س��ل��وب 
اإم�����اء  ال�������س���اب���ق���ني يف  الأط�����ب�����اء 

الأوامر زاد اأعبائي«. 

العالج النفسي.. 
ضرورة محفوفة بخطر سوء التشخيص وثقافة العيب

طالبناطالبنا

 تشخيص خاطئ 
النف�سي  العاج  مع  جتربتها  وع��ن 
وال��ت�����س��خ��ي�����س اخل����اط����ئ حت��دث��ت 
اإح�������دى ال���ن�������س���اء )حت���ت���ف���ظ اآف�����اق 
اأن��ا  يل  قائلة:»بالن�سبة  با�سمها( 
ع�سو  اأي  مثل  النف�س  اأن  م��وؤم��ن��ة 
اآخ�������ر يف اجل�������س���م ف���������اإذا م��ر���س��ت 
للم�ست�سفى،  ل��ت��ذه��ب  ف�����س��ت��ح��ت��اج 
ف��ق��دمي��ا ك����ان امل�����رء ي��ت��خ��وف، اأم���ا 
اأ�سبحت  النف�سية  ال��ع��ي��ادات  الآن 
م��زدح��م��ة، ب��ل واأك����رث م��ن ع��ي��ادات 

القلب والأ�سنان«. 
»بال�سيئة  جت��رب��ت��ه��ا  وو���س��ف��ت 
جدا« حيث اأكدت اأنه مت ت�سخي�سها 
ٌذه��ان  لديها  ب��اأن  خاطئ  ت�سخي�س 
ع��ق��ل��ي ح���اد م���ن ال���درج���ة الأول�����ى، 
���رف���ت ل���ه���ا اأدوي��������ة ق���وي���ة مل���دة  ف�������سٌ
لديها  ك��ان  بينما  ون�����س��ف،  ع��ام��ني 
اكتئاب بعد الولدة بدرجة ب�سيطة 

م�سحوب بحزن. 

كور�س  تلقي  بعد  اأنها  وك�سفت 
واأ���س��ب��ح��ت  ����س���وًء   ازدادت  الأدوي������ة 
ت���ع���اين م���ن ال���ه���او����س ال�����س��م��ع��ي��ة 
وال��ب�����س��ري��ة، ك��م��ا ي��ت�����س��ب��ب ت��اأخ��ري 
اإ����س���اب���ت���ه���ا  ل������ل������دواء يف  اأخ������ذه������ا 
الأدوي����ة  ت�سببت  ك��م��ا  ب��ال��ه��او���س، 
كيلو،   25 ح����وايل  وزن���ه���ا  زي�����ادة  يف 

و�سعورها باخلمول. 
�سنتني  م�����رور  »ب���ع���د  وق���ال���ت: 
اأخ��ذ  اأح��ت��اج  ب���اأين ل  ون�����س �سعرت 
الأدوي���������ة مل���ع���اجل���ة ����س���يء ب�����س��ي��ط، 
ف��ق��م��ت ب��احل�����س��ول ع��ل��ى ا���س��ت�����س��ارة 
عر النرنت، واأك��دت يل املعاجلة 
للعاج  اأجت��ه  اأن  املفر�س  اأن��ه من 
ليخل�سني  فقط  ال�سلوكي  امل��ع��ريف 
من القلق، وب�سبب عي�سي يف اإحدى 
م�ست�سفى  ك���ان  ال��ب��ع��ي��دة،  ال���ق���رى 
خ��ي��اري  اأب��ه��ا  يف  النف�سية  ال�سحة 
ال��ت��ي  الأق���������س����ام  ولأن  ال����وح����ي����د، 
ذلك  يف  حديثا  افتتحت  اأح��ت��اج��ه��ا 

ال�����وق�����ت،  ق������ررت ال����ب����دء ب��ال��ع��اج 
ج�سمي  بتخلي�س  ف��ب��داأت  بنف�سي 
م���ن الأدوي�������ة ب��ق��ط��ع��ه��ا ت��دري��ج��ي��ا، 
ا�ستطعت  امل��رح��ل��ة  ���س��ع��وب��ة  ورغ����م 
اأن�سى  اأن  امل�ستحيل  م��ن   تخطيها، 
ه����ذه ال��ل��ح��ظ��ة؛  ف��ب��ع��د اأ���س��ب��وع��ني 
وح���ني ت��رك��ت اآخ����ر ج��رع��ة �سعرت 
وك����اأين خ��ل��ق��ت م��ن ج��دي��د، وك���اأين 
كنت نائمة، وا�ستيقظت، ومل اأن�سى 
�سعرت  ح��ني  ال��ي��وم  ذاك  ابت�سامتي 

اأين عدت اأنا«. 
اأن  واأك������دت يف خ��ت��ام ح��دي��ث��ه��ا 
ال���ط���ب ال��ن��ف�����س��ي اأ���س��ب��ح ����س���رورة، 
ي���ج���ب ال�����ق�����راءة ع���ن���ه وم�������س���اه���دة 
التثقيفية حوله،  م�سرية  الرامج 
اإلى اأنه قلما يخلو بيت من �سخ�س 

يحتاج للم�ساعدة. 
وق����ال����ت: »اأغ����ل����ب الأم����را�����س 
ي��ك��ون  اأن  ال�����س��خ�����س  م����ن  حت���ت���اج 
الا  العاجات  على  ويعتمد  ق��وي 

املعريف  العاج  دوائية مثل جل�سات 
ال�����س��ل��وك��ي ودع����م ال��ع��ائ��ل��ة وق����راءة 
الكتب امل�ساعدة، واأل يلجاأ لاأدوية 
ت�����س��ت��دع��ي  ال���ت���ي  احل�������الت  يف  اإل 
ذل���ك،  والأه����م البحث ع��ن طبيب 
اأم����ني وم��ت��م��ك��ن ي�����س��خ�����س ح��ال��ت��ه، 
ن�سف  �سحيح  ب�سكل  فالت�سخي�س 

العاج«. 

أهمية وعي العائلة 
وو�سفت �سيدة اأخرى جتربتها مع 
م��وؤك��دة  ب��امل��م��ت��ازة،  النف�سي  ال��ع��اج 
م��ع  ع��ائ��ل��ت��ه��ا  اأف��������راد  اأن  جت������ارب 
الأطباء النف�سيني  وطلب م�ساعدة 
امل��خ��ت�����س��ني ع���ن���د م���ع���ان���ات���ه���م م��ن 
تقبل  يف  �ساعدتها  نف�سية  م�ساكل 

فكرة العاج النف�سي. 
واأ����س���اف���ت: »لح���ظ���ت ان��ت�����س��ار 
م�سطلح طبيب اجتماعي كتغطية 
كما  ال��ن��ف�����س��ي،   للطبيب  تلميع  اأو 

اأن  �سبق  اأن هناك عيادات  لحظت  
اأ�سماء  ي�سعون  ل  ب��زي��ارت��ه��ا  قمت 
اأو على  املمرات  النف�سية يف  العيادة 
الأب�������واب وه�����ذا م���ا ي��ج��ع��ل ال��ن��ا���س 
اأق��ل وعي واأك��رث حتفظ على زيارة 
ال����ع����ي����ادة ال��ن��ف�����س��ي��ة ك���غ���ريه���ا م��ن 

العيادات«. 

الطبيب الصديق 
الطبيب ملجاأ هكذا و�سفت اإحدى 
ال��ف��ت��ي��ات ط��ب��ي��ب��ه��ا ال��ن��ف�����س��ي ال���ذي 
ذهبت اإليه دون تردد رغم رف�سها يف 
بداية الأمر ملراجعة طبيب نف�سي، 
موؤكدة اأنها مل تندم على  مراجعة 
م�ساحة  اأع���ط���اه���ا  ح��ي��ث  ال��ط��ب��ي��ب 
على  واع��ت��م��د  وال��ت��ح��دث،  للتعبري 
مقرب  �سديق  واأ���س��ب��ح  توجيهها، 
لها، ودفعها لتباع بع�س الأ�ساليب 
كما  للكتابة،  ك��ال��ل��ج��وء  ال��ع��اج��ي��ة 
ح���اول اإق��ن��اع��ه��ا ب��اأخ��ذ ال����دواء دون 
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اإجبار وبقناعة تامة. 
وك�������س���ف���ت اأن����ه����ا ك���غ���ريه���ا م��ن 
احلالت امل�سابة مب�ساكل واأمرا�س 
قبل  من  حالتها  و�سف  مت  نف�سية، 
ال���ن���ا����س  ب����»ق���ل���ة الإمي��������ان«، واأن���ه���ا 
ب�سبب قلة  باملر�س  لنف�سها  ت�سببت 
اإمي��ان��ه��ا، ك��م��ا اأك����دت اأن��ه��ا ل ت��زال 
ت�����س��ر ع��ل��ى م�����س��ارك��ة جت��رب��ت��ه��ا مع 
اإلى  الآخرين، ودعم من يحتاجون 
اإلى  للذهاب  وحتفيزهم  امل�ساعدة، 
يعانون  كانوا  واإن  حتى  املخت�سني 

من م�ساكل نف�سية ب�سيطة. 

وعي المجتمع 
الخت�سا�س  اأ�سحاب  راأي  وملعرفة 
توا�سلنا يف »اآفاق« م�سرف التوجيه 
والإر�����س����اد ال��ن��ف�����س��ي الأ����س���ت���اذ علي 
ت�����زال  ق�������ال: »ل  ع�������س���ريي ح���ي���ث 
والطبيب  النف�سي  للطب  النظرة 
احل��ذر،  من  �سيء  ي�سوبها  النف�سي 
القناعة  ع��دم  م���راٍت كثرية  ب��ل ويف 
فيما يقدمه الطبيب، اأو الإخ�سائي 

النف�سي مع فارق العمل، واخلدمة 
امل�������ق�������دم�������ة، وح��������������دود اخل�����دم�����ة 
الأخاقية، واملهنية لكل منهم،  كما 
ي��وج��د خ��ل��ط ك��ب��ري ب��ني الأم��را���س 
ال����روح����ي����ة ك���احل�������س���د وال�������س���ح���ر، 
كالقلق،  النف�سية  الأم��را���س  وب��ني 
والف�سام،  وال��و���س��وا���س  والك��ت��ئ��اب، 
املقتنعني  فن�سبة  وبالتايل  وغريها 
امل���اأم���ول،  ودون  خ��ج��ول��ة،  لزال�����ت 
الوعي لدى  اإلى رفع  ويحتاج ذلك 
التي  اخلدمات  تلك  ح��ول  املجتمع 
ي��ق��دم��ه��ا امل��خ��ت�����س ال��ن��ف�����س��ي، مع 
ال��ت��خ��ل�����س م��ن م��راق��ب��ة م��ا يقوله 
من  ال�ست�سارة  يطلب  عمن  النا�س 

اإخ�سائيني نف�سيني«. 
واأ�ساف: »كثري من الأ�سخا�س 
وت��وت��رات��ه  لأوه���ام���ه،  ع��ا���س حبي�سا 
ب����ال����رغ����م م�����ن وج��������ود اأ����س���خ���ا����س 
نافذة  ل��ه  �سيفتحون  متخ�س�سني 
الأم�����ل ع��ل��ى احل���ي���اة، اإل اأن����ه وم��ن 
خ�سية اأن يقول عنه النا�س »جمنون« 
حولت  التي  العيب  لفكرة  ا�ست�سلم 

يف  ال��وردة  وجعلت  للجحيم،  حياته 
يحتاج  فاملجال  وهكذا  �سوكة،  عينه 
اإل����ى ت��ظ��اف��ر اجل��ه��ود حل��ل م�سكلة 

الوعي يف املقام الأول«. 

المزيد من األطباء 
النف�سي  الأخ�سائي  اأو�سح  جانبه  من 
الأول مبركز التوجيه والإر�ساد بعمادة 
خالد  امل��ل��ك  بجامعة  ال��ط��اب  ���س��وؤون 
العاج  واق��ع تقبل  اأن   العمري  غيثان 
النف�سي يف ع�سري بارتفاع وهلل احلمد، 
م�سريا يف الوقت ذاته اإلى اأنه مل ي�سل 
اأنه  وموؤكدا  املر�سي،   الواقع  اإل��ى  بعد 
يف  النف�سي  للطب  اأك���ر  تقبل  ي��وج��د 

املدن الكبرية. 
واأ�ساف:»يف احلقيقة يوجد اأطباء 
ع��ايل  مب�����س��ت��وى  امل��ن��ط��ق��ة  يف  نف�سيني 
اإلى  العدد بحاجة  اأن  اأرى  ولكن  ج��دا، 

اأن يت�ساعف، وي�سل اإلى الدبل«. 

مساعدة المتخصصين 
ووج������ه ال���ع���م���ري ك��ل��م��ة اإل������ى ك����ل م��ن 

����س���راع���ات  اأو  ����س���ع���وب���ات  م����ن  ي���ع���اين 
اأثرت على جودة حياته، وعلى  نف�سية، 
ل  ب��اأن  ع��ام  ب�سكل  بيئته  وعلى  اأ�سرته، 
يردد، ول يتاأخر لطلب امل�ساعدة من 
امل��ج��ال  ب��ه��ذا  م��وث��وق��ني  متخ�س�سني 
ا�سطراباته،  وحل  ذاته،  فهم  ي�ستطيع 
وع��اج��ه��ا ل��ك��ي ي��ك��م��ل م�����س��رية حياته 
حياة  اإل��ى  للو�سول  ال�سحيح  بال�سكل 

�سعيدة ذات جودة طيبة. 

الشرع والطب النفسي 
ومل���ع���رف���ة ال���������راأي ال�������س���رع���ي ح���ول 
اإل��ى »اآف���اق«  ال��ع��اج النف�سي حت��دث 
ع��ل��ى ماج�ستري  احل��ا���س��ل  ال��داع��ي��ة 
حية  اآل  معدي  النف�سي  الإر���س��اد  يف 
حيث ق���ال: »الن��ف��ع��ال امل�����س��ت��وي، اأو 
   flat affect بال���     علميا  ي�سمى  ما 
ذات��ه،  حد  يف  مبر�س  ولي�س  عر�س، 
وه���ذا العر�س ل��ه جم��ال وا���س��ع من 
اب��ت��داء من   ، ف��ي��ه  اأن يظهر  امل��م��ك��ن 
 personality ا�سطرابات ال�سخ�سية
بال�سطرابات  وانتهاء   ،disorders

 ،psychotic disorders ال��ذه��ن��ي��ة  
والغالب على ال�سطرابات الذهانية 
منها  اأنها مزمنة .ولكن من املمكن 
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى اأغ���ل���ب الأع���را����س 
املر�سية فيها -ل�سيما املوجبة منها 
positive symptoms- كال�سالت، 
وال���ه���او����س ال�����س��م��ع��ي��ة، م���ن خ��ال 

املداومة على العاج«. 
واأ������س�����اف: »الأ�����س����ل ال���ع���ام اأن 
املبتلى باأحد ا�سطرابات ال�سخ�سية، 
مكلف  ال��ذه��ان��ي��ة  ال���س��ط��راب��ات  اأو 
مب���ا وع���ي���ه وع��ق��ل��ه م���ن ال��ت��ك��ال��ي��ف 

ال�سرعية«. 
ذل������ك ب�������اأن م����ن����اط ال��ت��ك��ل��ي��ف، 
العقل   اإمن��ا هو   : و»اأهلية اخلطاب« 
ل��ق��ول  ال����وج����دان،  امل�����س��اع��ر، ول   ل 
)ُرِفَع  َو�َسلََّم:  َعلَْيِه   ُ اهلَلّ لَّى  �سَ النبي 
َحَتّى  اِئِم  الَنّ َع��ْن  َث��َاَث��ٍة:  َع��ْن  اْلَقلَُم 
 ، ِبِيّ َحَتّى َي�ِسَبّ َي�ْسَتْيِقَظ،  َوَعْن ال�َسّ
���ى َي���ْع���ِق���َل( رواه  َوَع������ْن امْلَ���ْع���ُت���وِه َح���َتّ

الرمذي. 
»ع��اق��ا«  ال�سخ�س  ك��ان  فمتى 

واعيا مل�سمون اخلطاب فهو مكلف 
ك��ان مري�سا نف�سيا،  واإن  ب��ه،  حتى 
فقد  اأو  م�����س��اع��ره،  ف��ق��د  واإن  ح��ت��ى 
�سيئا منها فاإذا كانت حالته املر�سية 
عنه  فيعفى  امل�ساعر،  فقدان  تعني 
ب��ه��ا،  ك��ل��ف��ه اهلل  ال���ت���ي  امل�����س��اع��ر  يف 
الوالدين  كحب  عليها؛  ُغلب  لكنه 
ال���ك���اف���ري���ن  ك������ره  اأو  وال����ط����اع����ات 
واملنكرات، فاإذا كان املر�س النف�سي 
ل يزول معه عقل �ساحبه ووعيه، 
وال�سيام  ال�ساة  فعل  يلزمه  فاإنه 
واإذا كان ُيجن  لأنه ل يزال مكلفا، 
الوقت ويفيق  )ي��زول عقله( بع�س 
ب��ع�����س��ه��ا، ف��اإن��ه م��ع��ذور وق���ت زوال 
ع��ق��ل��ه، ف����اإذا اأف����اق، ف��ق��د زال ع��ذره 
ووجب عليه اأن ي�سلي �ساة الوقت 
احل��ا���س��ر وي��ق�����س��ي م���ا ف��ات��ه وق��ت 

زوال عقله. 
لي�س  النف�سي  امل��ر���س  اأن  واأك���د 
ل��ه ع��اق��ة ب�سعف ال����وازع ال��دي��ن��ي، 
م��وؤك��دا اأن���ه ي��ج��ب ع��ل��ى امل��ري�����س اأن 

يتعالج لدى املتخ�س�سني.



21 ربيع اآلخر 1442 - 6 ديسمبر 2020 األحد مواهب

حاتم آل الحسن: 
أظهرت موهبتي بالكتابة في واجهة عسير البحرية

ميعاد األلمعي:
التطوع يسمو بالشخص ويعلمه الصبر وتنظيم الوقت 

أروى األحمري 

ح��امت  ال��ت��م��ري�����س  ع��ل��وم  بق�سم  ال��ط��ال��ب  ميتلك 
اأن��واع  اإل��ى  مييل  الكتابة، حيث  موهبة  اآل ح�سن 
كال�سعر،  الإب��داع  بتقدمي  له  ت�سمح  التي  الكتابة 
ان�سغاله  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  الق�سرية،  والق�سة 
بدرا�سة علوم التمري�س اإل اأنه ي�سع مت�سعا من 
منذ  معه  ب��داأ  ال��ذي  ال�سغف  ذل��ك  ملمار�سة  وقته 
يف  مبمار�سته  ي�ستمتع  وك��ان  البتدائية،  املرحلة 
ح�������س�������س ال��ت��ع��ب��ري 
ال������������ت������������ي م�����ن 
خ��������ال��������ه��������ا 
ا������س�����ت�����ط�����اع 
ي��ك��ت�����س��ف  اأن 

موهبته. 

القراءة 
تــــطــــور 

الكتابة 
»اآل  واأك�������������د 
ح���������س����ن« يف 
ح��دي��ث��ه مع 
اأن  »اآف����������اق« 
ال���������ق���������راءة 
اأ�سهمت يف 
ير  تطو

م��ه��ارات��ه ب��ال��ك��ت��اب��ة،  ح��ي��ث ق����ال: »ب��ال��ق��راءة  
امل��ف��ردات  م��ن  العديد  تعّلمت  اآف��اق��ي،  تو�سعت 
الناجحة«  الكتابة  اأ�سا�س  هي  والتي  اللغوية، 
اأنه يقراأ لعدد من الكتاب والأدب��اء  كما ك�سف 
وحممود  الق�سيبي  ك��غ��ازي  يلهمونه  ال��ذي��ن 

دروي�س ويا�سر حارب. 

نص واجهة عسير 
وع���ن اأب����رز اإجن���ازات���ه ال��ت��ي يفخر ب��ه��ا يف جم��ال 
ملحتوى  كتابته  يف   متثلت  باأنها  ك�سف   الكتابة 
العر�س يف افتتاح واجهة ع�سري البحرية، وحول 
بر�سيح  م�ساركتي  »ج���اءت  ق���ال:  امل�ساركة  تلك 
الإن�سانية،  العلوم  بكلية  زمائي  اأح��د  ِقبل  من 
وكانت هذه م�ساركة رائعة بالن�سبة يل، كان �سعور 
كتابه  اأو  ن�س،  اأي  اأُظ��ه��ر  مل  لأنني  جميل؛  ج��ًدا 
يل للعلن حتى لأ�سدقائي، وعائلتي، ولكن ن�س 
فلذلك  النا�س،  مئات  اأم��ام  ُعر�س  ع�سري  واجهة 

كان �سعور رائع، وخُميف يف نف�س الوقت«. 

أندية للمواهب 
موهوب  كطالب  ين�سده  ال��ذي  ال��دع��م  وح��ول 
اأع���م���ال جامعية،  امل�����س��ارك��ة يف  »اأمت���ن���ى  ق����ال: 
حيث اأين مل اأ���س��ارك م��ن ق��ب��ل؛ وت��رج��ع عدم 
ككاتب  نف�سي  اأظهر  مل  ك��وين  اإل��ى  م�ساركتي 
يعلمون  يل  امل��ق��رب��ني  م��ن  والقليل  للجميع، 
اأج��د  اأن  واأمت��ن��ى  الكتابة،  مب��ج��ال  باهتمامي 
اأندية خم�س�سة ملواهب الطلبة، واهتماماتهم 

ا مثل املو�سيقى«.  اأي�سً

دعم األهل واألصدقاء 
اأك��د ب��اأن عائلته ه��م من  وح��ول الداعمني ل��ه 
اأول الداعمني له يف هذا املجال، ثم اأ�سدقائه، 
الرغم من  اأنه على  اإلى  واملقربني منه، لفتا 
اأعماله  يقوم مب�ساركة  اأن��ه ل  اإل  الدعم  ذلك 
ب�سكل  عليها  العمل  يف  منه  رغبة  الكتابية؛  

اأكر حتى تظهر بال�سكل الذي يطمح اإليه. 

اإلصدار األول 
اإ����س���دار كتابه  اأن���ه يعمل ح��ال��ي��ا ع��ل��ى  وك�����س��ف 
الأول، وهو  كتاب نرثي يحمل فكرة خمتلفة 
ويحتوي على اأ�سياء ت�سبهه ويهتم بها، موؤكدا 

اأنه مل يطّلع اأحد على الكتاب من قبل. 
التي تواجهه كموهوب  التحديات  اأكرث  وعن 
بالكتابة اأكد اأنه ي�سعر بالقلق من األ تكون اأعماله 
باأبهى �سورة، كما اأكد اأنه يهدف اإلى حتقيق الر�سا 

عن ذاته ككاتب واقتناعه باأعماله يف امل�ستقبل. 

ننهض بدعم الُكتاب 
واختتم حديثه مع »اآفاق« قائا: »اإن القراءة 
اأ�سا�س املجتمعات، وعليها ُتبنى، ومع كل قارئ 
كاتب، ولكل كتاب كاتب، فالٌكتاب هم الأ�سا�س 

للتوعية وتثقيف املجتمع«. 
ي��ت��م الل��ت��ف��ات  اأن  »اأمت����ن����ى،  واأ������س�����اف: 

للُكّتاب، ودعمهم ، ذلك اإذا اأردنا اأن ننه�س«.

وعد آل سيف 

ل��ل��ر���س��ا عن  �سببا  اأع���ط���اين  »ال��ت��ط��وع 
احلياة« هكذا تقول الطالبة بتخ�س�س 
الأمل��ع��ي،  ه���ادي  ميعاد  العامة  الأح��ي��اء 
والتي ق�ست اأكرث من خم�سة اأعوام يف 
جمال التطوع الذي اأ�سبح جزءا  كبريا 
من حياتها ح�سب قولها، ومنحها �سعور 
العتزاز بذاتها وباخلري الذي تقدمه، 
كما اأك�سبها العديد من املهارات والقيم 
والتعامل مع  الوقت  وتنظيم  كال�سر 
الآخرين، حاورناها يف »اآفاق« لنتعرف 

عليها اأكرث. 

في  طويلة  سنوات  قضيتِ 
العمل التطوعي، منذ أن كنتِ 
في الصف الثالث متوسط، فما 
الصغيرة  ميعاد  ألهم  الــذي 

لتدخل عالم التطوع ؟ 
وال���دّي،  ودع����وات  علي  اهلل  ف�سل  بعد 
ودع���م���ه���م ال����دائ����م يل ، ح��ت��ى ع��ن��دم��ا 
كنت بعمر �سغري،  كما اأ�سكر الأ�ستاذة 
�����س����ق����راء ع�������س���ريي ال����ت����ي ك����ان����ت م��ع 
م��ي��ع��اد م��ن ب��داي��ة امل�����س��وار، وال��ت��ط��وع 
لنا  ويقدم  احلياة،  قيمة  نقدر  يجعلنا 
الإن�سانية، ومينحنا فر�سة لروؤية حياة 
الق�س�س  ب��ع�����س  وي��ع��ل��م��ن��ا  الآخ���ري���ن، 
اأ���س��ح��اب��ه��ا، فعندما  م��ع��ان��اة  ون��ع��اي�����س 
التي  للحياة  �ساكرين  ن�سبح  نتطوع 
م�ساكلنا  اأن  ن����رى   ون�����س��ب��ح  من��ل��ك��ه��ا، 
ويف  نظنها،  كنا  التي  بالأهمية  لي�ست 
ال�سبب الأول روؤيتي  ق��رارة نف�سي كان 
اأن جناح ال�سخ�س هو من جناح عمله 

الذي يقدمه. 

كيف كانت التجربة األولى لك 
في العمل التطوعي؟ 

ك��ان��ت جت��رب��ة ج���دي���دة ومم���ي���زة، فقد 
ك��ان��ت يف ع���ام 1437ه����� ع��ن��دم��ا ك��ن��ت يف 
اأقيمت  فقد  متو�سط،  الثالث  ال�سف 
اأث��ر  لها  وك���ان  امل��در���س��ة،  م�ستوى  على 
ع��ل��ى نف�سي، وح��اف��ز كبري  ك��ب��ري ج���داً 
خمتلفة  جتربة  كانت  لا�ستمرار،  يل 
ومميزة، ولها مكانتها حتى الآن؛ لأنها 

كانت البداية. 

العمل التطوعي يخلق مشاعر 
متطوع،  كل  بقلب  مختلفة 
المختلفة،  زاويته  من  ويــراه 
التطوع  مفهوم  هــو  فما 

بالنسبة لكِ؟ 
اأن  ن��ظ��ري  وج��ه��ة  م��ن  التطوع  مفهوم 
اأق�����دم اخل����ري، واجل���ه���د، وال���ع���ون لكي 
اأح���ق���ق اخل����ري ل��ل��ك��ل ب�����دون ا���س��ت��ث��ن��اء، 
وال���ت���ط���وع ل��ي�����س ل���ه جم����ال م��ع��ني بل 
ل��ه اأب�����واب ك��ث��رية ج���دا ���س��واء مبعرفة 
ال��ن��ا���س ل���ك، اأو ب��ع��دم ذل���ك، وال��ت��ط��وع 
يكون خال�س لوجه اهلل ل ننتظر عليه 
اأو ح��ت��ى م��ق��اب��ل فقط  ث��ن��اء،  اأو  ���س��ك��ر، 
تنتظر الأجر من اهلل �سبحانه وتعالى، 
نف�سه  ال�سخ�س من  به  يقوم  والتطوع 
دون الإجبار من الأخرين، فهو يحتاج  
ال�سخ�س  م��ن  داخ��ل��ي��ة  وع��زمي��ة  اإرادة 
ن��ف�����س��ه، اأم�����ا ع���ن م�����س��اع��ري امل��ت��ع��ل��ق��ة 
واملرتبطة به، فقد اأ�سبح التطوع جزء 
�سبب  واأعطاها  ميعاد،  حياة  من  كبري 
�سعور  منحني  كما  احلياة  عن  للر�سا، 
الإن�����س��ان فخور  وي��ج��ع��ل  ج���دا،  جميل 

بنف�سه وباخلري الذي يقدمه. 

ــي أهـــدافـــك الــتــي  ــا هـ مـ
من  تحقيقها  اســتــطــعــتِ 
وماهي  ؟  المجال  هذا  خالل 
مجال  في  المستقبلية  رؤيتك 

التطوع؟ 
حتى  حققتها  اللي  اأه���دايف  ناحية  من 
املتطوع،  اإل��ي��ه  ي�سعى  ه��دف  اأول  الآن 
والإح�سا�س  اهلل  ب���اإذن  عمله  قبول  ه��و 
ب��ال��ر���س��ا ع��ن ال��ن��ف�����س، ك��م��ا اأن���ه يو�سع 
اآف��اق��ن��ا ل��ن��ق��در ق��ي��م��ة احل���ي���اة، اإ���س��اف��َة 
ال�سخ�س  ثقافة  بناء  يف  ب��ه  ي�ساهم  مل��ا 
وي�ساعد على بناء العاقات يف خمتلف 
امل�ستقبلية  روؤي��ت��ي  ع��ن  اأم���ا  امل���ج���الت، 
ف�����اأين اأط���م���ح ل��ل��و���س��ول مل���رك���ز اأع��ل��ى 
واحل�سول على اإجنازات، وفر�س اأكر 

باإذن اهلل. 

التطوع  إن  يعلم  الجميع 
من  الكثير  ــرد  ــف ال يكسب 
العالقات  وأيضا  المهارات، 

االجتماعية، حدثينا عن ذلك؟ 
ال�سخ�س  يعلم  التطوع  �سحيح،  نعم 
ال��ع��دي��د م���ن امل���ه���ارات م���ن اأه��م��ه��ا هو 
ال�����س��ر، وال���ق���درة ع��ل��ى حت��م��ل �سغط 
التعامل  كيفية  اإل��ى  بالإ�سافة  العمل 
مع الآخرين، وتنظيم الوقت، والقيادة 
وال��ع��دي��د م��ن امل��ه��ارات، واأم���ا بالن�سبة 
ف��ه��و يك�سب  ل��ل��ع��اق��ات الج��ت��م��اع��ي��ة 
امل��ت��ط��وع ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��اق��ات؛ لأن 
�ستى خمتلف  م��ن  ي���اأت���ون  امل��ت��ط��وع��ني 
امل�����ج�����الت، وال���ط���ب���ق���ات ف����ا ي��ق��ت�����س��ر 
ال��ت��ط��وع ع��ل��ى ف��ئ��ة م��ع��ي��ن��ة، وب��ال��ت��ايل 
فاأن املعرفة، والتوا�سل مع املتطوعني 

يك�سب املتطوع عاقات عديدة. 

ــة«   وردي حياة  ليس  »التطوع 
العبارة  هــذه  هــل  باعتقادك 
تصل  مــدى  أي  ــى  وإل صحيحة، 

صحتها؟ 
مهما  اأ�سا�سا  التطوعي  العمل  يعتر 
ل��ب��ن��اء امل��ج��ت��م��ع��ات، وال���ع���اق���ات، وب��ث 
ال��وع��ي، وال��راب��ط ب��ني ك��اف��ة اأف����راده، 
باأعلى  يت�سل  اإن�����س��اين  فعل  يعد  وه��و 
درج�������ات اخل������ري، وال����ع����ط����اء، وال��ع��م��ل 
ال�سالح لذا فهو حياة وردية للمتطوع، 
ول��ك��ن��ه ي��ح��ت��اج اإل���ى ال�����س��ر، واجل��ه��د، 
وال�سدق، وح�سن اإجناز، واإمتام العمل. 

هل هناك صفات يجب توافرها 
واذا  المتطوع،  الشخص  في 

كان هناك فما هي؟ 
نعم يجب اأن تتوافر يف املتطوع العديد 
يكون  اأن  واأهمها  اأول��ه��ا  ال�سفات،  م��ن 
امل��ت��ط��وع ���س��ادق��ا، وخ��ال�����س��ا بفعله هلل 
بالعمل  موؤمنا  يكون  اأن  ث��ايًن  تعالى، 
يكون  اأن  وث��ال��ث��ا  وُيف�سله،  التطوعي 
ق����ادرا ع��ل��ى ال��ت��ط��وع ب��ال��وق��ت واجل��ه��د 
�سابرا  املتطوع  يكون  اأن  رابعا  ال��ك��ايف، 
وقياديا للعديد من الأعمال، وخام�سا 
الإجن��از،  �سفة  املتطوع  ل��دى  يكون  اأن 
وامل�ساركة مع الفريق، �ساد�سا اأن يت�سف 
يكون  اأن  و���س��اب��ع��ا  ب���الأم���ان���ة،  امل��ت��ط��وع 
والبتكار،  الأب���داع  على  ق��ادرا  املتطوع 
وثامنا الإيثار وحب اخلري لاآخرين، 
وكما توجد الكثري من ال�سفات ولكن 

هذه هي الأهم بوجهة نظري. 

عمله  خالل  المتطوع  يواجه 
المحزنة  المواقف  من  الكثير 

والسعيدة، وقد تواجهه أيضا 
عمله،  عن  تُعيقه   صعوبات 
فماهي هي المواقف التي ال 

تستطيعين تجاوزها بداخلك؟ 
امل���واق���ف احل��زي��ن��ة وال�����س��ع��ي��دة ك��ث��رية، 
العمل  اإجن��از  فال�سعيدة منها هي عند 
اأكمل وجه، واحلزينة هي معرفة  على 
املتعلقة  والت�سحيات  الق�س�س  بع�س 
ب��ه��م، اأم����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ب��ع�����س امل��ع��وق��ات 
التي من املمكن اأن ت�سيب املتطوعني، 
تتعلق  معوقات  تكون  اأن  املمكن  فمن 
باأهمية  معرفته  كعدم  نف�سه  باملتطوع 
اأوقات  اأو عدم وجود  التطوعي،  العمل 
فراغ كثرية ب�سبب عمل املتطوع ، ومن 
امل��م��ك��ن اأي�����س��ا ت��ع��ار���س وق���ت امل��ت��ط��وع، 
وهناك  ال��درا���س��ة،  اأو  العمل  وق��ت  م��ع 
اخلريية  باملنظمات  متعلقة  معوقات 
ك��ع��دم وج���ود ب��رام��ج ت���دري���ب، اأو ع��دم 
اأو  ك���ايف،  ب�سكل  امل��ت��ط��وع   دور  تو�سيح 
للموؤ�س�سة،  كافيه  اإعانات  وجود  عدم 
عدم  ومنها  للمجتمع  معوقات  وهناك 
تربية  ع��دم  اأو  ال��ت��ط��وع،  ثقافة  وج���ود 

الأبناء على ثقافة التطوع. 

ستقدمينها  التي  النصيحة  ما 
لمن يرغب بدخول هذا المجال، 

وال يملك الجرأة حتى اآلن ؟ 
التطوع جمال وا�سع وكبري، وي�ستطيع اأن 
اأن التطوع  يتطوع يف �ستى املجالت، كما 
ي�سمو بال�سخ�س، لذا عليك اأن ل تنتظر 
العمل، بل  اأح��د، ويعر�س عليك  ياأتي  اأن 
بالعمل، فذلك  واب��داأ  باإثبات نف�سك  بادر 
ي��ع��ود ع��ل��ى ال��ن��ف�����س ب���اخل���ري، وال�����س��ع��ادة 

والأجر، والثواب باإذن اهلل. 

فيما  المتطوعين  عادة  يتداولون 
بعض  هضم  عن  الحديث  بينهم  
الجهات لحقوقهم، فهل ترين أن 
بها  معترف  المتطوعون  حقوق 
الطويلة؟  تجربتك  لدينا من خالل 
وإذا  لهذا؟  يتعرضون  حقا  وهل 
كان ذلك صحيح، فمن رأيك اللوم 

يقع على من؟ 
ح��ق��وق  الآن  اأ����س���ب���ح���ت  ول���ك���ن  ن���ع���م؛ 
امل��ت��ط��وع��ني م���ع���رف ب���ه���ا، وت�����س��ج��ل، 
ي�سجلون  كما  �ساعاتهم،  ع��دد  وت��وث��ق 
ل�������دى م���ن�������س���ة ال����ع����م����ل ال���ت���ط���وع���ي، 
كما  تطوعهم،  �ساعات  ع��دد  لحت�ساب 
ت�سجل اجلهات التي مت امل�ساركة فيها. 

أن  ترغبين  كلمة  لديك  هل 
تختمين بها الحوار؟ 

�ساعد  اأو  ق���دم،  م��ن  ك��ل  اأ���س��ك��ر  اأن  اأود 
ميعاد �سواًء كان ذلك بكلمة، اأو دعم، اأو 
ثناء ملا قدمته اإلى الآن، واأود اأن  اأ�سكر 
والدّي الذين كانوا اأول الداعمني يل، 
واأطمح للو�سول لأعلى من ذلك باإذن 
اآف��اق  �سحيفة  ا�سكر  اأن  اأود  وكما  اهلل، 
جتربتي  مل�ساركة  يل  الفر�سة  لإت��اح��ة 

يف التطوع.
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المبتعث القرفي لـ آفاق:
تعلمت استثمار الوقت في الغربة وكيفية التعامل مع اآلخر

حسام العمري 

اأكد  اأحمد حممد اأحمد القريف  املعيد 
واملبتعث  ب��اجل��ام��ع��ة   الهند�سة  بكلية 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف   حالياً 
ج��ام��ع��ة  ف����ل����وري����دا يف  اورلن������������دو-   -
 University of Central Florida
رح��ل��ة  ل��ي�����س��ت  الب����ت����ع����اث  رح����ل����ة  اأن 
والبحثي  العلمي  اجلانب  يف  تعليمية  
خمتلف  ت�سمل  ب��ل  فقط،  والأك��ادمي��ي 
ج���وان���ب احل���ي���اة، م��ن��ه��ا ت��غ��ري اأ���س��ل��وب 
احلياة والروتني ؛ جاء ذلك يف احلوار 

الذي اأجرته معه �سحيفة »اآفاق«.  

في  رحلتك  بداية  عن  حدثنا 
االبتعاث؟ 

كانت بدايتي يف مرحلة الإبتعاث يف �سهر 
نوفمر عام 2018م،  وبداأته مبرحلة تعلم 

اللغة، ثم بعدها الدرا�سة الأكادميية.  

وماهي  ؟  االبتعاث  فوائد  ما 
التحديات التي واجهتك؟ 

لي�س  الب��ت��ع��اث،  اأن رح��ل��ة  احل��ق��ي��ق��ه 
العلمي  اجل���ان���ب  يف  تعليمية  رح��ل��ة 
وال���ب���ح���ث���ي والأك������ادمي������ي ف���ق���ط؛ ب��ل 
احلياتية،  الأخ���رى  اجل��وان��ب  ت�سمل 
ويف اجلانب احلياتي تعلمت تنظيم 
ال���وق���ت ال��دق��ي��ق، وب��ح��ك��م اأن��ن��ي 
ب�سكل  الوقت  اأتعامل مع  كنت 
ع�����س��وائ��ي، ومل اأك���ن دق��ي��ق يف 
ما  اأنفذ  اأك��ن  ومل  مواعيدي، 
اأخطط لعمله، لذلك وجدت 
ي�ستوجب  م��وق��ف  يف  نف�سي 
اأتغري جذرًيا، وبحمد  اأن 
ك��ي��ف��ي��ة  ت���ع���ل���م���ت  اهلل 
ا�ستثمار الوقت، حتى 
و�سلت ملرحلة الر�سا 
وكذلك  النف�س،  عن 
يف ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي 
وال��ري��ا���س��ي، ف��ب��داأت 

يف برنامج غذائي ريا�سي، متكنت فيه 
من حتقيق اأهداف جيدة ومر�سية. 

وم������ن ال����ت����ح����دي����ات؛ ت���ع���ل���م ال��ل��غ��ة 
خمتلف  ب�سكل  فتعلمتها  الإجن��ل��ي��زي��ة، 
ال�سابقة،  التعليمية  املراحل  عما عليه يف 
تعلمت  فقد  الر�سمية  اللغة  اإل��ى  اإ�سافة 
اإخ���ت�������س���ارات ال���ك���ام، وط��ري��ق��ة الأخ�����ذ، 
وال�������رد م����ع امل��ج��ت��م��ع ال���ب�������س���ي���ط، اأع���ن���ي 
من  وك��ذل��ك  ال��ع��ام��ي��ة،  الب�سيطة  ال��ل��غ��ة 
التعامل  كيفية  يف  امل��ع��اي��ري  ال��ت��ح��دي��ات؛ 
بعني  ت��وؤخ��ذ  اأن  ، فيجب  الأم��ري��ك��ي  م��ع 
ل  حتى  تعلمتها  املعايري  ه��ذه  الإع��ت��ب��ار، 
اأقع يف مواقف حمرجة، ويف بداية املرحلة 
اإلى  التعليمي،  النظام  تغري  الأك��ادمي��ي��ة 
ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��م ع��ن��د ب��ع��د، ول���ذال���ك وح��ب 
هذه  يف  طريقتهم  وتعلم  التاأقلم،  علينا 

العملية التعليمية اجلديدة.   
ولعلي اأتذكر بيت �سعر ينا�سب: 

ل��ل�����س��اع��ر  احل���ي���اة  اإرادة  ق�����س��ي��دة  م���ن  ب��ي��ت 
التون�سي ابو القا�سم ال�سابي عندما يقول:- 

اإذا ماطمحت اإلى غاية ..
 ركبت املنى ون�سيت احلذر 

ومل اأجتنب وعور ال�سعاب .. 
ول كبة اللهب امل�ستعِر 

ومن يتهيب �سعود اجلبال ..
يع�س اأبد الدهر بني احلفِر 

إليه؟  تطمح  الذي  الشيء  ما 
حصولك  بعد  نفسك  ترى  وأين 

على درجة الماجستير؟ 
ال��ب�����س��ي��ط��ة طموحي  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  يف 
املاج�ستري  درج����ة  ع��ل��ى  احل�����س��ول  ه��و 
ب��ت��ف��وق، وه��ن��اك اأه����داف ب��ع��ي��دة امل��دى 
ال��دك��ت��وراة،  درج��ة  على  احل�سول  مثل 
وم��اب��ع��ده��ا م��ن اأب���ح���اث وم��ن��ا���س��ب، ل 
 ، �ساأكون  وكيف  اأي��ن  اأتنباأ  اأن  اأ�ستطيع 
لكن ما اأوعد نف�سي به ،هو اأنني �ساأبذل 
�ستتاح  فر�سة  اأي  يف  جهدي،  ق�سارى 

يل، اأو ميكن احل�سول عليها. 

واجهتك  التي  الصعوبات  ما 
في االبتعاث ؟ 

ه���ن���اك ����س���ع���وب���ات ح��ي��ات��ي��ة ت���واج���ه 
املبتعث، اإ�سافة اإلى �سعوبة الدرا�سة، 
ثقافة  ت��واج��ه  ك���اأن  ال��ل��غ��ة،  و�سعوبة 
جديدة ، واأن��ت جمر على التعاي�س 
معها، وتقبلها واأن تاأقلم نف�سك كيف 
تتعامل معها، ومع اأ�سحابها حتى ل 
فعل  ردات  وتلقى  معها،   فظاً  تكون 
اأن تعلم الثقافة، اأمر  �سيئة، واأعتقد 
ي��رك��ز ك��ل��ًي��ا ع��ل��ى ال�����س��خ�����س، اأع��ن��ي 
ماهو  يعلمك  �سخ�س  جتد  لن  اأن��ك 
ال�������س���يء احل���م���ي���د، وم���اه���و ال�����س��يء 
م�سكلة  هناك  ا  اأي�سً وه��ك��ذا،  القبيح 
لدولة  و�سوله  عند  املبتعث  ت��واج��ه 

الإب��ت��ع��اث، حيث وج���ود  ن��ظ��ام حياة 
ج��دي��د، وروت���ني خمتلف مت��اًم��ا عن 
ال��و���س��ع ال�����س��اب��ق، وت��غ��ري ال��روت��ني ، 
اأ�سلوب احلياة ،يخلق م�ساكل  وتغري 
ن��ف�����س��ي��ة، و���س��غ��ط ع��ل��ى ال�����س��خ�����س، 
ولبد اأن يحتاج اإلى داعم يدعمه، اأو 
امل�سار لاإنفجار من  اأنه �سينتهي به 
تغري ال��روت��ني، واحل��ن��ني اإل���ى اأر���س 

الوطن والأهل.  
ه���ن���اك، متفهم  ال�����س��ع��ودي  ال�����س��ب��اب 
اجلديد،  املبتعث  ت��واج��ه  التي  لل�سعوبات 
الوطن،  متثل  جيدة  اأمثلة  منهم  فوجدنا 
الراقية  وقيمه  الإ���س��ام��ي،  الدين  ومتثل 
م�ساعدة،  يف  رائعة  مبجهودات  فيقومون   ،
ودعم ال�سباب املبتعث على التاأقلم تدريجًيا 
ال��ط��ال��ب اجلديد  يجد  ال��ف��ك��رة، حيث  م��ع 
غري  اأمر  وهو  »الفزعة«،  وامل�ساعدة  الدعم 

م�ستغرب من  يكون لديه العروبة.  

ماهي  تجربتك؛  ضــوء  على 
نصيحتك لمن يريد االبتعاث ؟ 

علمية  رحلة  البتعاث  اأن  اإدراك  ن�سيحتي 
ودينية وفكرية، واأدبية، وتهذيبية للنف�س، 
وترويحية فيها جوانب ح�سنة، وحما�سنها 
املفكر  اأخ��ي  اأن�سحك  م�ساوئها،  م��ن  اأك��رث 
ب���الإب���ت���ع���اث ب�����اأن ت�����س��د ه��م��ت��ك، وت����ب����داأ يف 
القبول،  على  للح�سول  العملية  اخلطوات 
اأن يوفق �سباب الأم��ة ملا يحبه،  وا�ساأل اهلل 

وير�ساه واأن يعلي �سانهم.  

ساعدتك  ــتــي  ال ــور  ــ األم ــا  م
ــال  ــم ــك  إك ــي ــل ــت ع ــل ــه وس

الدراسة؟ 
العائلي  الدعم  اأهمها  من  اأم��ور  عدة  هناك 
من الزوجة، والأب والأم يف الدعم وامل�ساعدة 
النف�سية، هناك عدة مناذج �سعودية، وعربية 
كان لهم ن�سيب الأ�سد يف دعمي علمًيا، ولهم 
الهند�سة،  كلية  ذل���ك،  يف  اهلل  بعد  الف�سل 
بجميع  ال�سناعية  الهند�سه  ق�سم  يف  ممثلة 
ب���ع���د اهلل يف  ط���اق���م���ه ، ف���ك���ان ل���ه���م ف�����س��ل 

م�ساعدتي قبل واثناء البتعاث.  

ماذا تقول في نهاية الحوار؟ 
ولكل  اأوًل،  يل  بر�سالة  احل��وار  ه��ذا  اأختم 
عز  اهلل  ع��ل��ى  ب��ال��ت��وك��ل  وم��ب��ت��ع��ث��ة  مبتعث 
وج����ل،  و����س���رورة م��ع��رف��ة اأن ل��ك��ل ب��داي��ة 
ن��ه��اي��ة، ول��ك��ل ن��ه��اي��ة ب���داي���ة، فعند ال��ب��دء 
مب���رح���ل���ة درا�����س����ي����ة ه���ن���اك ال���ع���دي���د م��ن 
وطاملا  الطريق،  يف  والعقبات  التحديات، 
اأنك بداأت هذه املرحلة، كن على يقني اأنك 
الأول���ى،  اخل��ط��وة  خطوت  طاملا  �ستنهيها، 
ف�����س��ت�����س��ل خل���ط ال��ن��ه��اي��ة، ل���ت���ب���داأ ب��داي��ة 
م�سرقة اأخرى باإذن اهلل، و�سكًرا على اإتاحة 
الفر�سة يل، وال�سكر مو�سول ل�سحيفتنا 
امل��ب��دع��ة امل��ل��ه��م��ة ���س��ح��ي��ف��ة اآف�����اق ال��ه��وي��ة 

الإعامية جلامعة امللك خالد.
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المبتعث مشهور العمري: 
ضوء الشهرة ينطفئ سريعا وخلود االسم يحتاج الكثير 

رهف الصعاق 

اأك�������د امل���ب���ت���ع���ث ل����درا�����س����ة امل��اج�����س��ت��ري 
وال������دك������ت������وراه ب�����ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة 
ق�سم  من  �سابقا  واخلريج  الأمريكية، 
الإعام والت�سال بجامعة امللك خالد، 
الإع��ام  بق�سم  التدري�س  هيئة  ع�سو 
م�سهور  القرى  اأم  بجامعة  والت�سال 
العمري اأن  تخ�س�س الإعام مطلوب 
ال��ذي ت�سهد فيه  الوقت  كثريا يف ه��ذا 
ال�����س��ع��ودي��ة حت����ولت ع��ظ��ي��م��ة، م��وؤك��دا 
على �سرورة  حر�س طاب  وطالبات 
ال���ت���دري���ب يف خمتلف  ع��ل��ى  الإع�������ام 
جم�������الت الإع����������ام واحل�����ر������س ع��ل��ى 

اكت�ساب املعرفة. 
كما �سدد من خال احلوار الذي 
اأج���رت���ه م��ع��ه »اآف�����اق« ع��ل��ى ����س���رورة اأن 
ال��ذي  ال��ه��دف  بتحديد  ال��ط��اب  يقوم 
ي��رغ��ب��ون ب��ال��ع��م��ل م���ن اأج���ل���ه، ه���ل هو 
اأن  معترا  ال���س��م،   خ��ل��ود  اأم  ال�سهرة 
بينما  �سريعا،  ينطفئ  ال�سهرة  ���س��وء 
خلود ال�سم يتطلب الكثري من العمل 

والتجربة والطاع والتوا�سع. 

حدثنا  حوارنا  بداية  في 
عن مشهور، وعن أهدافه 
والعملية،  األكاديمية، 
الــيــوم  نستطيع  وهـــل 
حقق  مشهور  بأن  القول 

جزء كبير من أهدافه؟ 

يف البداية اأقدم �سكري لكم على اإتاحة 
هذه الفر�سة يل للحوار عر �سحيفة 
اآف�����اق امل��ت��م��ي��زة وال����ن����ادرة يف ج��ه��وده��ا 
ال�����س��ح��ف��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ج��ام��ع��ات 
امل��م��ل��ك��ة، وب��ج��ه��ود ف��ري��ق��ه��ا ال��ع��ظ��ي��م، 
وامل����ع����روف ب��خ��رت��ه الإع���ام���ي���ة على 

م�ستوى اململكة. 
اأن  اأعتقد  فاأنا  ل�سوؤالك  بالن�سبة 
الأه������داف والأح������ام ه��ي ج���زء يتغري 
ونحن  وجتاربنا،  اأعمارنا،  بتغري  معنا 
م����ره����ن����ون ب���ت���غ���ري ال�����ع�����امل، وب��ع�����س 
جم��دي��ة،  لي�ست  والأح������ام  الأه������داف 
على  ���س��واًء  ال��وق��ت  ه���ذا  يف  وحتقيقها 
اأم  ال��ع��ل��م��ي،  اأم  ال�����س��خ�����س��ي،  امل�����س��ت��وى 
لكم  اأق���ول  اأن  اأ�ستطيع  ول��ك��ن  غ��ريه��ا، 
بتوفيق  حققته  ق��د  اأردت�����ه،  م��ا  ك��ل  اأن 
اأري��ده،  ما  الو�سوح يف معرفة  ثم  اهلل، 
�سيو�سلني  ال����ذي  ال��ط��ري��ق  وم��ع��رف��ة 
اإل��ي��ه، وه��ن��اك اأح���ام ن�سيتها واأخ���رى، 

اأجلتها، وثالثة اأ�سعى اإليها. 
اأول  ك���ن���ت  امل����ث����ال  ���س��ب��ي��ل  وع���ل���ى 
علمي  بحث  يقدم  بكالوريو�س  طالب 
يف موؤمتر الإع��ام والإره��اب، وحققت 
ب��ع��د ت��وف��ي��ق اهلل ع���دة اأه�����داف اأع��ت��ق��د 
اأنها كانت منا�سبة يل يف وقتها، ولكن 
القادم يحمل الكثري منها التغيري على 
م��ه��ارات  وك�����س��ب  ال�سخ�سي،  امل�����س��ت��وى 

متعددة يف �سوؤون احلياة. 

لطالما سمعنا عن صعوبة 
االبتعاث  تجربة  بــدايــة 
التي  األجنبية  البلدان  في 
الوطن  عن  كثيرا  تختلف 
االجتماعي،  مستوى  على 
الثقافي، الديني، وغيرها 
عن  حدثنا  االختالفات،  من 

ذلك؟ 

رح���ل���ة الب���ت���ع���اث ه����ي ف���ر����س���ة ع��م��ر، 

تهبطك  اأو  ترفعك،  ق��د  فر�سة  لكنها 
الدنيا  م��ل��ذات  توفر  ظ��ل  يف  خ�سو�ًس 
ك���ل���ه���ا م����ن ح����ول����ك، وب��ا���س��ت��ط��اع��ت��ك 
ت��ب��داأ  احل�����س��ول عليها، وف��ع��ل��ه��ا، وه��ن��ا 
امللذات،  لهذه  حماربتك  اأ�سميها  رحلة 
وال�������س���ر ع��ل��ى ه����ذه امل���ح���ارب���ة، فهي 
ومنها  واجتماعيا  اأخاقيا،  بك  ت�سمو 
تبقى  ال��ل��ذة  لأن  نف�سك؛  على  تتعرف 
م��رة  لأول  ل��ه��ا  ت�ستجيب  وح���ني  ل���ذة، 
فاأنت دخلت يف طريق الإدمان عليها، ل 
اأوؤم��ن كثريا مبقولة »ج��رب كل �سيء« 
خ�سارتك  يف  طريق  اأول  التجربة  لأن 
لنف�سك، ولأح��ام��ك، واحلمد هلل من 
اأمريكا  يف  بتواجدي  �سهر  اأول  خ��ال 
م���وج���ودة يف  ن��ع��م عظيمة  ا���س��ت�����س��ع��رت 
العظيمة،  ال��ق��ي��ادة  م��ن��ه��ا:  جمتمعنا 
الدين  وعظمة  الجتماعي،  والتكافل 
الأذان  ����س���م���اع  و����س���ع���ور  الإ�����س����ام����ي، 
خم�س  م�سمعك  ع��ل��ى  ي���ردد  العظيم 

مرات هذه اأعظم النعم. 

مجال  اإلعالمي  المجال 
سريع  بــشــكــل  يــتــطــور 
ــع تــطــور  ومُـــذهـــل مـ
والتقنيات،  التكنولوجيات 
هائلة  أعداد  فيه  وتزداد 
ما  والدراسات،  الكتب  من 
اإلعــالم  لطالب  نصيحتك 

ليواكبوا هذا التطور؟ 

العظيمة،  التخ�س�سات  م��ن  الإع����ام 
وامل��ط��ل��وب��ة يف ه��ذا ال��وق��ت ويف ظ��ل ما 

عظيمة،  حت���ولت  م��ن  اململكة  ت�سهده 
واق��ت�����س��ادي��ة ه��ائ��ل��ة، ف��اأن�����س��ح��ه��م اأول 
ب��ال��ت��دري��ب، وال��ت��دري��ب، وال��ت��دري��ب يف 
خمتلف جم���الت الإع�����ام، وامل��ع��رف��ة، 

وال���ق���راءة؛ لأن��ه��ا ه��ي م��ن ترفعك عن 
الآخ��ري��ن، والإع����ام، م��ه��ارة، ودرا���س��ة، 
يعلموا  واأن  الأن����ا،  داء  ي�سيبهم  واأل 
تعطي  وخ����رة ل  احل��ي��اة جت��رب��ة،  اأن 
ف��ال��ط��اب  ي��ت��ك��ر عليها  مل��ن  درو���س��ه��ا 
عليهم  وي��ج��ب  ال��ط��ري��ق،  اأول  يف  ه���م 
اأن ي���ح���ددوا ه��دف��ه��م م��ن ال��ع��م��ل، هل 
ه���و ال�����س��ه��رة، اأم خ��ل��ود ال����س���م ال���ذي 
والتجربة،  العمل،  ل�سنوات من  يحتاج 
طريق  فال�سهرة  والتوا�سع،  والط��اع 
�سريع حترقك ب�سرعة، ومتنحك �سوء 

�سريًعا ما ينطفئ. 

ثم  طــالــب،  كنت  كــونــك 
أصبحت عضو هيئة تدريس 
باعتقادك  مُبتعث،  واآلن 
يحتاجه  الــذي  الدعم  ما 
قِبل  مــن  اإلعـــالم  طلبة 
دراستهم،  أثناء  الجامعة 

وبعد تخرجهم؟ 

تدري�سي  مت  اأن  حظي  ح�سن  م��ن  ك��ان 
يف اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى اأي����دي ن��ا���س عظماء 
عظيمة  خ��رة  ولهم  تخ�س�ساتهم،  يف 
ا�ستفدت منها يف �سوؤون حياتي كطالب، 
لأهل  الف�سل  اأن�سب  ودعيني  وكمعيد، 
الف�سل، واأقول �سكًرا لاأ�ستاذ الدكتور 
ع��ل��ي ���س��وي��ل ال���ق���رين، وال��دك��ت��ور علي 
ال��ذي  يزيد اجلا�سر  وال��دك��ت��ور  زه��ري، 
ل���ه ال��ف�����س��ل ال��ك��ب��ري ع��ل��ي ���س��خ�����س��ًي��ا، 
والدكتور حممد احلري�سي، والدكتور 
يحيى القبعة، والدكتور عمر بو�سعدة، 
اإب��راه��ي��م، والدكتور  وال��دك��ت��ور ع��و���س 
اأرد  اأح��م��د ال��ت��ي��ه��اين ال���ذي اأمت��ن��ى اأن 
اأ���س��ت��ط��ي��ع، وال��دك��ت��ور  جميله  ب��ك��ل م��ا 
���س��ع��ي��د ال��ع�����س��ا���س��ي اأ����س���ت���اذ ال��ت�����س��وي��ق 
ب��اجل��ام��ع��ة مب���ا مي��ت��ل��ك��ه م���ن م���ه���ارات 
عظيمة جعلت ا�سمه خالد يف ذاكرتي، 

ومبا قدمه يل من دعم، ومعرفة. 
الإع�����ام  ت��خ�����س�����س  اأن  واأع���ت���ق���د 
م��ظ��ل��وم م���ن ن��اح��ي��ة ال���ط���اب ال��ذي��ن 
يدخلون لدرا�سته؛ لأنه تخ�س�س �سهل 
نتفق على ذل��ك، لكنه �سعب يف جمال 
التقليل  يتم  اأن  اأمتنى  وكم  التوظيف، 

م��ن ال��دخ��ول ال��ه��ائ��ل لطلبة الإع���ام 
يف ال��ت��خ�����س�����س، وف����ر�����س اخ���ت���ب���ارات 
مطلوب  تخ�س�س  لأن���ه  ع��ل��ي��ه؛  ق��ب��ول 
النف�سية،  املهارات  على  ويعتمد  ومهم، 

والعقلية، والجتماعية، واملعرفية. 
���س��ح��ي��ح ق���ل���ت يف الأع�����ل�����ى اأن����ه 
تخ�س�س مطلوب لكن ل يعني ذلك اأن 
بل  و�سهل،  متوفر،  فيه  القبول  يكون 
التي  التخ�س�سات  اأن يكون من  يجب 
اجلامعي  امل��ع��رك  الطالب  يدخل  ل 
ب��ع��د اج���ت���ي���ازه لخ���ت���ب���ارات ق��ب��ول  اإل 

خا�سة فيه. 

هل ترى أن أقسام اإلعالم 
ومخرجاتها  ــال  ــص واالت
العهد  هذا  مع  تتناسب 
المزدهر الذي نعيشه في 
هناك  وهل  السعودية، 
يتعلمونه  ما  بين  اختالف 
الطلبة في الجامعة، وبين 
سوق  في  يواجهونه  ما 

العمل؟ 

اأ�سبحت  وامل��ع��ل��وم��ات  ت��ت��غ��ري،  احل��ي��اة 
ونعلم  ا،  فائ�سً ع�سًرا  وتعي�س  مكثفة 
بوجود تخ�س�سات الإع��ام الكثرية يف 
تقدم  مل  كرثتها  على  لكنها  اململكة، 
املطلوب منها جتاه خدمتها يف جمال 
ق�سور  ون�سهد  الإع��ام��ي��ة،  ال��ب��ح��وث 
ك��ث��ري يف ه����ذا اجل����ان����ب، وم����ن ن��اح��ي��ة 
امل����وؤمت����رات الإع���ام���ي���ة، ودع��ي��ن��ي لو 
الع��ام  ق�سم  بجهود  اأ���س��ي��د  �سمحتي 
والت�����س��ال ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د فهو 
ولكنه  ���س��ن��وات،  الع�سر  يكمل  مل  ق�سم 
ن��ظ��م ث���اث م���وؤمت���رات مهمة وج��ب��ارة 
وتخدم الق�سايا الإعامية، والأهداف 
اأق�سام  م��ن  امل��رج��و  وحتقيق  البحثية، 
الإع�������ام، واأق���ول���ه���ا ب��ك��ل ���س��راح��ة اأن 
امل��ط��ل��وب م��ن ك��ل��ي��ات واأق�����س��ام الإع���ام 
ب���اجل���ام���ع���ات ال�������س���ع���ودي���ة اأك�������ر مم��ا 
ق���دم���ت���ه، وع��ل��ي��ه��ا ال���ك���ث���ري، وال��ك��ث��ري، 
العربية  اململكة  خل��دم��ة  ترتقي  حتى 
ف��ج��وة بني  ال�����س��ع��ودي��ة، ولي�ست ه��ن��اك 
ال��ت��دري�����س، و���س��وق ال��ع��م��ل ب��ل ف��ج��وات 

كبرية، املت�سرر منها الطالب والباحث 
على  القائمني  لكن  العمل،  �سوق  ع��ن 
الأرقام  الأهم لديهم هو عدد  الأق�سام 

املتخرجة ولي�ست اجلودة العلمية. 

أن  ونــقــرأ،  نسمع  ــادة  ع
ــاس  األس هــي  الصحافة 
اإلعالم  عليه  يقوم  الذي 
فما  مساراته،  بمختلف 
ــك؟ ومــا  ــ ــك فــي ذل ــ رأي
الصحافة  بمستوى  رأيــك 

السعودية؟ 

العظيمة  امل���ه���ارة  ه���ي  ال�����س��ح��اف��ة  ن��ع��م 
التي تخدم املجتمع وترتقي به، وتخدم 
ال���ع���ق���ول، وت���رف���ع م���ن م�����س��ت��وى ال��ع��ل��م 
وال��ت��ط��ور، ول���س��ك فهي الأ���س��ا���س ال��ذي 
الأول  املجال  وه��ي  الإع���ام،  عليه  يقوم 
يف واج����ه����ة الإع���������ام، ون���ع���ت���ز ب��اأ���س��م��اء 
على  اأ�سمها  و�سعت  �سعودية،  �سحفية 
ق��م��ة امل���ج���د، ول���ك���ن ل���اأ����س���ف م�����س��ت��وى 
ال�����س��ح��اف��ة ال�����س��ع��ودي��ة ���س��ه��د ان���ح���دار 
م��ل��م��و���س يف ال���ف���رة الأخ�������رية، وغ��اب��ت 
هيئة ال�سحفيني ال�سعوديني عن حتقيق 
ال�سحافة  م�����س��ت��وى  رف���ع  يف  اإي��ج��اب��ي��ات 
ال�سعودية، واحلفاظ على ا�سمها، واملوؤمل 
اأن العديد من ال�سحف ال�سعودية باعت 
مقرات عملها، وانتقلت للعمل من خال 
�سقق، واأ�سبح عملها فقط ن�سخ ول�سق؛ 
يف  التغري  تواكب  اأن  ت�ستطيع  مل  لأنها 
التغري ميوت،  الإع��ام، ومن مل يواكب 
جهود  لها  عكاظ  �سحيفة  هناك  ولكن 
معلومات،  تقدمي  يف  ومعروفة  عظيمة، 
ول��ي�����س��ت �سحافة  ح��ق��ي��ق��ي��ة،  و���س��ح��اف��ة 

العاقات العامة. 

دراسة  من  األخيرة  السنة 
اإلعـــالم  قــســم  تخصص 
للطلبة،  ــدا  جـ مــهــمــة 
ــة الــتــي  ــســن ــهــا ال كــون
للتدريب  فيها  سينزلون 
في  رأيك  فما  الميداني، 
ــب طــالب  ــدري مــســتــوى ت
ــالم في  ــ ــات اإلع ــب وطــال

مشهور العمري
نبذة تعريفية:

ت����خ����رج م�����ن  ق�������س���م الإع�������ام 
بجامعة امللك خالد عام 1439 

اأم  ب���ج���ام���ع���ة  -ت����ع����ني م���ع���ي���دا 
القرى ب�سهر رم�سان من عام 

 1439
املاج�ستري  ل��درا���س��ة  -مبتعث 
املتحدة  بالوليات  والدكتوراه 

الأمريكية 1442 
-����س���ارك ب��ب��ح��ث ع��ل��م��ي ك����اأول 
طالب على م�ستوى اجلامعات 
الإع��ام،  ال�سعودية يف موؤمتر 

والإرهاب لعام 1438 
-ت�����درب يف ���س��ح��ي��ف��ة ال��وط��ن 

ال�سعودية. 
الإعامية  ال�سوؤون  -تدرب يف 

باإمارة منطقة ع�سري 
�سحيفة  يف  �سحفي  -حم���رر 

اآباء. 
-حم������رر ����س���اب���ق يف ���س��ح��ي��ف��ة 
امللك  جامعة  )اأ�سبوعية  اآف��اق 

خالد(. 

جامعة الملك خالد؟ 

ق�سم الإعام والت�سال بجامعة امللك 
خ���ال���د حم���ظ���وظ ب���وج���ود اأ����س���م���اء لها 
امل��ج��ال الإع��ام��ي،  جت��رب��ة عظيمة يف 
ول���ه���ا خ�����رة وا����س���ع���ة ق���ام���ت ب��خ��دم��ة 
واأولهم  التميز،  ن�سيبه  فكان  الق�سم، 
م��وؤ���س�����س ق�����س��م الإع�������ام والت�������س���ال 
القرين،  �سويل  علي  الدكتور  الأ�ستاذ 
ال���ذي  ك��ان خلف ك��ل جن��اح �سغري، اأم 
كبري، وكان داعما للطاب والطالبات، 
ول��ل��ق�����س��م ب�����س��ك��ل ع����ام، ول����ه اأث����ر كبري 
ع���ل���ي، ودع���م���ن���ي يف خم��ت��ل��ف جم���الت 
علي  الدكتور  الأ�ستاذ  وكذلك  حياتي، 
ب���ن زه����ري ال��ق��ح��ط��اين امل�������س���رف على 
الوا�سحة  وجهوده  بالق�سم،  التدريب 
يف اإجناح حمات التدريب، وم�ساعدته 
التدريب  والوقوف معهم يف  للطاب، 
ب��ق�����س��م الإع�����ام والت�������س���ال، ك���ل تلك 
اجل���ه���ود يف ال���ت���دري���ب مت��ث��ل من��وذج��ا 
فقط  ولي�س  اململكة،  جلامعات  ناجحا 
اجلامعات  وع��ل��ى  خ��ال��د،  امل��ل��ك  جامعة 
واأق�سام الإعام ال�ستفادة من التجربة 
ال���ف���ري���دة ل��ق�����س��م الع�����ام والت�����س��ال 

بجامعة امللك خالد. 

تــوجــهــهــا في  كــلــمــة 
لطلبة  الحوار  هذا  ختام 
واالتصال  اإلعــالم  قسم 
الــمــســارات  مختلف  مــن 

والمستويات؟ 

ك��ل اإن�����س��ان ه��و اأع����رف ب��ن��ف�����س��ه، وه��و 
فعليه  و�سعفه،  قوته،  بنقاط  اأع��رف 
ت��ق��وي��ة ن��ق��اط ال�����س��ع��ف، وال���س��ت��ف��ادة 
من التعاون، وك�سب اخلرة، واخلرة 
تاأتي بالقبول باأي �سيء فمنها ي�سنع 
وطريق  وم�ستقبله،  نف�سه،  الإن�����س��ان 
ال���ن���ج���اح ي��ت�����س��ع ل��ل��ج��م��ي��ع، وع��ل��ي��ه��م 
القراءة وحتقيق معدل عايل، ومتميز 
وجود  من  وال�ستفادة  التكر،  وع��دم 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  القدوات 
ي��در���س��ون��ه��ا، وال��وط��ن  اأي ج��ام��ع��ة  يف 

ينتظر اأبنائه. 
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نواف الشهري:
اختيار التخصص يجب أن يكون بإرادة 

ورغبة الطالب

إبراهيم الزين  

ق����ال خ���ري���ج الإع�������ام والت�������س���ال يف م�����س��ار 
الإذاع��������ة وال���ت���ل���ف���زي���ون ن�����واف ال�����س��ه��ري اأن 
اخ��ت��ي��ار ال��ت��خ�����س�����س ي��ج��ب اأن ي��ك��ون ب�����اإرادة 
ورغ��ب��ة ال��ط��ال��ب، م��وؤك��دا  م��ن خ��ال احل��وار 
بالنف�س  الثقة  اأن  »اآف����اق«  معه  اأج��رت��ه  ال��ذي 
والطموح، واإيجابية املجتمع تعد  من الدوافع 
التي حتفز الطالب على التميز يف تخ�س�سه.

متى اتخذت قرار أنك سوف تكمل 
تعليمك حتى الجامعة؟  

م��ن��ذ ال�����س��غ��ر؛ لأن  امل��ج��ت��م��ع ال����ذي كنت 
اأع��ي�����س ف��ي��ه ع��ب��ارة ع��ن ق���راء ومتعلمني، 
وم��ث��ق��ف��ني وم��ف��ك��ري��ن، وي��ح��ب��ون ال��ع��ل��م، 

وي�سعون اإلى املعرفة.  

إلكمال  فيك  أثروا  الذين  هم  من 
دراستك الجامعية؟ 

اأح��د ل��ه دور يف ذل��ك، واإمن��ا  احلقيقة، ل 
ك�����ان ق������رار ���س��خ�����س��ي ب���ك���ام���ل اإرادت���������ي، 
يف  التعلم مهم جداً  باأن  موؤمناً  ورغبتي، 
لاإلهام  م�����س��دراً  اأن���ه  �سخ�س،  ك��ل  ح��ي��اة 
للتوا�سل  املنا�سبة  الأداة  واأنه  بامل�ستقبل، 
لفهم  الوحيد  الطريقة  وهو  العامل،  مع 
احلياة، ومعاي�سة النا�س، والرقي بالفكر 

والعقل، واحلمدهلل  كان اأجمل قرار. 

حكمت  أم  رغبًة  تخصصك  هل 
أختار  الظروف، ومن منكما  عليك 

اآلخر؟  

ال��ت��خ�����س�����س ك���ان ع���ب���ارة ع���ن رغ��ب��ة م��ن��ي؛  
اأب����ح����ث، واأت���ع���ل���م ك���ل ما  اأن  اأح�����ب  لأن���ن���ي 
ه��و ج��دي��د، ن��ظ��راً ل��ت��ط��ور احل���ي���اة، وك��رثة 
املعلومات، فاأ�سبحت اأحتاج ملعلومة جديدة 
اأخ����رج من  واأن  ك���ان،  اأي جم���ال  ي��وم��ي��اً يف 
حم���دودي���ة ال��ع��ل��وم ال��ت��ي ك��ن��ا ن��ت��ع��ل��م��ه��ا يف 

املرحلة املتو�سطة والثانوية.  

هل واجهتك تحديات في بداياتك 
بالجامعة؟  

خمتلف  يف  حت��دي��ات  �سيواجه  �سخ�س  اأي 
ي�ستطيع  مناحي احلياة، ولكن هناك من 
التعامل معها، مبا ينا�سبها، فهو  �سينجح 

يف جتاوزها، اأما من يعترها عقبة ويقف 
عندها، فهنا تكون  بداية النهاية حلياته.  

عليها  اعتمدت  التي  ــرؤى  ال ما 
في دراستك؟ وكان لها تأثير في 

تميزك؟ 

»ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����س« ف��ه��ي مت��ث��ل اأم���ر م��ه��م ج��داً 
وتهتم  ���س��ي��ئ��ة،  ك��ل��م��ة  ت��واج��ه  ف��ق��د  لل�سخ�س، 
لها، وتفكر بها دوم��اً،  ومن ثم تذهب بقواك، 
اأمر  وه��ذا  وتلتهي عن هدفك،  لها،  وتفكريك 
ث��ق بنف�سك وت��وك��ل ع��ل��ى اهلل،  ل��ذل��ك  خ��اط��ئ 
وخطط مل�ستقبلك ، وخذ عدتك واأبداأ بالتنفيذ، 

و�ست�سل لهدفك وتتجاوزه باذن اهلل .  

تخصص  الختيار  دافعك  هو  ما 
االذاعة والتلفزيون؟  

حب التحدث واحل��وار احل��ي؛ لأن��ه عندما 
كثري  م��ن��ه  تكت�سب  م���ا،  ل�سخ�س  ت��ت��ح��دث 
ت�سيفها  ثم  وم��ن  واملعلومات،  املعرفة  من 
اأف�سل  جتعلك  جيدة،  كنقاط  ل�سخ�سيتك 
وت���زي���د م���ن م���ه���ارات���ك، وت��ب��ن��ي اأ���س��ل��وب��ك،  
اآخ�����ر ؛وه�����و اأن ك��ث��ري من  وي���وج���د ���س��ب��ب 
ال���ط���اب مي��ي��ل��ون ال����ى م�����س��ار ال��ع��اق��ات 
اأخالفهم، واأتعلم �سيء  اأن  العامة، فاأحببت 

خمتلف عن الآخرين واأبدع فيه. 

التدريس   ــن  ع ــاك  رضـ مــدى  ــا  م
بجامعة الملك خالد؟  

را������سِ اإل����ى ح���د م�����ا؛لأن ب��ع�����س الأ���س��ات��ذة 
يف امل�����واد امل�����س��رك��ة خ��ا���س��ة ل ي�����س��م��ح لك 
ب��ال��ن��ق��ا���س وال���ت�������س���اوؤل، ف��ي�����س��ب��ح امل��و���س��وع 
عبارة عن تلقني، وينظر اإيل الطالب كاأنه 
فعليه   ال��ن��ق��ا���س،  ي�ستطيع  ل  اآيل،  ج��ه��از 
اأما بالن�سبة لق�سم   ، حفظ معلومات فقط 
الإعام والت�سال، فاأ�سكر اأ�ساتذتي جميعاً 
ب���ا ا���س��ت��ث��ن��اء؛ لن��ه��م ك���ان���وا ي��ع��ت��رون اأن 
واأ�سكر  التلقني،  ولي�س  التعليم،  واجبهم 
عو�س  الدكتور  الأ�ستاذ  اخل�سو�س  بوجه 

اإبراهيم؛ لأنه مبدع جداً يف التعليم. 

الضروريات  أهــم  ماهي  برأيك 
الدراسة  في  للطالب/ة  المهمة  

الجامعية؟  

ال��ت��ف��رغ ال��ك��ام��ل ل���ل���درا����س���ة،  وي�����س��اف 

املجتمع  ي��ك��ون   واأن  الطموح،  ذل��ك  اإيل 
الطالب  لأن  اإيجابياً،  فيه  يعي�س  ال��ذي 
كبري  نف�سي  لتحفيز  يحتاج  اجلامعي  
البحث عن  يبداأ يف مرحلة  لأن��ه  ج��داً؛ 
م��ع��ل��وم��ة ���س��ح��ي��ح��ة، وحم����اول����ة جمع 
ا  اأي�سً املعلومات،  م��ن  ممكن  ق��در  اأك��ر 
من  ولي�س  ك��ث��رياً،  بنف�سه  يثق  اأن  لب��د 
العيب اأن تخطئ اأمام اأ�ستاذك، فهو قد 
كان  عندما  جتربتك،   بنف�س  مر  يكون 
الأ�ستاذ  الذي عليه  يف عمرك، فالو�سع 
الآن هو نتاج خ��رات، وجت��ارب حياتيه، 
فاأنا كثرًيا  اأعول على احلوار واملناق�سة 
يقدر  هناك من  اأن  يعلم  لكي  لاأ�ستاذ، 

ما يقدمه من علم. 

العمل  سوق  إلي  نظرتك  ماهي 
في مجال تخصصك؟ 

قد يكون مبكراً هذا ال�سوؤال، فاأنا اأبحث عن 
العلم اأكرث من العمل؛ لأنني لزلت �سغرياً 
على ترك العلم، فابد اأن اتعلم اأوًل؛ لأن 
فهو  العمل  اأم���ا  بعمر،  مقيد  لي�س  العلم 
اأن  قبل  اأوًل  اأتعلم،  اأن  لبد  فلذلك  مقيد، 

اأتوجه للعمل الوظيفي. 

ال  بالعلم  تهتم  انك  ذكرت  لقد 
بالعمل، مامعنى ذلك؟  

على  احل�سول  ت�ستطيع  متعلماً  كنت  اذا 
عمل، اأما اذا كنت عامًا فلن جتد الوقت 
ال���ك���ايف لأخ����ذ ال��ع��ل��م ب��ال�����س��ك��ل امل��ط��ل��وب، 
اأن تتفرغ له، وتعطيه من  فالعلم يحتاج 
تقوم  اأداة  عقلك  من  يجعل  لكي  وقتك، 
بالتفكري، والنقد والتحليل دون احلاجة 
اإل����ى ال���ذه���اب ل��ل��ب��ح��ث يف وق����ت امل��وق��ف، 
فعندما ميتلك عقلك  مبعلومات كثرية، 
اأ�سئلة  م��ن  نف�سك  ت��خ��رج  اأن  ت�ستطيع 
العلم  لذلك  عليها،  باللتفاف  حمرجة، 

اأهم من العمل. 

كلمة أخيرة؟  

اأ����س���ك���ر ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د ممثلة 
ب�����س��ح��ي��ف��ة اآف������اق ع��ل��ى ه����ذا احل����وار 
اجلميل، واأ�سكر ال�ستاذ ابراهيم على 
واخ���رياً  اجلميلة،  ال�ست�سافة  ه��ذه 
وتعلم  ب���اهلل،  وا���س��ت��ع��ن  بنف�سك،  ث��ق 

واأقراأ واأبحث، و�ستجد ما تريد .
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القراءة
تفتح لك باب 

كل علم

خريجون

طبيبة الجراحة سارة األحمري: 

أحث العاملين في المجال الصحي على العمل التطوعي 
أسيل عادل

امل��ج��ال ال�سحي  ي��ع��م��ل يف  »اأح����ث م��ن 
ع���ل���ى ت��خ�����س��ي�����س ج�����زء م����ن وق���ت���ه يف 
خم��ت��ل��ف امل���ج���الت ال��ت��ط��وع��ي��ة ����س���واًء 
اأو خاف ذلك �سريطة  اأكانت �سحية، 
هذا  موثوقة«  من�سة  اإلى  يتوجهوا  اأن 
م��ا ق��ال��ت��ه خ��ري��ج��ة ال��ط��ب واجل��راح��ة، 
طبيبة اجلراحة املقيمة يف برنامج طب 
واملهتمة  الأحمري،  �سارة  باأبها  الأ�سرة 
يف  حاورناها  والتي  التطوعي  بالعمل 

»اآفاق« لنتعرف عليها عن كثب. 

في البداية حدثينا عن الفريق 
التطوعي«  »طهر  التطوعي 
مظلة  تحت  أســســتِــه  الـــذي 

مجلس شباب منطقة عسير؟ 
اأ���س�����س��ن��ا ال��ف��ري��ق اأن�����ا واأخ���ت���ي د. ر���س��ا 
الفريق  وي��ه��دف  ع��ام 2014  الأح��م��ري 
خلدمة الأعمال التطوعية، واخلريية 
ثقافة  ن�سر  يف  وامل�ساهمة  ع��ام  ب�سكل 
ال��ف��رد الواحد  ال��ت��ط��وع، واأه��م��ي��ة عمل 

لإحداث الفرق يف املجتمع. 

الضغط  عن  نسمع  ما  ــادًة  ع
خالل  األطباء  له  يتعرض  الذي 
هل  طبيبة  كونك  عملهم، 
مشاركة  الصعب  من  أنه  ترين 
تطوعية  ــرق  ف فــي  األطــبــاء 
لضيق وقتهم مقابل عملهم 

المتواصل؟ 
العمل  ���س��غ��وط��ات يف  ل��دي��ن��ا  ب��ال��ط��ب��ع 

و����س���ي���ق يف ال����وق����ت، ول��ك��ن��ن��ا ن���ح���اول 
ال��ت��وف��ي��ق ب��ي��ن��ه��م��ا، وا���س��ت��ث��م��ار ���س��اع��ات 

الفراغ. 

اليوم  في  كمتطوعة  عملتِ 
أقامته  الذي  للطفل  العالمي 
فهل  الصحية،  كوثر  جمعية 
مجال  تــوظــيــف  اســتــطــعــتِ 
دعم  فــي  وعملك  دراســتــك 

عملكِ التطوعي؟ 
ن��ع��م، ت��ط��وع��ت ل��ت��ق��دمي ال���س��ت�����س��ارات 
ال�ستف�سارات  على  والإجابة  ال�سحية 

يف جمال �سحة الطفل، ورعايته. 

شاركتِ كمنظمة في مؤتمر 
والثالث،  الثاني  الصحي  عسير 
عدة  في  كمنظمة  وعملتِ 
هذه  عــن  حدثينا  فعاليات، 

التجربة؟ 
ك��ن��ت م�����س��رف��ة ع��ل��ى ق�����س��م الأ����س���ن���ان، 
وت��وا���س��ل��ت م��ع اأط���ب���اء الأ���س��ن��ان ح��ول 
اململكة لتن�سيق حما�سراتهم، واإلقائها 

وتنظيم احل�سور. 

ذكرتِ لنا عن مواهبك البعيدة 
العملي،  مــجــالــك  ــن  ع جـــدا 
وقت  تجدين  فهل  كالرسم، 

كافي لممارسة مواهبك؟ 
ن���ع���م، اإذ لب����د م���ن وج�����ود وق����ت ف���راغ 
ملمار�سة  ق��ل��ي��ًا-  ك���ان  -واإن  ال��ي��وم  يف 

املواهب. 

وجهي  ــا،  ــوارن ح ختام  فــي 
كلمة لكل من يعمل بالمجال 
بالمشاركة  ويرغبون  الصحي، 

في أعمال تطوعية؟ 
اأحّثهم على تخ�سي�س جزء ب�سيط من 
امل��ج��الت،  خمتلف  يف  للتطوع  وقتهم 

م��ن�����س��ات  اإل������ى  ي���ت���وج���ه���وا  واأن 
العمل  جم���ال  يف  م��وث��وق��ة 

املجال  �سواًء  التطوعي 
اأي  اأو  ال���������س����ح����ي 

جمال اآخر. 

سارة األحمري
نبذة تعريفية:

- ط��ب��ي��ب��ة م��ق��ي��م��ة يف ب��رن��ام��ج 
طب الأ�سرة باأبها. 

بكالوريو�س يف  - حا�سلة على 
الطب واجلراحة. 

ف��ع��ال��ي��ات  ����س���ارك���ت يف ع����دة   -
ك��م��ت��ط��وع��ة  ك��ف��ع��ال��ي��ة ال��ي��وم 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ط��ف��ل امل��ن��ظ��م��ة من 
ال�سحية،  الكوثر  جمعية  قبل 
ال���ل���ج���ن���ة  يف  ������س�����ارك�����ت  ك����م����ا 
ال�����س��ح��ي��ة يف م��ه��رج��ان امل����راأة 
و�����س����وق ال���ع���م���ل حت����ت رع���اي���ة 

مدير تعليم ع�سري.
ع���دة  يف  ك��م��ن��ظ��م��ة  ع���م���ل���ت   -
ف���ع���ال���ي���ات ك����م����وؤمت����ر ع�����س��ري 

ال�سحي الثاين والثالث . 
- ن��ظ��م��ت ح��م��ل��ة ت��وع��وي��ة عن 
م����ر�����س اجل��������رب اأق����ي����م����ت يف 
مدار�س اأبها وخمي�س م�سيط.

�سقيقتها  ب��رف��ق��ة  اأ���س�����س��ت   -
ت��ط��وع��ي حت���ت مظلة  ف���ري���ق 
جمل�س �سباب  منطقة ع�سري.
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فضاءاتفضاءات

آمال علي 

مكتبها  يف  ال��ن��ب��ات��ات  روؤي�����ة  تبهجها 
خال  مزاجها  وحت�سن  عملها،  اأثناء 
هكذا  الركية،  القهوة  ب�سرب  العمل 
هي اأ�ستاذة الأدب الإجنليزي امل�ساعدة 
وامل�ست�سارة  والرجمة،  اللغات  بكلية 
بوكالة ال�سوؤون التعليمية والأكادميية 
�سعاد  ال��دك��ت��ورة  خالد  امللك  بجامعة 
حممد �سعيد نقري القحطاين، والتي 
»اآف���اق« مبكتبها، وحتدثت  زرن��اه��ا يف 
تقوم  وم���ا  باملكتب  عاقتها  ع��ن  ل��ن��ا 
ب��داخ��ل��ه م��ن اأع��م��ال، واأك����دت لنا عن 
العمل  اإل��ى حتقيق اجل��ودة يف  �سعيها 
ال��ت��ي ت�سهم يف  امل��ق��رح��ات  وت��ق��دمي 

اإثراء العملية التعليمية. 

ــن عــالقــتــك  ــصــفــي كــيــف ت
بالمكتب؟ 

ه��و م��ك��ان للعمل و ت��اأدي��ة واج��ب��ي يف 
اأق��وم  اأن  اأ�ستطيع  ولكنني  اجل��ام��ع��ة، 

بعملي من اأي مكان. 

التي  واألدوار  المهام  مــا 
العمل  من خالل  بها  تقومين 

بهذا المكتب؟ 
اأقوم بدرا�سة واإجناز امللفات التي يتم 
التي  امل��ب��ادرات  واق��راح  اإيل،  اإحالتها 
التعليم  عملية  حت�����س��ني  ���س��اأن��ه��ا  م��ن 
واأع�������س���اء هيئة  ل��ل��ط��اب  وال��ت��ع��ل��م 
التدري�س ومن يف حكمهم باجلامعة. 

عند  به  تقومين  أول عمل  ما 
دخولك للمكتب؟ 

اأول ما اأفعله عند دخويل للمكتب، هو 
�سرب القهوة. 

توليتيها  التي  المناصب  ما 
إلى هذا  سابقًا حتى وصولك 

المكتب؟ 
الآداب، والربية  كلية  ك� وكيلة  بداأت 
وكيلة  ث��م  وم���ن  واجل�����ودة،  للتطوير 
الأك���ادمي���ي���ة،  ل��ل�����س��وؤون  الآداب  ك��ل��ي��ة 
ث���م م�����س��اع��دة ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات، 
والرجمة، وحاليا اأنا م�ست�سار بوكالة 

ال�سوؤون التعليمية والأكادميية. 

اتخذتِها  التي  القرارات  ما 
في هذا المكتب؟ 

احل���ايل  ع��م��ل��ي  اأن  ح��ي��ث  ي���وج���د،  ل 

الدكتورة  سعاد القحطاني: 
أسعى إلى تحقيق الجودة وإثراء العملية التعليمية 

املوا�سيع،  وحتليل  ب��درا���س��ة،  يخت�س 
وكيفية جتويد ال�ساأن التعليمي. 

في  به  تحتفظين  شــيء  ما 
مكتبك، ويعني لك كثيرا؟ 

يل  ُمهدى  وه��و  ذهبي،  بقلم  اأحتفظ 
من �سخ�س عزيز جدا. 

ما األشياء التي تحرصين على 
توفرها في المكتب؟ 

اأوراق  ث����م  ال���ط���ب���اع���ة،  اأوراق  اأول 
 sticky ال����ا�����س����ق����ة  امل�����اح�����ظ�����ات 
الإظ��������ه��������ار  واأق������������������ام   ،notes
الطبيعية،  والنباتات   ،highlighter
والإ�����س����اءة اجل���ي���دة، واأف�������س���ّل اأ���س��ع��ة 

ال�سم�س، والتهوية اجليدة. 

في  قضيتيها  مدة  أطول  ما 
المكتب، ولماذا؟ 

�ساعات،   9 كانت  ق�سيتها  م��دة  اأط��ول 
ذل��ك لإجن���از عمل على ملفات  وك��ان 

عديدة، وكانت م�ستعجلة. 

ما أبرز الشخصيات التي زارتك 
في المكتب؟ 

ل يوجد. 

العمل  فريق  يتكون  ممن 
التابع لمكتبك؟ 

موظفة اإدارية مب�سمى م�ساعد اإداري. 

فيمن  تفضليها  صفات  ثالث 
يعملون إلى جانبك؟ 

اأول �سفة اجلدية، ثم الإتقان، ثم املبادرة. 

حققتِها  التي  اإلنجازات  ما 
مع فريق العمل بمكتبك؟ 

اإجناز تنقيح عدة ملفات. 

لتحقيقه  تسعين  ــذي  ال مــا 
هذا  فــي  عملك  ــالل  خ مــن 

المكتب؟ 
العمل، وتقدمي  اإلى اجلودة يف  اأ�سعى 
العملية  اإث����راء  يف  ت�سهم  م��ق��رح��ات 

التعليمية. 

من خالل عملك بهذا المكتب 
تحققين  أن  استطعتِ  هل 
ــن طــمــوحــك على  شـــيء م

المستوى الشخصي؟ 

ل اأزال يف الطريق لتحقيقه بحول اهلل. 

بها  تؤمنين  ــة  إداري قاعدة 
في  خاللها  مــن  وتعملين 

مكتبك؟ 
اإن ا�ستطعت اأن تقدم املزيد يف عملك، 

فاأفعل ول تبخل. 

ما هو المشروب الذي تحسنين 
به مزاجك داخل المكتب؟ 

القهوة الركية من دون �سكر. 

خالل  يبهجك  شيء  أكثر  ما 
عملك داخل المكتب؟ 

عملي  خال  النباتات،  روؤية  ُتبهجني 
يف مكتبي.  

لديك  المرفوض  الشيء  ما 
في  أبــدا  به  تقبلين  ال  الــذي 

مكتبك؟ 
اأرف�س رائحة الطعام داخل مكتبي. 

هذا  من  كفى  تقولين  متى 

العمل؟ 
نف�سي  اأج��د يف  اأق���ول كفى عندما ل   
ال��ق��درة ع��ل��ى ت��ق��دمي امل��زي��د، واجل��ي��د 

اجلديد. 

الخاصة  لفلسفتك  ــا  وفــًق
المكتب هو؟ 

هو م�ساحة عمل اأ�ستطيع اأن اأن�ساأها يف 
ت�ساعدين  التي  باملوا�سفات  مكان  اأي 
وتركيز،  براحة،  العمل  على  �سخ�سيا 

وحما�س.
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ال�سحة  وزارة  اأطلقتها  التي  الأخ���رية  احلملة  لعل 
»عيونك تكفي« والتي تطالب من املواطنني ا�ستخدام 
الكمام الطبي عند اخلروج من املنزل والتوا�سل مع 
الآخرين بوا�سطة عيونهم وهو ما جعل كل الوزارات 
هذه  م��ع  تتفاعل  واخلا�سة  احلكومية  والقطاعات 
احلملة و التعبري بالطريقة التي تقدم بها خدمتها 
ب�سكل  احلملة  ه��ذه  انت�سرت  وق��د  للنا�س،  ون�ساطها 
كبري و�ساهم يف جناحها كافة فراد املجتمع من خا 
و�سائل   بوا�سطة  الر�سائل والفكار  العديد من  ن�سر 
بالعيون  التوا�سل  حملة  ان  الجتماعي،  التوا�سل 
التوعية  ا���س��ت��م��رار  ب��اأه��م��ي��ة  وا���س��ح  م��دل��ول  يعطي 
ب��ني ال��ن��ا���س وت��ف��ك��ريه��م امل�����س��ت��م��ر ب��الل��ت��زام بكافة 
تكاتفنا جميعا وكا وفق  التي تتطلب  الح��رازات 
والو�سول  اجلائحة  ه��ذه  جمتاز  حتى  م�سوؤولياته 
للرقم �سفر جتاه هذا الفريو�س الذي فقدنا ب�سببه 
الكثري من الأحباب والأ�سدقاء والأقارب واجلريان 
رحمهم اهلل جميعا، والوزارة بهذه احلملة اجلديدة 
ترغب بتذكرينا جميعا باننا ل نزال يف خطر اإذا مل 

نلتزم.
وامل��اح��ظ ان���ه م��ن ب���دء ان��ت�����س��ار ه���ذه اجلائحة 
قامت  اليومية  ك��ورون��ا  بفريو�س  الإ���س��اب��ات  وزي���ادة 
ال�������وزارة ب��ال��ع��دي��د م���ن احل���م���ات وال����رام����ج ال��ت��ي 
الو�سع  بخطورة  املجتمع  اأف��راد  توعية  على  ت�ساعد 
وكان  الفتاك،  الوباء  ه��ذاء  مع  العامل  يعي�سه  ال��ذي 
لدعم حكومتنا الر�سيدة املايل واملعنوي دور كبري يف 
تخفيف انت�سار هذا الوباء وكانت بادنا وهلل احلمد 
من الدول التي ت�سدت لهذا الفريو�س بكافة الطرق 
بكافة  املواطنني  التزام  ولعل  فعاليتها،  اأثبتت  التي 
هذه  ملحاربة  فر�ست  التي  والح���رازات  التعليمات 
اجلائحة خفف كثريا من ال�سابات وزيادة انت�سارها 
كما حدث يف كثري من دول العامل، وكان اإمياننا باهلل 
وبف�سله علينا خري معني لنا ك�سعب يف مقاومة هذا 

الفريو�س والق�ساء عليه مب�سية اهلل تعالى.
ولعل تنوع و�سائل التوعية بهذا املر�س واختيار 
طرق وحمات وبرامج جديدة جتعل الإن�سان اأكرث 
ان��ت��ب��اه��اً وح����ذراً لأن ه���ذه احل��م��ات اع��ت��م��دت على 
الت�سويق الذي يجعلها ملفتة للنظر وت�ساعد جميع 
من يتلقى هذه الر�سالة اأكرث التزاما بهذه احلمات 

لتعددها و�سهولة تطبيقها.
لذلك طالبت وزارة ال�سحة يف حملتها الأخرية 
لإميانها  الآخ��ري��ن  مع  للتفاعل  العيون  با�ستخدام 
مبا ميكن ان تبعثه العيون من ر�سائل اإيجابية واأن 
فلي�س  املطلوب  بالأمان  اجلميع  ت�سعر  النظرة  هذه 

للعيون بدل يف حتقيق هذا التفاعل مع الآخرين.  

محمد إبراهيم 
العسيري

وقفةنائب المشرف العام عيونك تكفي

بعد ت��خ��رج ال��ط��ال��ب م��ن اجل��ام��ع��ة ت��ب��داأ رحلته 
العي�س  خاله  من  ي�ستطيع  عمل  عن  بالبحث 
باأمان لأن��ه   خال الدرا�سة ين�سغل الكثري من 
التطوير  اأهمية  بالدرا�سة ول يدركون  الطاب 
ل�سوق  اأنف�سهم  تاأهيل  اأهمية  ويتنا�سون  املهني 
العمل الذي يحتاجه يف التقدمي للوظائف بعد 
التخرج مبا�سرة وت�سيع عليهم �سنوات الدرا�سة 
ومل يقدمون لأنف�سهم ما ميكن ان ي�سيف لهم 
اخل���رة وامل��ع��رف��ة م��ن خ���ال ت��ط��وي��ر ق��درات��ه��م 
وحماولة اكت�ساب خرات جديدة جتعل الطالب 
وه��ذا  العمل  �سوق  يطلبه  م��ا  على  تفتحاً  اك��رث 
لن يتحقق من خال املواد الدرا�سية فقط ، بل 
يجب على الطالب ا�ستغال وقته لتطوير نف�سه 

وتثقيفها. 
ويف هذا املقال اأود اأن اأو�سح اأهمية اجلامعة 
فهي  وم��واك��ب��ت��ه  العمل  ل�سوق  طابها  لتاأهيل 
تقوم بتقدمي دورات وبرامج تدريبية يف خمتلف 
املعارف وب�ساعات طويلة متتد لأيام داخل وخارج 
اجل��ام��ع��ة وت�����س��ع��ى ل ا���س��ت��ق��ط��اب م���ن ه���م اأه���ل 
ال��دورات والرامج  خرة ومعرفة لتقدمي هذه 

اأ�سا�س جناح كل عمل  ال�سغف  اإن 
تقوم ب��ه، اأي��ن م��ا وج��دت �سغفك 
لإلهامك  م�ستمر  م�سدر  �ستجد 
ومت��ي��زك وجن��اح��ك، رمب��ا يعجز 
ال��ك��ث��ري م��ن��ا ع���ن اإي���ج���اد اإل��ه��ام��ه 
ي��راود  �سيء  تعلم  او  بعمل  ليبداأ 
وي�سغل ذهنه دائماً وذلك لأ�سباب 
ع���دي���دة م��ن��ه��ا ك����رثة ال�����س��غ��وط، 
م��ق��ارن��ة ال��ن��ف�����س ب���الأخ���ري���ن، اأو 
اله��ت��م��ام ب��ن��ظ��رة امل��ج��ت��م��ع اأك��رث 
من الازم ، جميعها اأمور جتعل 
من اكت�سافك لأهدافك ورغباتك 
ي��وؤدي  مم��ا  �سعب  اأم���ر  احلقيقة 
اإن   ، اإلى �سعوبة اكت�ساف �سغفك 
اأكرث  �سيجعلك  �سغفك  اكت�ساف 
اأكرث  ت�سبح  قد  اأن��ك  كما  �سعادة 
ك��ل اجلهد  ت��ب��ذل  ا���س��ت��ع��دادا لأن 
مهامك  واجن����از  اأع��م��ال��ك  لأداء 
، ول��ع��ل��ه ق���د ي��ت��ب��ادر اإل����ى ذه��ن��ك 
ت�������س���اوؤلت ع���ن م���ا مي��ك��ن��ك فعله 
ال��ذي  ال�����س��غ��ف  ذل���ك  اأي����ن  لتعلم 
���س��ي��ج��ع��ل��ك اأك������رث اإق����ب����ال وح��ب��ا 
تعرف  ان  عليك  ،ل��ذل��ك  للحياة 
اأول م���ا ال����ذي ي��ث��ري الإل���ه���ام يف 
داخ��ل��ك واأي����ن ه��و وذل����ك بطرق 

استفد من 
الجامعة 

في عملك

مصدر إلهامك !

نورة سعود الربعه 
تخصص نظم المعلومات

روال محمد الشهراني
قسم اإلعالم و االتصال 

الرأي الجامعي
ما طموحك وأين ترى نفسك

ال���ع���رب���ي���ة  امل������������راأة  ق�������س���ي���ة  اأن 
من  املعا�سرة  احل��ي��اة  يف  وم�ساركتها 
امل���وا����س���ي���ع احل���ي���وي���ة، ال���ت���ي حت��ظ��ى 
فعال  دور  ذات  ف��ه��ي  ك��ب��ري،  ب��اه��ت��م��ام 
العمود  تعتر  بل  التاريخ  بداية  منذ 
�سواء  الق�سايا،  م��ن  للكثري  الفقري 
مب�����س��ارك��ت��ه��ا ال���ف���اع���ل���ة يف ال��ب��ح��وث 
ال��ع��ل��م��ي��ة وامل������وؤمت������رات ال���دول���ي���ة اأو 
ب��ب��ن��ائ��ه��ا امل��ج��ت��م��ع��ات. ف��ه��ي ب��ال��ت��ايل 
ل��ي�����س��ت جم����رد ق�����س��ي��ة ب��ح��ث ف��ك��ري 
يف  ه��ذا  يرتكز  ب��ل  علمية  نظريات  اأو 
من  كثري  يف  الفكري  طرحها  غ���زارة 
ول  واملحلية  الآف��اق  الدولية  املحافل 
اأهمية   يف  ي��ج��ادل  اأن  اأح���د  ي�ستطيع 
التي  ف��امل��راأة  املجتمعات،  امل��راأة يف  دور 
تدرك حقيقة  وجودها الفاعل باأدائها 
ل��واج��ب��ات��ه��ا  وحت��ر���س ع��ل��ى ممار�سة 
توؤثر  ب��ذل��ك  ه��ي  امل�����س��روع��ة  حقوقها 
يف م�����س��رية احل���ي���اة   ت��اأث��ريا ي��ن��م عن 
ال��ت��ق��دم وال���رق���ي مب��اح��ق��ة ال��رك��ب 

احل�ساري ل نبالغ اإذا قلنا  اإن املراأة يف 
وطننا العربي  هي من اأكرث الطاقات 
امل�ساركة يف عملية التنمية مب�ساركتها 
ال��ف��اع��ل��ة يف اإر����س���اء ال��ق��ي��م وامل��ف��اه��ي��م 
ال�سيق  الأ�سري  واخلروج من الطار 
الكوادر  وتعليم  بربية  النهو�س  الى 
ال��ت��ي اأ���س��ب��ح��ت  اأج��ي��ال ال��ي��وم حتمل 
ب��اأي��دي��ه��ا م�����س��اع��ل ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة، 
ل��ل��م��راأة يف  ال�سيقة  ال��ن��ظ��رة  ف��رغ��م 
هذه  كل  وو�سط  العربية،  جمتمعاتنا 
ال�سغوط  هناك ما يدعو اإلى التفاوؤل 
، فاأن هذه النظرة قد بداأت يف التغري 
موؤهلة  امل��راأة  واأ�سبحت  ف�سيئا  �سيئا  
ل��ل��ت�����س��دي جل��م��ي��ع ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 
ويظل  ث��ن��اي��اه،   ب��ني  الع�سر  يحملها 
لإ�سراك  حاجة  اأك��رث  العربي   وطننا 
التنمية   وع��م��ل��ي��ات  خ��ط��ط  يف  ن�سائه 
املجالت  كل  يف  التطوير  روح  واإذك���اء 
اأف�سل بحيث متتلك  بيئة  وتاأ�سي�س   ،
امل�������راأة ن��ا���س��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب 

خالصة مؤتمر )المرأة في زمن كوفيد 19(
د.محاسن جبريل

كلية العلوم وآلداب رجال ألمع 
حتديات  ملجابهة   ، امل��ائ��م  والتاأهيل 
ال��ع�����س��ر ال��ث��ق��اف��ي��ة ، والج��ت��م��اع��ي��ة ، 

والقت�سادية وغريها. 
امل����وؤمت����ر  ف���ب���ع���د م�������س���ارك���ت���ي يف 
الدويل الذي نظمته املنظمة الن�سائية 
بالتعاون  وال�����س��ام  للتنمية  العاملية 
م���ع م��ن��ظ��م��ة ب���ت م��ك��ل��ي ال��وط��ن��ي��ة يف 
والهيئات  املنظمات  برعاية  ال�سودان 
امل���دين بعنوان  امل��ج��ت��م��ع  وم��وؤ���س�����س��ات 
ك��وف��ي��د 19( ل �سك  زم���ن  )امل������راأة يف 
ن�سف  متثل  جمتمع  اأي  يف  امل���راأة  اأن 
يعتمد عليه  ال���ذي   ، ال��ب�����س��ري  امل����ورد 
القت�سادية  التنمية  برامج  تنفيذ  يف 
دوره��ا  اإل��ى  بالإ�سافة  والجتماعية، 
 ، املجتمع  اأب��ن��اء  �سخ�سية  تكوين  يف 
اأو مبعنى اآخر امل�ساركة يف بناء الأ�سر 
وامل��ج��ت��م��ع��ات ف��اجل��ه��ود والإ���س��ه��ام��ات 
ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا امل������راأة  ت�����س��ه��م ب��درج��ة 

كبرية يف حتقيق التقدم الجتماعي.

عديدة ولكني �ساأذكر لك اإحداها 
م��ع��ت��رة اأن��ه��ا الأف�����س��ل يف راأي���ي 
ويكمن  �سغفك  تختر  اأن  وه���ي 
ه��ذا الخ��ت��ب��ار يف اأرب���ع نقاط قد 
بادحمان  خ��ل��ود  الكاتبة  ذك��رت��ه��ا 
وه��ي ك��الآت��ي اأن ت��ك��ون حم��ب له 
وتتقن  وجت��ي��ده  ف��ي��ه،  وم�ستمتع 
القيام به، وت�ستطيع الك�سب منه، 
عندما  وخ���دم���ة،  معنى  وي��ح��ق��ق 
الأربعة  النقاط  تتحقق لك هذه 
اجت�����اه جم����ال م��ع��ني اأع���ل���م اأن���ك 
اإل���ى �سغفك  ق��د وج���دت طريقك 
فيه  وا�ستمر  الطريق  ه��ذا  التزم 
جت��اه��ل ك��ل م��ا ق��د يحبطك من 
لنف�سك  هيئ  وع��وائ��ق  �سعوبات 
يف  اأن��ا���س  ب  مليئة  اإيجابية  بيئة 
طاقتك  م��ن  ي��زي��دوا  اأن  و�سعهم 
واإلهامك ل اأن يقللون من �ساأنك 
ورمبا  ورغباتك،  اأهدافك  و�ساأن 
مقولت  م�سامعك  اإل���ى  ت��ت��زاح��م 
ع����دي����دة م���ث���ل امل��ج��ت��م��ع م��ك��ت��ف��ي 
الكثري  تخ�س�سك،  دار���س��ني  م��ن 
ومل  درا�ساتهم  واأكملوا  اجتهدوا 
ي�ستفيدوا �سيئا غري اأنهم اجتهوا 
اإل��ى غري جمالهم ، ورمب��ا بنرة 

املجال  ه��ذا  يتنا�سب  ل  ا�ستهزاء 
اأن  ت�ستطيع  ول���ن  ق���درات���ك  م���ع 
تفعلها ، لكن يجب عليك اأن تتعلم 
املقولت  ه��ذه  مثل  تتجنب  كيف 
واأن  ال��ن��ا���س  م��ن  �سماعها  امل��ع��ت��اد 
يعرفونك  ل  جميعهم  اأن  تعلم 
بقدر  ق��درات��ك  ع��ن  يعلمون  ول 
معرفتك اأنت بنف�سك وقدراتك ، 
بنف�سك وتطوير  اأميانك وثقتك 
م��ه��ارات��ه��ا واإك�����س��اب��ه��ا امل��زي��د من 
عليها  والعمل  البتكار  و  املعرفة 
ه���و اأ����س���ا����س ال��ت��م��ي��ز و ال��ظ��ه��ور 
وال���ن���ج���اح يف جم���ال���ك اأي�������اً ك���ان 
وتذكر دائماً ما زرع اهلل يف قلبك 
رغ��ب��ة ال��و���س��ول لأم���ر م��ع��ني اإل 
و�ست�سل  ق����ادر  اأن����ك  ي��ع��ل��م  لأن����ه 
عليه  ال��ت��وك��ل  ف��ق��ط  عليك  اإل��ي��ه 
وقدراتك  بنف�سك  ثم  به  والثقة 
اأو  الفر�س  واقتنا�س  والجتهاد 
�سنعها، وطننا يف حاجة ملزيد من 
ال�سباب ال�سغوف والطموح اأجعل 
لك  اإل��ه��ام  م�سدر  لوطنك  حبك 

اأي�سا.

ي��اأت��ي حر�س  وه��ن��ا  ال��ط��اب،  تنا�سب  وب��ر���س��وم 
�ساأنها  من  والتي  ق��درات��ه  تطوير  على  الطالب 
منا�سب يف  على عمل  فر�سة احل�سول  تزيد  اأن 
ال��ف��رة الأول����ى بعد ال��ت��خ��رج ولأت�����س��ي��ع عليهم 

�سنوات عمرهم بعد التخرج.
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اق����رن����ت����ا ال���ك���ل���م���ت���ني »الإن�����������س�����ان« 
و»ال��ن��اج��ح« خمفيًة ورائ��ه��ا ك��م هائل 
م���ن ال��ت��غ��ذي��ة ال��ن��ف�����س��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة 
ال���ت���ي ت��رت��ب��ط يف ح��ي��ات��ن��ا ال��ي��وم��ي��ة 
وامل�ستقبلية، ويف م�ساعرنا وت�سرفاتنا 

املبا�سرة وغري املبا�سرة. 
ف���اإن م��ن اج��م��ل الو���س��اف - بعد 
و�سفك باأنك م�سلم -  ان تو�سف باأنك 
ول  ي�ست�سلم  ل  ف��الإي��ج��اب��ي  اي��ج��اب��ي؛ 
عن  يبحث  ول  البي�ساء  ال��راي��ة  يرفع 
العطف .. بل يبادر ويتحرك ويعمل، ل 
يام لومة لئم يف ذاته، يحب التغيري، 
ل يعتمد على الغري يف خدمته ، ينظر 
للم�ساعب انها كومة رمل �سيتخطاها 
بكل اح��راف��ي��ة ، الي��ج��اب��ي ه��و م��ن ل 
ي��ق��ب��ل احل��ي��اة ال��ع��ادي��ة ، ول ي��ق��ب��ل ان 
ي��ك��ون ال���ي���وم ك��م��ا الم�������س وال���غ���د كما 
وي��وؤل��ف  نف�سه  ي�سنع  م��ن  ه��و   ، ال��ي��وم 
ك��ت��اب��ه وي��ج��ع��ل ع��ن��وان��ه »اي��ج��اب��ي رغ��م 

النك�سارات«. 
ي���ت���م���ي���ز الي����ج����اب����ي ب���ك���ث���ري م��ن 
ال�سمات النرية وامل�ستنريه تركز على 
التفا�سيل  جميع  يف  تفكريه  طريقة 
ال�سغريه والكبرية ، وتقبله لاحداث 
ب��اح��راف��ي��ة وه�����دوء واخل������روج ب��اأق��ل 
اي  يرى  فاليجابي عندما   ، اخل�سائر 
عليه  نف�سه  وي��ه��ذب  منه  يتعلم  ���س��يء 
وبذلك تقوى ثقته وحبه للتغيري من 
عملية  ���س��اه��د  جميعنا  ف��م��ث��ًا   ، وال���ى 
يتعر�س  ثم  نّيا  يبداأ  فهو  اللحم  طبخ 
ل��ع��دة ع��وام��ل ك��ال��ن��ار وا���س��اف��ات امل���واد 
الخ��رى مثل الزيت وامللح وغ��ريه ويف 

كن لحمًا ناضجًا
إبراهيم أبو طالب الزين 
اإلعالم واالتصال 

الرأي الجامعي

Data بكل  ال��ب��ي��ان��ات  اأ���س��ب��ح��ت  ل��ق��د 
خ�����س��ائ�����س��ه��ا واأن���واع���ه���ا امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
ال�سخمة منها  �سواء  الراهن  ع�سرنا 
امل��ف��ت��وح��ة  امل�������س���ادر  اأو   Big Data
وحت��ل��ي��ات��ه��ا   Open sources
 Data التنقيب  عمليات  خ��ال  م��ن 
يف  ال����زاوي����ة  ح��ج��ر  ت��ع��ت��ر   mining
والتنظيم يف جميع  والدارة  الت�سيري 
املوؤ�س�سات احلديثة يف الع�سر الراهن 
من  لها  ملا  ووظائفها  اأ�سكالها  بتعدد 
اأهمية بالغة يف �سناعة القرار ال�سليم 
خططها  حت��ق��ي��ق  ويف  ب��ه��ا  وال���ف���ع���ال 
الركيزة  جعلها  مما  ال�سراتيجية،  
ال��دول  عليها  تعتمد  التي  الأ�سا�سية 
منظوماتها  ب��ن��اء  يف  حاليا  املتقدمة 
امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة يف ج��م��ي��ع م��ن�����س��اآت��ه��ا ، 
علميا  تخ�س�سا  اإدارت���ه���ا  ���س��ارت  كما 
ال���ب���ح���وث  يف اجل����ام����ع����ات وم�����راك�����ز 
ل����ه ق����واع����ده و����س���واب���ط���ه امل��ن��ه��ج��ي��ة 
وي�ستقطب  اخل��ا���س��ة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
اه���ت���م���ام ال���ك���ث���ري م����ن الأك���ادمي���ي���ني 

والباحثني املتخ�س�سني.  
م���ن  ال������ك������ث������ري  اأن  ن�������اح�������ظ 
املجتمعات  م��ن  العديد  يف  املوؤ�س�سات 
زال��ت تتخبط يف فو�سى  املعا�سرة ما 
امل��ع��ل��وم��ات وال��ت�����س��ل��ي��ل  وال���س��اع��ات 
ال�سحيح  الجت��اه  يف  ا�ستغالها  دون 
الذي ي�ستجيب الى تطلعاتها ويحقق 
تنميته  يف  املجتمع  وي��خ��دم  اأه��داف��ه��ا 
وت����ط����وره وا����س���ت���ق���راره، وه�����ذا ن��ظ��را 
البيانات  با�ستخدام  اهتمامها  لعدم 
اأن�سطتها املهنية وخا�سة يف  يف تنفيذ 

تخطيطاتها ال�سراتيجية.
توؤثر  وحتليلها  البيانات  ف��اإدارة   
ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر وف���ع���ال ع��ل��ى ات��خ��اذ 

البيانات ومستقبل صناعة القرار 

د. عمر إبراهيم 
بوسعدة
obousada@kku.edu.sa

ال�����ق�����رارات امل��ن��ا���س��ب��ة يف امل��وؤ���س�����س��ات 
وخا�سة يف الأزمات واملواقف املفاجئة 

التي تتعر�س اإليها، واأ�سبحت 
امل��وؤ���س�����س��ات  متتلكها  ن��اع��م��ة  ق���وة 
وال�����دول ن��ظ��را ل���دوره���ا امل���ح���وري يف 
اأخ����ذ زم����ام امل����ب����ادرة وت��وج��ي��ه ح��رك��ة 
ال���ب���ي���ع وال���������س����راء وال����س���ت���ث���م���ار يف 
املجالت  مبختلف  املرتبطة  الأ���س��واق 

اإليه  ي�سري  مثلما  العامل  يف  احليوية 
امل��ف��ك��ر الم��ري��ك��ي »ال��ف��ني ت��وف��ل��ر« يف 
»ال�سلطات  عنوان  يحمل  ال��ذي  كتابه 
اجل������ي������دة« وال���������ذي ي�����وؤك�����د ف���ي���ه اأن 
املجتمع  يف  وال��ق��وة  ال�سلطة  ام��ت��اك 
ال��دول��ي��ة م��رت��ب��ط بحيازة  والأ����س���واق 
وان���ت���اج امل��ع��ل��وم��ة وحت��ل��ي��ل ب��ي��ان��ات��ه��ا 
ب��ك��ل ا���س��ن��اف��ه��ا ، مم���ا ي��ب��ني اه��ت��م��ام 

مكانة  واعطاءها  بها  الغربي  العامل 
معترة يف الدارة احلديثة واملتطورة 
ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 
الثقافية،  �سواء  املجتمع  يف  احليوية 
الق��ت�����س��ادي��ة، الج��ت��م��اع��ي��ة، الأم��ن��ي��ة 

وغريها.....
الأ���س��ا���س فيجب على  ه��ذا  وعلى 
على  تعمل  اأن  املختلفة   موؤ�س�ساتنا 

اإدراج البيانات وتطبيقاتها التحليلية 
الإداري��ة  منظوماتها  يف  والتنظيمية 
وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة خل��ط��ط��ه��ا الإن��ت��اج��ي��ة 
�سناع  ال��ي��ه��ا  ي�ستند  ق��اع��دة  وجعلها 
امل�سكات   وح���ل  الت�سيري  يف  ال���ق���رار 
ح��ت��ى ن��وؤ���س�����س مل��ن��ط��ل��ق��ات ج���دي���دة يف 
ال��ن�����س��اط امل��وؤ���س�����س��ي ي��ح��ق��ق ال��ن��ج��اح 

والفعالية يف الإجناز والتطوير.

نا�سجاً  ام��ا  الك��ل  املطاف ي�سبح  اآخ��ر 
املعرفة  على  تعتمد  فهي  حم��روق��اً،  او 
امل�سبقة للطاهي، فاليجابي والن�سان 
للم�ساكل  يتعر�سا  اللحم  كما  ال��ع��ادي 
احلياة  مناحي  خمتلف  يف  وامل�ساعب 
ويف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف ي�����س��ب��ح الي��ج��اب��ي 
ن��ا���س��ج��اً م��ت��ع��ل��م��اً مم��ا ت��ع��ر���س ل��ه من 
يتذمر  الآخ��ر  وبينما  وغ��ريه،  م�ساكل 
ويظن  ذل��ك  ين�سى  ول  وينوح  وي�سيح 
ان م�سائب الدنيا على راأ�سه .. فواهلل 

�ستان مابينهما.
م��ا  ب���ال���ك  يف  ي����وم����اً  ي��خ��ط��ر  امل 
م��ع��ن��ى ن��اج��ح؟ وك��ي��ف ت�سبح ن��اج��ح ؟ 
او هو  ؟  ب��ائ��ع كتب  م��ن  ي�سرى  وه��ل 
بثمن  ي�سرى  ل  النجاح  ح��ظ؟  وليد 
ول يهدى من ذهب ول حتى ياأتي من 
ي�سنعها  ان��ت من  �سفة  النجاح   ، ع��دم 
يقرر  م��ن  ان��ت   ، معها  وينمو  وينميها 
ان ي�سبح ناجحاً او ي�سبح عادياً ، فاإذا 
كنت تريد ان تكون عادياً فلن اخرك 
بذلك انت اعلم مني !! ولكن ان كنت 
تريد النجاح فكن م�سغي ايل جيداً ول 

تكن عادياً . 
فاملرحلة الولى قاعدًة تركتزعلى 
انه »ل جناح با �ساة«، فال�ساة حبل 
املخلوق  ب��ني  و���س��ل  واأداة   ، امل��ت��ني  اهلل 
واخلالق ، هي التي اذا اقيمت وحفظت 
، بوركت ووفقت وكفيت متاعب الدنيا 

ومتاهاتها . 
ال����ث����ان����ي����ة»خ����ي����ط ال�����ن�����ج�����اح« ه��و 
»القراءة«، فنحن امة اإقراأ ، ل ميكن ول 
يقبل عقًا �سليماً ان ي�سدق ان الناجح 
ل يقراأ ، القراءة �سريان ان قطع ف�سوف 

موتت  ل  النجاح  موتت  ولكنها  مت��وت 
انق�ساء  فالثانية  بينهما،  ف��رق  القر 
الى  والنتقال  حذافريها  بكل  للحياة 
ال��ق��روال��ل��ح��د، وام���ا الأول����ى - موتت 
يعي�س  ك��م��ا  تعي�س  ان���ك  اي   - ال��ن��ج��اح 
الآخ����رون - ال��ع��ادي��ني- ب��ا ه��دف ول 

فكر ول م�ستقبل. 
»و�سع  فهي  الثالثة  املرحلة  وام��ا 
م��ت��ني مابني  م��رب��وط��ًة بحبل  اه����داف 
ال��ع��ق��ل وال��ق��ل��ب« ل ت��ق��ط��ع ول ت��رك 
ت�سع  ف��ع��ن��دم��ا  ت��ه��م��ل،  ول  ت��ه��ج��ر  ول 
اه�����داف�����ك وجت���ه���ز خ��ط��ط��ك وت��ت��خ��ذ 
ت�سد  ان  �سوى  يتبقى  فلن   ، ق��رارات��ك 
القاحلة على  ال�سحراء  لتعر  رحالك 
ل��ت�����س��ل للحياة  ظ��ه��ر الم����ل وال��ع��م��ل 

ولبحر  امل�سرق  للم�ستقبل  و  املختلفة 
اخي  ي��ا  هيا   ، والعلم  والثقافة  الفكر 
م�سريتك  يف  لتنطلق  راح��ل��ت��ك  ج��ه��ز 

ف�ست�سل با �سك. 
ع��ل��ى طبيعة  »ف��ت��ك��م��ن  وال���راب���ع���ة 
تكون  ان  ميكن  ل  اليومية«،  اح��داث��ك 
ناجحاً وانت متبعرث يف يومك ، ل تنام 
تفرط  ونف�سياً،  ذهنياً  مت�ستت  ج��ي��داً 
ب�ساعات يومك، جتال�س البيئة العادية 
ان  - فا ميكن  بال�سيئة  ا�سفها  لن   -
عازماً  ، فكن حازماً  وان��ت هكذا  تنجح 
مبتداأً بتنظيم جدولك وتغيري بيئتك 
و���س��ن��ع ذات�����ك وف���ك���رك و���س��خ�����س��ي��ت��ك 

و�سرى اثر ذلك . 
������س�����اأذك�����ر ل�����ك ق������اع������دًة اج��ع��ل��ه��ا 

»ل  وه��ي  ال  م�ستقبلك،  لبناء  ا�سا�ساً 
ي��وج��د ف�سل ان وج��د الأم���ل وال��ه��دف 
نف�سك  يف  كان  ان  بالتاأكيد  واملحاولة« 
وقلبك وعقلك الأمل وكان بني عينيك 
اح��ام��ك واه��داف��ك وخططك وب��داأت 
بك  ث��م  اوًل  ب��اهلل  الثقة  م��ع  باملحاولة 
فلن تخذل ولن يوقفك اي كائن كان، 
���س��رى اجل��ب��ل رم���ل و����س���رى ال��رم��ل 
ب��ح��ر و���س��رى ال��ب��ح��ر ق��ط��ره، �سرى 
ال�سم�س  الكبائر ت�سبح �سغائر، وترى 
ق��م��ر وت���رى يف ذات���ك ج��وه��ر ال�سقف، 
���س��رى احل��ي��اة ب��ع��ني اخ��ت��اف وبعني 

المل فقط ابداأ.
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أكاديمياأكاديميا

األستاذة بيان موسى أبو دهام: 
التعليم عن بعد أفقدني التواصل البصري مع طالباتي

عهود القحطاني 

اع���ت���رت ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
الأ���س��ت��اذة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  بق�سم 
اأن  تاأثري  اأب��و ده��ام   بيان مو�سى 
ب��ع��د ع��ل��ى م�ستوى  ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن 
التاأثري  بني  ما  يجمع  الطالبات 
من  م��وؤك��دة  والإي��ج��اب��ي  ال�سلبي 
اأجرته معها  ال��ذي  خال احل��وار 
»اآف��اق« اأن اإيجابية هذا النوع من 
يعتمد  ك��ون��ه  ت��ك��م��ن يف  ال��ت��ع��ل��ي��م 
على التقنية التي ت�سهم يف تنويع 
عر�س املادة التعليمية مبا ينا�سب 
تكمن  بينما  الطالبة،  احتياجات 
فقدانها  يف  لها  بالن�سبة  �سلبيته 
للتوا�سل الب�سري مع طالباتها. 

في البداية حدثينا عن 
عملك كـمعيدة في 
قسم اللغة العربية 

بجامعة الملك خالد، كيف 
تصفين هذه التجربة لنا؟ 

ب���ال���ب���داي���ة اأه������ًا ب�����ِك، و���س��ع��ي��دة 
ب��اأن ه��ذا ح���واري الأول، واأج��ري��ه 
م���ع ط��ال��ب��ت��ي وجت���رب���ة ال��ت��ع��ل��ي��م 
يل  بالن�سبة  للجامعية  للمرحلة 
الكثري،  علمتني  ���س��ي��ق��ة،  جت��رب��ة 
وال���ك���ث���ري، ح��ت��ى اأق�����ف ع��ل��ى تلك 

املن�سة التعليمية. 

كرائدة نشاطات الكلية، 
كيف رأيت النوع الجديد 

من األنشطة التي أصبحت 
تقام عن بعد هذه 

السنة؟ وما مدى اإلقبال 
على حضورها؟ 

ي��وؤ���س��ف��ن��ي ب���اأن���ه غ��اب��ت الأن�����س��ط��ة 
احل�����������س�����وري�����ة، وال����ري����ا�����س����ي����ة، 
والإب����داع����ي����ة، اأم�����ا ال��ت��ف��اع��ل مع 
اليوم  م��ث��ل:  الوطنية  املنا�سبات 
كان  البيعة فقد  وذك��رى  الوطني 

الإقبال ممتاز جدا. 

سنة ٢٠٢٠ حدثت فيها 
أحداث استثنائية من 

أهمها جائحة كورونا 
والتي أدت تداعياتها إلى 

تحويل التعليم ليُصبح 
عن بعد، فكيف ترين تأثير 

هذا النوع من التعليم 

على مستوى الطالبات؟ 
 ت���اأث���ري ي��ج��م��ع م���ا ب���ني ال�����س��ل��ب��ي 
عن  التعليم  فميزة  والإي��ج��اب��ي؛ 
املهمة جًدا  التقنية  تكمن يف  بعد 
التعليمية  امل���ادة  عر�س  تنويع  يف 
مب������ا ي������ت������اءم م������ع اح����ت����ي����اج����ات 
ال�سلبي  اجل���ان���ب  اأم����ا  ال��ط��ال��ب��ة، 
ف��ق��د ف��ق��دت ت��وا���س��ل��ي ال��ب�����س��ري 
جًدا  �سروري  وه��ذا  طالباتي  مع 

بالن�سبة يل. 

تقيمين دورات تدريبية 
في مجال الخط العربي، 

كيف ترين وعي الناس 

بأهمية مثل هذه 
الدورات، وكيف هو 

مستوى اإلقبال عليها؟ 
الإق�����ب�����ال ع���ل���ى ال���������دورات ي��ع��ت��ر 
يف م�����س��ت��وى ج��ي��د، ول��ك��ن ال��وع��ي 

باأهميتها لي�س بال�سكل املطلوب. 

حصلت على درجة 
الماجستير في تخصص 

األدب والنقد، حدثينا عن 

هذه المرحلة بصعوباتها، 
وما سبب اختيارك لدراسة 

هذا التخصص؟ 
التخ�س�س  ل��ه��ذا  اخ��ت��ي��اري  �سبب 
اأ�سكاله،  لاأدب مبختلف  حًبا  كان 
وت���ل���ب���ي���ًة حل����اج����ة ق�����س��م��ن��ا ل��ه��ذا 
ال��ت��خ�����س�����س ال����دق����ي����ق، وع��ن��دم��ا 
فهي  ال�سعوبات  جانب  اإل��ى  اأنظر 
كثرية، ول تزال عالقة يف ذاكرتي 
�سعرت  التي  الإجن��از  لذة  ترافقها 
بها ، ولكن كل طريق لبد اأن يكون 
العرة  اأن  وبالتاأكيد  عقبات،  فيه 
ب�سدق العزمية، واإخا�س العمل. 

يطالب البعض بعودة 
مادة الخط العربي 

للمراحل التعليمية، فما 
رأيك في ذلك؟ 

مادة اخلط العربي �سرورية جًدا 
التعليمية  امل��راح��ل  يف  ا  وخ�سو�سً
امل���ب���ك���رة، واخل�����ط ي��ع��ت��ر ه��وي��ة، 
واأناقة، واإبداع، واإن كانت التقنية 
اإل  كتابتنا،  اأ���س��ل��وب  على  تهيمن 
التاأ�سي�س  مرحلة  ويف  تعلمه،  اأن 

�سروري للغاية. 

امللك  جامعة  يف  حما�سرة  كونك 
التعليم،  مبهمة  وتقومني  خالد 

احل��ايل،  ع�سرنا  ويف  وال��ت��دري��ب، 
ع�����س��ر ال��ت��ق��ن��ي��ات ال�����س��ري��ع��ة، من 

وجهة نظرك، 

األســلــوب  أن  تــريــن  ــل  ه
التقليدي  الــتــعــلــيــمــي 
يعد  لم  لدينا  المستخدم 

مناسب في هذا العصر؟ 
ه����ذا الأ����س���ل���وب ال��ت��ع��ل��ي��م��ي غري 
منا�سب، وغري منا�سب كذلك مع 
ت�سرق  الذين  الع�سر  ه��ذا  طلبة  
ال��ت��ق��ن��ي��ة م��ن��ه��م م��ع��ظ��م وق��ت��ه مع 

الأ�سف. 

بيان موسى أبو دهام 

نبذة تعريفية:
ال��ل��غ��ة  ب���ق�������س���م  - حم����ا�����س����رة 

العربية بجامعة امللك خالد. 
- حا�سلة على درجة املاج�ستري 

يف الأدب والنقد .
م�ستوى  على  الن�ساط  -رائ��دة 

كلية العلوم الإن�سانية .
ال���ت���دري���ب  - ح���ا����س���ل���ة ع���ل���ى 

املعتمد. 
اخل���ط  جم������ال  يف  م�����درب�����ة   -

كلمة قصيرة  توجهينها العربي.
للشخص الذي يعتبر 

الداعم األول لك في 
مسيرتك العلمية 

والعملية؟ 
معلمتي  ه���ي  يل  الأول  ال���داع���م 
الأول��ى )والدتي( التي مل تكتمل 
اإل  بياًنا  اأك��ن  بها، ومل  اإل  طرقي 

بوجودها. 

أساتذة
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مارس رياضة المشي
لـ 30 دقيقة وخفف

عن نفسك أعباء السمنة
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عهد عبدالعزيز 

م��ي��زة   Rollable smartphones 
ج���دي���دة ت��ت��ن��اف�����س ���س��رك��ات الأج���ه���زة على 
امليزة  مبثابة  لتكون  وتطبيقها  تطويرها، 
اجلديدة التي �سي�سعى وراءها امل�ستخدمون 
كبرية  نقلة  ُت��ع��ت��ر  وال��ت��ي   2021 ع���ام  يف 
ل��ع��امل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا والأج����ه����زة  ال��ذك��ي��ة، 
وذل�����ك ب��ف�����س��ل جن����اح ق���ط���اع���ات ال��ب��ح��ث، 

والتطوير يف �سركات الهواتف الذكية. 

تطور حجم الشاشة 
وم���ع ولدة وت��ط��ور ه���ذه امل��ي��زة وه��ي 
ال�����س��ا���س��ات ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ف، ف��ق��د ُم��ه��د 
ال��ط��ري��ق ل��ظ��ه��ور اأ����س���ك���ال خم��ت��ل��ف��ة، 
وم����ط����ورة اأك�����رث مل�����س��ت��ق��ب��ل ال��ه��وات��ف 
ومع  لديها  ال�سا�سة  وحجم  الذكية، 
ه���ذه امل��ي��زة امل��ت��ط��ورة واخ��ت��اف��ه��ا اإل 
اأن انت�سارها مل يلقى النتائج املرجوة 

لرتفاع �سعرها املبالغ فيه. 

جهازين بجهاز واحد   
اأبواب البتكار  كما فتحت هذه امليزة  

ميزة تساعد في تغيير أشكال الهواتف مستقبال 

»سبر الواقع«
نقلة نوعية في عالم 

التكنولوجيا 

والتطوير،  فبدل من حمل جهازين 
ه��ات��ف، وج��ه��از ل��وح��ي، ف��م��ن املمكن 
اقتناء جهاز واحد يتميز ب�سا�سة ذات 
على  ال��ق��درة  م��ع  التقليدي،  القيا�س 
حتويلها �سا�سة اأكر تتعدى 7 بو�سة، 

من خال طيها طوليا اأو عر�سيا. 

تجارب سابقة 
وبالرجوع اإلى الوراء وروؤية اخراعات 
جديدة  لي�ست  امليزة  فهذه  ال�سركات،  
ك��ل��ي��ا؛ ف��ق��د ���س��ه��د ال���ع���امل ال��ت��ل��ف��زي��ون 
الأول من نوعه القابل للف من �سركة 
 LG ال����ث����وري  وت��ل��ف��زي��ون��ه��ا  ج����ي،  اإل 

Signature  يف عام 2018 .
كما قامت �سركة »اأوبو« بالك�سف 
ل��ل��ف يف ���س��وة  ق��اب��ل  اأول ج��ه��از  ع���ن 
 Oppo X ���من���وذج جت��ري��ب��ي ���ُس��م��ي ب
حمركة  على  يعتمد  وال���ذي    2021
 6.7 من  ال�سا�سة  حجم  يحول  ال��ذي 
وذل��ك خال  7.4 بو�سة،  اإل��ى  بو�سة 
 Inno Day .2020 املوؤمتر ال�سنوي

رؤية سامسونج 
ول ن��ن�����س��ى روؤي������ة ���س��رك��ة ���س��ام�����س��وجن 

اخل����ا�����س����ة، وال�����ت�����ي ه�����ي م�����ن اأوائ�������ل 
ال�����س��رك��ات ال��ت��ي ع��م��ل��ت ع��ل��ى تطوير 
روؤيتها للهواتف ذات ال�سا�سات القابلة 
ع��دة  بت�سجيل  ب��دوره��ا  وق��ام��ت  ل��ل��ف، 

ب��راءات اخ��راع تخ�س 
هذه الفكرة، واعتمدت 
ع������ل������ى ا�������س������ت������خ������دام 
ق���ط���ع م��غ��ن��اط��ي�����س��ي��ة، 
وم�����س��ت�����س��ع��ر ب�����س��م��ة 
الأ�����س����ب����ع ب���ح���ي���ث ل 
ال�سا�سة  اإخ�����راج  ي��ت��م 
م���ن م��ك��ان��ه��ا اأب�����دا اإل 
ب���ب�������س���م���ة ����س���اح���ب 

الهاتف. 
وم���ع ظ��ه��ور يل 
ج����ان����غ ي����ون����غ ن��ائ��ب 
اإدارة  جمل�س  رئي�س 
����س���ام�������س���ون���غ، واب����ن 
م���وؤ����س�������س ال�����س��رك��ة 
ال��������راح��������ل ح����ام����ا 
هاتف جديد مل يتم 
الأ���س��واق،  طرحه يف 

كانت حركة ت�سويقية 
ال��ه��وات��ف  مل�ستخدمي 

من �سركة �سام�سونغ، ومن املتوقع اأن 
يكون اجلهاز القابل للف من ال�سركة 
ن���ظ���را ل��ت�����س��م��ي��م��ه الأ����س���ط���واين من 
عليه  يعتاد  مل  تطور  وهو  اجلانبني، 

م�ستخدمو هواتف اجلالك�سي اأبدا. 

 LG تجربة شركة 
م������ن ج���ان���ب���ه���ا ق���ام���ت 

اإل  ���س��رك��ة 
ج�������ي 

رزان العكاسي 

بالكثري  يوم  كل  التكنولوجيا  تفاجئنا 
م�����ن الك����ت���������س����اف����ات والخ�������راع�������ات 
اجل����دي����دة، واآخ������ر م��ف��اج��اآت��ه��ا »���س��ر 
تكنولوجيا متطورة  تعد  التي  الواقع« 
للواقع الف��را���س��ي وامل��ع��زز، وه��ذا ما 
ي��ج��ع��ل ال��ع��امل ي��ت��ن��ب��اأ ب��ث��ورة يف جم��ال 
ال��ه��ن��د���س��ة امل��ع��م��اري��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، حيث 
ت�����س��اع��د م��ث��ل ه����ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 

ت�سهيل حياتنا اليومية. 

وي�����ع�����د »������س�����ر ال�������واق�������ع« ج���ه���از 
بالكثري  ب��ال��ك��ام��ل  جم��ه��ز  اف���را����س���ي 
م����ن ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات ال����ت����ي ت�������س���اع���د يف 
جمالت عدة منها التعليم، والتدريب، 

والتطبيق، والتطوير، والألعاب. 

وعن هذا اجلهاز قال دانيال خياط 
مدير ق�سم امل�سريات ب�سركة HTC  عر 
الآن«:  »اأخ���ب���ار  �سحيفة  م��ع  ل��ه  مقابلة 

قابلة  �سا�سته  ه��ات��ف  بتطوير  اأي�����س��ا 
فيديو  مل�ستخدميها  وع��ر���س��ت   للف، 
حفل  خ���ال  ق��ام��ت  ق�سري  ت�سويقي 
اإع��ان��ه��ا ع��ن ه��ات��ف��ه��ا ب�����س��ا���س��ة دوارة 
اأث��ار ف�سول اجلميع  LG Wing  ما 

وترقبهم. 
���س��ام�����س��وجن  ����س���رك���ة  ت���ك���ن  ومل 

وح���������ده���������ا م���ن 

جهازها  على  اخ���راع  ب���راءة  �سجلت 
اخ��راع  ب���راءة  �سجلت  ج��ي  اإل  اأي�سا 
ح�����ول ت��ق��ن��ي��ة اأط���ل���ق���ت ع��ل��ي��ه��ا ا���س��م 
لطبقة  ت�����س��م��ح  وه���ي    Project B
ال�����س��ا���س��ة امل���رن���ة م���ن ال��ت��م��دد لتقدم 
اأك��ر، وحولها موقع ليت�س قو  حجم 

ديجيتال اإلى ت�سميم داخلي.

»ب��اإم��ك��ان ه���ذا اجل��ه��از ع��ن��د ا���س��ت��خ��دام��ه 
بيئة  اإل�����ى  ق��ل��ي��ل��ة  ث�����واين  يف  ي��ن��ق��ل��ك  اأن 
احرافية، وعملية ب�سكل كامل، وت�ساهم 
ب�سكل كبري يف تطور التعليم حيث باإمكان 

الطالب خو�س جتربة فعليه، ثورية«. 

 Google تطبيق  اأن  اأك���د  ك��م��ا 
اإن�����س��اء  يف  ي�����س��اع��ده��م   Tilt Brush
�سبه م�ستحيلة  فنية  اأعمال  ت�ساميم 
بتقريب  التكنولوجيا  ه���ذا  وت�سهم 
بنقلهم  ال��ع��ل��وم  ل��ط��اب  امل��ع��ل��وم��ات 
الن�����س��ان، والتعرف  اإل��ى داخ��ل ج�سم 
وال���ن���ظ���ر اإل���ي���ه ب�����س��ك��ل اأق��������رب،  كما 
يف  ب�سمتها  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ه��ذه  اأن 
جمال الهند�سة املعمارية حيث تلعب 
البناء  ع��م��ل��ي��ات  اإن�����س��اء  يف  ك��ب��ري  دور 
وتوفر  الإن�����س��اء،  اإل���ى  الت�سميم  م��ن 
ممتاز  خيار  املعماريني  للمهند�سني 
ج���دا وه���و )ال���واق���ع الأب��ي�����س(؛ لأن��ه 
ميكنهم من روؤية الت�سميم، والأبعاد 

والأ�سكال الهند�سية ب�سكل وا�سح. 
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الطموح والرغبة في 
اإلنجاز يقودان إلى التميز

الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم  بكلية  »الإع�����ام والت�����س��ال«  ح��ظ��ي ق�سم 
ب��ال��ع��دي��ِد من  ال��ي��وم  وح��ت��ى  ن�ساأته  خ��ال��د منذ  امل��ل��ك  بجامعة 
بالكثري من  امليداين  العمل  اأث��روا  الذين  الطاب والطالبات 
اإعامية  اإجراء درا�ساٍت  الرائعة، وتبنوا  الأفكار والأُطروحات 
متعددة، اإلى جانب اإقامة ندوات وملتقيات و�سط درجات عالية 
الق�سم  عزَز من ح�سور  ما  العملية،  واملهنية  الحرافية  من 
على  ك��ان��وا  اإذ  النجباء،  وطالباته  طابه  يف  ممثًا  اإع��ام��ًي��ا 
قدٍر عاٍل من احلر�س واملثابرة والتميز والعمل بروح الفريق 
الواحد وخا�سًة خال مرحلة التدريب امليداين بالتعاون مع 
القطاعني احلكومي واخلا�س، حيث عملوا عدًدا  �سركائنا يف 
احلظر  فرة  خال  �سواء  الإعامية  واللقاءات  الندوات  من 
من  اأو  الإل��ك��روين،  الف��را���س��ي  العمل  طريق  ع��ن  ال�سابقة 
امل��واق��ع، ولق��ت جميعها  خ��ال احل�سور الفعلي يف ع��دٍد م��ن 

ح�سوًرا وجناًحا باهًرا.
الق�سم  ُدف��ع��ات  توا�سل  حيث  النجاح،  يجذب  النجاج  اإن 
جناحاتها امليدانية الإعامية يف خمتلف املواقع، واأ�سبحت كل 
دفعة ل تقل عن التي قبلها متيًزا وح�سوًرا اإعامًيا متنوًعا، 
تبواأ  وال��ذي��ن  النوعية  املُ��خ��رج��ات  على  اإيجابًيا  انعك�س  وه��ذا 
ك��ث��رية؛ لأن  م��واق��ع  اإع��ام��ي��ة يف  قيادية  اأع��م��اًل  بع�س منهم 
طبيعة التدريب امليداين التي ينتهجها الق�سم ت�ساهم يف بناء 

�سخ�سياتهم الإعامية املتمر�سة واملتكاملة.
وختاًما: اإن الإبداع والتميز �سمة اأ�سحاب العقول الكبرية 
والأفكار العالية، وهذا ما حظي به الق�سم ول زال وهلل احلمد 
الإعامي،  املحتوى  �سناعة  يف  الفعلي  وح�سوره  متيزه  على 
الإب��داع  الأل��ف ميل تنتظر طابنا وطالباتنا ملوا�سلة  فرحلة 
الإع���ام���ي؛ م��واك��ب��ًة ل��روؤي��ة اململكة ال��ت��ي ت��ع��د الإع����ام بكل 

اأمناطه عامًا رئ�سًيا يف جناحها باإذن اهلل.

د. علي
زهير القحطاني
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آفاق طالبية

من حقك أن تشعر!
ملاذا مل نتعلم باملدار�س عندما كّنا اأطفال كيف ُنعر عن م�ساعرنا 
بقدر قدرتنا  ب��ه، ونقول كلمة ل،  م��ال نرغب  ؟، كيف نرف�س 
على قول كلمة نعم ؟ وكيف نحزن ؟ وكيف نغ�سب ؟، ملاذا مل 
جند من ُيعلمنا اأن ال�سعور جزء ل يتجزاأ من طبيعتنا الب�سرية، 
واأن التعبري عنه لي�س و�سمة عار، واأن القوة تتمثل يف �سدقنا 
مع اأنف�سنا ويِف قبول م�ساعرنا، ملاذا؟، ملاذا مل جند من ُيخرنا 
اأن كلما اأخر�سنا �سوت م�ساعرنا، �ستتحدث اإلينا بهيئة اأمرا�س 
نف�سية، وقد ت�سل اإلى اأمرا�س ع�سوية مزمنة ؟ وملاذا اإلى الآن 
بعبارات  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  من�سات  ت�سج  زال��ت  ل 
»جتاهل اأملك«، »دو�س على �سعورك وكمل«، »اأكتم �سعورك ماراح 
اأحد يفهمك«، »اأمل الكتمان ول ندم الف�سف�سه؟«، وغريها من 
عبارات جتعل الإن�سان ي�سعر باأنه ُمذنب اإذا مل ي�ستطيع جتاهل 

�سعوره! واأن �سعوره عاٌر ل بد من دفنه!
وتبقى  والإع��ج��اب��ات،  امل�ساهدات،  اأع��ل��ى  حت�سد  ولاأ�سف 
ا  اأي�سً اأثرها على من يوؤمن بها طوال حياته، و�سينعك�س ذلك 
و�سيكون  العمل،  وب��زم��اء  باأ�سدقائه،  بعائلته،  عاقته  على 
كوب  على  ب�سّدة  يغ�سب  جتعله  م�ساعرية،  به�سا�سة  ُم�ساًبا 
حتى  وهكذا  بالتاأنيب،  ال�سعور  ويرافقه  منه،  وق��ع  اإذا  القهوة 
ُمعقدة  دوام��ة  يف  وُيحب�س  م�ساعره،  وب��ني  بينه  الفجوة  تكر 

اخلروج منها لي�س بالأمر الب�سيط! 
اأن نتدارك ما يحدث، ونت�سافى بالوعي  ولكن من املمكن 
التعامل معها، والتعبري  مب�ساعرنا، وقبولها، ومعرفة طريقة 
عنها، وكلما ارتفعت جودة م�ساعرنا، ل �سك اأنها �سرتفع جودة 
حياة املجتمع، وبذلك نحمي اأجيالنا القادمة من خو�س حروب 
نف�سية، قد تنتقل ل�سحة اأج�سادهم نتيجة مفاهيم خاطئة، ل 

م�سدر لها.
املهمة تقع على عاتق كل فرد يف هذا املجتمع، بدًء  وهذه 
من الأ�سرة اإلى مراكز التعليم، واإلى و�سائل الإعام، وو�سوًل 
اإلى مراكز ال�سحة النف�سية، التي ُتعتر القائد الأهم يف تعزيز 

ثقافة التنمية امل�ساعرية.

جوهرة الشهراني
رئيسة التحرير* 

* طالبة قسم اإلعالم واالتصال

املدينة اجلامعية اجلديدة بالقرعاء


