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الدراسة  ألف طالب وطالبة يستأنفون   60
بالجامعةوبرنامج تدريبي للمستجدين

وج����ه م���ع���ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
مع  ال�سلمي  اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكتور 
الثاين  ال��درا���س��ي  الف�سل  ان��ط��اق  ب��داي��ة 
م���ن ال���ع���ام اجل��ام��ع��ي 1442ه�������، ب�����س��رورة 
الطاب  وتدريب  ا�ستقبال  اآليات  تفعيل 
وال���ط���ال���ب���ات امل�����س��ت��ج��دي��ن مب����ا ي�����س��م��ن 
وف��ق  التعليمية  العملية  يف  ان��دم��اج��ه��م 
ال��ل��وائ��ح والأن���ظ���م���ة، وذل����ك مب��ا ل يزيد 
ي��وم،  لكل  املقبول  ال��ع��دد  م��ن  ع��ن )%50( 
اإع��داد برامج تدريبية لهم على نظام  مع 
الإل��ك��روين،  التعلم  واأنظمة  ب��ورد  ب��اك 

وتطبيق الإجراءات الحرازية. 
ويف اإط�����ار ا���س��ت��ع��دادات اجل��ام��ع��ة 
ا اأو�سح  لنطاق الف�سل الدرا�سي اأي�سً
التعليمية  ل��ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل 
والأك���ادمي���ي���ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور �سعد 
ب��ن دع��ج��م اأن���ه مت اأخ���ذ جميع ح��الت 
ال����ط����اب وال���ط���ال���ب���ات يف الع���ت���ب���ار، 
برامج  اأع��دت  اجلامعة  اأن  اإل��ى  م�سرًيا 
خ���ا����س���ة ل������ذوي الإع�����اق�����ة مب����ا ي�����س��ه��ل 
عليهم الندماج يف التعلم الإلكروين 
والتفاعل مع اأدواته موؤكًدا اأن اجلامعة 
هياأت م�ستوى عاليا من الدعم الفني. 
ك����ذل����ك اأن�����ه�����ت ع�����م�����ادة ال���ق���ب���ول 
اجل���داول  ت�سجيل  عمليات  والت�سجيل 
وزارة  اآل���ي���ات  بح�سب  ال�����س��ع��ب  وت���وزي���ع 
بالدرا�سة،  املتعلقة  واجل��ام��ع��ة  التعليم 

واأو������س�����ح ع��م��ي��د ال���ق���ب���ول وال��ت�����س��ج��ي��ل 
الدكتور عبداملح�سن القرين اأن ال�سعب 
امل�سجل عليها لهذا الف�سل بلغت نحو 15 
ونظرية  عملية  �سعًبا  ت�سم  �سعبة،  األ��ف 
يتم  اأن��ه  م�سيًفا  بعد(،  )عن  اإلكرونية 
اإ�سافية  �سعب  اإتاحة  على  ا  اأي�سً العمل 
خال هذه الفرة يف حال وجود حاجة 

لدى الأق�سام والكليات. 
العليا  الدرا�سات  عمادة  اأنهت  فيما 
ت�����س��ج��ي��ل ج�����داول ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات 
اإلكرونًيا يف 11 كلية ُتقدم برامج درا�سات 
العليا  ال���درا����س���ات  ع��ل��ي��ا واأو����س���ح ع��م��ي��د 
الأ�ستاذ الدكتور اأحمد اآل فائع اأن العمادة 
انتهت م��ن ت�سجيل اجل���داول لأك��ر من 
ب��ل��غ ع��دد  1500 ط���ال���ب وط���ال���ب���ة، ح��ي��ث 
الدرا�سات  مل��ق��ررات  الإلكرونية  ال�سعب 
العليا لهذا الف�سل اأكر من 1000 �سعبة. 
ب���دوره���ا ب��ا���س��رت ع���م���ادة ال��ت��ع��ل��م 
الإل�������ك�������روين ب���اجل���ام���ع���ة اأع���م���ال���ه���ا 
الف�سل  وط��ال��ب��ات  ط���اب  ل���س��ت��ق��ب��ال 
املتبعة  الآل��ي��ات  وف��ق  الثاين،  الدرا�سي 
ح��ي��ث ت�����س��ع ال���ع���م���ادة ج���ل اه��ت��م��ام��ه��ا 
اأع�ساء  لدى  الإلكرونية  بالتعامات 
والطالبات،  والطاب  التدري�س  هيئة 
وذل������ك م����ن خ�����ال م��ت��اب��ع��ة ت�����س��ج��ي��ل 
اأع�����س��اء هيئة ال��ت��دري�����س وال��ط��اب يف 
امل�سكات  وح��ل  الفرا�سية  الف�سول 

بالإ�سافة  ذل��ك  يف  تواجههم  ق��د  التي 
على  التدريبية  ال����دورات  ت��ق��دمي  اإل���ى 
الأن���ظ���م���ة لأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 

والطاب والطالبات. 
م�����ن ج���ه���ت���ه اأو������س�����ح ع���م���ي���د ع���م���ادة 
ن��اي��ف جبلي  ال��دك��ت��ور  الإل��ك��روين  التعلم 
لأف�سل  ال��وع��ي  ن�سر  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  اأن���ه 
املمار�سات التعليمية يف التعلم الإلكروين 
ور�سائل  الإلكرونية  ال��ن��دوات  خ��ال  م��ن 
ال����ري����د الإل�����ك�����روين ور����س���ائ���ل اجل�����وال 
اأع�����س��اء  ب��ه��دف مت��ك��ن  وذل����ك   ،)sms(
العلمية  امل���ادة  تقدمي  م��ن  التدري�س  هيئة 
وال���ت���دري�������س ب���ج���ودة اأع���ل���ى ع���ن ب��ع��د عر 
الإنرنت واأن يتعلم الطاب ب�سكل اأف�سل 
اإع���داد  ع��ن ط��ري��ق التعلم الإل���ك���روين مت 
���س��ام��ل��ة تت�سمن ع��ق��د 15  ت��دري��ب��ي��ة  خ��ط��ة 
هيئة  لأع�����س��اء  متخ�س�سة  تدريبية  دورة 
اإلكرونية  تدريبية  دورات  و5  ال��ت��دري�����س 
بالإ�سافة  وال��ط��ال��ب��ات  للطاب  متزامنة 
الإل��ك��روين غري  التدريبي  الرنامج  اإل��ى 
امل��ت��زام��ن )م���ه���ارات ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���روين( 
وال���������ذي ����س���ي���ت���اح ل���ل���ط���اب وال���ط���ال���ب���ات 
للت�سجيل  متاحا  �سيكون  كما  امل�ستجدين 

جلميع طلبة اجلامعة.
واأ�������س������اف ج���ب���ل���ي اأن�������ه م����ن ���س��م��ن 
لأع�ساء  العمادة  �ستقدمها  التي  الرامج 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س ال���رن���ام���ج ال��ت��دري��ب��ي 

الإل�����ك�����روين غ����ري امل���ت���زام���ن )مم���ار����س 
ال���ت���ع���ل���م الإل������ك������روين( وال�������ذي ي��ه��دف 
ال��ت��دري�����س من  اأع�����س��اء هيئة  اإل���ى متكن 
التعلم  اإدارة  ن��ظ��ام  وت��ف��ع��ي��ل  ا���س��ت��خ��دام 
ال���ب���اك ب����ورد وال��ف�����س��ول الف��را���س��ي��ة 
العمادة  حر�ست  كما  املمار�سات،  باأف�سل 
ع��ل��ى ال��ت��ن��وع يف اأ���س��ال��ي��ب وط����رق تقدمي 
ال���ت���دري���ب الإل����ك����روين امل���ت���زام���ن وغ��ري 
ن��ظ��ام  اأدوات  ع��ل��ى  وال���ت���دري���ب  امل���ت���زام���ن 
الباك بورد املتقدمة واجلديدة، وحر�ساً 
على توفري التدريب الذاتي الازم يف اأي 
وفرت  الحتياج  عند  اأي مكان  ومن  وقت 
العمادة 245 فيديو تعليميا لأع�ساء هيئة 
للطاب  تعليميا  فيديو  و44  ال��ت��دري�����س 
ب��ال�����س��وت وال�������س���ورة جلميع  م�����س��روح��ة 
اأدوات اأنظمة التعلم الإلكروين عر قناة 
متكن التعلم الإلكروين على اليوتيوب. 
على  التحديث  مت  جبلي  واأردف 
منط ال�سعب على اأن تكون حتتوي على 
الفرا�سية  بالف�سول  خ��ا���س  راب���ط 
ل�سهولة  ال��راب��ط  نف�س  على  وامل�سجلة 
اإي�����س��اح بع�س  ال��و���س��ول ل��ه��ا ك��م��ا مت 
الت�سجيل،  ملفات  رفع  حيال  البيانات 
اآل��ي��ات التطوير  اإج����راء ع���دد م��ن  ومت 
ال����ت����ي ت����زي����د م�����ن ف���اع���ل���ي���ة ال��ت��ع��ل��م 
الإلكروين لدى ع�سو هيئة التدري�س 

والطالب.
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مشروع  يطلق  العهد  ولي  سمو 
»ذا الين« في نيوم

الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأعلن 
عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حم��م��د 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  ويل 
���س��رك��ة ن��ي��وم، ع��ن اإط����اق م�����س��روع 
مدينة »ذا لين« يف نيوم الذي يعد 
ت��ك��ون عليه  اأن  مل���ا مي��ك��ن  من���وذج���اً 
م�ستقبا،  احل�����س��ري��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 
وخم���ط���ًط���ا ي��ك��ف��ل اإي����ج����اد ال���ت���وازن 

للعي�س مع الطبيعة. 
لي����ن«  »ذا  م���دي���ن���ة  و���س��ت�����س��م 
جمتمعات اإدراكية مرابطة ومعززة 
ام��ت��داد  على  ال�سطناعي  ب��ال��ذك��اء 
�سو�ساء  ب��ا  بيئة  �سمن  ك��م   170
امل��رك��ب��ات  ت���ل���وث، وخ���ال���ي���ة م���ن  اأو 
والزدح���������ام، وا���س��ت��ج��اب��ًة م��ب��ا���س��رة 
التي  احل�����س��ري  التو�سع  لتحديات 
تعر�س تقدم الب�سرية، مثل البنية 
البيئي،  والتلوث  املتهالكة،  التحتية 

والزحف العمراين وال�سكاين. 
و�ستعمل »ذا لين« على حتقيق 
على   2030 امل��م��ل��ك��ة  روؤي�����ة  اأه������داف 
���س��ع��ي��د ال��ت��ن��وي��ع الق��ت�����س��ادي من 
خال توفري 380 األف فر�سة عمل، 
ريال  مليار   180 باإ�سافة  وامل�ساهمة 
اإل���ى  اأم���ري���ك���ي(  دولر  م��ل��ي��ار   48(
الناجت املحلي الإجمايل بحلول عام 

2030م. 
امللكي  ال�سمو  ���س��اح��ب  و���س��ّرح 
الأم������ري حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان، ويل 
العهد، رئي�س جمل�س الإدارة قائا: 
»ع��ل��ى م���دى ال��ع�����س��ور ُب��ن��ي��ت امل���دن 
الإن�سان مب�ساحات  اأجل حماية  من 
�سيقة، وبعد الثورة ال�سناعية، ُبنيت 
املدن لت�سع الآلة وال�سيارة وامل�سنع 
قبل الإن�سان. املدن التي تدعي اأنها 
هي الأف�سل يف العامل، يق�سي فيها 
اأجل  من  حياته  من  �سنن  الإن�سان 
املدة  تت�ساعف هذه  و�سوف  التنقل، 

يف 2050، و�سوف ُيهجر مليار اإن�سان 
ال��ك��رب��ون  ان��ب��ع��اث��ات  ارت���ف���اع  ب�سبب 

وارتفاع من�سوب مياه البحار«. 
اأن  نقبل  »مل��اذا  �سموه:  وت�ساءل 
ن�سحي بالطبيعة يف �سبيل التنمية؟ 
وملاذا ُيتوفى 7 ماين اإن�سان �سنوًيا 
مليون  نفقد  ومل��اذا  التلوث؟  ب�سبب 
اإن�������س���ان ���س��ن��وي��اً ب�����س��ب��ب احل�����وادث 
املرورية؟ وملاذا نقبل اأن ُتهدر �سنن 

من حياة الإن�سان يف التنقل؟«. 
بحاجة  »ن��ح��ن  �سموه:  وت��اب��ع 
اإلى جتديد مفهوم املدن اإلى مدن 
رئي�س  ب�سفتي  اليوم  م�ستقبلية، 
»ذا  لكم  اأق���دم  نيوم  اإدارة  جمل�س 
بطول  مليونية  م��دي��ن��ة  ؛  لي����ن« 
95% من  ع��ل��ى  ك���م، حت��اف��ظ   170
�سفر  ن��ي��وم،  اأرا���س��ي  يف  الطبيعة 
����س���وارع، و�سفر  ���س��ف��ر  ����س���ي���ارات، 

انبعاثات كربونية«. 
لي����ن«  »ذا  م���دي���ن���ة  و���س��ت��ع��ي��د 
احل�سرية  التنمية  مفهوم  تعريف 
يكون  جمتمعات  تطوير  خال  من 
الرئي�سي،  حم��وره��ا  الإن�����س��ان  فيها 
وذل��ك للمرة الأول��ى منذ اأك��ر من 
احلياة،  ج��ودة  يعزز  مما  عاماً،   150
مرافق  كافة  اإلى  الو�سول  وي�سمن 
اخل���دم���ات الأ���س��ا���س��ي��ة مب���ا يف ذل��ك 
ومرافق  وامل��دار���س،  الطبية،  املراكز 
امل�ساحات  اإل��ى  بالإ�سافة  ال��رف��ي��ه، 
اخل�سراء يف غ�سون 5 دقائق �سرياً 
ع���ل���ى الأق�����������دام، و���س��ت��ج��ع��ل ح��ل��ول 
التنقل  ال�سرعة  الفائقة  املوا�سات 
ت�ستغرق  األ  املتوقع  م��ن  اإذ  اأ�سهل؛ 
دقيقة   20 لي��ن«  »ذا  رحلة يف  اأب��ع��د 
قائمة  معي�سة  �سيوفر  مم��ا  ف��ق��ط، 
ع���ل���ى ال�����ت�����وازن ب����ن ب��ي��ئ��ة اأع���م���ال 
ح��ا���س��ن��ة ل��اب��ت��ك��ار، وج������ودة ح��ي��اة 

ا�ستثنائية لل�سكان. 

لي��ن«  »ذا  جمتمعات  و���س��ُت��دار 
ب���الع���ت���م���اد ال���ك���ام���ل ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ات 
الذكاء ال�سطناعي لت�سهيل عملية 
ال��ت��وا���س��ل م���ع الإن�������س���ان ب��ط��ري��ق��ة 
مت��ك��ن��ه��ا م����ن ال����ت����وّق����ع وال���ت���ف���اع���ل 
يوفر  مم��ا  م�سبوقة،  غ��ري  ب��ق��درات 

وقت ال�سكان وال�سركات. 
مرابطة  املجتمعات  و�ستكون 
�سيتم  حيث  بينها،  فيما  افرا�سياً 
ت�����س��خ��ري ن��ح��و 90 % م���ن ال��ب��ي��ان��ات 
يف  التحتية  البنية  ق���درات  لتعزيز 
البيانات  حن يتم ت�سخري 1 % من 

يف املدن الذكية احلالية. 
ومتنح مدينة »ذا لين« للحياة 
الأر���س معنى جديداً، وتعك�س  على 
ن��ه��ج��اً ل مثيل ل��ه يف ت��ط��وي��ر م��دن 
الطبيعة،  م��ع  متناغمة  م�ستقبلية 
حيث �ستعتمد بالكامل على الطاقة 
النظيفة بن�سبة 100%، مع احلر�س 
ع���ل���ى حت��ق��ي��ق م�����س��ت��ق��ب��ل اإي���ج���اب���ي 

للكربون. 
ول���ب���ن���اء اق���ت�������س���اد امل�����س��ت��ق��ب��ل؛ 
تتعاون نيوم مع قيادات متخ�س�سة 
م���ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل، على 
ت���وف���ري ح���ل���ول ن���اج���ع���ة ل��ت��ح��دي��ات 
ال��ت��ي تعر�س  ال��ت��و���س��ع احل�����س��ري 
لين«  »ذا  و�ستكون  الب�سرية،  تقدم 
ورّواد  ل���ل���م���ب���دع���ن  ج����اذب����ة  ب���ي���ئ���ة 

الأعمال وامل�ستثمرين. 
اأن بدء تطوير  اجلدير بالذكر 
الأول  الربع  �سيتم خال  »ذا لي��ن« 
من عام 2021م، اإذ ت�سكل جزءاً مهماً 
من اأعمال التطوير املكثفة اجلارية 

يف نيوم. 
وُي�����ع�����د م���������س����روع ن����ي����وم اأح�����د 
امل�سروعات العماقة �سمن املحفظة 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��ن��وع��ة ل�����س��ن��دوق 

ال�ستثمارات العامة. 
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معكم

حرص القيادة على 
صحة اإلنسان

�سي�سهد التاريخ اأن اململكة العربية ال�سعودية كانت من 
اأف�سل دول العامل يف التعامل مع جائحة كورونا، وا�ستطاعت 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  بقيادة  اململكة 
عبدالعزيز و�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد الأمري حممد 
بن �سلمان بن عبدالعزيز اأن تقود احلراك الإحرازي �سد 
هذه اجلائحة بتمكن واقتدار وهلل احلمد. وما جعل اململكة 
يف  وو�سعه  الإن�سان  على  حر�سها  هو  العامل  دول  تت�سدر 
القرارات  كافة  تفح�سنا  واذا  ال��دول��ة.   اهتمامات  اأول��وي��ات 
التي اتخذتها حكومتنا الر�سيدة منذ اندلع هذه اجلائحة 
ووزارة  ال�سحة  وزارة  ومنها  التنفيذية  اأجهزتها  كافة  عر 
���س��رى ان هذا  التعليم وغ��ريه��م��ا م��ن الأج��ه��زة الأخ����رى، 
ال��ت��وج��ه ن��ح��و ح��م��اي��ة اإن�����س��ان ه���ذه ال��ب��اد م��ن امل��واط��ن��ن 

واملقيمن هو املرتكز والأ�سا�س.

وياأتي قرار وزارة التعليم ليعك�س توجه هذه القيادة يف 
حماية الإن�سان، فقد مت التمديد بالتعليم عن بعد للف�سل 
املرحلتن  يف  الطالب  و�سامة  �سحة  على  حر�سا  الثاين 
جامعة  يف  ب��ه  وعملنا  ب��داأن��اه  م��ا  وه��ذا  واجلامعية،  العامة 
امل��ل��ك خ��ال��د، ح��ي��ث ان��ط��ل��ق ال��ف�����س��ل ال��ث��اين يف ���س��وء ه��ذه 
التوجيهات الكرمية، ونعمل كما عملنا يف الفرات املا�سية 
ووف��ق  م�ستوى  اأف�����س��ل  على  التعليمة  ال��ر���س��ال��ة  اأداء  على 
املعايري العلمية التي حتتاجها متطلبات التدري�س اجلامعي

ونحمد اهلل اأن جامعة امللك خالد قد ا�ستثمرت خال 
لتواكب  الفنية  منظومتها  ت��ط��وي��ر  يف  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��ن��وات 
اأف�سل م�ستويات الأداء يف التعلم عن بعد، وهذا ما جنيناه 
خال هذه الأزمة التي اجتاحت العامل، مبا يف ذلك الإرباك 
ال��دول  يف  حتى  التعليمية  املوؤ�س�سات  م��ن  ك��ث��ريا  ه��ز  ال���ذي 
املتقدمة.  ومرت ومتر جائحة كورونا ب�سام على جامعتنا 

وباقي موؤ�س�سات التعليم العايل يف بادنا.

أ.د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
رئيس الجامعة

أخبار الوطن

ألول مرة في عسير .. 
األمير تركي بن طالل يطلق عددًا من الوعول 

والظباء العربية المهددة باالنقراض
اأمري  طال  بن  تركي  الأمري  اأطلق 
تطوير  هيئة  ع�سري،رئي�س  منطقة 
والظباء  الوعول  من  عدًدا   املنطقة،  
وعًا   20 على  تزيد  »الإدمي«  العربية 
جبلًيا و 10 ظباء عربية يف متنزه اجلرة- 
ومتنزه الأمري �سلطان بامل�سقي لأول مرة 
الرنامج  وذلك �سمن  ع�سري،  يف منطقة 
الوطني لإطاق واإعادة توطن احليوانات 
املحميات  بالنقرا�س يف  املهددة  الفطرية 
واملتنزهات الوطنية يف اململكة الذي ينفذه 

املركز الوطني لتنمية احلياة الفطرية.  
 واأك������د ���س��م��و رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ت��ط��وي��ر 
امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى �����س����رورة  امل��ح��اف��ظ��ة على 
احلياة الفطرية واإعادة تاأهيلها يف املنطقة 
ت��ن��ف��ي��ًذا ل��ت��وج��ي��ه��ات ال���ق���ي���ادة ال��ر���س��ي��دة 
للحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية 
احلياة  لتنمية  الوطني  املركز  خطط  مع 
الفطرية وبالتن�سيق مع فرع وزارة البيئة 
وامل���ي���اه وال���زراع���ة ، وم���ع امل��رك��ز ال��وط��ن��ي 
لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة الت�سحر 

، واأي�ساً وفًقا لروؤية اململكة 2030م.  
وع�����ر الأم��������ري ت����رك����ي ب����ن ط���ال 
املتجددة  الن��ط��اق��ة  ب��ه��ذه  �سعادته  ع��ن 
م�سرًيا  للمنطقة  الفطرية  للحيوانات 
البيئي.  التوازن  اأهميتها يف حتقيق  اإل��ى 
وزارة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  اجل����ه����ود  م��ث��م��ًن��ا 
مبداأ  حتقيق  يف  وال��زراع��ة  واملياه  البيئة 
الإ����س���ت���دام���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة،  واإث�������راء ال��ت��ن��وع 

الإحيائي يف اململكة.  
 من جانبه رفع  الرئي�س التنفيذي 

ل���ل���م���رك���ز ال����وط����ن����ي ل���ت���ن���م���ي���ة احل����ي����اة 
قربان  علي  حممد  الدكتور   الفطرية  
املنطقة  اأم����ري  ل�سمو  وت��ق��دي��ره  ���س��ك��ره 
على  ع�سري  تطوير  هيئة  رئي�س  ع�سري 
الط��اق  ه��ذا  ورعايته  املبذولة  جهوده 
ال�����ذي ي���اأت���ي يف ظ���ل ت��و���س��ي��ع وت��ر���س��ي��خ 
الفطرية  احل��ي��اة  على  املحافظة  ج��ه��ود 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي واحل��ف��اظ على 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال������روات ذات الأه���م���ي���ة  ه����ذه 

والقت�سادية وال�سياحية والثقافية.

ُ
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رئيس الجامعة يشهد لقاًء مع وفد جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
حول منظومة دعم اتخاذ القرار

اجلامعة  رئي�س  معايل  ا�ستقبل 
الأ�����س����ت����اذ ال����دك����ت����ور ف���ال���ح ب��ن 
مكتبه  يف  ال�����س��ل��م��ي  اهلل  رج�����اء 
م���وؤخ���ًرا وك��ي��ل ج��ام��ع��ة الإم����ام 
ع����ب����دال����رح����م����ن ب������ن ف��ي�����س��ل 
ل��ل��درا���س��ات وال��ت��ط��وي��ر وخ��دم��ة 
امل���ج���ت���م���ع الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور 
عبداهلل بن ح�سن القا�سي،كما 
ج�������رى ل����ق����اء ن���ظ���م���ت���ه وك����ال����ة 
اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة 
ب����ح���������س����ور اأع�����������س�����اء جم��ل�����س 

اجلامعة.
��ا  و���س��م��ل ال��ل��ق��اء ا���س��ت��ع��را���سً
ل����ت����ج����رب����ة ج�����ام�����ع�����ة الإم�����������ام 
ع���ب���دال���رح���م���ن ب����ن ف��ي�����س��ل يف 
م��ن��ظ��وم��ة دع����م ات���خ���اذ ال���ق���رار 
اجلامعة  بتنفيذها  بداأت  والتي 
ل��ت��ك��ون من��وذًج��ا  ع���ام 2013م  يف 
لأ�سلوب ابتكاري حلوكمة الإدارة 
مب���وؤ����س�������س���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل 
ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
م���ن خ����ال ال��ع��م��ل ع��ل��ى جمع 
وحتليلها  ومعاجلتها  البيانات 
القرار  متخذي  على  وعر�سها 
امل�ستويات  كافة  على  باجلامعة 
التعرف  عليهم  تي�سر  ب�����س��ورة 
وات��خ��اذ  املختلفة  ال��ب��دائ��ل  على 

القرار املنا�سب.
اأن ه��ذه  ال�����س��ل��م��ي  واأو����س���ح 
الزيارة تاأتي انطاًقا من مبداأ 
وتبادل  اجلامعات  بن  التعاون 
املتميزة،  وامل��م��ار���س��ات  اخل���رات 
واحلر�س على التطوير امل�ستمر 
ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة ودع���م 
م�����س��ريت��ه��ا يف حت��ق��ي��ق ال���ري���ادة 
واأ�ساد معاليه بتجربة  والتميز، 
بن  الإم��ام عبدالرحمن  جامعة 

اتخاذ  دع��م  منظومة  يف  في�سل 
اتخاذ  عملية  اأن  موؤكًدا  القرار، 
على  بالعتماد  تقوم  ل  ال��ق��رار 
احلد�س، واإمنا تتطلب حتليات 
ووقائع مبنية على تدفق �سريع 
مل���ع���ل���وم���ات دق���ي���ق���ة خ���ال���ي���ة م��ن 
الأخ�����ط�����اء وحم����دث����ة، م����وؤك����ًدا 
التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ة  مت��ي��ز  اأن 
وج�������ودة اأدائ�����ه�����ا ه����ي حم�����س��ل��ة 
ال�سراتيجية  قراراتها  جلودة 

والتكتيكية والت�سغيلية.
ال��ق��ا���س��ي يف كلمة  واأو����س���ح 
األ��ق��اه��ا اأه�����داف م��ن��ظ��وم��ة دع��م 
ات����خ����اذ ال����ق����رار وال����ت����ي ت�����س��م��ل 
تقدمي معلومات وبيانات دقيقة 
بلغة  اجلامعة  يف  ال��ق��رار  ملتخذ 
البيانية،  وال��ر���س��وم��ات  الأرق����ام 
واتخاذ القرار ال�سليم يف الوقت 
امل���ن���ا����س���ب، وحت�������س���ن ال��ع��م��ل��ي��ة 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ل����رف����ع ال����ك����ف����اءة 
الإح�سائيات  والأداء من خال 
الدقيقة التي ت�سب يف م�سلحة 
امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن، وك���ذل���ك  �سرعة 
يف  العليا  الإدارة  روؤى  حتقيق 
اجل��ام��ع��ة، اإ���س��اف��ة اإل��ى م��ا يتبع 
للبيانات  م�سادر  م��ن  اجلامعة 
من جهات خمتلفة مثل الكليات 
التنموية  وامل�����س��اري��ع  والإدارات 
وماله عاقة باجلوانب الإدارية 

واملالية والفنية والأكادميية.
ف��ي��م��ا اأك����د م�����س��ت�����س��ار وك��ي��ل 
بن  الإم��ام عبدالرحمن  جامعة 
ف��ي�����س��ل ل��ل��درا���س��ات وال��ت��ط��وي��ر 
وخ�����دم�����ة امل���ج���ت���م���ع امل���ه���ن���د����س 
ع���ب���دال���رح���م���ن ب����ن حم���م���د اأن 
امل����ن����ظ����وم����ة ت���ع���ت���ر امل���ت���ح���دث 
ال��ر���س��م��ي ل��ل��ب��ي��ان��ات ب��اجل��ام��ع��ة 

م�سكلة  ح���ل  يف  ت�����س��ه��م  واأن����ه����ا 
ت�ستت البيانات يف اجلامعة من 
خ����ال و���س��ع م��ع��اي��ري م��وح��دة 
ل���ب���ي���ان���ات اجل���ام���ع���ة وم�����ن ث��م 
على  احل��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  تقييم 
اأ�سا�سها ليتم بعد ذلك  تنقيحها 
وو�سعها  بنائها  هند�سة  واإع��ادة 
ح���دي���ث  ت���ق���ن���ي  م���������س����ت����ودع  يف 
م��وح��د ل��ل��ب��ي��ان��ات ي�����س��م جميع 
اأن������واع امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي تخ�س 
اجلامعة ومن ثم بناء موؤ�سرات 
تقنية  ب��ا���س��ت��خ��دام  ن��وع��ي��ة  اأداء 
ا�ستعر�س  ك��م��ا  الأع���م���ال،  ذك���اء 
جم���م���وع���ة م���ن���ه���ا ع����ر م��وق��ع 

اجلامعة الإلكروين. 
ف���ي���م���ا ن�����وه وك����ي����ل ج��ام��ع��ة 
للتطوير واجل���ودة  خ��ال��د  امل��ل��ك 
ال��دك��ت��ور م����رزن ال�����س��ه��راين يف 
ا�ستغال  باأهمية  اللقاء  نهاية 
ال���ف���وائ���د ال���ك���ب���رية م���ن وج���ود 
ال��ق��رار  ات��خ��اذ  ل��دع��م  منظومة 
�سيحقق  وال������ذي  اجل���ام���ع���ة  يف 
لكافة  ال�ستثمار  زي��ادة يف عائد 
اخلدمية  والفعاليات  الأن�سطة 
واملهنية(  والبحثية  )املعرفية 
وال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي جت���ري داخ��ل 
اجلامعة نتيجة لتح�سن كفاءة 
ال��ق��رار،  ات��خ��اذ  عملية  وفعالية 
ك��م��ا ���س��ي��وؤدي وج����ود م��ث��ل ه��ذه 
تكاليف  خف�س  اإل���ى  امل��ن��ظ��وم��ة 
املعلومات  تكنولوجيا  عمليات 
امل��ك��ر���س لإع���داد  العمل  وف��ري��ق 
ال���ت���ق���اري���ر وت��ق��ل��ي��ل الأخ����ط����اء 
وال���ت���ع���ار����س���ات وال���ت���ك���رار غري 
اإلى  �سيوؤدي  وال��ذي  ال�سروري 

رفع م�ستوى جودة البيانات.

فالح  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  معايل  رعى 
بن  تعاون  اتفاقية  توقيع   ، ال�سلمي  اهلل  رج��اء  بن 
اجلامعة واملوؤ�س�سة اخلريية لرعاية الأيتام )اإخاء( 

فرع ع�سري. 
وم���ث���ل اجل��ام��ع��ة يف ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة وك��ي��ل 
اجل��ام��ع��ة ل��اأع��م��ال والق��ت�����س��اد امل���ع���ريف الأ���س��ت��اذ 
فيما  احلديثي،  اإبراهيم  بن  عبداللطيف  الدكتور 
م�ست�سار  الأي��ت��ام  ل��رع��اي��ة  اخل��ريي��ة  املوؤ�س�سة  مثل 
الب�سرية والتنمية الجتماعية،  املوارد  معايل وزير 
الأيتام )اإخاء(  املوؤ�س�سة اخلريية لرعاية  اأمن عام 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة الأ���س��ت��اذ ���س��ال��ح ب��ن خليف 

الدهم�سي، وذلك لتعزيز التعاون بن الطرفن.  
التعاون يف هذه  اأن جمالت  واأو�سح احلديثي   
التفاقية ت�سمل تنظيم الرامج والأن�سطة العلمية 
الإج��راءات  ح�سب  لاأيتام  والرفيهية  والتثقيفية 
املنظمة لذلك لدى الطرفن، والعمل على ت�سهيل 
اإج������راءات ق��ب��ول الأي���ت���ام يف ب��رام��ج ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
والدرا�سات العليا واملتابعة يف ذلك ما بن اأخ�سائيي 
التمكن باملوؤ�س�سة وعمادة القبول والت�سجيل ح�سب 
القواعد املنظمة لذلك لدى العمادة، والتعاون مع 
لتعزيز  للجامعة  التابع  والإر���س��اد  التوجيه  مركز 
كذلك  الأيتام،  لدى  والجتماعي  النف�سي  اجلانب 

تعاون  اتفاقية  توقع  الجامعة 
لرعاية  الخيرية  المؤسسة  مع 

األيتام )إخاء( بعسير 
من  للموهوبن  والرعاية  الدعم  اجلامعة  تقدمي 
ت�سرف  التي  الطابية  الأن�سطة  جم��ال  يف  الأي��ت��ام 
ذلك  ينظم  ما  ح�سب  الطاب  �سوؤون  عمادة  عليها 
ال�����دورات التدريبية  ت��ق��دمي  ل��دي��ه��ا، وال��ع��م��ل ع��ل��ى 
وال��رام��ج وور����س العمل يف جم��ال ري���ادة الأع��م��ال 
بالتعاون مع مركز املوهبة والإبداع وريادة الأعمال 
ب��اجل��ام��ع��ة، ومت��ك��ن الأي���ت���ام م���ن ال���س��ت��ف��ادة من 
خدمات امل�ست�سفى اجلامعي وعيادات الأ�سنان ح�سب 
ال��ق��واع��د امل��ن��ظ��م��ة ل��ذل��ك ل���دى اجل��ام��ع��ة، اإ���س��اف��ة 
مرافق  من  اجلامعة  اإمكانيات  من  ال�ستفادة  اإل��ى 

ومن�ساآت وخدمات.
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رئيس الجامعة يبحث مع مدير عام طرق عسير 
شبكة طرق المدينة الجامعية بالفرعاء

متخصصا  تدريبيا  برنامجا  تنفذ  الجامعة  وكالة 
)MAXIMO( على نظام

مجلس الجامعة  يعقد اجتماعه السادس للعام 
1442هـ ويقر إعادة الهيكلة

رئيس الجامعة يصدر قرارا إداريا 
بإنشاء »وحدة كفاءة اإلنفاق«

ا���س��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج��اء 
ب��امل��دي��ن��ة  ال�����س��ل��م��ي يف م��ك��ت��ب��ه  اهلل 
اجل��ام��ع��ي��ة ب��اأب��ه��ا م��دي��ر ع���ام ف��رع 
وزارة النقل مبنطقة ع�سري املعن 
علي  بن  عبداهلل  املهند�س  م��وؤخ��ًرا 

الغامدي.
وح�������س���ر ال����ل����ق����اء م�����س��ت�����س��ار 

التعليم،  وزي��ر  معايل  ع��ن  نيابًة 
راأ��������س م���ع���ايل رئ���ي�������س اجل��ام��ع��ة  
رج��اء  ب��ن  فالح  الدكتور  الأ���س��ت��اذ 
ال�ساد�س  الج��ت��م��اع  ال�سلمي  اهلل 
اجلامعي  للعام  اجلامعة  ملجل�س 
بتقنية  ع��ق��د  وال������ذي  1442ه���������، 
الت���������س����ال ع����ن ب����ع����د، ب��ح�����س��ور 
الأم�������ن ال����ع����ام مل��ج��ل�����س ����س���وؤون 
اجل��ام��ع��ات ال��دك��ت��ور حم��م��د بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����س��ال��ح، واأع�����س��اء 

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

الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  معايل  اأ�سدر 
��ا يق�سي  فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي قراًرا اإداريًّ
الإنفاق(،  كفاءة  )وح��دة  مب�سمى  وح��دة  باإن�ساء 
ترتبط بوكيل اجلامعة؛ وذلك لتمكن وحدات 
اجل��ام��ع��ة م���ن ال��ت��م��ي��ز يف ك���ف���اءة الإن���ف���اق من 
خال و�سع ال�سيا�سات الازمة ومناذج تقدمي 
اخل���دم���ة، واإي����ج����اد ح��ل��ول ف��ع��ال��ة م��ب��ن��ي��ة على 
البيانات، من خال اإطار عمل موؤ�س�سي ي�سمن 

ا�ستدامة احللول.
واأو���س��ح وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ الدكتور 
تهدف  الوحدة  اأن  البحريي  حامد  بن  حممد 
اإل�����ى الإ����س���ه���ام يف حت��ق��ي��ق ك���ف���اءة الإن����ف����اق يف 
اجل��ام��ع��ة مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع اخل��ط��ط وال��رام��ج 
والقرارات ذات ال�سلة، ومتابعة تنفيذ املبادرات 

والرامج.
واأ�ساف البحريي اأن مهام الوحدة تتمثل 
يف الإ���س��ه��ام يف رف���ع ك��ف��اءة الإن���ف���اق، ودرا���س��ة 
الت�سغيلية  وامل���م���ار����س���ات  الإن����ف����اق  ت��ف��ا���س��ي��ل 
وال��راأ���س��م��ال��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، وحت���دي���د ف��ر���س 
الأنظمة ذات  الإن��ف��اق، واق��راح  حتقيق كفاءة 
ال�سلة بكفاءة الإنفاق، واقراح تعديل املعمول 
النظامية  الإج����راءات  ل�ستكمال  وال��رف��ع  ب��ه، 
قيا�س  م��وؤ���س��رات ومعايري  واع��ت��م��اد  ال��ازم��ة، 
واملنهجيات  الأدوات  وتطوير  الإن��ف��اق،  كفاءة 

ومدير  للم�ساريع  اجلامعة  وكيل 
ع���ام امل�����س��اري��ع يف اجل��ام��ع��ة وق���دم 
م���ع���ايل رئ��ي�����س اجل���ام���ع���ة ال�����س��ك��ر 
الزيارة،  على  الغامدي  للمهند�س 
داعًيا  تكليفه،  مبنا�سبة  هناأه  كما 
ل��ه ب��ال��ت��وف��ي��ق وال�����س��داد يف خدمة 

املنطقة والوطن.
اللقاء مناق�سة  وقد مت خال 

والأ���س��ال��ي��ب ال��ازم��ة ل��رف��ع ق����درات اجلامعة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ك����ف����اءة الإن������ف������اق، وت���ب���ن���ي اأف�����س��ل 
املمار�سات والتطبيقات التقنية، واإعداد تقارير 
ق��ي��ا���س وم��ت��اب��ع��ة ك��ف��اءة الإن���ف���اق يف ال��وح��دة، 
وتر�سيح اجلهة املنا�سبة لتويل تنفيذ املبادرات 

والرامج.
ك���ذل���ك ت�����س��م��ل م���ه���ام ال����وح����دة م��راج��ع��ة 
املبادرات والرامج لتحقيق روؤية اململكة 2030، 
وت�����س��ك��ي��ل ف����رق ع��م��ل داخ����ل ال���وح���دة ل��درا���س��ة 
ت��ف��ا���س��ي��ل الإن����ف����اق وامل���م���ار����س���ات ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة 
والراأ�سمالية، وعقد لقاءات وندوات وموؤمترات 
حتقيق  جم��ال  يف  متخ�س�سة  تدريبية  ودورات 
كفاءة الإنفاق، وال�ستعانة بخراء وم�ست�سارين 
وبيوت خرة ذات كفاءة متميزة، وعقد �سراكات 
ذات  احلكومية  الأج��ه��زة  مع  تعاون  واتفاقيات 
ال���ع���اق���ة، واإع�������داد درا�����س����ات وب���ح���وث ع��ل��م��ي��ة، 
جم��الت  يف  وفنية  اإداري����ة  ا�ست�سارات  وت��ق��دمي 
حت��ق��ي��ق ك��ف��اءة الإن���ف���اق، اإ���س��اف��ة اإل����ى ت�سجيع 
التميز يف كفاءة  اإدارات ووح��دات اجلامعة على 

الإنفاق.
اإيجابية  نتائج  حققت  اجل��ام��ع��ة  اأن  ي��ذك��ر 
ع��دد  م��ن خ���ال  والإن���ف���اق  الت�سغيل  ك��ف��اءة  يف 
هذه  اإن�ساء  وياأتي  واملمار�سات،  الإج���راءات  من 

الوحدة لتعزيز الدور يف هذا الجتاه.

امل�������س���روع���ات امل�������س���رك���ة و���س��ب��ك��ة 
الطرق التي تربط م�سروع املدينة 
اجلامعية بالفرعاء وخطة حتقيق 
ت���وج���ي���ه���ات ال���ق���ي���ادة وت��وج��ي��ه��ات 
���س��م��و اأم����ري امل��ن��ط��ق��ة ل��ت��ذل��ي��ل كل 
اجلهات  بن  والتكامل  ال�سعوبات 

احلكومية.

ًً

والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون 
ووكيلها للدرا�سات العليا والبحث 
املجل�س  -اأم�����ن  امل��ك��ل��ف  ال��ع��ل��م��ي 
امل��ك��ل��ف- الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور �سعد 
املجل�س  اأن  دعجم  بن  بن حممد 
ن��اق�����س ع������دًدا م���ن امل��و���س��وع��ات 
وات�����خ�����ذ ح���ي���ال���ه���ا ال���ت���و����س���ي���ات 

الازمة.
م��ن  اأن  دع����ج����م  واأ��������س�������اف 
املجل�س  اتخذها  التي  التو�سيات 
م�سروع  على  باملوافقة  التو�سية 
اإع���������ادة ه��ي��ك��ل��ة اجل���ام���ع���ة ال��ت��ي 

عدد  ب��اإن�����س��اء  التو�سية  ت�سمنت 
من الكليات والأق�سام العلمية يف 
والرفع  تهامة  فرع  ويف  اجلامعة 
ب�������س���اأن���ه���ا اإل�������ى جم���ل�������س �����س����وؤون 
باملوافقة  والتو�سية  اجلامعات، 
نظم  يف  املاج�ستري  برنامج  على 
امل���ع���ل���وم���ات الإداري����������ة )م���دف���وع 
املعلومات  نظم  بق�سم  ال��ر���س��وم( 
اإ�سافة  الأع��م��ال،  بكلية  الإداري���ة 
حترير  هيئة  ت�سكيل  اإع����ادة  اإل���ى 
جم����ل����ة اجل����ام����ع����ة ل����ل����درا�����س����ات 

اللغوية. 

�سهد وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
حم��م��د ب���ن ح���ام���د ال���ب���ح���ريي ان��ط��اق 
نظام  ع��ل��ى  متخ�س�س  ت��دري��ب��ي  ب��رن��ام��ج 
واإدارة  ال�����س��ي��ان��ة  اأن��ظ��م��ة  يف   MAXIMO
اأو���س��ح البحريي  امل��راف��ق، وخ��ال اللقاء 
اأحدث  توفري  على  حري�سة  اجلامعة  اأن 
ال���رام���ج ال���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا ال���رف���ع من 
الإنتاجية،  وزي��ادة  العمل  كفاءة  م�ستوى 
املمار�سات  اأف�����س��ل  تطبيق  على  وال��ع��م��ل 
ل��ت��ح�����س��ن ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل حت��ق��ي��ًق��ا ل��روؤي��ة 

اململكة 2030م.
اإدارة ال�سوؤون  من جانبه ذكر مدير 
 MAXIMO الهند�سية مدير م�سروع نظام
اآل  جابر  ب��ن  م�سعل  املهند�س  باجلامعة 
���س��رمي، اأن م��ك��ون��ات ال��ن��ظ��ام ت��خ��دم ع��دة 
واإدارة  العمل  اإدارة  جم��ال  يف  تطبيقات 
وامل���خ���زون  امل�����س��ري��ات  واإدارة  الأ����س���ول 
واأو�سح  العقود،  واإدارة  اخلدمات  واإدارة 
اأن النظام له فوائد عدة منها اأنه ي�ساهم 
اأع��م��ال  ال���س��ت��ث��م��ار يف  ك��ف��اءة  يف حت�سن 
ال�����س��ي��ان��ة م��ن خ���ال احل���د م��ن انقطاع 

الأع���ط���ال ال��رئ��ي�����س��ة وان��ق��ط��اع اخل��دم��ة 
وزيادة الرقابة والتحكم وتقليل احتمالية 
ال��رن��ام��ج  اأن  ل��ل��خ��ط��ر، ك��م��ا  ال��ت��ع��ر���س 
الت�سغيلية  ال��ك��ف��اءة  حت�سن  يف  ي�����س��اع��د 

ًًً

اأف�سل  امل��وارد ب�سكل  ا�ستخدام  من خال 
امل��واد  تاأمن  وحت�سن  الإنتاجية  وزي���ادة 
املطلوبة لأعمال ال�سيانة، وكذلك تقليل 

حجم الأن�سطة والأعمال الإدارية.

السعودية  الجامعات  الجامعة:تحقيق  رئيس 
المركز األول عربيا والـ17 عالميا في نشر أبحاث 

كورونا تجسيد الهتمام القيادة الرشيدة

على  الرشيدة  القيادة  يشكر  الجامعة  رئيس 
دور  ويثمن  الثاني  للفصل  الدراسة  آلية  إقرار 

وزارة التعليم
رف�����ع م����ع����ايل رئ���ي�������س اجل���ام���ع���ة 
رج��اء  ب��ن  فالح  الدكتور  الأ���س��ت��اذ 
عن  ون��ي��اب��ة  با�سمه  ال�سلمي  اهلل 
م��ن�����س��وب��ي وم��ن�����س��وب��ات اجل��ام��ع��ة 
اإلى مقام خادم  ال�سكر والمتنان 
احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان 
العهد  ويل  واإل��ى  عبدالعزيز  بن 
الأم�����ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي 

الأم������ري حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان بن 
على  اهلل-  -حفظهما  عبدالعزيز 
با�ستمرار  ال��ك��رمي��ة  التوجيهات 
الأ���س��ب��وع  اإل����ى  ُب��ع��د  ع��ن  التعليم 
والآل��ي��ة  ال��ث��اين  للف�سل  العا�سر 

التي متت املوافقة عليها.
وزارة  دور  ال�سلمي  ثمن  كما 
التعليم وجهودها يف دعم العملية 

الآلية  اأن هذه  التعليمية، موؤكًدا 
ال����ت����ي ت�����س��م��ن��ت��ه��ا ال��ت��وج��ي��ه��ات 
ال����ك����رمي����ة »حت�����ق�����ق ال�������س���ام���ة 
التعليم  م�سرية  وتدعم  للجميع، 

يف ظل جائحة كورونا«.

رف�����ع م���ع���ايل رئ���ي�������س اجل��ام��ع��ة 
رجاء  بن  فالح  الدكتور  الأ�ستاذ 
اهلل ال�����س��ل��م��ي ���س��ك��ره وت��ق��دي��ره 
خلادم احلرمن ال�سريفن امللك 
حفظه  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �سلمان 
امل��ل��ك��ي  ال�����س��م��و  اهلل ول�����س��اح��ب 
الأم�����ري حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان بن 
حفظه  العهد  ويل  العزيز  عبد 
امل�ستمر  اه��ت��م��ام��ه��م��ا  ع��ل��ى  اهلل 
ودع���م���ه���م���ا امل���ت���وا����س���ل ل��ق��ط��اع 
ال��ت��ع��ل��ي��م واجل����ام����ع����ات، م��ن��وًه��ا 
ومعايل  التعليم  وزارة  باهتمام 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  التعليم  وزي��ر 

حمد بن حممد اآل ال�سيخ.
ونوه معايل رئي�س اجلامعة 

مبا حققته اجلامعات ال�سعودية 
منها  ي��اأت��ي  كبرية  منجزات  م��ن 

الأول  امل���رك���ز  اإح����رازه����ا 
ع��رب��ًي��ا وال���� 17 ع��امل��ًي��ا يف 

ن�سر اأبحاث كورونا.
واأ������س�����اف ال�����س��ل��م��ي 
يج�سد  امل��ن��ج��ز  ه����ذا  اأن 
اجلامعات  ب��ه  تتميز  م��ا 
ال�����س��ع��ودي��ة م��ن ك��ف��اءات 
ع��ل��م��ي��ة وب���ح���ث���ي���ة وم���ن 
يف  �ساهمت  حتتية  بنية 
���س��ن��اع��ة ه����ذا الإجن������از، 
ت���ق���دمي  اأن  م�������س���ي���ًف���ا 
ما  ال�سعودية  اجلامعات 
اأبحاث  من   83.4 ن�سبته 

اإل��ى  يدعو  اأم��ر  باململكة  ك��ورون��ا 
الفخر.
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رئيس الجامعة يفتتح المقر الجديد لمركز ذوي 
اإلعاقة ويوجه بتعزيز الجهود لخدمتهم

 رئيس الجامعة يتسلم سجّل  معرض 
الوطن بريشة الفن االفتراضي

وج��ه م��ع��ايل رئي�س اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال�سلمي،  اهلل  رج��اء  ب��ن  فالح  الدكتور 
مبزيد من الهتمام وتقدمي اخلدمات 
ل��ط��اب اجل��ام��ع��ة م��ن ذوي الإع���اق���ة، 

وتعزيز اجلهود يف هذا الجتاه.
ج�����اء ذل�����ك خ�����ال اف���ت���ت���اح م��ع��ال��ي��ه  
الإع���اق���ة بعمادة  م��رك��ز ذوي  مل��ق��ر  م���وؤخ���راً 
����س���وؤون  ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ب��اأب��ه��ا، حيث 
للمقر على  ف���ور و���س��ول��ه  ال�����س��ل��م��ي  اط��ل��ع 
ذوي  لفئة  املتاحة  والإمكانيات  التجهيزات 

فالح  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  معايل  ت�سلم 
من  ن�سخة  م��وؤخ��ًرا  مبكتبه  ال�سلمي  اهلل  رج���اء  ب��ن 
ال�����س��ج��ل ال��ت��وث��ي��ق��ي مل��ع��ر���س »ال���وط���ن ب��ري�����س��ة الفن 
الفرا�سي« من امل�سرف على وحدة اأبحاث ودرا�سات 
على  وامل�����س��رف  ع�سري،  مبنطقة  ال��ع��م��راين  ال���راث 

املعر�س، الدكتور علي بن عبد اهلل مرزوق.
واأو�����س����ح م�����رزوق اأن ال�����س��ج��ل ال��ت��وث��ي��ق��ي ج��اء 
الت�سكيلي  امل��ع��ر���س  مل��ح��ت��وى  ك��ر���س��د  �سفحة   44 يف 
الف��را���س��ي ال����ذي د���س��ن��ه م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

ال�ت�سعن  الوطني  باليوم  اجلامعة  احتفالت  �سمن 
ال�سعودين،  والفنانات  الفنانن  من  عدد  مب�ساركة 
���س��رف م��ن دول ع��رب��ي��ة، و�سم  اإل���ى �سيوف  اإ���س��اف��ة 
اأكر من 30 لوحة ت�سكيلية ت�ستح�سر الوطن وفق 
�سكره  م��ق��دًم��ا  خمتلفة،  فنية  واجت���اه���ات  اأ���س��ال��ي��ب 
ال�سجل  بطباعة  وج��ه  ال��ذي  اجلامعة  رئي�س  ملعايل 

ليكون يف متناول املهتمن والباحثن.

يف  وم�ساهمتها  فاعليتها  وم���دى  الإع��اق��ة 
اجل��ام��ع��ة،  يف  العلمية  م�سريتهم  تي�سري 
توفري  يف  امل��رك��ز  من�سوبي  بجهود  م�سيًدا 
والطالبات  الطاب  يخدم  ما  كل  وتقدمي 

من ذوي الإعاقة. 
ف��ي��م��ا رح���ب امل�����س��رف ع��ل��ى م��رك��ز ذوي 
الإعاقة الدكتور عامر بن علي جعفر مبعايل 
لل�سوؤون  اجلامعة  ووك��ي��ل  اجل��ام��ع��ة،  رئي�س 
التعليمية والأكادميية الأ�ستاذ الدكتور �سعد 
الطاب  ���س��وؤون  وعميد  دع��ج��م،  حممد  ب��ن 

اآل ع�سيد،  م��ن�����س��ور  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 
م�سيًدا بت�سافر اجلهود ودعم اإدارة اجلامعة 
للمركز واأن�����س��ط��ت��ه، م��ق��دًم��ا خ���ال اجل��ول��ة 
التي  والتجهيزات  اخل��دم��ات  لأب���رز  ��ا  ع��ر���سً

نفذها املركز واأ�سرف عليها. 
بعد ذلك اجتمع معايل رئي�س اجلامعة 
بعدد من الطاب ذوي الإعاقة للحديث عن 
م�سريتهم العلمية يف اجلامعة والحتياجات 
املتوافرة وكذلك التي يجب توفريها، وذلك 

بح�سور جهات الخت�سا�س.

اليوم  بمناسبة  اإلنسانية  العلوم  كلية  ندوة  يرعى  الجامعة  رئيس 
العالمي للغة العربية 2020

اأك�������د م����ع����ايل رئ���ي�������س اجل���ام���ع���ة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور فالح ب��ن رج��اء 
اهلل ال�سلمي، عمل اجلامعة �سمن 
وح��دة  دور  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  خططها 
للناطقن  العربية  اللغة  تعليم 
بغريها، وذلك بهدف تعزيز اللغة 
العربية لدى طابها ومن�سوبيها 

الناطقن بغريها. 
جاء ذلك خال رعاية معاليه 
الندوة العلمية الإلكرونية التي 
الإن�سانية  ال��ع��ل��وم  كلية  نظمتها 
مم��ث��ل��ة يف ق�����س��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة   ، واآداب��ه��ا 
وح�سرها  2020م،  العربية  للغة 
اأكر من 500 �سخ�س؛ حيث وجه 
ال�سلمي �سكره للكلية وق�سم اللغة 
واآدابها على تنظيم هذه  العربية 
احلكومة  بجهود  م�سيًدا  الندوة، 
اللغة  خ��دم��ة  �سبيل  يف  الر�سيدة 
العربية حمليًّا وعامليًّا عر اإن�ساء 
ال���ك���ل���ي���ات وامل���ع���اه���د وال���ك���را����س���ي 
من  ول��ع��ل  املتخ�س�سة،  البحثية 
اآخ����ر واأه����م ت��ل��ك اجل��ه��ود اإن�����س��اء 
للغة  العاملي  �سلمان  امللك  جممع 

العربية. 
العلوم  كلية  كما رحب عميد 
الإن�����س��ان��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال����دك����ت����ور ي���ح���ي���ى ب�����ن ع���ب���داهلل 
ال�سريف يف بداية الندوة مبعايل 
رئي�س اجلامعة، مثمًنا له رعايته 
باللغة  واهتمامه  ودعمه  للندوة 
الكلية،  منا�سط  وجميع  العربية 
م��ق��دًم��ا ���س��ك��ره حل�����س��ور ال��ن��دوة 
ملحة  وم��ق��دًم��ا  فيها،  وامل�����س��ارك��ن 
العربية  للغة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ع��ن 

وتر�سيخها  بها  العتزاز  واأهمية 
لدى الأجيال القادمة. 

اأوراق   4 الندوة  ناق�ست  فيما 
اأع�ساء  من  نخبة  قدمها  علمية 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س ب��ق�����س��م ال��ل��غ��ة 
الأ�ستاذ  ب��داأه��ا  واآداب��ه��ا،  العربية 
احل�سامي  عبداحلميد  ال��دك��ت��ور 
»حت��ولت  مو�سوع  عن  باحلديث 
ال����ل����غ����ة وف����اع����ل����ي����ة ال���ت���ق���ن���ي���ة يف 
والذي  للطفل«،  املوجه  اخلطاب 
اأ�����س����ار خ����ال ح��دي��ث��ه ع��ن��ه اإل���ى 
الع�سر  حت���ولت  يف  التقنية  دور 
ال��ت��ق��ن��ي��ة  اأن  م����وؤك����ًدا  وامل���ع���رف���ة، 
اأ�سبحت خياًرا ل بد منه يف حياة 
ا خال حديثه  الطفل، لفًتا اأي�سً
اق��رن  التعليمي  امل�سهد  اأن  اإل��ى 
اأ�سبحت عامًا يف  التي  بالتقنية 

التعليم واملعرفة. 
كذلك ناق�س الأ�ستاذ الدكتور 
ع����ب����دال����رح����م����ن امل���ح�������س���ن���ي م��ن 
خ���ال ورق��ت��ه ال��ع��ل��م��ي��ة م��و���س��وع 
اإل��ى  الرقمي  م��ن  الأدب���ي  »الن�س 
اأ�سئلة  ال�سطناعي«  الذكاء  اأدب 
الأك��ادمي��ي��ة،  وامل�سوؤولية  املرحلة 
وت��ن��اول يف ال��ورق��ة م��دى ال��ق��درة 
ع��ل��ى ت��ع��ري��ب امل��ح��ت��وى ال��رق��م��ي 
اإل��ى  على �سبكة الإن��رن��ت، لف��ًت��ا 
ت���ق���دم ال����ع����امل يف ط�����رق ال��ت��ع��ل��م 
�ستى  يف  التقنية  على  واع��ت��م��اده 
اأن  جم�������الت احل�����ي�����اة، م������وؤك������ًدا 
ال���درا����س���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة ت�����س��ري اإل���ى 
����ا  حت�����ول ال���ع���ل���م حت������وًل اإل����زام����يًّ
للتقنية مما ي�ستوجب تفعيل دور 

اللغة العربية تقنيًّا. 
وح���������ول م����و�����س����وع ت���ع���ري���ب 

��ا قدمت  امل��ح��ت��وى ال��رق��م��ي اأي�����سً
ال����دك����ت����ورة ����س���ه���ري ال��ق��ح��ط��اين 
ورقة علمية بعنوان »دور املجامع 
اللغوية يف التقارب العلمي« والتي 
اأكدت من خالها على اأهمية دور 
امل�سطلحات  تقريب  يف  امل��ج��ام��ع 
واحل�����س��اري��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ة  العلمية 
دور  اأهمية  اإل��ى  لفتة  وتعريبها، 
الثوابت  ت�سكيل  ا يف  اأي�سً املجامع 
امل�����س��رك��ة ب�����س��ف��ة ال��ل��غ��ة اإح����دى 
حياة  ب��اأمن��اط  املتعلقة  ال��ث��واب��ت 

الإن�سان. 
ك��ذل��ك ق���دم ال��دك��ت��ور يحيى 
والتي  الندوة  اأوراق  اآخر  اللتيني 
ت��ن��اول��ت ع���ن���وان »روؤي������ة ج��دي��دة 
ل��ل��م��ج��ام��ع ال��ل��غ��وي��ة«، واأك�����د من 
لن  اللغوية  امل��ج��ام��ع  اأن  خالها 
تعود اإطاًقا اإلى الع�سور ال�سابقة 
لفًتا  ح�سورها،  تعزيز  �سبيل  يف 
اأن ال��ل��غ��ة ت�����س��ت��ط��ي��ع ت��ع��زي��ز  اإل����ى 
ذل���ك م��ن خ���ال ح�����س��وره��ا عر 
ال���و����س���ائ���ط ال���رق���م���ي���ة وت���غ���ذي���ة 
املحتوى الرقمي، لت�سهم بذلك يف 
وا�ستخداماتها  ح�سورها  تعزيز 
والعلوم،  املجالت  من  العديد  يف 
م����وؤك����ًدا اأه���م���ي���ة دق����ة ال��رج��م��ة 
احلديثة  الرامج  تفتقدها  التي 
التي يجب على جمامع  والأدوار 

اللغة تقدميها. 
واخ������ت������ت������م������ت ال�������ن�������دوة 
بالإجابة على اأ�سئلة احل�سور 
متحورت  والتي  ومناق�ستها، 
ال��و���س��ائ��ل  ت��ف��ع��ي��ل دور  ح���ول 
اللغة  وتعزيز  لدعم  التقنية 

العربية عامليًّا وحمليًّا.



أخبار الجامعةاألحد11 جمادى اآلخر 1442 - 24 يناير 2021

السلمي:
انتقلنا إلى مرحلة جودة التعلم اإللكتروني وتعزيز الممارسات

رئيس الجامعة يكرم الفائزين في برامج مؤسسة مسك الخيرية ونزاهة 

اأ����������س���������درت ع�������م�������ادة ال���ت���ع���ل���م 
تقريًرا  باجلامعة  الإل��ك��روين 
ب��ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي 
ب��ع��د خ���ال الف�سل  مت���ت ع���ن 
 60 لنحو  1442ه����،  للعام  الأول 
األف طالب وطالبة يف خمتلف 
اجلامعة  وم��ق��رات  تخ�س�سات 
منطقة  وحم���اف���ظ���ات  اأب���ه���ا  يف 

ع�سري. 
واأو���������س��������ح م�����ع�����ايل رئ���ي�������س 
فالح  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة 
بن رجاء اهلل ال�سلمي اأن اجلهود 
ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ق��ي��ادت��ن��ا 
ل��ت��وف��ري  اهلل  اأي����ده����ا  احل��ك��ي��م��ة 
خال  املميزة  التعليمية  البيئة 
اأث���م���رت الكثري  ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا 
من املنجزات املهمة، منوًها بدور 
املتابعة امل�ستمرة والدعم من قبل 
لذلك  ك��ان  حيث  التعليم  وزارة 

الأثر الكبري يف النجاح.
واأ��������س�������اف ال�������س���ل���م���ي »ه�����ذا 
التعلم  عمل  يف  ال��وا���س��ح  التميز 
خالد  امللك  بجامعة  الإلكروين 
عملها  م�����س��ت��وى  يعك�سه  وال����ذي 
1442ه�����  الأول  ال��ف�����س��ل   خ����ال 
م�����س��رف مب��ا يحمله من  من���وذج 
م��ع��ط��ي��ات وا����س���ت���ح���داث اأن��ظ��م��ة 
ه����ي����اأت  ومم�����ار������س�����ات  واأدوات 
العتماد  مرحلة  م��ن  لانتقال 
كنموذج  الإلكروين  التعلم  على 
ب���دي���ل اإل�����ى خ���ي���ار ا���س��رات��ي��ج��ي 
املجرد  العتماد  جت��اوز  فيه  يتم 
يف  اجل���ودة  معايري  توظيف  اإل���ى 

املمار�سة التعليمية«.
اإلى ذلك اأبان وكيل اجلامعة 
لل�سوؤون التعليمية والأكادميية 

الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور ���س��ع��د ب��ن 
حم��م��د ب��ن دع��ج��م اأن اجل��ه��ود 
ال��ب��ن��اءة وامل��م��ي��زة ال��ت��ي ق��ام��ت 
الإل��ك��روين  التعلم  عمادة  بها 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ك��ل��ي��ات وع���دد 
م���ن اجل���ه���ات ت���وؤك���د امل�����س��ت��وى 
التعلم  اإليه  و�سل  ال��ذي  املميز 
الإلكروين يف اجلامعة والذي 
تعليمية  بيئة  ت��وف��ري  ا�ستطاع 
مم��ي��زة خ���ال ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 
للجهود  ح��ت��م��ي��ة  ن��ت��ي��ج��ة  وه����و 
وزارة  م���ن  امل���ب���ذول���ة  ال���ك���ب���رية 
من  كرمية  بتوجيهات  التعليم 

القيادة الر�سيدة حفظها اهلل.
واأو��������س�������ح ع���م���ي���د ال���ت���ع���ل���م 
الدكتور  باجلامعة  الإل��ك��روين 
نايف جبلي اأن العمادة قامت يف 
بالعديد  1442ه����  الأول  الف�سل 
والتي  وامل��ب��ادرات  الأن�سطة  م��ن 
كان لها اأثر بارز يف تعزيز عملية 
التعلم عن بعد وحت�سن جتربة 
اأع�ساء هيئة التدري�س والطاب 
مرنة  تعليمية  جت��رب��ة  وت��وف��ري 
ل�����ذوي الح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���س��ة 
اأع�ساء  ب��ن  التوا�سل  وت�سهيل 
ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري���������س وال����ط����اب 

واجلهات الفنية يف العمادة.
واأ�ساف اأن اجلامعة حر�ست 
على تطبيق معايري جودة التعلم 
الإل������ك������روين وت����وف����ري الأدل�������ة 
الدعم  و�سائل  وجميع  الإر�سادية 
وع����ق����د ال���ع���دي���د م����ن ال��������دورات 
والور�س التدريبية لأع�ساء هيئة 
التدري�س والطاب من اجلن�سن 

عن ُبعد. 
ووف�����ق ت��ق��ري��ر ال���ع���م���ادة بلغ 

�سجلوا  الذين  امل�ستخدمن  عدد 
ع��دد  وب���ل���غ   3179460 ال���دخ���ول 
ال�����س��ع��ب  وع�����دد   1947 امل����ق����ررات 
 2414630 وال��ت��ق��ي��ي��م��ات   14040
 333506 النقا�س  ل��وح��ات  وع���دد 
ف��ي��م��ا ب��ل��غ ع���دد امل��ل��ف��ات ال��ت��ي مت 
ا�ستعرا�سها 67941 وعدد جل�سات 

الف�سول الفرا�سية 152944. 
ال��ف��ن��ي  ال����دع����م  ويف جم�����ال 
الدعم  عمليات  اأن  جبلي  اأو���س��ح 

مبختلف  ع��م��ل��ي��ة   19616 ب��ل��غ��ت 
و���س��ائ��ل ال���دع���م )ه���ات���ف، وات�����س 
من  مبا�سر  اإلكروين،  بريد  اآب، 
 livechat – خال املكتب وعر

.)anydesk
ون�سرت  ال��ع��م��ادة  اأع���دت  كما 
هيئة  لأع�ساء  اإر�ساديا  دليا   41
جمال  ويف  وال��ط��اب،  التدري�س 
ال��ت��دري��ب ن��ف��ذت ال��ع��م��ادة خ��ال 
منها  دورة   29 الأول  ال��ف�����س��ل 

ال��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة  23 لأع�������س���اء 
م��ن اجل��ن�����س��ن ح�����س��ره��ا 11386 
للطاب  دورات  و6  م�����س��ت��ف��ي��ًدا، 

والطالبات ح�سرها 5982. 
التعلم  ع��م��ادة  اأ���س��رف��ت  كما 
الإل�����ك�����روين ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ 27 
ن��������دوة م���ن���وع���ة ب���ل���غ اإج����م����ايل 
 11498 منها  امل�ستفيدين  ع��دد 
يف  ومت  وم�����س��ت��ف��ي��دة،  م�ستفيًدا 
عمادة  الأول من خال  الف�سل 

التعلم الإلكروين تنفيذ 9652 
ا و�سفويا. اختباًرا اإلكرونًيّ

ك���م���ا وا����س���ل���ت ق���ن���اة مت��ك��ن 
ج���ه���وده���ا يف ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ح����ي����ث ب����ل����غ ع����دد 
الف�سل  بداية  منذ  الفيديوهات 
وح��ق��ق��ت   245 الأول  ال���درا����س���ي 
يف  م�������س���اه���دة   186583 ال���ق���ن���اة 
م��رات  ع��دد  وبلغ  �ساعة،   5909.2

الظهور1237804.

كرم معايل رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي 
مبقر املدينة اجلامعية باأبها، الفائزين من عمادة �سوؤون الطاب �سمن 
للعمادة  التابع  نزاهة  نادي  اإلى  اإ�سافة  برامج موؤ�س�سة م�سك اخلريية، 
باململكة  ن��زاه��ة  اأن��دي��ة  م�ستوى  ال��ث��اين على  امل��رك��ز  بعد حتقيقه  ��ا  اأي�����سً

لاأندية املتميزة. 
 وت�سلم معايل الرئي�س خال لقائه بالفائزين درع ال�سكر املقدم من 
قبل موؤ�س�سة م�سك اخلريية، وكذلك درع املركز الثاين الذي حققه نادي 
نزاهة على م�ستوى جامعات اململكة، م�سيًدا بجهود العمادة ومن�سوبيها 

يف عدد من املجالت، اآمًا لهم مزيًدا من التقدم والنجاحات املتميزة. 
ح�سلت   امل��ك��رم��ون،  حققها  التي  امل��ن��ج��زات  بتفا�سيل  يتعلق  وفيما 
اخلريية  م�سك  موؤ�س�سة  ب��رن��ام��ج  �سمن  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  على  اجل��ام��ع��ة 
ال��ط��اب الذين  ال��وظ��ي��ف��ي« وذل���ك يف ع��دد  »ط��ري��ق امل�ستقبل ل��اإع��داد 
نزاهة  اأن��دي��ة  م�ستوى  على  الثاين  املركز  حتقيق  اإل��ى  اإ�سافة  اج��ت��ازوه، 
باململكة لاأندية املتميزة يف اللقاء ال�سنوي الرابع ملن�سوبي اأندية نزاهة 

الذي اأقيم موؤخًرا يف جامعة امللك عبدالعزيز.  
ا تكرمي امل�ساركن من قبل العمادة يف    يذكر اأنه مت خال اللقاء اأي�سً
برنامج »مبادرون«، والوحدة الإعامية بالعمادة نظري جهودها املميزة 

خال الفرة املا�سية. 
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رئيس الجامعة يلتقي المدير العام لمعهد 
اإلدارة العامة بعسير

جمعية  مع  تعاون  اتفاقية  توقع  الجامعة 
المحاسبين اإلداريين بالرياض 

ال��ت��ق��ى م���ع���ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج��اء 
عام  م��دي��ر  م��وؤخ��ًرا،  ال�سلمي  اهلل 
مبنطقة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ع��ه��د 
ع�����س��ري الأ���س��ت��اذ ع��ب��دامل��ح�����س��ن اآل 

م�سيط.
وقد بداأ الجتماع بالرحيب 
ب�������اآل م�������س���ي���ط، ك���م���ا مت ت���ق���دمي 

ل��اأع��م��ال  �سهد وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 
والق���ت�������س���اد امل����ع����ريف الأ����س���ت���اذ 
الدكتور عبداللطيف بن اإبراهيم 
احل���دي���ث���ي ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة 
ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  بقريقر 
بن اجلامعة وجمعية املحا�سبن 
الإداري�����������ن ب���ال���ري���ا����س، وذل����ك 

لتعزيز التعاون بن الطرفن.  
وم���ث���ل اجل���ام���ع���ة يف ت��وق��ي��ع 
الت��ف��اق��ي��ة م��دي��ر م��رك��ز حوكمة 
الدكتور مريع  الأ�ستاذ  ال�سركات 
ال���ه���ب���ا����س، ف��ي��م��ا م���ث���ل ج��م��ع��ي��ة 
امل��ح��ا���س��ب��ن الإداري����������ن رئ��ي�����س 
اآل  جمل�س الإدارة الأ�ستاذ ح�سن 

باح�س. 

رئيس الجامعة يشهد لقاًء لوفد المركز الوطني للتقويم واالعتماد 
األكاديمي مع منسوبي الجامعة

����س���ه���د م����ع����ايل رئ���ي�������س اجل���ام���ع���ة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج��اء 
اهلل ال�����س��ل��م��ي م���وؤخ���ًرا ل���ق���اًء ل��وف��د 
والعتماد  للتقومي  الوطني  املركز 
امل����دي����ر  الأك��������ادمي��������ي مم�����ث�����ًا يف 
�سهيل  الدكتور  للمركز  التنفيذي 
علوم  برامج  اإدارة  ومدير  باجّمال 
الدكتور  احلا�سب  وعلوم  الهند�سة 
اإدارة عمليات  بندر اخليال، ومدير 
ال�سميت،  �سالح  الأ�ستاذ  العتماد 

مع من�سوبي ومن�سوبات اجلامعة.
مناق�سة  اللقاء  خ��ال  وج��رى 
املتقدمة  الرامج  م�ستجدات  اآخ��ر 
ل���اع���ت���م���اد ب���اجل���ام���ع���ة، ك���م���ا ق���دم 
الوطني  للمركز  التنفيذي  امل��دي��ر 
ل��ل��ت��ق��ومي والع���ت���م���اد الأك����ادمي����ي 
التطورات  واآخ��ر  املركز  عن  ا  عر�سً
واأهم امل�ساريع امل�ستقبلية لاعتماد 
وذل����ك بح�سور  وامل��ح��ل��ي،  ال����دويل 
ع���دد م��ن ع��م��داء ووك����اء الكليات 
للتطوير واجلودة وروؤ�ساء الأق�سام 
امل��ت��ق��دم��ة ل��اع��ت��م��اد الأك����ادمي����ي، 
وجرت مناق�سة عدد من املو�سوعات 

املتعلقة بالعتماد.

من جهته اأو�سح وكيل اجلامعة 
مرزن  الدكتور  واجل���ودة  للتطوير 
ي��اأت��ي  ال��ل��ق��اء  اأن ه����ذا  ال�����س��ه��راين 
���س��م��ن ج���ه���ود ال����وك����ال����ة وع���م���ادة 
ال���ت���ط���وي���ر الأك������ادمي������ي واجل������ودة 
مل����وا�����س����ل����ة ال����ع����م����ل ع����ل����ى حت��ق��ي��ق 
جلميع  وال����دويل  املحلي  الع��ت��م��اد 
ال����رام����ج الأك���ادمي���ي���ة ب��اجل��ام��ع��ة 
م���ن خ���ال خ��ط��ة زم��ن��ي��ة حم���ددة، 
اأن  اإل��ى  اأن اجلامعة تتطلع  م��وؤك��ًدا 
الأكادميية  براجمها  جميع  تكون 

معتمدة بنهاية عام 2022م.

بخدمات  للتعريف  مرئي  عر�س 
مركز  طريق  ع��ن  املقدمة  املعهد 
الأعمال، فيما متحورت املناق�سات 
ح��������ول م����و�����س����وع����ي ال����ت����دري����ب 
م�ساركة  ومناق�سة  وال�����س��راك��ات، 
اجل���ام���ع���ة يف ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ب��امل��ع��ه��د، اإ���س��اف��ة اإل��ى 
اله�����ت�����م�����ام ب����ت����دري����ب اجل����ان����ب 

 واأو�سح الهبا�س اأن جمالت 
ه������ذه الت����ف����اق����ي����ة ت�������س���م���ل دف���ع 
ال����ت����ع����اون يف جم���ال  وت�����س��ج��ي��ع 
املحا�سرات والندوات والفعاليات 
املهني  التطوير  اإلى  تهدف  التي 
املتبعة  لاأنظمة  وفقا  والعلمي 
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، 
وتبادل خرات العمل واملعلومات 
ب����ن ال����ط����رف����ن ح����ي����ال اإع�������داد 
واملحا�سرات  للندوات  املوا�سيع 
والج�����ت�����م�����اع�����ات، وال����ت����وا�����س����ل 
ل���ت���ح���ق���ي���ق م���ت���ط���ل���ب���ات ال�������س���وق 
املهنية  ال���ت���ج���ارب  م�����س��ارك��ة  م���ع 
وال��دع��وة  والت�سجيع  امل��ت��ق��دم��ة، 
اإل������ى اإت����اح����ة ال���ف���ر����س���ة جل��م��ي��ع 

ال��ن�����س��ائ��ي ب���اجل���ام���ع���ة، وت�����س��ه��ي��ل 
ت�����دري�����ب م���ن�������س���وب���ي اجل���ام���ع���ة، 
واإمكانية اإقامة �سراكة بن معهد 
البحوث  ومعهد  ال��ع��ام��ة  الإدارة 

والدرا�سات ال�ست�سارية.
اللقاء عدد من وكاء  ح�سر 
وعمداء اجلامعة وم�سوؤويل معهد 

الإدارة العامة مبنطقة ع�سري.
حل�سور  ال�����س��ل��ة  ذات  الأط�����راف 
املوؤمترات والندوات التي يعقدها 
اأحد طريف هذه التفاقية، ف�سًا 
ع����ن امل�������س���ارك���ة يف الح���ت���ف���الت 
ينظمها  التي  املهنية  واملنا�سبات 

كل طرف. 
اإ����س���اف���ة اإل������ى ذل�����ك ت�����س��ع��ى 
الزيارات  ت�سجيع  اإلى  التفاقية 
والباحثن  املهنين  بن  البينية 
اخل��رات  لتبادل  واملتخ�س�سن 
وامل��ع��ل��وم��ات م��ن ك��ا الطرفن، 
والت�ساور،  امل��ح��ا���س��رات،  واإل��ق��اء 
وت��ب��ادل  التن�سيق،  ك��ف��اءة  ورف���ع 

الزيارات العلمية واملهنية. 

أخبار الجامعة
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الجامعة تنشئ »وحدة تحليل بيانات التعلم« 
لمتابعة وتطوير العملية التعليمية 

شؤون الطالب بالجامعة تنظم 
معسكرا كشفيا افتراضيا على 

مستوى المملكة

رفيدة  بأحد  الجامعة  وآداب  علوم  طالبات 
في  العربية  إلى  مقال   400 يترجمن 

»ويكيبيديا«

صندوق  إدارة  في  دائمة  لجان  ثالث 
الطالب بالجامعة

الجامعة  كأس  يسلم  البحيري 
الفروسية  نادي  سباق  في  للفائز 

42 للموسم 20 / 21
ن���ي���اب���ة ع����ن م���ع���ايل رئ���ي�������س اجل��ام��ع��ة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل 
الأ�ستاذ  اجلامعة  وكيل  �سّلم  ال�سلمي 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن ح��ام��د البحريي 
كاأ�س اجلامعة خال حفل �سباق نادي 
الذي   21  /  20 للمو�سم   42 الفرو�سية 
اأقيم مبيدان الفرو�سية باجلنادرية يف 
اجلواد  بالكاأ�س  وف��از  الريا�س،  مدينة 
»�����س����وؤدد« ل��ل��م��ال��ك الأم�����ري ف��ي�����س��ل بن 
خالد بن عبدالعزيز، واخليال اإليك�س�س 

مورينو، واملدرب عبداهلل م�سرف.   
ك��م��ا ف���از ب��امل��راك��ز ال��ت��ال��ي��ة لكاأ�س 
اجلامعة اجلواد جلباب لأبناء �سليمان 
حم���م���د ب����ن زع�����ري وامل��������درب ع���ب���داهلل 

اأ�����س����در م���ع���ايل رئ���ي�������س اجل��ام��ع��ة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج��اء 
باإن�ساء  ق���راًرا  م��وؤخ��ًرا  ال�سلمي  اهلل 
وح��������دة حت���ل���ي���ل ب����ي����ان����ات ال��ت��ع��ل��م 
وال���ت���ي ���س��رت��ب��ط ب��ع��م��ادة ال��ت��ع��ل��م 
يف  للم�ساهمة  وذل��ك  الإل��ك��روين، 
�سلوك  وفهم  التعلم  بيانات  حتليل 
الإلكرونية  الأنظمة  وبناء  املتعلم 
لتح�سن بيئة التعلم الإلكروين. 

التعلم  ع��م��ادة  عميد  واأو����س���ح 
الإل����ك����روين ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 
ال��ع��م��ادة حر�ست  اأن  ج��ب��ل��ي  ن��اي��ف 
ع��ل��ى ت���ق���دمي جت���رب���ة ن��وع��ي��ة من 
وتهيئتها  ال��ب��ي��ان��ات  حتليل  خ���ال 
ال����ذك����اء  اأن����ظ����م����ة  وت���ف���ع���ي���ل���ه���ا يف 
ال�سطناعي وتعلم الآلة، موؤكًدا اأن 
وحتلل  جتمع  التي  الأدوات  توافر 
م�ستوى  ح���ول  ال��ب��ي��ان��ات  وت��ق��ي�����س 

ممثلة  باجلامعة  الطاب  �سوؤون  عمادة  نظمت 
الأن�����س��ط��ة  ب��وك��ال��ة  الك�سفي  ال��ن�����س��اط  وح���دة  يف 
بعد  عن  ك�سفيًّا  مع�سكًرا  والجتماعية  الثقافية 
على م�ستوى القطاعات الك�سفية باململكة، حيث 
جمعية  مع  بالتعاون  الرنامج  هذا  اإقامة  متت 

الك�سافة العربية ال�سعودية.
وق����د ا���س��ت��م��ل ب���رن���ام���ج امل��ع�����س��ك��ر ال��ك�����س��ف��ي 
قدم  حيث  ك�سفية،  ون��دوة  تدريبية  دورات  على 
ال���دك���ت���ور حم��م��د ق���ائ���د ه������زازي رئ��ي�����س وح���دة 
ن��دوة  بع�سري  التعليم  ب����اإدارة  الك�سفي  الن�ساط 
الك�سفية«،  والأن�سطة  ال��رام��ج  »اإع���داد  بعنوان 
ك��م��ا ق���دم ال��دك��ت��ور م��ن�����س��ور ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن 
الك�سافة  بجمعية  التدريب  اأخ�سائي  ال�سريف 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة دورة ب��ع��ن��وان »ال��ت��ط��وع يف 
حممد  عبداهلل  الأ�ستاذ  وق��دم  الك�سفي«،  العمل 
نيازي م�سرف الن�ساط الك�سفي باملوؤ�س�سة العامة 
للتدريب التقني واملهني دورة بعنوان »الهوايات 

ت��رج��م ع���دد م��ن ط��ال��ب��ات ق�سم 
العلوم  بكلية  الإجنليزية  اللغة 
اإط��ار  يف  رف��ي��دة  ب��اأح��د  والآداب 
م�������س���ارك���ت���ه���ن ����س���م���ن م����ب����ادرة 
يقارب  ما  ن«  دوِّ ويكي  »م�سروع 
400 مقال من اللغة الإجنليزية 
اإلى العربية، وذلك يف املو�سوعة 
بالتعاون  »ويكيبيديا«  العاملية 
مع دارة امللك عبدالعزيز ممثلة 
يف م���رك���ز ال���ت���اري���خ ال�����س��ع��ودي 

الرقمي.
امل��ب��ادرة لاإ�سهام يف  وت��اأت��ي 
رفع عدد املقالت العربية التي 
اإج���م���ايل  م���ن   %13 ت��ت��ج��اوز  ل 

اللغات الأخرى يف املو�سوعة.
واأك�����������دت ع���م���ي���دة ال��ك��ل��ي��ة 
الأ��������س�������ت�������اذة ه��������دى م�������س���ع���ود 
ُن��ف��ذت  امل���ب���ادرة  اأن  ال��ق��ح��ط��اين 
اللغة  ق�سم  ط��ال��ب��ات  مب�ساركة 

الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  معايل  اأ�سدر 
ا بت�سكيل  فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي قراًرا اإداريًّ
اإدارة ���س��ن��دوق الطاب  دائ��م��ة يف  ث��اث جل��ان 
بعمادة �سوؤون الطاب؛ وذلك لتي�سري وت�سريع 
�سندوق  اإدارة  ومعامات  اأع��م��ال  وا�ستقالية 

الطاب املالية. 
واأبان عميد عمادة �سوؤون الطاب باجلامعة 
اللجان  ه���ذه  اأن  ع�سيد  اآل  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 
ت�����س��م��ل جل��ن��ة ف��ت��ح ال���ع���رو����س، وجل��ن��ة فح�س 

العرو�س، وجلنة ال�سراء املبا�سر. 
تطبيق  العرو�س  فتح  جلنة  مهام  و�سملت 
الأح����ك����ام ال��������واردة يف م�����واد ن���ظ���ام امل��ن��اف�����س��ات 
التنفيذية  وال��ائ��ح��ة  احلكومية  وامل�����س��ري��ات 

لنظام املناف�سات وامل�سريات احلكومية. 
ف��ي��م��ا ���س��ت��خ��ت�����س جل��ن��ة ف��ح�����س ال��ع��رو���س 

بفح�س العرو�س املقدمة للجامعة فيما يخ�س 
�سندوق الطاب ودرا�ستها والتاأكد من اكتمال 
جوانبها النظامية ح�سب النظام، والتوجيه مبا 
يحقق الغر�س الذي اأجريت من اأجله املناف�سة 

وفًقا لاأنظمة واللوائح والتعليمات.   
و�سيكون من اأبرز مهام جلنة ال�سراء املبا�سر 
فح�س العرو�س املتعلقة بال�سراء املبا�سر واإعداد 
ال�ساحية  ل�ساحب  ورفعها  الازمة  املحا�سر 

مت�سمنة التو�سيات.

واجل��واد  املتعب،  علي  واخليال  احلمد 
اأفيندار لأبناء حممد بن عاي�س الطيار 
الفهيد واخل��ي��ال ع��ادل  ف��ه��د  وامل����درب 
ال���ف���ري���دي، واجل������واد امل��ق�����س��ب لأب��ن��اء 
بريكان �سلطان البقمي واملدرب ماجد 
ال��ب��ق��م��ي واخل���ي���ال ع���ب���داهلل امل�����س��اع��د، 
ن��واف  للمالك  ال��ب��ي��ان  �سيف  واجل����واد 
العي�سى  العنزي واملدرب عماد  عبداهلل 

واخليال ريان الطوير�س. 

هذه  لإن�ساء  رئي�س  ه��دف  الطاب 
الوحدة. 

واأكد جبلي تركيز اأبرز اأهداف 
الوحدة حول فهم �سلوك املتعلمن 
ومتابعة اأدائهم والتنبوؤ بتح�سيلهم 
ال��درا���س��ي يف وق��ت مبكر ب��ن��اًء على 
يف  وامل�ساعدة  التعلم،  نظام  بيانات 
اإ�سافة  الأك��ادمي��ي،  الأداء  حت�سن 
اإل�������ى ت����ق����دمي خ�����دم�����ات الإر������س�����اد 
لتجنب  مبكر  وق���ت  يف  الأك���ادمي���ي 

التعر يف املقررات. 
اهتمامها  ال���وح���دة  ت���ويل  ك��م��ا 
التعلم،  اإدارة  بيانات نظام  بحوكمة 
وا����س���ت���خ���راج ال���ب���ي���ان���ات وت��ه��ي��ئ��ت��ه��ا 
وب��ن��اء من���اذج ال��ت��ن��ب��وؤ، اإ���س��اف��ة اإل��ى 
تطوير اأنظمة املتابعة على م�ستوى 
اجلامعة  ووكالة  والكليات  الأق�سام 

لل�سوؤون التعليمية والأكادميية. 

اأه���م���ي���ت���ه���ا يف مت��ك��ن  وت�������رز 
الطاب  اأداء  متابعة  م��ن  الكليات 
الإلكرونية  امل��ق��ررات  ��ا يف  اأك��ادمي��يًّ
����ا، وك���ذل���ك متكن  وت��ن��ب��ي��ه��ه��م اآل����يًّ
ال���ط���اب م���ن ال��ت��ح��ك��م ب��ال��ع��م��ل��ي��ة 
لهم  ال��ف��ر���س��ة  واإت���اح���ة  التعليمية 
ل��وح��ة حتكم  اأدائ��ه��م ع��ر  مبتابعة 
خ��ا���س��ة ب��ه��م، وال���و����س���ول ال�����س��ري��ع 
ل��ل��ط��اب امل��ت��ع��ري��ن يف امل���ق���ررات 
الإل��ك��رون��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإل���ى تقدمي 

الإر�ساد الأكادميي. 
التعلم  اإدارة  ن��ظ��ام  اأن  ي��ذك��ر 
)ال��ب��اك ب���ورد( م��ن اأب���رز الأدوات 
التي حفزت اإلى اإن�ساء وحدة حتليل 
بيانات التعلم باعتباره م�سدًرا غنيًّا 
الطاب  بن�ساط  املتعلقة  بالبيانات 

يف بيئة التعلم الإلكروين. 

الك�سفية«.
 140 ال��رن��ام��ج  م��ن  امل�ستفيدين  ع��دد  وب��ل��غ 
الك�سفية  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن  م�����س��ت��ف��ي��ًدا 

باململكة.

واإ���س��راف  بالكلية،  الإجنليزية 
وم���ت���اب���ع���ة ع�����دد م����ن ع�����س��وات 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س م���ن ال��ق�����س��م 
��ا، ���س��اك��رة م��رك��ز ال��ت��اري��خ  اأي�����سً
ال�سعودي الرقمي على تعاونهم 
ال�سعاب  تذليل  يف  وج��ه��وده��م 
اأم�������ام ال���ط���ال���ب���ات امل�������س���ارك���ات، 
م�����س��رية اإل���ى اأن م��ن اأب����رز تلك 
عن   - دورة  تقدميهم  اجل��ه��ود 
ن�سر  ك��ي��ف��ي��ة  ت�����س��م��ن��ت   - ب��ع��د 
املو�سوعة،  يف  امل��ق��الت  ترجمة 
اإدارة  م��ع  التن�سيق  اإل��ى  اإ�سافة 

املو�سوعة.
ك���م���ا ب��ي��ن��ت رئ���ي�������س���ة ق�����س��م 
العلوم  بكلية  الإجنليزية  اللغة 
الأ�ستاذة  رفيدة  باأحد  والآداب 
�سمر اآل النمر اأن املقالت ُن�ِسرت 
بعد اإجازتها وتدقيقها من ِقبل 
باملو�سوعة،  واإداري���ن  حمررين 

ال���ط���ال���ب���ات  اأن  اإل���������ى  لف�����ت�����ة 
ح����ظ����ن ب���ف���ر����س���ة ال����ت����دري����ب 
ل��ل��ع��م��ل ك��م��ن�����س��ق��ات ل��ل��م��ب��ادرة 
ا����س���ت���خ���دام  يف  وم�������س���اع���دت���ه���ن 
مع  والتن�سيق  الرجمة  اأدوات 
رغبة  ا  اأي�سً م��وؤك��دة  املو�سوعة، 
الق�سم يف ال�ستمرار يف التعاون 
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز يف  م���ع دارة 
جم������الت ال���رج���م���ة، اإ����س���اف���ة 
املراحل  امل��ب��ادرة يف  اإل��ى تطوير 

املقبلة.
ال����ط����ال����ب����ات  اأن  ي������ذك������ر 
واأن   356 ع���دده���ن  امل�������س���ارك���ات 
امل�����ب�����ادرة ه���دف���ت اإل������ى اإت���اح���ة 
حياة  كنمط  وتفعيلها  الثقافة 
من خال نقل املعارف والعلوم 
اإل�����ى ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، وت��ع��زي��ز 
مكانة اململكة العربية ال�سعودية 

عاملًيا.

ًً ً

أخبار الجامعة
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 4900 من  أكثر  وثائق  توصل  الجامعة 
خريج وخريجة للفصل األول إلى منازلهم 

 1600 أكثر من  تنهي معالجة  الجامعة 
طلب تحويل داخلي 

12 ألف مستفيد ومستفيدة  أكثر من 
المجتمع  خدمة  عمادة  برامج  من 
بالجامعة خالل الفصل األول 1442هـ 

ت����وا�����س����ل اجل����ام����ع����ة مم���ث���ل���ة يف 
تفعيل  والت�سجيل  القبول  عمادة 
م��ب��ادرت��ه��ا ال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت ال��ع��ام 
بت�سليم  1441ه���  املا�سي  اجلامعي 
واخلريجات يف  وثائق اخلريجن 
اإي�سال وثائق  منازلهم، حيث يتم 
الأول  ال��درا���س��ي  للف�سل  التخرج 
للعام اجلامعي 1442ه� اإلى منازل 

اخلريجن واخلريجات. 
واأو���������س��������ح ع����م����ي����د ال����ق����ب����ول 
وال��ت�����س��ج��ي��ل ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 
اأن����ه �سيتم  ال���ق���رين  ع��ب��دامل��ح�����س��ن 
ت��و���س��ي��ل ال���وث���ائ���ق اإل�����ى ال��ع��ن��وان 

اأنهت عمادة القبول والت�سجيل باجلامعة معاجلة نتائج 
والتي متت  1600 طلب،  لأك��ر من  الداخلي  التحويل 
كلية  )م��ن  الداخلي  للتحويل  وذل��ك  اإل��ك��روين  ب�سكل 
الدرا�سي  اآخ��ر( للف�سل  اإل��ى  اأو من تخ�س�س  اإل��ى كلية 

الثاين من العام اجلامعي 1442ه�. 
واأو������س�����ح ع��م��ي��د ال���ق���ب���ول وال��ت�����س��ج��ي��ل ال���دك���ت���ور 
متت  التحويل  عمليات  جميع  اأن  القرين  عبداملح�سن 
املفا�سلة  متت  اأنها  اإل��ى  لفًتا  كامل،  اإل��ك��روين  ب�سكل 
امل��ع��دلت وع���دد املقاعد  ��ا وف��ق  اإل��ك��رون��يًّ ب��ن الطلبات 
موؤكًدا  باجلامعة،  الكليات  اأق�سام  حددتها  التي  املتاحة 
بن  العدالة  وحتقيق  املو�سوعية  على  العمادة  حر�س 

املتقدمن. 
اأكد القرين حتقيق رغبة ما يقارب 40% من  فيما 
امل��ت��ق��دم��ن ب��ن��اًء ع��ل��ى م��ع��اي��ري امل��ع��دلت وع���دد املقاعد 
ال��ع��م��ادة م��ازال��ت تعمل على  اأن  اإل���ى  امل��ت��اح��ة، م�����س��رًيا 
ا�ستكمال عمليات التحويل اخلارجي والتي �سيتم اإعان 

نتائجها خال الأ�سبوع اجلاري. 
عندها  توقف  التي  امل��ع��دلت  ال��ع��م��ادة  اأعلنت  وق��د 
ال��ت��ح��وي��ل ومي��ك��ن الط����اع عليها م��ن خ���ال ال��راب��ط 
م��وق��ع  اأو   https://cutt.us/TWcDp ال����ت����ايل: 

اجلامعة.

ال��وط��ن��ي ل��ل��خ��ري��ِج ع���ر ال�����س��رك��ة 
الناقلة، وذلك ا�ستكماًل لاتفاقية 

املرمة بن العمادة والناقل. 
واأ�سار القرين اإلى اأن اجلامعة 
و�سيتم  ال��ر���س��وم،  ب��دف��ع  �ستتكفل 
خ���ال ه���ذا ال��ف�����س��ل اإر����س���ال نحو 
درج����ة  خل���ري���ج���ي  وث���ي���ق���ة   3689
وث��ي��ق��ة  و1226  ال���ب���ك���ال���وري���و����س 
خلريجي درجة الدبلوم، لفًتا اإلى 
اأنه باإمكان اخلريجن واخلريجات 
الأ���س��ل من  ط��ب��اع��ة ن�سخة ط��ب��ق 
ال���وث���ي���ق���ة وال�������س���ج���ل الأك����ادمي����ي 
ع��ر ال��ب��واب��ة )اأك��ادمي��ي��ا(، منوًها 

الوطني  العنوان  حتديث  باأهمية 
م��ن خ���ال ال��ب��واب��ة الإل��ك��رون��ي��ة 
)اأكادمييا(، وذلك تافًيا حلدوث 

اأي تاأخر يف ت�سليم الوثائق. 

امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خ��دم��ة  ع��م��ادة  ق��دم��ت 
باجلامعة خال الف�سل الأول من العام اجلامعي 
دبلوم  برنامج   11 الكليات  م��ع  بالتعاون  1442ه����، 
تطبيقي م�سنًفا من وزارة املوارد الب�سرية والتنمية 
و7  تدريبيًّا،  برناجًما   16 اإلى  اإ�سافة  الجتماعية، 
الكليات  وبع�س  اأبها  مدينة  يف  جمتمعية،  برامج 

التابعة للجامعة يف املحافظات. 
واأو�سح عميد عمادة خدمة املجتمع والتعليم 
ع��ل��وان عقيل  ب��ن  ال��دك��ت��ور عمر  الأ���س��ت��اذ  امل�ستمر 
نوعية  دبلومات  تقدمي  على  حر�ست  العمادة  اأن 
ا منها على  تتنا�سب مع متطلبات �سوق العمل حر�سً
حتقيق �سعي اجلامعة لإيجاد فر�س نوعية لل�سباب 
وال�سابات لتطوير مهاراتهم وفق متطلبات الع�سر، 
لفًتا اإلى اأن الدبلومات التطبيقية حظيت بتقدمي 
ال�سطرين،  من  تدري�س  هيئة  ع�سو   30 وم�ساركة 
��ا، و815  اف��را���س��يًّ وذل���ك م��ن خ��ال 1196 ف�سا 

حما�سرة م�سجلة، ُقدمت ل� 383 طالًبا وطالبة. 
كما اأكد عقيل يف اإطار الرامج التدريبية على 
توجه  وا�ستثمار  تفعيل  على  حر�ست  العمادة  اأن 
التعليم والتدريب اإلى املن�سات الإلكرونية، وذلك 
م��ن خ���ال زي����ادة ع���دد ال���رام���ج امل��ق��دم��ة بح�سب 
موؤ�سرات احتياج املجتمع لعدد من املجالت، لفًتا 
التدريبية  ال��رام��ج  من  امل�ستفيدين  ع��دد  اأن  اإل��ى 

جتاوز ال� 5600 م�ستفيد وم�ستفيدة. 
ك��ذل��ك ق��دم��ت ال��ع��م��ادة م��ن خ���ال براجمها 
م�ستفيًدا   6650 م��ن  لأك���ر  خدماتها  املجتمعية 
ن�����دوات ودورات  وم�����س��ت��ف��ي��دة، وذل�����ك م���ن خ����ال 
تدريبية نوعية تناولت عدة مو�سوعات يف جمالت 

اإدارة  ال��رب��وي��ة يف  امل��ه��ارات  اأب��رزه��ا  م��ن  خمتلفة 
اإدارة  يف  التطبيقية  واملمار�سات  بعد،  عن  التعليم 
املوؤ�س�سات التعليمية، وكذلك التحذير من �سرطان 

الثدي ونحوها. 
التطبيقية  ال��ع��م��ادة  دب��ل��وم��ات  �سملت  فيما 
الب�سرية،  امل����وارد  واإدارة  املكتبية،  الإدارة  دب��ل��وم 
املعلومات،  اأنظمة  اإلى  اإ�سافة  العامة،  والعاقات 
وال�سامة  وامل��ح��ا���س��ب��ة،  التطبيقية،  وال��رجم��ة 

وال�سحة املهنية.  
كذلك ناق�ست برامج العمادة التدريبية عدًدا 
من املوا�سيع التي ت�سهم يف تنمية قدرات املجتمع 
ومن  كورونا،  باأزمة  املتعلقة  الظروف  مع  متا�سًيا 
اإدارة  وفن  الإلكروين،  والت�سويق  الريادة  اأبرزها 
وال�سحابة  الأ�سرة،  الأولويات يف  الأزم��ات وترتيب 
التوافق  وم��ه��ارات  التدري�س،  ط��رق  يف  الإب��داع��ي��ة 

الأ�سري للمقبات على الزواج. 
التي  املجتمعية  الأن�سطة  اأب���رز  م��ن  اأن  يذكر 
ا م�سابقة  قدمتها العمادة خال الف�سل الأول اأي�سً
»اخلط العربي 2020« والتي نظمتها العمادة بهدف 
ن�سر الوعي باأهمية اخلط العربي، واحلفاظ على 
فنونه وت�سديره لأجيال امل�ستقبل، وذلك بالتزامن 
مع عام اخلط العربي 2020 مب�ساركة 175 مت�سابًقا 
امل��م��ل��ك��ة وخ��ارج��ه��ا يف 7 ف����روع �سملت  م���ن داخ����ل 
خ��ط ال��ث��ل��ث، وال��ث��ل��ث اجل��ل��ي، وال��ن�����س��خ، وال��رق��ع��ة، 
حظيت  وق��د  وال���دي���واين،  وال��ك��ويف،  والن�ستعليق، 
امل�سابقة برعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري تركي 
ح�سوًرا  و�سجلت  ع�سري،  منطقة  اأم��ري  ط��ال  بن 

مميًزا يف اأو�ساط اخلطاطن واملهتمن.

ح���ق���ق ط�����اب وط����ال����ب����ات ف�����رع اجل����ام����ع����ة  ب��ت��ه��ام��ة 
م��راك��ز متقدمة يف ج��ائ��زة الأم����ري ت��رك��ي ب��ن ط��ال 
والإب����داع  والتميز  للعلوم  �سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 
واملخ�س�سة للمبدعن واملتميزين من طاب وطالبات 
حمافظات تهامة ع�سري اخلم�س، والتي د�سنها موؤخًرا 
الإم����ارة  وك��ي��ل  اأم���ري منطقة ع�سري  �سمو  ع��ن  ن��ي��اب��ة 

حممد بن نا�سر بن لبدة.
بتهامة  اجلامعة  فرع  على  العام  امل�سرف  واأو�سح 
ب� 15  اأن الفرع �سارك  اأحمد عاطف ال�سهري  الدكتور 
عما من اأ�سل 40 عما مقدما للجائزة والتي ت�سمل 
والت�سوير،  والأف��ام  والبتكار  العلمي  البحث  ف��روع 

املوارد  اإدارة تطوير  نظمت اجلامعة ممثلة يف 
الب�سرية بعمادة املوارد الب�سرية خال الف�سل 
ال��ع��ام اجلامعي 1442ه����،  م��ن  الأول  ال��درا���س��ي 
عدًدا من الدورات والرامج التدريبية ملن�سوبي 
ا، اإ�سافة اإلى دورات  ومن�سوبات اجلامعة داخليًّ
والديوان  العامة،  الإدارة  معهد  مع  بالتن�سيق 

العام للمحا�سبة.  
واأو�����س����ح ع��م��ي��د ع���م���ادة امل������وارد ال��ب�����س��ري��ة 
ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ال��ع��ل��ي��اين اأن ه����ذه ال������دورات 
وال���رام���ج ت��اأت��ي ���س��م��ن ج��ه��ود ع��م��ادة امل����وارد 
واملهني  الوظيفي  الأداء  حت�سن  يف  الب�سرية 
وذلك  املجالت،  ملن�سوبي اجلامعة يف عدد من 
حتقيًقا لر�سالتها املتمثلة يف اإدارة وتنمية املوارد 
ا�ستثمار  خ��ال  من  وابتكار،  بكفاءة  الب�سرية 

القدرات املتميزة، وفًقا لأف�سل املمار�سات.   
فيما اأكد مدير اإدارة تطوير املوارد الب�سرية 
ب��ال��ع��م��ادة الأ���س��ت��اذ ع��ل��ي ب��ن ���س��ال��ح اآل دميح 
اجلامعة  ملن�سوبي  ال��دورات  هذه  اإقامة  اأهمية 
ومن�سوباتها، ومدى تاأثريها يف حت�سن اأدائهم 
ورفع  وتطورهم  وتقدمهم  واملهني  الوظيفي 
كفاءة الأداء وجودة العمل، م�سرًيا اإلى اأنه بلغ 
ال���دورات  اإج��م��ايل ه��ذه  امل�ستفيدين م��ن  ع��دد 
والرامج نحو 2188 م�ستفيًدا وم�ستفيدة من 

خمتلف جهات اجلامعة. 
ال���ت���دري���ب���ي���ة  ال�����������دورات  ه������ذه  اأن  ي����ذك����ر 
لتطوير  متنوعة  جم���الت  �سملت  وال���رام���ج 
م�����ه�����ارات م���ن�������س���وب���ي اجل����ام����ع����ة يف جم�����الت 
وامل���ه���ارات  امل��خ��اط��ر،  اإدارة  تقييم  اأه��م��ه��ا  م��ن 

بتهامة  الجامعة  فرع  وطالبات  طالب 
يحققون مراكز متقدمة في جائزة األمير 

تركي بن طالل

2188 مستفيدًا ومستفيدة من دورات 
عمادة  في  اإلداري  التطوير  وبرامج 

الموارد البشرية بالجامعة  الأع��م��ال  ال��ع��دي��د م��ن  ال��ف��رع يف  ���س��ارك من�سوبو  كما 
واللجان املتعلقة باجلائزة.

وط��اب  وم��ن�����س��وب��ات  من�سوبي  ال�����س��ه��ري  و���س��ك��ر 
وطالبات الفرع على اجلهود املبذولة، كما هناأ الطاب 

الفائزين والطالبات الفائزات.

الح���راف���ي���ة يف اإج�������راءات ال��ع��م��ل، وم���ه���ارات 
�سبكات  يف  املحتوى  وحتليل  و�سناعة  الر�سد 
التوا�سل الجتماعي، اإ�سافة اإلى اإدارة املرافق، 
ومهارات القيادة ال�سخ�سية، والتميز يف تنفيذ 
الأداء  وتطوير  باجلامعات،  ال�سراتيجيات 
املايل يف ظل الأزمات، واإدارة التحول مبنهجية 
العمل، والتدقيق املبني على املخاطر، والرقابة 
احلكومية،  املحا�سبة  وا�سا�سيات  الأداء،  على 
ال��داخ��ل��ي��ة يف  ل��ل��م��راج��ع��ة  العملية  وامل��م��ار���س��ة 

الأجهزة احلكومية.

أخبار الجامعة
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225 رسالة علمية ناقشتها الجامعة عن 
بعد منذ بدء انتشار جائحة كورونا

نسختها  يعتمد  بالجامعة   KKUx منصة  مجلس 
الجديدة ويقر تقديم دبلوم الحوكمة من خاللها

»مهام  ندوة  ينظم  بالجامعة  »نزاهة«  نادي 
الفساد« ومكافحة  الرقابة  هيئة  واختصاصات 

اقتصاد الجامعة بمحايل ينظم »معرض 
العشرين« لدعم األعمال والمهن اليدوية 

كلية العلوم واآلداب بالجامعة بالمجاردة تواصل 
اإللكتروني  التعلم  في  التميز  مبادرة  أعمال 

برعاية محافظ سراة عبيدة.. 
المجتمع  لخدمة  الجامعة  وحدة  أعمال  انطالق 

بتهامة قحطان بلقاء »السلم المجتمعي«

وكالة الجامعة لألعمال تطلق مبادرة 
»حرفٌ خالدٌ في وطن خالد« احتفاًء 

عمادة باليوم العالمي للغة العربية يف  ممثلة  اجلامعة  ناق�ست 
الدرا�سات العليا بالتعاون مع عمادة 
عن  والكليات  الإل��ك��روين  التعلم 
ُبعد منذ بدء انت�سار جائحة كورونا 
)م��اج�����س��ت��ري  ع��ل��م��ي��ة  ر����س���ال���ة   225
ودك����ت����وراه( ل��ل��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات، 
وذل����ك يف خم��ت��ل��ف ك��ل��ي��ات واأق�����س��ام 
�سهدت كل مناق�سة  اجلامعة، فيما 

ح�سوًرا اإلكرونيًّا مرتفًعا.
واأو�سح عميد عمادة الدرا�سات 
الدكتور  الأ�ستاذ  باجلامعة  العليا 
اأح��م��د ب��ن ي��ح��ي��ى اآل ف��ائ��ع اأن����ه مت 
الف�سل  ر�سالة خال   159 مناق�سة 
املا�سي  اجلامعي  العام  من  الثاين 
1441ه���، فيما جتاوز عدد الر�سائل 
ه��ذا  خ���ال  مناق�ستها  مت��ت  ال��ت��ي 
ال��ف�����س��ل 66 ر���س��ال��ة ع��ل��م��ي��ة، لف��ًت��ا 

KKUx باجلامعة جل�سته الثانية  اإدارة من�سة  عقد جمل�س 
الأ�ستاذ  املعريف  والقت�ساد  لاأعمال  اجلامعة  وكيل  برئا�سة 
الدكتور عبداللطيف بن اإبراهيم احلديثي، وح�سور اأع�ساء 

املجل�س.
ذلك  تا  بالأع�ساء،  مرحًبا  اجلل�سة  احلديثي  وافتتح 
وال��دور  املن�سة،  يف  2020م  لعام  اخلتامي  العمل  ا�ستعرا�س 
الذي �ساهمت به يف خدمة املتعلمن واملتدربن اأثناء اجلائحة 
يف  املن�سة  ج��ه��ود  ثمن  كما  ال��درا���س��ي،  الف�سل  ه��ذا  وخ���ال 
املن�سات يف  امل�سغرة ب�سهادات معتمدة كاأول  اإطاق الرامج 

اململكة التي تخطو هذه اخلطوة.
وخ�����ال الج���ت���م���اع اأق�����ر امل��ج��ل�����س ال��ن�����س��خ��ة اجل���دي���دة 

الرقمية  املن�سات  تقنيات  اأح��دث  على  تقوم  والتي  للمن�سة، 
التعليمية، وتوفر خرة تعلم اأف�سل للم�ستفيدين، ومتنحهم 
دبلوم  تقدمي  املجل�س  اأق��ر  كما  والتفاعل،  الو�سول  �سهولة 
اجلامعة،  جمل�س  من  واملعتمد  املن�سة  طريق  عن  احلوكمة 
ال�سركات يف بيئة  اإلى عر�س مفاهيم حوكمة  وال��ذي يهدف 
حوكمة  ومركز  الأعمال  كلية  مع  بالتعاون  املعا�سرة  العمل 
ا برناجًما ق�سرًيا  اأي�سً اأقر املجل�س  ال�سركات باجلامعة، كما 

يف الت�سميم الداخلي ب�سهادة م�سغرة.
من�سة  على  قريًبا  تتاح  �سوف  ال��رام��ج  ه��ذه  اأن  يذكر 

KKUx للت�سجيل.

نظمت اجلامعة ممثلة يف نادي نزاهة بعمادة �سوؤون الطاب 
ندوة  م��وؤخ��ًرا  الف�ساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة  مع  بالتعاون 
»م���ه���ام واخ��ت�����س��ا���س��ات ه��ي��ئ��ة ال��رق��اب��ة وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد« 
الأخ�سائي  قدمها  والتي  الإنرنت،  �سبكة  طريق  عن  وذلك 

القانوين بالهيئة الأ�ستاذ فار�س بن بندر العتيبي. 
مامح  ال��ن��دوة  يف  حديثه  خ��ال  العتيبي  وا�ستعر�س 
برنامج الرقابة الإلكرونية وموؤ�سراته والذي اأعدته الهيئة 

لكافة اجلهات امل�سمولة باأنظمة اخلدمة املدنية. 
ل��وح��دات  اإل��ك��رون��ي��ة  من�سة  الهيئة  اإط���اق  اأك���د  فيما 
الف�ساد،  ب��ه��دف تقييم خم��اط��ر  ال��داخ��ل��ي��ة، وذل���ك  امل��راج��ع��ة 
واأنظمة الرقابة الداخلية يف الأجهزة امل�سمولة باخت�سا�سات 
اأن عدد املراجعن الداخلين امل�سجلن يف  اإلى  الهيئة، لفًتا 
املن�سة بلغ 226 مراجًعا، وم�سرًيا اإلى جتاوز عدد املاحظات 

الواردة للمن�سة اأكر من 4126 منذ منت�سف عام 2017م. 

ا بناء هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد 648  كما بن اأي�سً
موؤ�سًرا للرقابة الإلكرونية لعدد من اجلهات ذات الأنظمة 
وال��ل��وائ��ح امل�����س��ت��ق��ل��ة، م�����س��رًيا اإل����ى اأن ن��ط��اق ال��رق��اب��ة �سمل 
وكذلك  وامل�سريات،  واملناف�سات  العامة،  الوظيفة  جم��الت 

ال�ستثمارات واملعامات املالية، وال�سناديق وامل�ستودعات. 
واختتم العتيبي حديثه بالإ�سارة اإلى تاأكيد روؤية اململكة 2030م 
على تعزيز حوكمة التحول الرقمي، واخلدمات الإلكرونية، اإ�سافة 
اخل��دم��ات،  ت��ق��دمي  يف  واع��ت��م��اده��ا  التقنية  ا�ستخدام  تعزيزها  اإل���ى 

وكذلك اعتمادها يف خدمات احلد من الف�ساد. 
يذكر اأن نادي »نزاهة« بعمادة �سوؤون الطاب باجلامعة 
حقق موؤخًرا املركز الثاين على م�ستوى اأندية نزاهة باململكة 
لاأندية املتميزة خال عام 1441ه�، وذلك يف اللقاء ال�سنوي 
اأقيم موؤخًرا يف جامعة  الذي  »نزاهة«  اأندية  ملن�سوبي  الرابع 

امللك عبدالعزيز. 

نظمت اجلامعة ممثلة يف ق�سم القت�ساد املنزيل بكلية العلوم 
الأعمال  لدعم  ا  معر�سً م��وؤخ��ًرا،  حمايل  مبحافظة  والآداب 
واملهن اليدوية، وذلك حتت م�سمى »معر�س الع�سرين«، الذي 
افتتحه عميد الكلية الدكتور ابراهيم اآل قايد، وا�ستمر ملدة 

يومن. 
فيما اأو�سحت وكيلة الكلية الدكتورة رحمة اآل اأحمد اأن 
�سبب ت�سمية املعر�س بالع�سرين اأتى تزامناً مع رئا�سة اململكة 
وبناء  دع��م  اأهدافها  اأه��م  من  ك��ان  التي  الع�سرين،  ملجموعة 

قدرات اأبناء وبنات الوطن وتعزيز العمل احلر، �ساكرة معايل 
الرامج،  ه��ذه  ملثل  ال��احم��دود  دعمه  على  اجلامعة  رئي�س 
ا ل�سعادة امل�سرف العام على فرع اجلامعة  مقدمة �سكرها اأي�سً

بتهامة على دعمه ومتابعته للمعر�س. 
بالكلية  امل��ن��زيل  الق��ت�����س��اد  ق�سم  رئي�سة  اأو���س��ح��ت  كما 
لر�سالة  تعزيزاً  ياأتي  املعر�س  اأن  العمري  غيداء  الدكتورة 
لفتة  اليدوية،  واملهن  الأعمال  دعم  من  تنبثق  التي  الق�سم 

اإلى اأن املعر�س حظي مب�ساركة عدد من طالبات الق�سم.

توا�سل كلية العلوم والآداب باجلامعة يف حمافظة املجاردة اأعمالها 
�سمن مبادرة التميز يف التعلم الإلكروين التي مت اإطاقها يف بداية 
ه��ذا الف�سل ال��درا���س��ي، وذل��ك من خ��ال اإق��ام��ة ع��دد من اللقاءات 
وور�س العمل، التي ت�ستهدف طالبات الكلية واأع�ساء هيئة التدري�س 
التي  امل�سكات  املبادرة والتعرف على  اأدائهم يف  ملتابعة  فيها، وذلك 

تواجههم وو�سع احللول املنا�سبة لها وتطبيقها.  
وقد بلغ عدد الدورات والور�س واللقاءات التي عقدتها الكلية 
منذ انطاق املبادرة نحو 68 دورة ولقاء وور�سة، ا�ستفاد منها نحو 

2465 م�ستفيًدا. 
فيما اأكدت عميدة كلية العلوم والآداب باملجاردة الدكتورة مها 
حممد ال�سهري ح�سر وتقييم القائمن على املبادرة منذ انطاقها 
لكل  ب��ورد  الباك  نظام  اأدوات  مع  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  لتفاعل 
مقرر على حدة وذلك يف ق�سم اللغة الإجنليزية وق�سم الريا�سيات 
وال�سعف  ال��ق��وة  ن��ق��اط  لت�سخي�س  وذل���ك  الآيل،  احل��ا���س��ب  وق�سم 

وحتديد حماور التح�سن. 

وال�سعف  القوة  نقاط  تقييم معايري  اأن��ه مت  اإل��ى  اأ���س��ارت  كما 
وحم��اور  الدرا�سي  الف�سل  ببداية  ال�سابق  التقرير  مع  ومقارنتها 
يف  وذل��ك  ال�سابق،  التقرير  ع��ن  التح�سن  ماحظة  ومت  التح�سن 
وكذلك  الإعانات،  وتفعيل  الفرا�سية،  الف�سول  تفعيل  م�ستوى 
اإلى  و�سلت  بن�سبة  واملنتديات،  والختبارات،  املحتوى،  رفع  تفعيل 
من  الأول���ى  بالأ�سابيع  مقارنة  وذل��ك  الثاثة  الأق�����س��ام  يف   )%95(
اآليات الختبارات  اأنه مت النتهاء من و�سع  اإلى  املبادرة، لفتة  بدء 
النهائية عن بعد مثل الغياب والتاأخري والمتحانات البديلة وو�سع 
ل�سمان  التنفيذية  اللجنة  مع  ا�ست�سارات  وعمل  للم�ساكل  حلول 

�سهولة اأداء الختبارات ودون اأي معوقات. 
ي��ذك��ر اأن���ه عقد خ��ال امل��ب��ادرة ع��دد م��ن ال����دورات ال��ت��ي متت 
ال�سحة  »مهارات  دورة  اأبرزها  من  املجتمع،  �سرائح  لكافة  اإتاحتها 
والتطوير«  الناجحة  ال��ق��ي��ادة  وط���رق  »اآل��ي��ات  وك��ذل��ك  النف�سية«، 

و»مهارات املدرب املتميز«.

الر�سائل  م��ن  ع���دًدا  ه��ن��اك  اأن  اإل���ى 
العلمية يف طور املناق�سة حتى نهاية 

الف�سل.
املناق�سات  اأن  فائع  اآل  واأ���س��اف 
والطالبات  ُبعد هياأت للطاب  عن 
وذوي���ه���م وجل���ان امل��ن��اق�����س��ة وك��ذل��ك 
جل��م��ي��ع ال��راغ��ب��ن وال���راغ���ب���ات يف 
احل�������س���ور م����ن خم���ت���ل���ف امل���ن���اط���ق 
الفر�سة لاطاع واملتابعة وح�سور 
هذه املناق�سات وا�ستخدام الو�سائط 
املناق�سة  اأث��ن��اء  امل�ساحبة  التقنية 
ول�سيما يف ظل وجود تن�سيق ممتاز 
ب��ن ال��ع��م��ادة وال��ك��ل��ي��ات وم��ا تبذله 
ع���م���ادة ال��ت��ع��ل��م الإل�����ك�����روين من 

جهود يف هذا الجتاه.
ت��ن��وع  اإل������ى  ف���ائ���ع  اآل  واأ������س�����ار 
جم�������الت وم����و�����س����وع����ات ر����س���ائ���ل 

اجلامعة  يف  والدكتوراه  املاج�ستري 
وي�سهم  املعرفية  احلاجة  يلبي  مبا 
العديد  اإيجاد احللول ومناق�سة  يف 
املجالت  خمتلف  يف  الظواهر  م��ن 
م�����ع ال����رك����ي����ز ع���ل���ى اح���ت���ي���اج���ات 
روؤي��ة  �سوء  يف  التنمية  ومتطلبات 

اململكة 2030.
ي��ذك��ر اأن اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة يف 
بالتعاون  العليا،  ال��درا���س��ات  عمادة 
م����ع ع����م����ادة ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����روين 
وال���ك���ل���ي���ات امل��ع��ن��ي��ة ك���ان���ت ���س��ب��اق��ة 
يف ال���ت���ح���ول الإل������ك������روين، وت��ع��د 
م��ن اأوائ�����ل اجل��ام��ع��ات ال��ت��ي اأق���رت 

املناق�سات عن ُبعد ونفذتها بنجاح.

ن��ظ��م��ت اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة يف وح����دة خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع بتهامة 
م�ساء  عبيدة  ب�سراة  والآداب  العلوم  لكلية  التابعة  قحطان 
اأم�س الثنن، لقاًء بعنوان »ال�سلم املجتمعي يف تهامة قحطان 
تعليم  اإدارة  بالتعاون مع  وذل��ك  والأث���ر«،  املاهية   �� احل��دودي��ة 

�سراة عبيدة يف مركز وادي احليا. 
وحظي اللقاء برعاية حمافظ �سراة عبيدة الأ�ستاذ حممد 
وروؤ�ساء  وال��ن��واب  امل�سايخ  ع��دد من  بن ج��زوا وح�سور  �سعيد  بن 
املراكز ومديري الإدارات احلكومية يف تهامة قحطان احلدودية. 
ال��ل��ق��اء 3  ون��اق�����س نخبة م��ن من�سوبي اجل��ام��ع��ة خ���ال 
الربية  املناهج يف كلية  اأ�ستاذ  تناولت تقدمي  رئي�سة،  حماور 
واأمن عام جلنة اإر�ساء ال�سلم املجتمعي يف اإمارة منطقة ع�سري 
ن��ب��ذة عن  ال��ه��اج��ري  ب��ن �سعيد  ال��دك��ت��ور عبدالعزيز  الأ���س��ت��اذ 

ماهية اللجنة وتقدمي �سور عامة عنها للح�سور. 
واأ�سول  ال�سريعة  كلية  يف  الفقه  اأ�سول  اأ�ستاذ  تناول  كما 
الدين باجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �سعيد بن متعب كردم خال 
حديثه حمور الفاعلية من ناحية نظرة مقا�سدية، اإ�سافة اإلى 

مناق�سة اأ�ستاذ املناهج يف كلية الربية الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل 
اآل كا�سي لل�سلم املجتمعي من ناحية ال�سلوكيات الربوية. 

واختتم اللقاء بتكرمي امل�ساركن واحل�سور من القيادات 
وامل�سايخ والنواب والتقاط ال�سور التذكارية بهذه املنا�سبة. 

من جانبه رفع عميد كلية العلوم والآداب ب�سراة عبيدة 
الأ�ستاذ الدكتور حممد بن متعب بن كردم �سكره ل�سمو اأمري 
على  عبدالعزيز  ب��ن  ط��ال  ب��ن  تركي  الأم���ري  ع�سري  منطقة 
جهوده الكبرية يف جمال اإر�ساء ال�سلم املجتمعي واملوافقة على 
عقد هذا اللقاء، وملعايل رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح 

ال�سلمي على دعمه واهتمامه.
ي��ذك��ر اأن���ه ���س��در م���وؤخ���ًرا ق���رار م��ع��ايل رئ��ي�����س اجلامعة 
حتت  وذل��ك  قحطان،  بتهامة  املجتمع  خدمة  وح��دة  باإن�ساء 
لتو�سية  ا�ستجابة  عبيدة،  ب�سراة  والآداب  العلوم  كلية  مظلة 
ط��اق��ات  ل�ستثمار  ثقافية  م��راك��ز  ب��اف��ت��ت��اح  املنطقة  جمل�س 
اجلامعة  خطط  و�سمن  قحطان  تهامة  منطقة  يف  ال�سباب 

خلدمة املجتمع.

أخبار الجامعة

لاأعمال  اجلامعة  وكالة  اجلامعة ممثلة يف  اأطلقت 
مبادرة  �سمك  نادي  مع  بالتعاون  املعريف  والقت�ساد 
بعنوان »حرف خالد يف وطن خالد«؛ احتفاًء باليوم 
�سلطان  الأم��ري  وذلك مبدينة  العربية،  للغة  العاملي 
الريا�سية باملحالة اأثناء مباراة فريقي اأبها و�سمك.

واأو����س���ح وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��اأع��م��ال والق��ت�����س��اد 
اإبراهيم  ب��ن  عبداللطيف  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  امل��ع��ريف 
ال��ع��امل��ي للغة  ب��ال��ي��وم  اأن اجل��ام��ع��ة حتتفل  احل��دي��ث��ي 

ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ع��دي��د م���ن الأه�������داف ال��ت��ي ت�����س��ع��ى من 
خالها اإلى اإبراز اأهمية اللغة العربية ب�سفتها اللغة 
الر�سمية واللغة التي نزل بها القراآن، واإبراز اأهميتها 
فرع  من�سوبي  اإل��ى  �سكره  مقدًما  ح�سورها،  وتعزيز 

وزارة الريا�سة بع�سري.
ياأتي هذا �سمن حزمة من الرامج والفعاليات 

اأطلقتها اجلامعة احتفاًء بهذه املنا�سبة.
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محمد الجائزي،
إيثار اليزيدي 

ي����ت����ع����ر�����س ط��������اب وط����ال����ب����ات 
التعليمية  ل��ل��م�����س��اك��ل  اجل��ام��ع��ة 
والج����ت����م����اع����ي����ة وال���ن���ف�������س���ي���ة،  
خ�����ال ح���ي���ات���ه���م ال���ع���ل���م���ي���ة، م��ا 
على  للح�سول  بحاجة   يجعلهم 
النف�سية، ومن خال  ال�ست�سارة 
والإر���س��اد، ميكن  التوجيه  مركز 
والطالبات  ال��ط��اب  يحظى  اأن 
ال��ذي  وال��ع��ون  وال��دع��م  بامل�سورة 
ي��خ��ل�����س��ه��م م�����ن م�����س��ك��ات��ه��م، 
وي�����������س�����اع�����ده�����م ع�����ل�����ى حت���ق���ي���ق 

طموحاتهم واأهدافهم. 

ثقة وتفاؤل 
يف جتربتها مع الإر�ساد النف�سي 
حت�����دث�����ت اإح����������دى ال���ط���ال���ب���ات 
)حت����ت����ف����ظ اآف������������اق ب���ا����س���م���ه���ا( 
ق����ائ����ل����ة:»يف ب����داي����ة الأم��������ر مل 
اأك������ن ا����س���ع���ر ب�����وج�����ودي، وك��ن��ت 
خ��ج��ول��ة ج���دا م��ن ال�����س��وؤال عما 
ك���ان  ذل�����ك  اأن  اأواج���������ه، ظ��ن��ن��ت 
ب�����س��ب��ب ط��ب��ي��ع��ت��ي امل��ت��ح��ف��ظ��ة، 
وع��ن��دم��ا ع��ل��م��ت ب���وج���ود م��رك��ز 
توجهت  النف�سية  ل��ا���س��ت�����س��ارة 
اإل���ي���ه، وت��ل��ق��ي��ت ع����اج اأف������ادين، 
وغ�����ري م����ن ���س��خ�����س��ي��ت��ي ك���ث���رًيا 
تطورت، واأ�سبحت واثقه بنف�سي 

ومتفائلة اإلى حد كبري«. 

تعزيز الثقة 
م����ن ج���ان���ب���ه���ا اأك��������دت ال��ط��ال��ب��ة 
اأن وج�����ود م��راك��ز  اأم�����ل حم��م��د 
ل�����ا������س�����ت�����������س�����ارات ال���ن���ف�������س���ي���ة 
ب��اجل��ام��ع��ات، ي��دع��م وي��ع��زز ثقة 
وبنف�سها  ب��اجل��ام��ع��ة،  ال��ط��ال��ب��ة 
مركز  وج���ود  اأن  معترة  اأي�����س��ا، 
للتوجيه والإر�ساد بجامعة امللك 
خ����ال����د ي���ح���د ب�����س��ك��ل ك���ب���ري م��ن 
ان��ت�����س��ار ال�����س��غ��وط��ات وامل�����س��اك��ل 
وي�سهم  الطالبات،  بن  النف�سية 

يف تطوير بيئة اجلامعة. 

أهداف إرشادية 
وع���ن اأه��م��ي��ة م���راك���ز ال��ت��وج��ي��ه 
الإر�ساد  اأ�ستاذة  قالت  والإر�ساد 
وال�����س��ح��ة ال��ن��ف�����س��ي��ة امل�����س��اع��دة 
م�ساعدة  ال��ن��ف�����س،  ع��ل��م  بق�سم 

اإلرشاد والتوجيه..
نافذة عطاء وعون لمساعدة الدارسين

طالبناطالبنا

امل�����س��رف ع��ل��ى م��رك��ز ال��ت��وج��ي��ه 
والإر�����س����اد يف ���س��ط��ر ال��ط��ال��ب��ات 
عبود  خديجه  الدكتورة  �سابقا 
»ب������داأ  ع���������س����ريي:  م����ع����دي  اآل 
اله���ت���م���ام ب����وح����دات ال��ت��وج��ي��ه 
والإر������س�����اد يف خم��ت��ل��ف ك��ل��ي��ات 
اجلامعة من خال اإن�ساء مركز 
ال��ت��وج��ي��ه والإر������س�����اد ل��ل��ط��اب 
وال���ط���ال���ب���ات وذل������ك ل��ت��ح��ق��ي��ق 
التالية:  الإر���س��ادي��ة  الأه�����داف 
)تقدمي اخلدمات الإر�سادية يف 
والنف�سية،  الربوية،  املجالت 
والجتماعية والوقائية واملهنية 
والعاجية، وامل�ساهمة يف درا�سة 
ال�سلوكية  وامل�سكات  الظواهر 
التي تظهر يف البيئة اجلامعية 
واع���������داد ب����رام����ج م��ت��خ�����س�����س��ة 

ل��ع��اج��ه��ا، وت��ن��ظ��ي��م وم��ت��اب��ع��ة 
يف  والإر����س���اد  التوجيه  وح���دات 
ال���ك���ل���ي���ات، وامل����ه����ام ال���ت���ي ي��ق��وم 
ب��ه��ا م��رك��ز ال��ت��وج��ي��ه والإر����س���اد 
ه�����ي: امل�������س���اه���م���ة يف ال��ب��ح��وث 
والدرا�سات حلل امل�سكات التي 
الوحدات وتعيق  تواجه م�سريف 
عمل الإر�ساد    واإ�سدار التقارير 
وال���ن�������س���رات اخل���ا����س���ة مب��رك��ز 
التن�سيق  و  والإر���س��اد،  التوجيه 
ملتابعة  الإر�سادية  الوحدات  مع 
ت��ن��ف��ي��ذ ال����رام����ج واخل����دم����ات 
الإر����س���ادي���ة، وت��ن��ف��ي��ذ ال��رام��ج 
ال���ع���ام���ة امل���ت���ع���ل���ق���ة ب����الإر�����س����اد 
)حما�سرات، ور�س عمل، دورات 
للطاب  ذل��ك  وغ��ري  تدريبية، 
ومتابعة  وتن�سيق  والطالبات(، 

الرامج الإر�سادية يف اجلامعة 
تنفيذ،  )ت��خ��ط��ي��ط،  ح��ي��ث  م���ن 
ب���ج���وان���ب  ال���ق���ي���ام  ت����ق����ومي( و 
ال��ت��وج��ي��ه والإر�����س����اد وال���ت���ي ل 
ت�����س��ت��ط��ي��ع ال�����وح�����دات ال��ق��ي��ام 
ب���ه���ا ك����الإر�����س����اد اجل���م���اع���ي يف 
املجالت النف�سية والجتماعية 
وال����وق����ائ����ي����ة، واإي������ج������اد ط���رق 
املر�سدين  كفاءة  لرفع  منا�سبة 
واإق�������ام�������ة امل����ن����ا�����س����ط ل����ذل����ك، 
وا�ستقبال احلالت عر برنامج 
املحولة  واحلالت  )ا�ست�سارات( 
م����ن ال�����وح�����دات وال����ت����ي حت��ت��اج 
اإر���س��ادي��ة  وب��رام��ج  اإل���ى جل�سات 
اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�سيق  وذل����ك 
داخ����ل اجل��ام��ع��ة  ال��ع��اق��ة  ذات 
بالت�سخي�س  والقيام  وخارجها، 

والقيا�س والتقومي من قبل 
الأخ�����س��ائ��ي��ن ب��امل��رك��ز، و 

�سراكات  وعمل  تن�سيق 
اجلهات  مع  جمتمعية 
واملوؤ�س�سات التي ت�سهم 
خ����دم����ات  ت�����ق�����دمي  يف 
ل���ل���م���رك���ز وال����ط����ال����ب، 

بفعاليات  وال��ق��ي��ام 
م�����������ن �������س������اأن������ه������ا 

الدعم  تقدمي 
وال����رع����اي����ة 

والوقاية 
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والتفاعل  والطالبات،  للطاب 
احل�����ي م����ع امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن ع��ر 
ال��ه��ات��ف ال���س��ت�����س��اري ،ور���س��ائ��ل 
امل�ستمر  والتطوير  ال��وات�����س��اب، 
ل���ب���واب���ة امل����رك����ز الإل���ك���رون���ي���ة 
وع�سوية  اجلامعة،  موقع  على 
وم������ق������رر ال����ل����ج����ن����ة ال����دائ����م����ة 
ملكافحة التدخن وفقا لائحة 

املرفقة«. 

رعاية السلوك 
من جانبه قال امل�سرف الربوي 
ال��دك��ت��ور  ع�سري  حم��اي��ل  بتعليم 
ع��ل��ي ال�������س���ه���ري:  »مم����ا ل �سك 
خ��ال��د  امل����ل����ك  ج���ام���ع���ة  اأن  ف���ي���ه 
اأهمية  والإر���س��اد  التوجيه  ت��ويل 
ب��ال��غ��ة، خ��ا���س��ة اأن�����ه ي���خ���دم فئة 
ال����ط����اب وال���ط���ال���ب���ات وي��ح��ق��ق 
ل���ه���م م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م ال��ن��ف�����س��ي��ة، 
والج����ت����م����اع����ي����ة وال�����رب�����وي�����ة، 
ول����ع����ل م����ن اأه�������م اأه���������داف ه���ذا 
امل����رك����ز ه����و ال���ت���م���ي���ز يف ت��ن��ف��ي��ذ 

الإر���س��اد وف��ق احتياجات  ب��رام��ج 
ال���ط���اب الإر�����س����ادي����ة، ل��ي��ك��ون��وا 
اأع�����س��اء ف��اع��ل��ن يف ه���ذا ال��وط��ن 
امل����ع����ط����اء، وي���ن���ف���ذ ال���ك���ث���ري م��ن 
ال��رام��ج واخل��دم��ات ومنها على 
رع��اي��ة  احل�����س��ر  ل  امل��ث��ال  �سبيل 
التوعوية،  والفعاليات  ال�سلوك، 
وكذلك تطبيق املقايي�س واإجراء 
ال����درا�����س����ات وال���ب���ح���وث ول���دي���ه 
�سراكات جمتمعية عديدة ويقدم 

خدمات للمجتمع«. 
واأ�����س����اف: »ل���ع���ل م���ن اأه���م 
الرامج التي ينفذها للطاب 
وال����ط����ال����ب����ات ه�����ي ال���ت���وع���ي���ة 
ا�ستقبال  وكذلك  لهم  الفكرية 
بداية  يف  امل�ستجدين  ال��ط��اب 
ك��ل ع��ام، وب��رام��ج اأخ���رى مثل: 
ال��ت��وع��ي��ة ب���اأ����س���رار ال��ت��دخ��ن 
وامل�������خ�������درات، وي�����ق�����وم امل���رك���ز 
ك���ذل���ك ب���خ���دم���ة ال����س���ت�������س���ارة 
اأو  نف�سية،  ���س��واًء  الإلكرونية 
ويكون  اجتماعية  اأو  ت��رب��وي��ة، 

ذلك يف �سرية تامة«. 
واأك���د اأن امل��رك��ز ل��ه دور مهم 
م�سكات  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  ج���دا 
املختلفة  و�سغوطاتهم  الطاب 
ال����ت����ي ت����وؤث����ر ع���ل���ى حت�����س��ي��ل��ه��م 

واإجنازهم. 

االستشارة النفسية 
النف�سية  ال���س��ت�����س��ارة  م��اه��ي��ة  ومل��ع��رف��ة 
الربية  كلية  وكيلة  اأجابت  واأهميتها، 
ب��اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ورة ل��ي��ل��ى ال��وك��ي��ل 
للطالبة  النف�سية  »ال�ست�سارة  قائلة: 
اجلامعية هي جمموعة من اجلل�سات 
لتوجيهها  والإر���س��ادي��ة  ال���س��ت�����س��اري��ة، 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى اإم��ك��ان��ات��ه��ا، وق��درات��ه��ا 
الو�سول  بهدف  لتوظيفها  ال�سخ�سية 
لأق�����س��ى اإن��ت��اج��ي��ة مم��ك��ن��ة م���ن خ��ال 
ع����دة خ���ط���وات ك��ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ن��ق��اط 
ال����ق����وة ل�����دى ال���ط���ال���ب���ة وت��دع��ي��م��ه��ا، 
والتعرف على نقاط ال�سعف، وامل�ساعر 
للتخل�س  ل���ه���ا،  امل�����س��اح��ب��ة  ال�����س��ل��ب��ي��ة 
الطالبة  وم�ساعدة  تعديلها،  اأو  منها 

روؤي�����ة  ذات  ���س��خ�����س��ي��ة  خ���ط���ة  ل���و����س���ع 
ور���س��ال��ة واأه����داف وا���س��ح��ة، وم�ساعدة 
الدرا�سية،  اأولوياتها  لرتيب  الطالبة 
وم�ساعدتها لتقومي �سوؤونها احلياتية، 
والأ������س�����ري�����ة، وت���دع���ي���م م���ه���ارات���ه���ا يف 

التوا�سل مع الآخرين«. 
ال�ست�سارة  الهدف من  اأن  واأك��دت 
البيئة  وتطوير  حت�سن  ه��و  النف�سية 
ت��ق��دم جلميع  اأن��ه��ا  مبينة  اجل��ام��ع��ي��ة، 
ط��اب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة، واملجتمع 
امل��ح��ي��ط، وت��ع��د خ��دم��ة ���س��ام��ل��ة رفيعة 
امل�����س��ت��وى م��ن اأج����ل ت��ط��وي��ر ق��درات��ه��م 
قائلة:  واأ���س��اف��ت  م��ه��ارات��ه��م،  وتنمية 
»نوؤدي دورا وقائيا يف م�ساعدة الطاب 
ع���ل���ى حت���دي���د وت���ع���ل���م امل�����ه�����ارات ال��ت��ي 
���س��ت�����س��اع��ده��م ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأه��داف��ه��م 
فعالة،  ب�����س��ورة  واحلياتية  التعليمية 
ون����دع����م ون���ح�������س���ن ال���ن���م���و وال���ت���ط���ور 
ال�����س��ح��ي ل��ل��ط��اب م��ن خ���ال تقدمي 
ال���س��ت�����س��ارات ل��ه��م اإل���ى ج��ان��ب توعية 
اآمنة  بيئة  نوفر  و  اجلامعي،  املجتمع 
للطاب ونقوم بدور ي�سهم يف حتقيق 

البيئة اجلامعية الآمنة«. 

االنحرافات النفسية 
وق��ال��ت: »لب���د اأن ن��ع��رف ج��ي��دا اأن 
عر�سة  اأك��ر  احلديثة  جمتمعاتنا 
م���ن امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ق��دمي��ة لإي��ق��اع 
الإن�سان باملر�س النف�سي ، الع�سبي، 
على  يقوم  جمتمع  اليوم  فمجتمع 
الإجهاد  وعلى  وال�سراع،  التناف�س 
ويتناول  والك�سب،  ال�سيطرة  وحب 
النف�سية  الأم���را����س  ال��ن��ف�����س  ع��ل��م 
وال��ع��ق��ل��ي��ة حت���ت ���س��ك��ل ت��ق�����س��ي��م��ات 
اأن  اإم���ا  فهي  م��ت��ع��ددة،  وت�سنيفات 
اأن  واإم����ا  ع�����س��ب��ي��ة،   � نف�سية  ت��ك��ون 

تكون عقلية«. 
املعروف  »م��ن  قائلة:  واأردف����ت 
ال��ن��ف�����س��ي��ة  الن����ح����راف����ات  اأن  الآن 
ب��دون  تكون  اأي  وظيفية،  اأم��را���س 
تلف يف تركيب املخ، كما اأنها ل تنتج 
ت�ستند  ول  ع�����س��وي،  اخ��ت��ال  ع��ن 
اإلى اأ�سا�س ت�سريحي معروف، وعلى 
���س��ب��ي��ل امل���ث���ال: الأف����ك����ار ال�������س���وداء، 

ال���ق���ل���ق، ال���ك���اآب���ة، وه����ن الأع�������س���اب 
العزمية، احل�سار  نهك  )اأ�ستينيا(، 
ال���ن���ف�������س���ي، امل������خ������اوف امل���ر����س���ي���ة، 
ال��ه�����س��ت��ريي��ا، ال����ب����اران����وي����ا...اإل����خ. 

جميعها اأمرا�س نف�سية. 
وبالن�سبة لل�سلوك الجتماعي 
النف�سي   )اأو  ال��ن��ف�����س��ي  ل��ل��م��ري�����س 
ال����ع���������س����ب����ي(، ف����ه����و ����س���خ�������س ق��ل 
الج��ت��م��اع��ي  ���س��ل��وك��ه  ي��ت��م��ي��ز  اأن 
�سلوكه  اأن  اإل  بال�سذوذ  و�سخ�سيته 
هذا الذي يبدو طبيعًيا هو خمتلف 
الداخلية،  امل��ي��ول  ع��ن  احلقيقة  يف 
اأو الجتاهات النف�سية اخلفية عن 
املري�س  اأن  وال��واق��ع  النا�س،  اأع��ن 
ال���ن���ف�������س���ي ُي�����ق�����اد م�����ن ق���ب���ل ق���وى 
له  �سلطان  ل  ومت�سلطة  غام�سة 
العقدة  يف  احل���ال  ه��ي  تلك  عليها، 
اأو يف حالة اخلوف  النف�سية مثا، 
الكاب  الغري طبيعي من  املر�سي 
اأو الظام اأو من املاء اأو من النار اأو 
الأماكن  اأو  الف�سيحة  الأماكن  من 

ال�سيقة اأو العالية«.
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رغد عبد العزيز:
والدتي جعلتني أعلق رسوماتي بغرفتي فزاد شغفي بالرسم

فاطمة آل عبداهلل 

الإع���ام  بق�سم  ال��ط��ال��ب��ة  متتلك 
والت�������س���ال  يف م�����س��ار الت�����س��ال 
العزيز  عبد  رغ��د  ال�سراتيجي  
م��وه��ب��ة ال���ر����س���م م��ن��ذ ���س��غ��ره��ا، 
ال��دور يف اكت�ساف  وك��ان لوالدتها 
�سغفها  منو  وتعزيز  املوهبة،  تلك 
بها، حتى اأ�سبحت جتد نف�سها يف 

»البورتريه«. 
اأكدت من خال احلوار  رغد 
ال����ذي اأج��ري��ن��اه م��ع��ه��ا يف »اآف����اق« 
الدرا�سي  بتخ�س�سها  وجدت  اأنها 
ال����ع����دي����د م�����ن ال����ف����ر�����س ل��ن�����س��ر 
م��وه��ب��ت��ه��ا، ح��ي��ث ت���ق���وم ب��ع��ر���س 
الأن�سطة  م��ن  ع��دد  يف  ر�سوماتها 
والفعاليات التي ينظمها الق�سم. 

دعينا  الحوار،  بداية  في 
ــات،  ــداي ــب ــن ال نــتــحــدث ع
اكتشاف  ــي  ف بــدايــاتــك 
ــرســم،  ال ــي  ف موهبتك 
في  بشغفك  شعرتِ  متى 
كان  وهل  المجال؟  هذا 
في  ساهم  شخص  هناك 
هذه  إظهار  أو  اكتشاف، 

الموهبة التي لديك ؟ 
اأر���س��م يف عمر �سغري، وقد  ب��داأت 
وحبي  �سغفي  وال���دت���ي   لح��ظ��ت 
للر�سم، والأل��وان، وقدمت دعمها 
يل، وعززت بداخلي هذه املوهبة، 
اأنتهي من  حيث كانت يف كل مرة 

لوحة ر�سم، جتعلني اأعلقها داخل 
ي��زداد  �سغفي  غ��رف��ت��ي، مم��ا جعل 

بالر�سم اأكر، واأكر. 

ــعــض الــرســامــيــن  نـــرى ب
يتخصصون في نوع محدد، 
هل من السهل أن يمارس 
ــواع  الـــرســـام جــمــيــع أنـ
الرسم، أم يواجه صعوبة؟ 
تميلين  نــوع  لديك  وهــل 

إليه أكثر؟ 
ه���ذا ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م��ي��ول ال��ف��ن��ان  
يف ال���ر����س���م، وال���ب���ع�������س جن��ده��م 
ي���ر����س���م���ون ب����اأك����ر م����ن ط��ري��ق��ة، 
اأرى  لكنني  ���س��ك��ل،   م��ن  وب���اأك���ر 
م���ن وج��ه��ة ن��ظ��ري اأن الأغ��ل��ب��ي��ة 
الر�سم،  يف  حمدد  م�سار  يتخذون 
واأن��������ا ���س��خ�����س��ًي��ا اأم����ي����ل ل��ل��ر���س��م 

بطريقة الروتريه. 

كونك طالبة بقسم اإلعالم 
في  وتحديدًا  واالتــصــال 
مسار االتصال االستراتيجي، 
مختلف  تخصص  ويُعتبر 
الرسم،  مسار  عــن  جــدًا 
التوازن  استطعتِ  فهل 
بين مجال دراستك، ومجال 

الرسم؟ 
ذل��ك، ووازن��ت  ا�ستطعت فعل  نعم 
ما بن درا�ستي، وموهبتي، بحيث 
يف  ر�سوماتي  واأعر�س  اأر�سم  كنت 

تكليفي  يتم  التي  الأع��م��ال  بع�س 
ب���ه���ا، ويف م�����س��اري��ع ب��ع�����س امل����واد 

الدرا�سية.   

عدة  في  سابًقا  شاركتِ 
نرى  ما  وعــادة  فعاليات، 
ــد الــرســامــيــن في  ــواج ت
واالحــتــفــال  الفعاليات، 
هو  فما  العالمية،  باأليام 
خالل  من  ذلــك  في  ــك  رأي
تجربتك ؟ وهل تجدين ذلك 
الرسامين؟  لدعم  كافي 
دعم  إلى  بحاجة  هم  أم 

أكبر من الجهات ؟ 
ق��م��ت ب��امل�����س��ارك��ة م��رت��ن يف ي��وم 
داخل  كانت  الأول���ى  امل��رة  املوهبة، 
اجل��ام��ع��ة، وامل����رة الأخ�����رى كانت 
ا  اأي�سً و�ساركت  املفتاحة،  قرية  يف 
الثدي  لل�سرطان  العاملي  باليوم 
ا  الذي ُفعّل داخل اجلامعة، واأي�سً
ال��ذي   kku اإع��ام��ي��ات  ملتقى  يف 
اأق��ام��ه ق�سم الإع����ام والت�����س��ال 
بالر�سم  قمت  ��ا  واأي�����سً باجلامعة، 
اأم�������ام احل�������س���ور اأث����ن����اء م�����س��روع 
ت���خ���رج���ي ال������ذي مت اإق����ام����ت����ه يف 
ال����را�����س����د م������ول ب����اأب����ه����ا، وك���ان���ت 
ال��ت��ج��رب��ة ج����ًدا ج��م��ي��ل��ة، وممتعة 
اأن��ه  يل، وم��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري اأرى 
ي���ق���وم ر���س��ام  اأن  ال�������س���روري  م���ن 
ال��ف��ع��ال��ي��ات، حتى  ب��امل�����س��ارك��ة يف 
للجمهور  وي��ق��دم  ال��دع��م،  يك�سب 

ف��ر���س��ة ل�����ريوا ف���ن���ه، وب��ال��ت��اأك��ي��د 
اإل��ى  بحاجة  الر�سامن  اأن  ا  اأي�سً
دع��م اأك���ر م��ن اجل��ه��ات الثقافية 

الفنية. 

الرسامين  من  الكثير  نرى 
إلى  شغفهم  يحولون  
ــجــاري، ورأيــنــا  مــشــروع ت
وتميزت،  نجحت  مشاريع 
هــذه  ستخطين  فــهــل 
الخطوة الفترات القادمة؟ 
اإلى م�سروع  فكرة حتويل ال�سغف 
لكن  جميلة،  فكرة  ُتعتر  جت��اري 
با�ستخدام  �ساأقوم  اأنني  اأعتقد  ل 
م��وه��ب��ت��ي ب���ال���ر����س���م يف م�����س��روع 

جتاري. 

إلى  ــا،  حــوارن ختام  فــي   
شغفك  بك  سيذهب  أيــن 
المستقبل؟  في  بالرسم 
التي  ــداف  األهـ ومــاهــي 

تعملين عليها حاليًا؟ 
ب��درا���س��ة الفن  ���س��اأق��وم  ب����اإذن اهلل 
مب��خ��ت��ل��ف م����دار�����س����ه، واأن�����واع�����ه، 
لأت���ع���م���ق يف ه�����ذا امل����ج����ال؛ لأن����ه 
بالن�سبة يل، وحالًيا  جمال ممتع 
تطوير  يف  اأك��ر  ي�سب  اهتمامي 
مهاراتي يف الر�سم؛ لأمتكن اأكر 

من هذه املوهبة.
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منال الشهري:
بدأت الفروسية كهواية وأصبحت شغف يمدني بالطاقة اإليجابية

مشاعل الشهراني 

اجت����ه����ت خ���ري���ج���ة امل���ح���ا����س���ب���ة م��ن��ال 
حيث  الفرو�سية،  ع��امل  اإل���ى  ال�سهري 
ولكنها  ال��ع��امل،  بهذا  �سغفها  اكت�سفت 
مل تتنازل عن تخ�س�سها يف املحا�سبة، 
حيث تعمل كموظفة يف ق�سم املحا�سبة 
اإح��دى ال�سركات الكرى،  وحتاول  يف 
ال��ت��وف��ي��ق ب���ن ع��م��ل��ه��ا  وم��وه��ب��ت��ه��ا يف 

الفرو�سية. 
حاورناها يف »اآفاق« واأطلعتنا على 

ق�ستها مع الفرو�سية. 
عالم  مع  حكايتك  بدأت  كيف 

الفروسية؟  
يف ال��ب��داي��ة ك��ان��ت ه���واي���ة،  ول��ك��ن بعد 
اأ�سبح �سغف، فعند ممار�سة  ممار�ستها 
بالروحانية  ك��ث��ريا  اأ���س��ع��ر  ال��ف��رو���س��ي��ة 

والطاقة الإيجابية. 

من خالل ممارستك للفروسية، 
عليك  السهل  مــن  كــان  هــل 
اكــتــســاب صــداقــة الــفــرس؟ 

وكيف هي عالقتك به؟ 
يعتمد  والفر�س  الفار�سة  بن  التوافق 
على نوعها ومميزاتها، فجميع اخليول 
تفزع  خائف  ك��ان  اإن  ب��الإن�����س��ان،  ت�سعر 
بحبه،  ت�سعر  حم��ب  ك���ان  اإن  و  م��ن��ه،  
على  يعتمد  والفر�س  الفار�سة  فعاقة 

نوعها وطريقة التعامل معها. 

لم يكن مقبوال في السابق أن 
الفروسية  الفتاة لمجال  تدخل 
بمجتمعنا، هل حظيتي بالدعم 

عند دخولك لهذا المجال؟ 
حم�سن  را�سد  عاقل  ال�سخ�س  ك��ان  اإن 
للدعم،  يحتاج  فلن  اأم��ره  يف  الت�سرف 
فاأول واأخريا هي هواية وريا�سة لي�س 
مينعك  اأو  عليها  ي��ج��رك  م��ن  ه��ن��اك 
م��ن��ه��ا، واجل��م��ي��ع ي���وؤم���ن ب��اأن��ه��ا ك��ان��ت 
ميار�سها  واجلميع  م��ا،  زم��ن  يف  اأ�سا�س 
�سواء ذكر اأم انثى،  كما تعلمن اجلميع 
لكن  حتديات  يواجه  حياته  اأم��ور  بكل 
ي��ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا ويح�سن  الأق������وى م���ن 

الت�سرف بها. 

هل  توجد المقومات الكافية 
لممارسة  عسير  بمنطقة 

الفتيات للفروسية وتعلمها؟ 
هناك  يكن  مل  �سنتن  قبل  البداية  يف 
مقومات،  و لكن الآن مع كرة نوادي 

الفرو�سية ت�سهلت اأغلب الأمور. 

الفتيات  من  الكثير  إقبال  مع 
ما  الــفــروســيــة،  مــجــال  على 

نصيحتك لهن؟ 
 م��ار���س��ي ك��ل م��ا حت��ب��ن، ك���وين ق��وي��ة،  

ف�ممار�ستك لركوب اخليل جتعل منك 
اأقوى مما اأنِت عليه. 

كنتِ طالبة ما بين عامي 1436 
درجة  على  وحصلت  و1441، 
البكالوريوس،   ثم  الدبلوم، 
عائقا  الــدراســة  شكلت  هل 

أمامك كهاوية للفروسية؟ 
يف  ف��رو���س��ي��ة  دورة  اأول  ب���داي���ة  اأت���ذك���ر 
ت���رم �سيفي،  ك��ن��ت يف  ع�����س��ري  م��ن��ط��ق��ة 
فر�سة  الفرو�سية  دورة  وج��دت  ولكن 
لن تتكرر،  وهنا مل اأتردد بال�سراك، 
واحلمد هلل، مل تكن الدرا�سة عائقا يل، 

فقد حر�ست على تنظيم وقتي. 

في  كـمدربة  ترشيحك  تــم 
الفروسية، لكنك  إحدى نوادي 
رفضتِ لكونك ترغبين بالعمل 
شهادتك  تخدم  وظيفة  في  
على  حصلتِ  هل  الجامعية، 
مرادك؟ وهل يمكن أن تأخذك 
الوظيفة بعيدا عن الفروسية؟ 
ك��ان عر�س جميل ولكن  ب��اأن��ه  اأن��ك��ر  ل 
اأح���ب اأن اأم���ار����س ال��ف��رو���س��ي��ة ك��ه��واي��ة، 
ول���ي�������س���ت ك���وظ���ي���ف���ة،  ف���ق���د ت���ع���ب���ت و 
اج��ت��ه��دت حل�����س��ويل ع��ل��ى ���س��ه��ادت��ي يف 
اأق��ب��ل ب��اأي  تخ�س�س امل��ح��ا���س��ب��ة،  ول���ن 
اإط��ار تخ�س�سي،  و الآن  وظيفة خ��ارج 

الآن موظفة يف ق�سم  اأن��ا  و هلل احلمد 
الكبرية  ال�سركات  اإح��دى  يف  املحا�سبة 
ا�سراكاتي  اأج����دد   اأزل  ومل  باململكة، 
اأمار�س هوايتي  و  الفرو�سية  ن��وادي  يف 

متى ما �سمح الوقت يل. 

هل يمكن  أن  تصبح  ممارسة 
الفروسية مصدرا رزق؟ 

ميكن اأن تكون م�سدرا للزرق، ويعتمد 
ال��ه��دف م��ن ممار�ستها، هل  ذل��ك على 
اأو للح�سول على جائزة  هو الريا�سة، 

اأوملبية، اأو غري ذلك. 

منال  ــرى  نـ أن  يــمــكــن  هــل 
الشهري مالكة إلسطبل خيول 
أو  المنطقة  مستوى  على 

خارجها؟ 
مل ل، فا �سيء م�ستحيل يف احلياة. 

الحد  هذا  على  ستقفين  هل 
في  والــطــمــوح  الشغف  مــن 

مجال الفروسية؟ 
ل���ن اأت����وق����ف ع��ن��د ه����ذا احل�����د، ف��ل��دي 
خطط للمتابعة يف �سغفي بالفرو�سية. 
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عهود القحطاني 

من  لكل  الأف�����س��ل  م��ن  »�سيكون 
الدمج  الأكادميي  باملجال  يعمل 
وامل��ه��اري��ة  العملية  اخل���رة  ب��ن 
ذلك  ترجمة  عليه  ت�سهل  حتى 
ل���ل���ط���اب وال����ط����ال����ب����ات داخ�����ل 
ال��ق��اع��ات ال��درا���س��ي��ة« ه��ك��ذا قال 
يف  ال��دك��ت��وراه  ل��درا���س��ة  املبتعث 
ت��خ�����س�����س ال��ف��ن��ون الإع��ام��ي��ة 
الدكتور يحيى عبد اهلل الُقبعة، 
ال�����ذي اأك�����د م���ن خ����ال احل����وار 
ال���ذي اأج��رت��ه معه »اآف����اق« على 
ط���اب  ي���ح���ر����س  اأن  ������س�����رورة 
وط��ال��ب��ات الإع�����ام ع��ل��ى تعزيز 
ه��وي��ت��ه��م ال�����س��خ�����س��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة 
م��ن خ��ال الل��ت��ح��اق ب��ال��دورات 

وامل�ساركة بالأن�سطة. 

من   ٢٠١٢ عام  تخرجت 
بجامعة  الصحافة  قسم 
الملك سعود،  وفي عام 
٢٠١٩ حصلت على درجة 
تخصص  في  الماجستير 
من  الجماهيري  االتصال 
جامعة موري ستيت، واآلن 
أنت مبتعث للحصول على 
ــة الــدكــتــوراه  في  درج
تخصص الفنون اإلعالمية، 
لهذه  اختيارك  عن  حدثنا 

التخصصات؟ 
ي��ع��ت��ق��د ال���ب���ع�������س م����ن خ���ال 
اأن  امل���������ذك���������ورة  امل���������س����م����ي����ات 
خمتلفة  ت��ب��دو  ال��ت��خ�����س�����س��ات 
ول���ك���ن���ه���ا يف ح��ق��ي��ق��ة  مت����ام����ا 
اإل��ى حد  الأم��ر تبدو مت�سابهة 
ق��ن��اع��ات خمتلفة  ك��ب��ري،ه��ن��اك 
م������ن ج����ام����ع����ة اإل����������ى اأخ��������رى 
م���ن ح��ي��ث اإط������اق امل�����س��م��ي��ات 
ل��اأق�����س��ام الأك���ادمي���ي���ة،ول���ك���ن 
ال������ذي ي����وؤخ����ذ ب���الع���ت���ب���ار ه��و 
الرنامج وما يقدمه  حمتوى 
ومدى موائمته مع التخ�س�س 
امل���رغ���وب درا����س���ت���ه، ف��ف��ي ح��ال 
�سموله على ال�سروط واملعايري 
اختيار  عند  اتباعها  ال��واج��ب 
للراغب  يجوز  فاإنه  اجلامعات 
ب��الب��ت��ع��اث ح��ي��ن��ه��ا ال��ت��ح��دي��د 

والختيار النهائي. 

ــدف  هـــل االبـــتـــعـــاث ه
خيار  أم  ألجــلــه،  سعيت 
المعايير  عليك  فرضته 
األهم  وما  األكاديمية؟ 
ــالم من  فــي مــجــال اإلعـ
واقع تجربتك المهارة أم 

الشهادة؟ 
للم�سار  تف�سيلي  اأن  بالتاأكيد 
حتقيقه  يف  وال�سعي  الأك��ادمي��ي 
مرحلة  يف  طالبا  كنت  اأن  م��ن��ذ  
ال����ب����ك����ال����وري����و�����س ه�����و ب�����س��ب��ب 
الن���ع���ك���ا����س���ات ال���ت���ي ق���د ت��ت��ول��د 
املجال، ومما  ه��ذا  العمل يف  من 
يعد  الب���ت���ع���اث  اأن  ف��ي��ه  ل����س���ك 
ب������ارزة وف���ر����س���ة حمققة  ���س��م��ة 
ال�سلك..  لهذا  ينت�سب  من  لكل 
هو  م��ا  باختيار  يتعلق  فيما  اأم��ا 
فاإن  الإع��ام��ي،  للمجال  اأف�سل 
الإجابة املف�سلة هي الدمج بن 

المبتعث يحيى القبعة: 
نقاوم الحنين للوطن واألهل بقوة الهدف الذي ابتعثنا ألجله

العن�سرين املهاري واملعريف. 

عديدة  مشاركات  لديك 
في جامعة الملك سعود 
لمرحلة  دراســتــك  أثناء 
مدى  ما  البكالوريوس، 
المشاركات  مساهمة 
طلبة  على  صفية  ــال  ال
قسم اإلعالم في تطوير 

مهاراتهم؟ 
على  اأداوم  ال��ت��ي  ال��ن�����س��ائ��ح  م��ن 
ت���ق���دمي���ه���ا ل����ط����اب وط���ال���ب���ات 
ا�ستثمار  ����س���رورة  ه���و  الإع�����ام 
ك��ل الأوع��ي��ة وال��ق��ن��وات املتوفرة 
داخ��������ل اجل����ام����ع����ة ب���اع���ت���ب���اره���ا 
املطبخ احلقيقي ل�سقل املهارات 
الطابية والتي حتما �ستنعك�س 
بدورها على عامل اخلرة الذي 
اإ�سافية  وقيمة  ح��اف��زا  �سيمثل 
للطاب والطالبات عر القدرة 
يف العمل مع اجلهات اخلارجية 

اأثناء وبعد املرحلة اجلامعية. 

االبتعاث  بلد  في  وأنــت 
شعرت  ــد  ق ــك  وأنـ البـــد 
والوطن،  للعائلة  بالحنين 
هذا  تتجاوز  كنت  كيف 

النوع من الحنين؟ 
ي��غ��م��رن��ا  احل����ن����ن  اأن  ���س��ح��ي��ح 
ك��م��ب��ت��ع��ث��ن وال�������س���وق ي��ح��دون��ا 
ل���ل���ع���ودة ل��ل��وط��ن ول���ق���اء الأه����ل 
اأكر  يجعلنا  ما  ولكن  والأحبة، 
الهدف  وق��وة هو  ثباتا ومتا�سكا 
ونكون  اأج��ل��ه.  ابتعثنا من  ال��ذي 
اأك����ر ع��زم��ا يف امل��ح��اف��ظ��ة على 
الدور امل�سوؤول حتى يتم حتقيق 

ما ن�سبو اإليه. 

بحثية  مشاركات  لديك 
ــال  ــج ــي م ــ ســـابـــقـــة ف
في  نرى  وكما  الصحافة، 
ضعف  الــعــربــي  ــوطــن  ال
الصحافي،  البحث  حركة 
فمن وجهة نظرك ماهي 
األســـبـــاب خــلــف ذلــك؟ 
ــالم  ــل ألقــســام اإلع وه
فيما  دور  بالجامعات 

حصل؟ 
ب��ه��ذا  ن���رم���ي  اأن  ن�����س��ت��ط��ي��ع  ل 
ال���س��ت��خ��ا���س ع��ل��ى ال��ب��اح��ث��ن 
ف��ق��ط  ال���������س����ح����ايف  امل������ج������ال  يف 
املكتبة  تفتقر  ع��ام  ب�سكل  ولكن 
العربية كثريا لاأوراق البحثية 
العلوم،  خمتلف  يف  وال��درا���س��ات 
ويت�سح متاما الفرق يف املكتبات 
الأجنبية من حيث الغزارة التي 
يتمتع بها واحتوائها على �سالة 

الباحثن. 
ــات الــتــي  ــوب ــع ــص مـــا ال
محاولة  أثناء  واجهتك 
أخرى  بيئة  مع  التعايش 
بيئتك  عـــن  مــخــتــلــفــة  
ناحية  مـــن  ــقــة  ــســاب ال
العادات والدين وغيرها؟ 
ب��امل��ع��ن��ى  ت����وج����د ����س���ع���وب���ات  ل 
ل��ك��ل ف��رد  اأن  احل��ق��ي��ق��ي، ح��ي��ث 
احل���ري���ة ال��ك��ام��ل��ة يف مم��ار���س��ة 
التعر�س  دون  الدينية  طقو�سه 
اأو امل�سا�س ملا يعتقده الآخرون اأو 

به، يبقى الح��رام هو  يوؤمنون 
وبناًء  الق�سية  هذه  يف  الفي�سل 
التعاي�س  عملية  ت�ستمر  عليه 

دون وجود معوقات و�سوائب. 

العمل  ــك  ل ســبــق  ــل  ه
أثناء  إضافية  بأعمال 

فترة ابتعاثك؟ 
ي�����س��ع��ب ب��ع�����س ال�������س���يء ال��ع��م��ل 
اأث���ن���اء م��رح��ل��ة الب���ت���ع���اث حيث 
ي���ت���وج���ب ف��ي��ه��ا ال���رك���ي���ز ع��ل��ى 
اجل��ان��ب ال��درا���س��ي وامل��ح��اول��ة يف 
عمل درا�سات واأوراق بحثية من 
اأج���ل امل�����س��ارك��ة يف امل���وؤمت���رات اأو 
العلمية  امل��ج��ات  ع��ر  ن�����س��ره��ا 

املرموقة. 

أنت أحد المساهمين في 
ــاق،  آف صحيفة  تطوير 
صحيفة  أصبحت  واليوم 
فريق  بها  يعمل  طالبية 
قسم  وطالبات  طالب  من 
اإلعالم واالتصال، ما رأيك 

بهذه الخطوة؟ 
ك�����ان م����ن دواع�������ي �����س����روري اأن 
امل�ساهمن يف تطوير  اأحد  اأك��ون 
احلديث  بال�سكل  اآف��اق  �سحيفة 
 ،2013 يف  ع��ل��ي��ه  ظ���ه���رت  ال�����ذي 
وك����ن����ت اأك��������ر �����س����ع����ادة ح��ي��ن��م��ا 
ك��ان��ت ه��ن��اك اأ�����س����داء اإي��ج��اب��ي��ة 
لي�س  اآف���اق،  ب�سحيفة  واإ���س��ادات 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل����ح����دود داخ���ل 
اجل��ام��ع��ة واإمن�����ا ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 
امل��ح��ل��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة 
وك���ذل���ك اجل���ام���ع���ات ال��ع��رب��ي��ة، 
ون��ن�����س��ب ال��ف�����س��ل ب��ع��د اهلل اإل���ى 
الروفي�سور علي �سويل القرين 
ب���اع���ت���ب���اره ال����ق����ائ����د احل��ق��ي��ق��ي 
وب��وج��ود  ال��ت��ط��وي��ري��ة،  للعملية 
ك���وك���ب���ة رائ�����ع�����ة م�����ن ال����زم����اء 

والزميات. 

مجاالت  عدة  في  عملت 
ــجــامــعــة، هل  خـــارج ال
إيجابي  عائد  لذلك  كان 
المهنية  مسيرتك  على 

كمحاضر؟ 
املهنية  امل��م��ار���س��ات  اأن  بالتاأكيد 
�ساأنها  امل���ي���دان م��ن  اأر�����س  ع��ل��ى 
اأن تقوي اجل��ان��ب احل��ريف لدى 
ال�����س��خ�����س وك��ذل��ك ت��ق��وم بعمل 
ميتلكه  ما  لكل  التكميلي  املعزز 
م����ن ج����وان����ب م��ع��رف��ي��ة،ل��ذل��ك 
���س��ي��ك��ون م��ن الأف�����س��ل ل��ك��ل من 
الدمج  الأكادميي  باملجال  يعمل 
وامل��ه��اري��ة  العملية  اخل���رة  ب��ن 
ح���ت���ى ت�����س��ه��ل ع��م��ل��ي��ة ت��رج��م��ة 
داخل  والطالبات  للطاب  ذلك 

القاعات الدرا�سية. 

صحف  ــدة  ع فــي  عملت 
واآلن  صحافي،  كمحرر 
ــي جـــريـــدة  ــ ــل ف ــم ــع ت
ــا تــرى  ــم ــرة، وك ــزي ــج ال
الــذي  الرقمي  التحول 
فرض نفسه على الصحف 
الورقية، وأصبحت تواكب 
تلحق  أن  وتحاول  التحول 
في  رأيك  فما  بتطوراته، 

تجربة الصحف السعودية 
في التحول الرقمي؟ 

ن�����ع�����م ت���������س����رف����ت ب����ال����ع����م����ل يف 
���س��ح��ف م���ت���ع���ددة وم����ع اأ���س��م��اء 
اإع����ام����ي����ة ل���ه���ا ن�����س��ي��ب��ه��ا م��ن 
املحلي  امل�ستوى  على  الح���رام 
والإق����ل����ي����م����ي،واب����ت����ع����دت ب��ع�����س 
ال��ت��ع��اون ك�سحايف  ع��ن  ال�����س��يء 
امل���ج���ال  ب���ح���ك���م الن�����خ�����راط يف 
الأك�����ادمي�����ي وك����ذل����ك ال���دخ���ول 
يف م���رح���ل���ة الب����ت����ع����اث. وف��ي��م��ا 
ي���ت���ع���ل���ق ب�������راأي�������ي ح�������ول م����دى 
م���واك���ب���ة ال�����س��ح��ف ال�����س��ع��ودي��ة 
ل��ل��ت��ح��ول ال���رق���م���ي، ف����اإن����ه م��ن 
ال��ذي  ل��ل��ح��راك  متابعتي  خ��ال 
ت���ق���وده امل��وؤ���س�����س��ات ال�����س��ح��ف��ي��ة 
وقربي من الزماء ال�سحفين 
موؤ�سر  يوجد  فاإنه  وال�سحفيات 
اإي��ج��اب��ي ي��ن��م ع���ن اه��ت��م��ام تلك 
باأهمية  ال�سحفية  امل��وؤ���س�����س��ات 
املوائمة للمرحلة الع�سرية التي 
ديناميكية  اأك���ر  عما  تتطلب 

وتكيفا مع جمريات التغيري. 

التي  النصيحة  مــاهــي 
ينوي  لــمــن  تــوجــهــهــا 

االبتعاث؟ 
اأن  اأود  ال��ت��ي  الن�سائح  اأه���م  م��ن 
اأهمية   هي  العتبار  بعن  توؤخذ 
مرحلة  لكل  ال�سليم  التخطيط 
وو�سع خطط بديلة حال وجود 
اأي عائق قد يواجه املبتعث �سواء 
اجلامعة  ب��اخ��ت��ي��ار  يتعلق  فيما 
احلياتي  امل�ستوى  على  حتى  اأو 

ب�سكل عام يف حياة الغربة. 

ما النصيحة التي توجهها  
الحوار  هــذا  ختام  فــي 
لطالبك من واقع  تجاربك 
المهنية والتعليمية التي 
خضتها لعدة سنوات في 
وكونك  اإلعـــالم،  مجال 
التدريس  عضو في هيئة 
واالتصال  اإلعالم  بقسم 

بالجامعة؟ 
م���ن امل��ه��م ج���دا اأن ي��ع��ي ط��اب 
ب���اأن العامل  وط��ال��ب��ات الإع����ام 
الت�سايل  احل��ق��ل  يف  التناف�سي 
من  وعليه  ج��دا،  حمتدما  يبدو 
ال���واج���ب مت��ام��ا ت��ك��ث��ي��ف ك���ل ما 
ي��ع��زز م��ن الهوية  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن 
عر  وذل���ك  املهنية،  ال�سخ�سية 

الل���ت���ح���اق ب����اأك����ر ق�����در مم��ك��ن 
م�����ن ال�����������دورات ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة 
وال�����س����ت����ف����ادة ع����ر م����ا ت��ق��دم��ه 
اأن  اأن�سطة ميكنها  اجلامعة من 
اجلانب  على  بالإيجاب  تنعك�س 
امل����ه����اري ل��ل��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات 
مع  التعاون  يف  املحاولة  وكذلك 
العاقة  ذات  اخلارجية  اجلهات 
وذل��ك  اجلامعية  امل��رح��ل��ة  اأث��ن��اء 
ت�سكل  املرحلة  ه��ذه  اأن  باعتبار 
م��ف��رق ط����رق وع���ام���ة ف��ارق��ة 
امل�ستقبلية  العملية  احل��ي��اة  يف 

لاأ�سخا�س.
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القراءة
تفتح لك باب 

كل علم

المبتعث الدكتور محمد عبداهلل الشهري:

المرشد  أهم ما يحتاجه طالب اإلبتعاث
حسام العمري 

اأك���������د ال�����دك�����ت�����ور حم����م����د ع����ب����داهلل  
ال�سهري املبتعث يف الوليات املتحدة 
الأمريكية - ولية وا�سنطن »جامعة 
الكلى واأم��را���س  ت��اون« زمالة  ج��ورج 

ال�سغط. 
ال��ط��ال��ب  اأه�����م م���ا ي��ح��ت��اج��ه  اأن 
الطب  وط��ال��ب  ع���ام،  ب�سكل  املبتعث 
اأو   mentor املر�سد   ه��و  خ�سو�ساً  
ال�سنوات  فت�سيع  ال��ق��ري��ب،  امل��وج��ه 
من املتخرج الطموح، وهو يبحث عن 

الطريق ال�سحيح. 
حممد  بالدكتور  األتقت  »اأف���اق« 
ال�سهري واأجرت معه حواراً روى من 
التي  والعقبات  ابتعاثه  ق�سة  خاله 

واجهها وكيف تغلب عليها. 

االبتعاث؟  فكرة  عن  حدثنا 
ومدى استفادتك منها ؟  

ك���ان���ت ف���ك���رة الب����ت����ع����اث ، وجت���رب���ة 
ال����ت����دري����ب ال���ط���ب���ي خ�������ارج امل��م��ل��ك��ة 
موجودة لدي منذ وقت مبكر، لكنها 
ك��ان��ت ف��ك��رة غ��ري ن��ا���س��ج��ة ، جلهلي 
ب��ال��ط��ري��ق وغ��ي��اب امل��ر���س��د وامل��وج��ه، 
�سهرين  جتربة  بعد  ن�سجت  ولكنها 
م���ن ال���ت���دري���ب يف م�����س��ت�����س��ف��ى ولي���ة 
اأريزونا اأثناء فرة المتياز، وجتربة 
الدكتور  خلفها  كان  التي  ال�سهرين  
ع������ادل ال�����ه�����زاين، و ���س��ح��ب��ت ف��ي��ه��ا 
جم��م��وع��ة م��ن ال���زم���اء م��ن كليتنا 
خالد«؛  امللك  بجامعة  الطب  »كلية 

رغ����م ق�����س��ره��ا  ك���ان���ت  ث���ري���ة ج����داً، 
ونورت يل جوانب الطريق، فخرجت 
منها، ببع�س التو�سيات من الأطباء 
�سهل يل  ال��ذي��ن عملت معهم، مم��ا  
الباطني  ال��ط��ب  ب��رن��ام��ج  ال��ق��ب��ول يف 
اهلل.  تي�سري  بعد  ب�سنوات  ذل��ك  بعد 
البتعاث  من  كثرية  درو���س  وتعلمت 
من اأهمها، اأن الفر�س ل تاأتي اإليك، 
م�سطحباً  اإليها  ت�سعى  م��ن  اأن��ت  ب��ل 
عون اهلل وتوفيقه، وبالفعل البدايات 
غ��ال��ب��ا ت��ك��ون ع�����س��رية ، ول��ك��ن ال��ع��زم 

يبدد ذلك. 

ما هو أول درس  تعلمته من 
االبتعاث؟  

م��ا تعلمته م��ن البتعاث،  اأوائ���ل  م��ن 
ه����و ح����اج����ة ال���ط���ال���ب ب�����س��ك��ل ع����ام، 
املر�سد   اإل��ى  خ�سو�ساً  الطب  وطالب 
mentor اأو املوجه القريب، فت�سيع 
ال�سنوات من املتخرج الطموح ، وهو 
وهذه  ال�سحيح،  الطريق  عن  يبحث 
الأع����م����ار وال�������س���ن���وات ال��ف��ائ��ت��ة، ك��ان 
بالإمكان اخت�سرها، لو وجد الطالب 
اإيل   ي��دل��ه  م��ن  ال��ن��ا���س��ئ،  الطبيب  اأو 

الطريق ال�سحيح.  

التي  الــصــعــوبــات  مــاهــي 
واجهتك في االبتعاث؟  

طريق  اأ�سعب  اأن  �سابقاً،  ذك��رت  كما 
ال��ذي  ال��ط��ري��ق  ف��ي��ه، ه��و ذاك  ت�سري 
ل ت��ع��رف م��احم��ه،  ول ت���دري اأي��ن 
ي��ن��ت��ه��ي، ول���ذل���ك ب���داي���ات الب��ت��ع��اث 

ال�سبب،  لهذا  م��ا  ن��وع��اً  �سعبة  كانت 
ث���م ي���اأت���ي ب��ع��ده��ا ���س��ع��وب��ة ال��ت��اأق��ل��م، 
ك��ط��ب��ي��ب م����ع ال���ن���ظ���ام ال�����س��ح��ي يف 
التجربة، ولكن  ال�سنوات الأولى من 
فقد  ال�سعوبات،  ي�سهلون  الأ�سدقاء 
اأ���س��دق��اء  ت��ع��ايل،  اهلل  بف�سل  رزق���ت 
مم��ي��زي��ن خ���ال ���س��ن��وات الب��ت��ع��اث، 
ف���اأن���ار  وج���وده���م  ج��وان��ب ال��ط��ري��ق، 
على  ال��ع��ون  نعم  اهلل  بف�سل  وك��ان��وا 
اأن��ن��ي يف مرحلة  ال���س��ت��م��رار،  اأذك����ر 
امل���راح���ل،  جل�ست م��ع �سديقن  م��ن 
اأنا على و�سك  قريبن،  وقلت لهم؛  
ترك كل هذا الأمر!؟ فلم يعد يطاق،  
فقال يل؛ اأمنح نف�سك ثاثة اأ�سهر، 
ما  بكل  التجربة  تخو�س  اأن  ح���اول 
وبقينا  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل،  واأن�������س���ى  ف��ي��ه��ا، 
نلتقي ب�سكل م�ستمر ، ومرت الأ�سهر 
ال���ث���اث���ة ، وم�����رت ����س���ن���وات ب��ع��ده��ا، 

بف�سل اهلل.  

تحديات  هي   ما  نظرك  في 
الغربة؟  

ال��ب��ع��د ع���ن ال���وال���دي���ن ه���و ال��غ��رب��ة 
ال���ك���رى، وه����و اغ�����راب اأع���م���ق من 
الذي  القا�سي  التاأنيب  اغ���راب،  كل 
بعيد  ب��اأن��ك  ت�سعر  ح��ن  ب��ك،  يحيط 
اأق�سى  حال مر�سهم،  هذا يف نظري 

التحديات.  

ما هي األمور التي ساعدتك 
في إكمال الدراسة؟  

كل تي�سري يف احلياة فهو برعاية اهلل 

�سبحانه، واأعظم ما �سهل الرحلة يل 
والأبناء،  الكرمية  زوجتي  وج��ود  هو 
يلي ذلك اأنني رزقت اأ�سدقاء يزيدون 
احل�����ي�����اة ج����م����ال وب����ه����ج����ة، ط��ي��ب��ن 
من  والق����راب  نا�سحن،  �سادقن 
املداومة  وحماولة   ، امل�سجد  جماعة 
على اجلمعة واجلماعة ما اأمكن، واإن 
ا�ستطاع الإن�سان،  اإيقاظ الإهتمامات 
كانت  ح��ي��ات��ه،   يف  الأخ����رى  املعرفية 
ل���ه ن��ع��م امل��ل��ج��اأ م���ن ���س��ج��ي��ج ال��ع��م��ل 
والدرا�سة،  فيهرب اإلى رواية جميلة، 
ي��ح��ف��ز  ك���ت���اب  اأو  ب����دي����ع،  دي�������وان  اأو 

الف�سول يف ذهنك.  

المتميزة  إنجازاتك  هي  ما 
في هذه البعثة؟  

الإجن��ازات،  تقييم  يف  النا�س  يختلف 
فالتقييم  غالباً يكون ن�سبياً، واأعظم 
ما  يتقن  اأن   ، الإن�سان  ينجزه  اإجن��از 
واإل��ى  نف�سه،  اإل��ى  ويح�سن  ي��ده،  فيه 
النا�س من حوله ، عدا ذلك، ح�سلت 
ع��ل��ى ج���ائ���زة الأط����ب����اء ال�����س��ب��اب اأو 
التعبري  �سح  اإن  »النا�سئن«  الأطباء 
م����ن اجل��م��ع��ي��ة الأم���ري���ك���ي���ة ل��ل��ط��ب 
الباطني،  و�ساركت بعدد من الأوراق 
يف  وبع�سها  ن�سر  بع�سها  وال��ك��ت��ب،  
واأعظم ما يف البتعاث  الن�سر،   طور 
وما  ل��ك،  ت�سيفه  وم��ا  التجربة،  ه��و 
تزيده اإلى عمرك من معرفة بالنا�س 

واحلياة.  

ــن  ــو طــمــوحــك؟ وأي ــا ه م

المستقبل  في  نفسك  ترى 
القريب؟  

يتكرر  ���س��وؤال  ه��ذا  اأن  الطريف؛  من 
ع���ل���ي  ك���ث���رياً ه����ذه الأي��������ام؛ ب�سبب 
اق�������راب ن���ه���اي���ة م���رح���ل���ة ال���زم���ال���ة 
بطبعه  والإن�سان  للمملكة،   والعودة 
َط��م��وح، واأق����رب م��ا ي��اأت��ي اإل���ى ذهني 
م��ن ط��م��وح��ات؛  ه��و اأت���ق���ان معرفة 
الف�سول  ي�سمر  ل  واأن  اأع���ل���م،  م��ا 
ال�����س��ن��وات، ثم  امل��ع��ريف يف نف�سي م��ع 
ال��ق��ري��ب  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف  ن��ف�����س��ي  اأرى 
وقريباً  احلبيبة،  كليتنا  اإل��ى  ع��ائ��داً 

وقريباً  وط��اب��ي،   اأ�ستاذتي  م��ن 
الكرمين   الوالدين  من  اأك��ر 

والأحباب.  

لمن  رسالتك  هي  ما 
يفكر في االبتعاث؟ 

التوكل وال�ستعانة باهلل اأوًل، 
ث���م اأع������رف ق���درات���ك ج���ي���داً، 

وا�ست�سر  ل��دي��ك،  فيما  وان��ظ��ر 
وال����دي����ك، ف��ي��م��ا ت���ق���دم ع��ل��ي��ه ، 

اأنهما يف حاجة  واإن راأيت 
ل����ق����رب����ك،  ف���دع 

ع�����������س�����ا 

ال��رح��ال م��ك��ان��ه��ا،  ف��ال��ق��رب منهما 
خ���ري، م��ن ك��ل جت����ارب احل���ي���اة، ف��اإن 
عزمت فا�ست�سر من تثق بعلمه وراأيه،  
ثم توكل على اهلل، ول ت�سغلك  كرة 

ال�ست�سارة عن العمل.  

كلمة تختم بها هذا الحوار:  
اأ����س���ك���رك���م ع��ل��ى ال����دع����وة ال��ك��رمي��ة، 
ال��ل��ط��ي��ف��ة، متنياتي  الأ���س��ئ��ل��ة  وع��ل��ى 
ل���ك وجل��م��ي��ع ال���ط���اب وال���زم���اء 

بالتوفيق وال�سداد.
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فضاءاتفضاءات

رائد الشهري  

اأك����د ال��روف��ي�����س��ور ���س��ال��ح ن��ع��م��ان، اأ���س��ت��اذ 
بكلية  املعا�سر  الفكرية  واملذاهب  العقيدة 
ال�سريعة واأ�سول الدين  باجلامعة، اأن اأهم 
قرار يف حياته املهنية هو التدري�س باململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة،ج��اء ذل���ك واأك�����ر  يف 
اأج��رت��ه معه �سحيفة  ال��ذي  التايل  احل��وار 

)اآفاق (. 

كيف تصف عالقتك بالمكتب؟ 
عاقتي بوظيفتي عاقة هوية، ووجود. 

بها  تقوم  التي  المهام   ماهي 
من خالل العمل بهذا المكتب ؟ 

 م��ه��ام��ي ت��ت��م��ث��ل يف ال���ت���دري�������س، وال��ب��ح��ث 
ال��ع��ل��م��ي، والإر����س���اد، والإ����س���راف، وتطوير 

الرامج الدرا�سية. 

عند  به  تقوم  عمل  أول  هو  ما 
دخولك للمكتب؟ 

النظر يف اأولويات العمل، واملهام اليومية. 

توليتها  التي  المناصب  ماهي 
هذا  إلــى  وصــولــك  حتى  سابقًا 

المكتب؟ 
منا�سب تربوية، وعلمية كثرية من 

اأهمها: 
  اأوًل: التدري�س 

 مدر�س بجامعة الأمري عبد القادر 
من  ب��اجل��زائ��ر  الإ���س��ام��ي��ة  للعلوم 
رتبة معيد اإلى رتبة اأ�ستاذ تخ�س�س 
ثاثن  مل���دة  الفل�سفة  و  ال��ع��ق��ي��دة 

�سنة. 
الأوروب����ي  باملعهد  زائ���ر  اأ���س��ت��اذ 
بباري�س-فرن�سا  الإن�سانية  للعلوم 
اأ���س��ت��اذ  ���س��ن��وات، والآن  مل���دة خ��م�����س 
ال���ف���ك���ري���ة  امل�����ذاه�����ب  و  ال���ع���ق���ي���دة 
املعا�سرة بجامعة امللك خالد -كلية 
ال��دي��ن -ق�سم  اأ���س��ول  ال�����س��ري��ع��ة و 
ال��ع��ق��ي��دة و امل��ذاه��ب ال��ف��ك��ري��ة منذ 

�ست �سنوات . 
ث���ان���ي���اً: امل��ن��ا���س��ب الإداري��������ة و 
العلمية بجامعة الأمري عبد القادر 

للعلوم الإ�سامية باجلزائر.  
املنا�سب الإدارية 

و  الإت���ق���ان  م�سلحة  رئ��ي�����س   -
جت���دي���د ال��ت��ك��وي��ن ال���دائ���م ب��ن��ي��اب��ة 
بامل�سائل  املكلفة  اجلامعة  مديرية 
م�سلحة  رئ��ي�����س  ال��ب��ي��داغ��وج��ي��ة، 

البروفيسور  صالح النعمان : 
عالقتي بوظيفتي عالقة هوية، ووجود

ال��ع��اق��ات اخل��ارج��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، 
ال�سريعة، رئي�س ق�سم  مدير معهد 

ال�سريعة و القانون. 

املنا�سب الربوية 
لدى  التعليم  و  الربية  م�ست�سار 
ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ل��ل��رب��ي��ة و 
و  ال��ت��ك��وي��ن  خلية  من�سق  التعليم، 
رئ��ي�����س  ال����رب����وي،  الأداء  حت�����س��ن 
العقيدة  لق�سم  ال��رب��وي��ة  اللجنة 
م�سروع  رئي�س  الأدي����ان،  مقارنة  و 
امل���اج�������س���ت���ري ب���ق�������س���م ال���ع���ق���ي���دة و 
العقيدة،  �سعبة  الأدي�����ان،  م��ق��ارن��ة 
رئي�س  ال��ع��ل��وم«،  »فل�سفة  تخ�س�س 
العقيدة)  ل�سعبة  ال��ت��ك��وي��ن  ف��ري��ق 
رئي�س  لي�سان�س-ما�سر-دكتوراه(، 
م�����س��روع امل��ا���س��ر ع��ق��ي��دة، رئ��ي�����س 

م�سروع  الدكتوراه.
 

املنا�سب العلمية
م��دي��ر خم���ر ال���درا����س���ات ال��ع��ق��دي��ة و 
مقارنة الأديان،  ع�سو املجل�س العلمي 
العلمي لكلية  للجامعة، ع�سو املجل�س 
العلمية  اللجنة  رئي�س  الدين،  اأ�سول 
ل��ق�����س��م ال��ع��ق��ي��دة و م��ق��ارن��ة الأدي������ان، 
ع�سو اللجنة الوطنية الدائمة لتقييم 
ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي و خم���اب���ر ال��ب��ح��ث 
العلمي بوزارة التعليم العايل و البحث 
من  ك��ث��ري  ل���دى  خ��ب��ري   ،CSPالعلمي
العلمية  الأع��م��ال  تقييم  يف  اجلامعات 
باجلزائر  الدرا�سية  الرامج  تاأهيل  و 
و خ����ارج����ه����ا، رئ���ي�������س حت����ري����ر جم��ل��ة 
الأدي��ان،  مقارنة  و  العقدية  الدرا�سات 
ع�سو هيئة حترير اأو حمرر م�ساعد يف 

اأكر من 20 جملة علمية. 
 

ثالثاً: بجامعة امللك خالد 
ع�����س��و جل��ن��ة ال���دك���ت���وراه ب��ق�����س��م ال��ع��ق��ي��دة 
امل�����ع�����ا������س�����رة، ع�������س���و جل��ن��ة  امل������ذاه������ب  و 
املذاهب  و  العقيدة  بق�سم  العليا  الدرا�سات 
العليا  ال���درا����س���ات  امل��ع��ا���س��رة،ع�����س��و جل��ن��ة 
ب��ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة و اأ����س���ول ال���دي���ن، جلنة 
املاج�ستري  و  البكالوريو�س  برنامج  تطوير 

فرع الأديان والفكر و الفل�سفة.     

التي  الـــقـــرارات  مــا هــي أهــم 
اتخذتها في هذا المكتب؟ 

م���ن اأه����م ق���رارات���ي يف ح��ي��ات��ي امل��ه��ن��ي��ة هو 
التدري�س باململكة العربية ال�سعودية.

ما هو أهم شيء تحتفظ به في 
مكتبك ويعني لك كثيرًا؟ 

كتاب اهلل -القراآن الكرمي- .

على  تحرص  التي  األشياء  ما هي 
توفرها في المكتب؟ 

  النظافة و ترتيب املكتبة و املزيد من الكتب.
في  قضيتها  مـــدة  ــول  أطـ ــا  م

المكتب ؟ ولماذا؟ 
اأطول مدة اأق�سيها يف املكتب من 10 �ساعات 
اإل��ى 20 �ساعة يف ق���راءة اجل��دي��د و البحث 

العلمي. 

ما هي أبرز الشخصيات التي زارتك 
في المكتب ؟ 

التقيت بعدة �سخ�سيات  العلمية  يف حياتي 
علمية و اأخ�س بالذكر التي عاي�ستها بطول 

املدة اأو تكرار اللقاءات:  
الدكتور عبد اهلل امل�سلح ملا كان اأمن 
العلمي  العاملية لاإعجاز  الهيئة  عام 
الدكتور  ال�سنة،  و  الكرمي  القران  يف 
ط���ه ج���اب���ر ال���ع���ل���واين -رح���م���ه اهلل- 
مدير املعهد العاملي للفكر الإ�سامي 
اأ.د. عبد احلميد  ال�سابق،  بوا�سنطن 
العاملي  املعهد  م��دي��ر   - �سليمان  اأب���و 
للفكر الإ�سامي بوا�سنطن، اأ.د. عمر 
�سابقا،  الأزه���ر  جامعة  رئي�س  ها�سم 
البوطي،  رم�سان  �سعيد  حممد  اأ.د 
ال�����س��ي��خ ال���داع���ي���ة حم��م��د ال���غ���زايل، 
اأ.د.  ال��ع��ل��وم:  دار  كلية  اأ���س��ت��اذة  ك��ب��ار 
ال�سيد  -اأ.د.  التفتازاين  ال��وف��اء  اأب��و 
 - ال�سرقاوي  اهلل  عبد  اأ.د.  اجلليند 

اأ.د/ ال�سيد رزق حجر.   

التابع  العمل  فريق  يتكون  ممن 
لمكتبك؟ 

ع���ن���دم���ا ك���ن���ت م�����دي�����ًرا مل���خ���ر ال���ب���ح���ث يف 
كان  الأدي���ان  مقارنة  و  العقدية  الدرا�سات 
ف��ري��ق ال��ع��م��ل ال��ت��اب��ع للمخر ي��ت��ك��ون من 
العليا  ال��درا���س��ات  طلبة  و  باحثن  اأ���س��ات��ذة 

واإدارين. 

فيمن  تفضلها  ــات  ــف ص ــالث  ثـ
يعملون إلى جانبك؟ 

الإخا�س -اجلدية - املثابرة و املبادرة. 

حققها  التي  اإلنجازات  أهم   ما 
مع فريق العمل بمكتبك؟ 

اأول: الندوات و املوؤمترات و الدورات:
عقد جمموعة من املوؤمترات الوطنية 

والدولية يف العقيدة و مقارنة الأديان 
و  ع��ل��م��ي��ة  دورات  ع��ق��د  ال��ف��ل�����س��ف��ة،  و 
الباحثن  لاأ�ساتذة  منهجية  تكوينية 
دورات  ال���ع���ل���ي���ا،  ال����درا�����س����ات  ط��ل��ب��ة  و 
ملواجهة  الباحثن  و  للطلبة  تكوينية 

احلركة التن�سريية.  
 ثانيا: الن�سر العلمي: 

مت اإن�ساء جملة علمية حمكمة متخ�س�سة 
و  الأدي��ان  و مقارنة  العقدية  الدرا�سات  يف 
و  العقدية  الدرا�سات  »جملة  ا�سمها  الفكر 
مقارنة الأديان«، متت طباعة جمموعة من 
الكتب لأ�ساتذة باحثن و اأعمال املوؤمترات .

ثالثا: فرق البحث العلمي  
اأجن�����زت ف���رق ب��ح��ث امل��خ��ر اأك����ر من 
ث��اث��ن ب��ح��ث��اً  ن��ظ��ري��اً و م��ي��دان��ي��اً يف 
العقيدة و مقا�سدها و الإعجاز العلمي 
و الفل�سفة و فروعها و مقارنة الأديان 
و التن�سري و ح��وار الأدي��ان و الفرق و 

علم الكام  والت�سوف.   

ما الذي تسعى لتحقيقه من خالل 
عملك في هذا المكتب؟ 

خدمة الدين الإ�سامي و العقيدة 
البحث  تطوير  خا�سة،  الإ�سامية 
العلمي يف جمال الدرا�سات العقدية 
ال��ف��ك��ري��ة و الج��ت��م��اع��ي��ة، ت��ن��زي��ل 
الدرا�سات العقدية و الفل�سفية من 
الواقع  اإل��ى  التنظريي  و  النظري 
العملي، ويتحقق ذلك بامل�ساهمة يف 
ال�سلوكية  العقدية  الإ�سكالت  حل 
والجتماعية والنف�سية و مظاهرها 
العلم  بطلبة  الرت��ق��اء  املجتمع،  يف 
منهجياً و معرفياً بتحقيق التكامل 
التخ�س�سات  و  العلوم  بن  املعريف 
اخل����ادم����ة ل��ت��خ�����س�����س ال��ع��ق��دي��ة و 
النزعة  تنمية  ال��ف��ك��ري��ة،  امل��ذاه��ب 
النقدية العلمية املو�سوعية، تعزيز 
ال������روح  احل����واري����ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 
احل�������وار الإ�����س����ام����ي،الإ�����س����ام����ي 

واحلوار احل�ساري.
   

المكتب  بهذا  عملك  خــالل  من 
شيئًا  تحقق  أن  استطعت  هــل 
المستوى  على  طموحك  ــن  م

الشخصي؟ 
م������ن خ�������ال وظ���ي���ف���ت���ي ن����ع����م ح��ق��ق��ت 
ال���ك���ث���ري م����ن ط���م���وح���ات���ي ل���ك���ن اأه��م��ه��ا 
اإل��ى  قاطبة و���س��ول ط��اب��ي وط��ال��ب��ات��ي 
و  الأك��ادمي��ي��ة  العلمية  امل�ستويات  اأع��ل��ى 
جامعيون  اأ�ساتذة  ال�سامية؛  الوظائف 

مرزون متميزون، روؤ�ساء اأق�سام علمية 
و عمداء كليات و ق�ساة. 

وتعمل  بها  تؤمن  إدارية   قاعدة 
من خاللها في مكتبك؟ 

منذ  بها  اأعمل  ما�سية  اإداري���ة  قاعدة  هناك 
و  ربانية  اآي��ة  يف  تتمثل  فقهتها�،  و  وعيتها 

هدي نبوي: 
 ِ  الآية الربانية: »اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَّ

َ َعِليٌم َخِبرٌي« اأَْتَقاُكْم اإِنَّ اهللَّ
���وِل اهلِل -  ال��ه��دي ال��ن��ب��وي:»ق��ال َر����سُ
َحْيُثَما  اهلَل  ��ِق  َو���َس��لَّ��َم:)اتَّ َع��لَ��ْي��ِه  اهلُل  ّلى  �سَ
ُحَها ، َوَخاِلِق  َئَة احَل�َسَنَة مَتْ يِّ ُكْنَت َواأْتبِع ِال�سَّ

ِمِذّي.   ْ النَّا�َس ِبُخُلٍق َح�َسٍن( َرواُه الرِّ
ال�سر  يف  اهلل  )تقوى  املا�سية  القاعدة 

و العانية( 

تفضل  ــذي  ال المشروب  هــو   مــا 
شربه داخل المكتب؟ 

 ع�سري الرتقال. 

خالل  يبهجك  شيء  أكثر  هو  ما 
عملك داخل المكتب؟ 

مر�ساة اهلل و توفيقه.

 ما الشيء المرفوض لديك الذي ال 
تقبل به أبدا في مكتبتك؟ 

و  الغيبة  و  ال��وق��ت  م�سيعة  و  اهلل  مع�سية 
النميمة. 

 متى تقول كفى من هذا العمل؟ 
 ل اأقولها اأبداً عن عملي و مهنتي. 

المكتب  الخاصة  لفلسفتك   وفقا 
هو؟ 

 عملي وهو طريقي اإلى اهلل.
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يف  متخ�س�سة  ل�سركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ك�سف 
تاأجري املنازل لل�سفر وال�سياحة على الإنرنت، عن 
توقعاته باأن ال�سفر ب�سكله القدمي وعاداته القدمية 
اأب�����ًدا«، وذل���ك ب�سبب جائحة  ق��د »ذه���ب ول��ن ي��ع��ود 
ف��ريو���س )ك���ورون���ا( ال���ذي �سبب خ��وف��ا ك��ب��ريا ل��دى 
الإج��راءات الحرازية  نتيجة  امل�سافرين  كثري من 
اأرا�سيها وكذلك  اأراد زيارة  التي تطبقها الدول ملن 
كما  بوقتهم  ال�ستمتاع  وع��دم  العدوى  من  اخل��وف 
امل�سافرين  كان  فقد  ال�سابقة،  �سفراتهم  يريدون يف 
قيمتها  ب�سبب  حم����ددة  ل����دول  لل�سفر  ي��خ��ط��ط��ون 
الق��ت�����س��ادي��ة وال�����س��ي��اح��ي��ة ، وي���رغ���ب���ون يف ال����دول 
الذهاب  �سيجدون فيها ما يرغبون  املتقدمة لنهم 

اليه من اأ�سواق كبرية ومطاعم وفنادق فخمة.
 ولكن بعد جائحة كورونا والرعب الذي اأ�ساب 
ال��ن��ا���س وم��ع��ظ��م ال�����دول ج��ع��ل ال��ك��ث��ري ي���راج���ع يف 
ال��دول  ح�سب  ال�سياحية  وجهاته  ويختار  ح�ساباته 
الأقل خطرا فقد كان قبل كورونا القليل الذي ي�سال 
ع��ن الأوب��ئ��ة وال��ف��ريو���س��ات يف ال���دول ال���ذي يذهب 
اليها ولكننا بعد الن �ستكون هذه املعلومات الطبية 
اأ�سا�س ما ن�ساأل عنه قبل ال�سوؤال عن اأماكن الت�سوق 
الدولة  ماءمة  مدى  و�سيحدد  وغريها  والرفيه 
ال��دول وخا�سة  الكثري من  �سيجعل  ما  �سحيا وهو 
التي تعتمد على ال�سياحة يف دخلها القت�سادي على 
اأكر لي�سجع رواد  اهتماما  ال�سحي  اإعطاء اجلانب 

ال�سياحة يف هذا البلد.
خمتلفة  �سياحة  ع��ن  ك��ذل��ك  ال��ن��ا���س  و�سيبحث 
القادمة  ال�سنوات  يف  خا�سة  قبل  م��ن  ت��ع��ودوه  عما 
و�سيكونون  والأ�سواق  وال�سكن  الطريان  ناحية  من 
اأكر حر�سا عند ارتياد هذه الأماكن، حيث �سيتعود 
ال�سائح على ممار�سة اأ�سلوب جديد يف التنزه واختيار 
ال�سكن وكذلك الختاط يف الأماكن العامة، ورمبا 
اأ�سلوب جديد عند البع�س في�سبح الهتمام  تتولد 
بزيارة املتاحف واملناطق الثرية اأكر لأنه �سيجنبهم 
املكوث يف مكان واحد فرة طويلة، وكذلك قد يكون 
هناك حمدودية لل�سفر العائلي وكبار ال�سن خا�سة 
خوفا  ال�سياحة  اجل  من  مزمنة  امرا�س  لديه  من 

عليهم.
مفهوما  لدينا  �سيحدث  كورونا  فريو�س  ولعل 
ج����دي����دا وواع����ي����ا ل��ل�����س��ي��اح��ة ب���ع���ي���دا ع����ن ال��ع��ب��ث��ي��ة 

والرجتالية التي كنا عليها قبل هذه اجلائحة.

محمد إبراهيم 
العسيري

وقفةنائب المشرف العام السفر لن يعود 
كما كان

ل اأ�ستطيع اأن اأ�سف مدى فرحتي بقربي لإمتام 
17 عاما من التعليم، ف�سعور الإجناز غالبا ما 
ي�ساحبه �سعور الفرح، ول اأخفيكم اأنني عندما 
كنت  واملتو�سطة  البتدائية  املرحلتن  يف  كنت 
املرحلة  يف  واأحببتها  كثريا،  الدرا�سة  اأح��ب  ل 
اجلامعية،  املرحلة  اإل��ى  وبالو�سول  الثانوية، 

فقد و�سلت اإلى مرحلة ع�سق الدرا�سة.
اأذكر اأنني يف اأحد الأعوام الدرا�سية كنت يف 
اأيام  نهاية الإج��ازة الف�سلية اأعد كم تبقى من 
الإجازة، وكم يوما درا�سيا تبقى يل، ول اأخفيكم 
امل�ستوى  واأن���ا يف  ع��ن عمل  بحثت  اأن��ن��ي  اأي�����س��ا 
اجلامعية  احلياة  فراق  اأمل  ال�سابع؛ خوفا من 
اأفكر  كنت  كما  ال��ت��خ��رج،  بعد  �سينتابني  ال��ذي 
اأي�سا يف اكمال الدرا�سة، ولكني على يقن باأن 
ٌت��ع��ادل كل  ال��ت��خ��رج  ا���س��ت��ام��ي لوثيقة  حل��ظ��ة 
الآلم واملتاعب والكفاح وعدد الأوراق والأقام 
والكتب التي كانت ترافقني على مدى 17 عاماً.

 ل اأن�سى تعب وال��دي معي؛ فقد كان على 
مدار 12 عاما ي�سحبني اإلى املدر�سة على الرغم 
من كرة ان�سغالته وكر �سنه، اإل اأنه مل ين�سى 

قصة 17 عام
درة الحمادي 
قسم االعالم االتصال 

الرأي الجامعي

نعم  عظيمة حتيط  م��ن  لها  ي��ا 
ونحافظ  ب��ه��ا  ن�سعر  م��ا  ق��ل  ب��ن��ا 
تفا�سيلها  يف  ك��ون��ت  ق��د  عليها 
نظام وترتيب يف التفكري بها،  ملا 
حتوي من قدر كبري من امل�ساعر 
التي تبعث ال�ستحقاق، وهي  اأن  
تعي�س نعمة يوم جديد اأن  تكون 
ب�سحة جيده ، اأن تفكر بطريقة 
�سليمه  وقد طالبنا اهلل عز وجل 
ربكم  ت��اأذن  واإذ   ( كتابه فقال  يف 
ل��ئ��ن ���س��ك��رمت لأزي��دن��ك��م ( وهنا 
امل��ث��ال الأع��ظ��م ع��ن ح��ق ال�سكر 
واأنه من ال�سام  اأن نعي�س بهذا 

املقيا�س الإلهي يف كل ما يحيط 
بنا حيث جوهر )المتنان( الذي 
اأ���س��ل��وب  جنعله  اأن  علينا  ي��ج��ب 
ك��ب��رية للر�سى  ح��ي��اة وم�����س��اح��ة 
فعندما  الإن�سان،  يواجه  ق��د   ملا 
ن��ت��ع��م��ق يف ه���ذا الأم�����ر جن���د اأن 
ما   بقيمة  وال�ست�سعار  ال��ت��اأم��ل 
حالة  لبلوغ  الطريق  هو  حولنا 
المتنان،  وال�سكر امل�ستدام الذي 
ل ينتظر منا�سبة اأو حدث ولأبن 
القيمة   نحو  �سديد  ق��ول  القيم 
التي يبعثها  المتنان اإذ يقول » 
النعم ثاثة: نعمة حا�سلة يعلم 

لنستشعرها..!

مداوي االحمري 
قسم االعالم االتصال 

بها العبد ونعمة منتظرة يرجو، 
ونعمة هو فيها ول ي�ست�سعرها«، 
ف��ف��ي ال��ت��اأم��ل وال��ت��ف��ك��ر يف ه��ذه 
اأم��ور  ٌنعلق  الإح��اط��ة من حولنا 
احلياة حتى يف اأ�سغر التفا�سيل، 
ن��اف��ذه تبعث الأم���ل  ف��الم��ت��ن��ان 
وع����ن ٌت�����رى ب��ه��ا احل���ي���اة وم��ن 
يقدر النعم بحياته �سيقدره اهلل 

بالزيادة.

على  ثقيا  حما  يجعلني  ومل  ي��وم��ا،  دوام���ي 
اأحد، فقد تولى م�سوؤولية ذهابي وعودتي من 
واملتو�سطة  البتدائية  املراحل  خ��ال  املدر�سة 
وال���ث���ان���وي���ة، وع���ن���دم���ا اأ���س��ب��ح��ت يف اجل��ام��ع��ة 
اأخ��اف عليه من  اأك��ر، ما جعلني  اأ�سبح عمره 
الطرقات، وتوليت اأمر ذهابي وعودتي بنف�سي.

فلكل طالب وطالبة �سواء كانوا يف التعليم 
اجلامعي اأو التعليم العام، اأقول: مهما تعرت 
الأي�������ام، ���س��ت��ج��د ال���ن���ور ب����اب، وم��ه��م��ا تقطعت 

الأ�سباب �ستجد حبل الو�سال.
اأق����ول لك  الأخ�����ري، ل  ال��درا���س��ي   ف�سلي 
وداعا بل اأقول لك مرحبا، وكلي اأمل باأن تكون 
وتي�سريه،  وجناحه  بجماله  ا�ستثنائيا  ف�سا 
اأن ي���ك���ون ال�������دوام اجل��ام��ع��ي  مت��ن��ي��ت ك���ث���ريا 
التي  ال��ط��رق��ات  ���س��ب��اح  ك��ل  ح�����س��وري��ا، لأودع 
�سنوات،   4 م��دار  على  العلم  ل�سروح  اأو�سلتني 
التي جعلتني  وال��ط��اولت  امل��م��رات  كل  ولأودع 
والت�����س��ال  الإع����ام  م��ن ق�سم  ال��ي��وم خريجة 

بجامعة امللك خالد.

كم نحن محظوظون 
ــا  ــن ــت ــي ســعــودي ــ ف
ــى وفـــي  ــم ــظ ــع ال

وطننا الغالي؟ 

ن��ح��ن حم��ظ��وظ��ون ل��ل��غ��اي��ة ب���اأن 
اهلل اأنعم علينا بالإ�سام وجعلنا 
اأخ���رج���ت للنا�س  اأم����ة  م��ن خ��ري 
وهياأ لنا اتباع �سنة نبينا حممد 
�سلوات ربي و�سامه عليه وعلى 
اآل�����ه و���س��ح��ب��ه اأج���م���ع���ن. نحن 
م���ّن  امل����ول����ى  لأن  حم���ظ���وظ���ون 
الوحي  بالعي�س يف مهبط  علينا 
العربية  اململكة  الإ���س��ام  وقبلة 

ال�سعودية.
بقيادتنا  حمظوظون  نحن 
امللك املوحد  الر�سيدة منذ عهد 
اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 
اأر���س��ى  ال���ذي  اهلل  يرحمه  �سعود 
دعائم وحدة وطنية عظيمة جمع 
ال�سمال  من  القبائل  �ستات  بها 
اإل���ى اجل��ن��وب وم���ن ال�����س��رق اإل��ى 
املباركة  النه�سة  وتوالت  الغرب 
يف ع��ه��ده وع��ه��د اأب��ن��ائ��ه امل��ل��وك 
ب��ع��ده يرحمهم اهلل  ال���ررة م��ن 
جميعاً، ونحن حمظوظون بهذا 
العهد الزاهر مللك احلزم والعزم 
وال�سام والإن�سانية وويل عهده 

كم نحن محظوظون

أ.د. مبارك بن سعيد 
حمدان

اأم��ري الطموح وال�سموخ  الأم��ن 
حمظوظون  نحن  اهلل.  وفقهما 
ب����اأن امل���واط���ن ال�����س��ع��ودي ميثل 
ال��ق��ي��ادة  ذه���ن  يف  الأول  ال���رق���م 
ال���غ���ال���ي���ة، ح���ي���ث ك�����ان خل��ط��اب 
امللك  ال�سريفن  خادم احلرمن 
بداية  يف  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
ط��م��اأن��ة  يف  م��ه��م��اً  دوراً  ال���وب���اء 
ك��اف��ة اأف�����راد ال�����س��ع��ب ال�����س��ع��ودي 
من  املخالفن  وحتى  واملقيمن 
امل��ق��ي��م��ن ب�����اأن الإن�������س���ان ميثل 
اأولوية كبرية يف اهتمام القيادة، 
وك���ذل���ك ت��وج��ي��ه��ه ح��ف��ظ��ه اهلل 
جماناً،  للجميع  العاج  باإتاحة 
وب��ه��اًء  وت����زداد حظوظنا ج��م��اًل 
ي�����وم�����اً ب���ع���د ي������وم ون����ح����ن جن��د 
والعناية  الكبري  الهتمام  ذل��ك 
املتوا�سلة  وال��رع��اي��ة  العظيمة 
م����ن ح���ك���وم���ة وط���ن���ن���ا احل��ب��ي��ب 
م��واط��ن��ن  لل�سعب  ق��دم��ت��ه  مب��ا 
وم��ق��ي��م��ن يف اأث���ن���اء اأزم�����ة وب���اء 
كورونا وما اتخذته من اإجراءات 
احرازية ووقائية جنبت الباد 
وال��ع��ب��اد ك��ث��رياً م��ن وي���ات هذا 
ال����وب����اء ون���ح���ن ن����رى م���ا ح��دث 
ل�������دول ك����ث����رية يف ال����ع����امل م��ن 

اإ�سابات ووفيات.
ك���م ك��ان��ت ح��ظ��وظ��ن��ا رائ��ع��ة 
يقود  الغايل  وطننا  نرى  ونحن 
ق��م��ة ال��ع�����س��ري��ن ومي��ث��ل حم���وراً 

لقت�ساد  ت����وازن  وع��م��ود  م��ه��م��اً 
من  الدولة  قدمته  وم��ا  العامل، 
العاملية  ال�سحة  ملنظمة  معونات 
م��ن اأج���ل مكافحة وب���اء ك��ورون��ا 

وكانت �سباقة يف ذلك.
ف����ع����ّا ن���ح���ن حم���ظ���وظ���ون 
التي  ال��ك��ب��رية  اجل��ه��ود  مبتابعة 
حج  يف  امل��ب��ارك��ة  قيادتنا  بذلتها 
انت�سار  بالرغم من  عام 1441ه��� 
ت�سهيل  ع��ل��ى  وح��ر���س��ت  ال���وب���اء 
اأج��واء من الراحة  اأداء احلج يف 
ال�سحية  واملتابعة  والطماأنينة 

املتوا�سلة.
ومما يزيدنا فخراً واعتزازاً 
يف وطننا العزيز هو تلك اجلهود 
ال���ت���ي ق����ام ب��ه��ا رج�����ال ال�����س��ح��ة 
واأب���ط���ال���ه���ا يف ال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن 
كافة  على  اجلائحة  ه��ذه  تبعات 
وزارة  وا���س��ت��ن��ف��رت  الأ����س���ع���دة. 
ال�سحة جميع من�سوبيها يف كل 
امل���دن وامل��ح��اف��ظ��ات وك���ان العمل 
ع��ل��ى ق����دم و����س���اق وع���ل���ى م���دار 

الأربع والع�سرين �ساعة.
ن��ف��خ��ر  اأن  ل���ن���ا  ي���ح���ق  اأف������ا 
وقيادتنا  بوطننا  اعتزازاً  ون��زداد 
و�سعبنا العظيم واأن نكون دائماً 
لقيادتنا  وداع���م���ن  م�����س��ان��دي��ن 
وم���ت���ف���ان���ن يف خ����دم����ة وط��ن��ن��ا 
بالغايل  اأج��ل��ه  م��ن  والت�سحية 

والنفي�س.
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كبرية  اهمية  العلمي  للبحث  ان  مب��ا 
يف حياة الأمم والدول كافة فاإن هناك 
الكثري من امل�ساكل التي تواجه البحث 
واملتعلقة  النامية  ال��ب��ل��دان  يف  العلمي 
ب��� »ال��ع��ام��ل ال��ب�����س��ري«. وامل��ث��ق��ف��ون هم 
اإلى الأمام  املكلفون بجهد دفع البحث 
مقال  يف  اأ���س��رت  وق��د  وج�سديا  فكريا 
�سابق اإلى عدم اإتقان اللغة الإجنليزية 
م��ن ق��ب��ل ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��اح��ث��ن مما 
الفعال  الت�����س��ال  اإل���ى حم��دودي��ة  اأدى 
م���ع ال��ب��اح��ث��ن م���ن ال���ع���امل امل��ت��ق��دم، 
وم�����س��اك��ل الن��ت��ح��ال وق�����س��اي��ا ال��رك��ود 
املحتملة  امل�ساكل  واأي�سا من  الوظيفي 
املحيطة  امل��ادي��ة  بالبيئة  املتعلقة  ه��ي 
النامية،  ال��ب��ل��دان  يف  العلمي  بالبحث 
مبا يف ذل��ك امل���وارد ال��ازم��ة لنجاحه. 
ل تفتقر خمترات الأبحاث يف البلدان 
فح�سب،  احلديثة  املعدات  اإلى  النامية 
���ا اإل������ى امل���ع���دات  ب����ل ق����د ت��ف��ت��ق��ر اأي�������سً
الوظيفية. يف حن اأن التكلفة العالية 
طريق  يف  عقبة  ت�سكل  الأب��ح��اث  لن�سر 

احل�سول على التطور والتقدم.
ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  اأج����ه����زة  لأن  ن����ظ����ًرا 
ل  اأ�سبحت جزًءا  العنكبوتية  وال�سبكة 
يتجزاأ من اأي معامل بحثي يف البلدان 
املتقدمة، ومبا اأن التقدم يف تكنولوجيا 
ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ي��ج��ع��ل م����ن ال�������س���روري 
ت��رق��ي��ة اأج���ه���زة ال��ك��م��ب��ي��وت��ر امل���وج���ودة 
ال�سعب  من  ي�سبح  �سنوات،  ب�سع  كل 
يف  احل��دي��ث��ة  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  روؤي����ة 
املخترات ناهيك عن امتاك الأفراد 
نف�سه  الأم���ر  النامية.  البلدان  يف  لها 

البحث العلمي وتقدم األمم
د.محاسن جبريل 
كلية العلوم واآلداب – رجال 
ألمع قسم اللغة اإلنجليزية

الرأي الجامعي

ي��ن��ط��ب��ق ع���ل���ى امل����ج����ات امل��ت��خ�����س�����س��ة 
الازمة لن�سر بع�س امل�ساريع البحثية. 
التكنولوجية  للفجوة  الآخ���ر  وال��ب��ع��د 
البلدان  الباحثن يف  التي يعاين منها 
النامية هو عدم توفر الإنرنت عايل 
ال�����س��رع��ة، ع��ل��ى اف���را����س اأن خ��دم��ات 
عليها  العتماد  ميكن  التي  الإن��رن��ت 
مل ت��ك��ن م��ت��اح��ة ع��ل��ى الإط������اق وق��د 
يكون من الأهمية مبكان الآن اأن يكون 
ل��دي��ك و���س��ول اإل��ك��روين اإل���ى قواعد 
وال��ك��ت��ب، ملواكبة  وامل���ج���ات  ال��ب��ي��ان��ات 
البحث يف  التطورات يف جم��ال  اأح��دث 
ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل. وم���ن ال��وا���س��ح 
اأن خ��دم��ات الإن���رن���ت غ��ري امل��وث��وق��ة 
تعيق ق���درة ال��ف��رد ع��ل��ى م��واك��ب��ة مثل 
يف  الباحثن  فمعظم  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه 
عناوين  لديهم  لي�س  النامية  البلدان 
ب���ري���د اإل�����ك�����روين م���رت���ب���ط���ة مب��ك��ان 
ر�سائل  بب�ساطة  لديهم  فقط  عملهم؛ 
بريد اإلكروين ذات نطاق عام، واأحياًنا 
حمرفن  غ��ري  م�ستخدمن  باأ�سماء 
اإح�����س��ا���ًس��ا بنق�س  ي�����س��ف��ي ه����ذا  وق����د 
الح�������راف يف ات�����س��الت��ه��م ب��ال��ع��امل 

اخلارجي.
البلدان  يف  الباحثن  اأن  وحقيقة 
مزدحمة  من�ساآت  يف  يعملون  النامية 
مثل  الأ���س��ا���س��ي��ة،  امل���راف���ق  اإل����ى  تفتقر 
امل��راف��ق املكتبية والإم�����دادات وه���ذا يف 
يجده  اأن  ميكن  ما  مع  �سارخ  تناق�س 
امل����رء ع����ادة يف امل���واق���ع ال��ت��ي ي��ت��م فيها 
اإج�������راء ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف ال��ب��ل��دان 
خا�سة  �سناعية،  )اأكادميية،  املتقدمة 

د. عمر إبراهيم 
بوسعدة

أستاذ مشارك بقسم
اإلعالم واالتصال

obousada@kku.edu.sa

بانوراما

الجتماعي  التغيري  ب��درا���س��ة  املهتمة  ال��ب��ح��وث  خمتلف  ت��وؤك��د 
والثقايف يف جمتمعاتنا اأن اإقبال �سبابها من الذكور والإناث على 
اأنواعها  مبختل  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  وا�ستخدام  متابعة 
قد  وغ��ريه��ا......(،  يوتيوب  في�سبوك،  ان�ستغرام،  )توير،  مثل 
اأثر ب�سكل كبري على اإدراكاتهم و�سلوكياتهم وت�سوراتهم لذواتهم 
باعتبارها  لديهم  يوميا  هاج�سا  ت�سكل  واأ�سبحت  وجمتمعهم 
اأ�سبحت و�سيلة ي�ستخدمونها لإ�سباع حاجاتهم ورغباته النف�سية 

والجتماعية.
الجتماعي  املفكر  يبينه  ما  وف��ق  الجتماعية  ال�سبكات  ه��ذه  اإن 
،ال��ذات واملجتمع« تعمل  ب�»العقل  املو�سوم  )ج��ورج ميد( يف كتابة 
على ن�سر ثقافة اخل�سوع عر غ�سلها للدماغ اجلمعي جلماهري 
�سررا  حت��دث  فاإنها  وبالتايل  ت�سوقها  التي  القيم  عر  ال�سباب 
التغيري  لآل��ي��ات  وتعطيا  والقيم  الثقافة  �سلطة  على  ج�سيما 
يف  النخبوي  دوره  ويفقد  يراجع  املثقف  جعل  مما  املجتمع  يف 
)انطونيو  الي��ط��ايل  املفكر  يعتره  وال���ذي  وال��ت��وع��ي��ة  التنوير 

غرام�سي( اأ�سا�س التوازن وال�ستقرار يف املجتمع.
هائا  تدفقا  ال�سباب  لدى  وخا�سة  الجتماعية  اأو�ساطنا  ت�سهد 
ل�سيول من املحتويات الإعامية من ن�سو�س و�سور وفيديوهات 
امل�ساهدة  اإل��ى جمتمعات  لي�س فقط  وغ��ريه��ا...،  جعلها تتحول 
للخيال  الكلية  ال��روؤي��ة  منظومة  داخ��ل  ره��ائ��ن  اإل��ى  اأي�سا  ولكن 
الفرا�سي اجلامد الذي جعلها مثلما يقول الباحث الجتماعي 
)م��ي�����س��ال ف��وك��و( تعي�س ح��ال��ة م��ن ال��اجت��ان�����س وال��ا���س��ت��ق��رار 
والاواقع تطغى عليها العنف والفردانية والرغبة يف التمرد اأو 
النعزال والنطواء على الذات اأو الذوبان يف الآخر ، مما ي�ستدعي 
التحرك عاجا وبكل الطرق املتاحة لتوعية �سبابنا مبخاطر هذه 
ال�سبكات الجتماعية على ديناميكية التطور والتغيري اليجابي 
يف املجتمع وحتفيزهم على ا�ستخدامها بطرق ر�سيدة من �ساأنها 

اأن جتنبهم ال�سرر وحتقق لهم املنفعة.

خضوع وإضرار 
بالعقل

ع��ام��ي اجل���دي���د اأرق��ي��������ك وم���ن كل 
وكلنا  ب���داأ  ع��ام  يحمي��ك،  رب��ي  �سر 
ال�سعداء  تنف�سنا  ول��ق��د  بانتظاره 
بدخوله 2021 ، حتى اأن من كان ل 
الطاقة  ونظريات  بالت�ساوؤم  ُيوؤمن 
عام  م���رور  بعد  بامل�ستقبل  والتنباأ 
2020 اأع��ت��ق��د اأن���ه اآم���ن ب�����س��يء من 
واملَُحِدد،  الن�سبة  اختاف  مع  ذلك 
ت��اأت��ي  ل  دائ���م���اً  اأن����ه  نن�سى  ل��ك��ن ل 
ل��و مل  ، حتى  ب��دون حلول  امل�ساكل 
ن���راه���ا اأوان���ن���ا وج��دن��اه��ا م��ت��اأخ��راً، 
ل��ك��ن ك���ان ه��ن��اك ح��ل��ول وم��ت��غ��ريات 
اأثرت ب�سكل اإيجابي ول ننكر اجلزء 
ال�سلبي، 2020 كانت ر�سالة ونقطة 

عامي الجديد
د. سهام آل حيدر

عميدة كليتي العلوم واآلداب 
والمجتمع برجال ألمع 

حت�����ول جل��م��ي��ع ال�������دول ل��ت��ت�����س��اب��ق 
ول  ال��ت��ق��دم  عجلة  ع��ل��ى  وتتناف�س 
ت���ظ���ل يف ال�������س���ف الأخ��������ري ت��ب��ك��ي 
اأم  ركبْت  م�ستمرة  امل�سرية  وَت��ْع��وي، 

تخلفْت عن الراكبن.
يف هذا العام لن اأكتب اأهدايف لل�سنة 
كلها كم��ا اعتدُت يف بداية كل �سنة، 
كل  �سغرية  اأه���داف  �ساأ�سع  واإمن��ا 
ي����وم يف »ن����وت����ي« امل��ف�����س��ل اأ���س��ج��ل��ه 
واأ���س��ت��م��ت��ع ك���ل ن��ه��اي��ة ي����وم ب���روؤي���ة 
ج��م��ي��ع الأه������داف م�����س��ط��وب��ة دل��ي��ٌل 
ع��ل��ى اإجن���ازه���ا، ال��ه��دف ال��ك��ب��ري ل 
تكوين  فيجب  واح���دة  م��رة  يحدث 
اأ����س���ا����س حم�����س��و���س ل���ه وال����ت����زام يف 

�سّم��ه  ال��اوع��ي  اأو  الباطني  العقل 
اأ�سعب ال�سفات  ، اللتزام  ما �سئْت 
على الإطاق ، لأنه يتطلب التكرار 
الهدف  يكون  اأو ل  منه  �����ل  مُيّ وق��د 
يلتزم، لذلك  لل�سخ�س فا  ُم�سوق 
الداخلية،  الذات  اإلى �سبط  يحتاج 
ن�����س��ي��ح��ت��ي اع��م��ل ع��ل��ى ب��ن�����������اء ذات 
ق��وي��ة و���س��ج��اع��ة وه����ذا اأق����ل ���س��يء 
ممكن نكون تعلمناه من 2020 وهو 
ال�سعوبات  على  والتغلب  ال�سر 

واإيجاد احللول. 
ولي�س  عامك  ت�سن��ع  من  اأنَت/اأنِت 

الرقم اأمامه! 

املكتبية  ال��ل��وازم  حيث   ، حكومية(  اأو 
ال�سبكة  وت��وف��ر  ال��ق��اع��دة  ه��ي  الكافية 
منتجة.  بحثية  لبيئة  ���س��روري��ة  وه��ي 
اأن  ال��ب��اح��ث��ن  ي�����درك  اأن  ي��ج��ب  ك��م��ا 
تقع  ذل��ك  حتقيق  يف  امل�سوؤولية  بع�س 
ع���ل���ى ع��ات��ق��ه��م ف���م���ن ال���������س����روري اأن 
عملهم  اأهمية  ل�سرح  الباحثن  يخرج 
بناء  ب��ه��دف  ي��اأم��ل��ون يف حتقيقه،  وم��ا 
م���ن���اخ م���ائ���م ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وه���ذا 
النامية  البلدان  يف  خا�س  ب�سكل  مهم 
ال��ب��ح��ث  ان  ن���ق���ول  ان  واأخ������ريا مم��ك��ن 
ال��ع��ل��م��ي ه���و ا���س��ا���س ت��ن��م��ي��ة الأوط�����ان 

ونه�سة ال�سعوب.
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أكاديمياأكاديميا

األستاذة رحمة علوي:
وجدتُ في األدب خالصة التجارب وبغية الطالب واستراحة محارب

وعد آل بداح 

وف��ن  ال�سعر  ب��ن  نف�سها  وج���دت 
ال����رج����م����ة، ُت���ب���ه���ره���ا ق�����س��ائ��د 
ميلتون  ج��ون  وملحمة  �سك�سبري 
و رواي��ات فرجينيا وول��ف، حٌمبة 
ل��ت��ع��ل��م ال���ل���غ���ات، ق����اده����ا ���س��غ��ف��ه��ا 
الأدب  يف  ل��ل��ت��خ�����س�����س  ب��������الأدب  
الإجن���ل���ي���زي، ت��ل��ك ه��ي الأ���س��ت��اذة  
ع�سو  علوي،  عبدالرحيم  رحمة 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
الجن��ل��ي��زي  الأدب  ب��ق�����س��م  خ��ال��د 
اأدب ما  ل��ل��دك��ت��وراه يف  وامل��ر���س��ح��ة 
بعد ال�ستعمار )تخ�س�س ال�سعر( 
والتي حاورناها يف »اآفاق« لنتعرف 

عليها عن قرب. 

عن  حدثينا  البداية  في 
األدب  دراسة  في  بداياتك 
اإلنجليزي، وأسباب شغفك 

بدراسة هذا التخصص؟ 
نعومة  م��ن��ذ  ك���ان  ب�����الأدب  �سغفي 
العربّي  الأدب  واأحببُت  اأظ��ف��اري، 
ق��ب��ل الإجن���ل���ي���زي، ف��ك��ن��ُت اأت���ل���ذذ 
ال���ت���ع���ب���ري  م���������ادة  ب���ال���ت���ع���ب���ري يف 
بالق�سائد  ات��غ��ن��ى  و  والإن�������س���اء، 
اأت������ذوق  و  ال���ن�������س���و����س،  م������ادة  يف 
مادة  يف  الأدبية  الن�سو�س  جمال 
ث��م تخ�س�سُت  وال��ن��ق��د،  ال��ب��اغ��ة 
املرحلة  يف  الإجن��ل��ي��زي  الأدب  يف 
اجل��ام��ع��ي��ة ف��اأب��ه��رت��ن��ي ق�����س��ائ��د 
ميلتون  جون  ملحمة  و  �سك�سبري 

و روايات فرجينيا وولف.. 
خا�سة  الأدب  يف  ووج������دُت 
ال���ت���ج���ارب، و ب��غ��ي��ة ال���ط���ال���ب، و 

ا�سراحة حمارب. 

درجة  على  حصلتِ 
في  البكالوريوس 
وطرق  المناهج  تخصص 
خمس  واتقنتِ  التدريس، 
اإلنجليزية،  العربية،  لغات 
الماليو،  األوردو،  التركية، 
لهذه  تعلمك  كان  كيف 
وهل  المختلفة؟  اللغات 
ترين أن طرق تعليم اللغات 
مناسبة  زالت  ال  القديمة 

حتى اآلن؟ 
ل��غ��ة  اأي  اك���ت�������س���اب  يف  اأ����س���ل���وب���ي 
 the(  ف����ي����ه����ا الن����غ����م����ا�����س  ه�����و 

ل  اإذ   )immersion method
ينبغي  بل  اللغة،  تتعلم  اأن  يكفي 
ف���اأق���وم  ال���ل���غ���ة،  ه�����ذه  ت��ع��ي�����س  اأن 
ب��ا���س��ت��ب��دال ال��ل��غ��ة الف��را���س��ي��ة 
باللغة  الإل��ك��رون��ي��ة  اأج��ه��زت��ي  يف 
الأخبار  ن�سرة  واأتابع  امل�ستهدفة، 
وال����رام����ج ب��ت��ل��ك ال��ل��غ��ة، واأف���ك���ر 
واأك����ت����ب واأحت�������دث ب��ت��ل��ك ال��ل��غ��ة، 
العملية بثاثِة  واأم��ّر خال هذه 
املحاكاة ثم  ال�ستماع ثم  مراحل، 

املمار�سة حتى اتقان اللغة. 
اأن الطرق القدمية ل  اأعتقد 
جُتدي نفًعا، فلن ي�سَل املتعلم اإلى 
طريق  ع��ن  اللغة  اإت��ق��ان  م�ستوى 
ح��ل ع��دد م��ن ال��ت��م��اري��ن يف كتاب 
تعليم قواعد اللغة، اأو عن طريق 

حفظ عدد من الكلمات. 

كورونا  جائحة  ظل  في 
حولت  التي  وتحدياتها 
التعليم من أسلوب تقليدي 
بشكل  إلكتروني  إلى 
كامل، كيف كانت تجربتك 
عن  طالباتك  تدريس  في 
نظرك  وجهة  ومن  بعد؟ 
األشهر  خالل  رأيتِ  هل 
كبيرة  فجوة  الماضية 
اللغات  تعلم  طرق  بين 
التقليدية، واإللكترونية؟ 

جت���رب���ة ال���ت���ح���ول اإل������ى ال��ت��ع��ل��ي��م 
الإلكروين كانت ثريًة و مرية، 
ت��خ��ط��ت ح����دود ال���زم���ان وامل���ك���ان، 
ب�سرعٍة  امل�ستقبل  نحو  بنا  ودفعت 
ب��ع�����س  اأن����ك����ر وج������ود  اأك��������ر، ول 
ال��ع��ق��ب��ات وال���ع���وائ���ق ل���ك���ّن جيل 
تخطي  على  قدرته  اأثبت  الروؤية 
تلك العقبات  التفاعل افرا�سًيا 
ب��ف��ع��ال��ي��ة، يف ظ���ّل ج��ه��ود جامعة 
امللك خالد ممثلًة يف عمادة التعلم 
ال��ع��ام��ة  والإدارة  الإل�����ك�����روين 
ِلتقنية املعلومات، وداأبهم امل�ستمر 
يف توفري كل ما من �ساأنه ت�سهيل 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م����ن دع���م 

وتوجيه. 

العديد  في  شاركتِ 
والندوات  الملتقيات  من 
كانت  حيث  والمؤتمرات، 
بعنوان  ورقة  آخرها 
شعرًا:  الشعر  )ترجمة 

والتحديات(  اإلمكانية 
حدثينا أكثر عنها؟ 

ال��ورق��ة يف امللتقى  ب��ه��ذه  ���س��ارك��ُت 
العلمي الثالث جلامعة امللك خالد 
والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  يف  مم��ث��ل��ة 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  م�سيط  بخمي�س 
ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات وال��رج��م��ة ب��اأب��ه��ا، 
ترجمة  م��و���س��وع  ت��ن��اول��ُت  فيها  و 
ومقّفى  م���وزون  �سعرٍ  اإل��ى  ال�سعِر 
اجلمالية  قيمته  ي��ف��ق��َد  اأن  دون 
كل  وا�سراتيجيات  اآراء  �سوء  يف 
م���ن ال���دك���ت���ور حم��م��د ع���ن���اين يف 
الرجمة الأدبية، والدكتور جابر 
ع�سفور حول الرجمة التاأويلية، 
للتوافق  اأي����وي  وا���س��رات��ي��ج��ي��ات 
اجلمايل، واتباع عمليات الختيار 
والرتيب ومبادئها املقرحة من 
قبل »يوجن نيدا« على امل�ستويات 

ال��ك��ل��ي��ة واجل����زئ����ي����ة ل��ل��ن�����س��و���س 
ا  بع�سً ا�ستعر�سُت   كما  ال�سعرية. 
اإل��ى  ال�سعر  ترجمة  م��ن حت��دي��ات 
مذيلًة  املقرحة،  واحللول  �سعر  
ب��اأم��ث��ل��ٍة م���ن اأع���م���ال امل��رج��م��ن 
املبدعن يف جمال ترجمة ال�سعِر 

اإلى �سعر. 

ومترجمة  شغوفة  كونك 
عدة  وإلى  من  للشعر 
لغات، ما رأيك بمن يعتقد 
أمر  الشعر  ترجمة  أن 

مستحيل؟ 
ي���ق���ول الأ�����س����ت����اذ ع���ب���د ال��رح��م��ن 
ب��ا���س��ت��ح��ال��ة  ي���ق���ول  ال�����س��ي��د: »ل 
اإل �ساعر لي�س له  ترجمة ال�سعر 
اأو م��رج��م  ب��ال��رج��م��ة،  ع��اق��ة 
ل��ي�����س ل���ه ع��اق��ة ب��ال�����س��ع��ر«  ول��و 

ب��ح��ث��ن��ا ل��وج��دن��ا اأن�����ه م���ن اأوائ�����ل 
ال��ع�����س��ري��ن��ات اأق���ب���ل ال���ع���رُب على 
ترجمة ال�سعر بكل حما�س اإمياًنا 
منهم باأهمية اأدب الآخر واأثره يف 
تطوير اأدب الذات، فخ�س�ست له 
وترجمت  ال��دوري��ات  يف  م�ساحات 
ل��ل��ك��ات��ب   ))le lac ق�������س���ي���دة 
اأك����ر   Lamartine ال�����س��ه��ري 
ترجمت  ك��م��ا  م���رة.  ع�سرين  م��ن 
الفار�سية،  م��ن  اخل��ي��ام  رب��اع��ي��ات 
وترجم »رينولد نيكل�سون« ال�سعر 
الأم�����وي اإل����ى ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
عدة  للغات  امل��ع��ري  �سعر  وُت��رج��َم 
يعني  ل  وذل��ك  ت��ط��ول،  والقائمة 
غري  اأم���ر  لكنه  ترجمته  �سهولة 

م�ستع�ٍس. 

جملة  حوارنا،  ختام  في 

تصفين بها عالقة لغة األم 
لدى الشخص ببقية اللغات 

التي يتعلمها الحًقا؟ 
الفرد  من��ّو  اأ�سا�ُس  هي  الأّم  اللغة 
امل���ع���ريف وال��ل��غ��وي والج��ت��م��اع��ي، 
وبها ي�سهل تعّلم اللغات الأخرى، 
ال��ل��غ��وّي  امل�����س��در  ��ا ذات  خ�����س��و���سً

نف�سه. 
اآل��ي��ات  يف  �سة  املتخ�سّ ت��ق��ول 
جامعة  يف  الثانية  اللغة  تدري�س 
م��ون��ري��ال »ف��رون�����س��واز اأرم��ان��د« 
رئي�سٌة  اأداٌة  ه��ي  الأّم  ال��ل��غ��ة  ب���اأن ّ
اللغة  لتعّلم  الطالُب  ي�ستخدمها 
ال���ث���ان���ي���ة ع����ن ط���ري���ق ا���س��ت��خ��دام 
ال���س��رات��ي��ج��ّي��ات ال��ل��غ��وّي��ة ذات��ه��ا، 
وعن طريق ال�ستفادة من املهارات 
يف  لتطبيقها  ل��غ��ت��ه  يف  امل��ك��ت�����س��ب��ة 

تعّلمه للغة الثانية.

أساتذات



مميزوناألحد11 جمادى اآلخر 1442 - 24 يناير 2021

الحديثي أستاذ اإلدارة ووكيل الجامعة لألعمال.. جوائز تميز وأكثر 
من 48 بحثا وكتابا منشورا

العمل  في  ريادة  عضيد..  آل  بالجامعة  الطالب  شؤون  عميد 
المجتمعي وترسيخ لمعاني العطاء 

لاأعمال  اجلامعة  وكيل  ح�سل 
والق���ت�������س���اد امل����ع����ريف الأ����س���ت���اذ 
ال�����دك�����ت�����ور ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف ب��ن 
موؤخًراعلى  احلديثي  اإب��راه��ي��م 
جائزة جامعة امللك خالد للتميز 
وياأتي  العلمي 2020م،  الن�سر  يف 
العديد  ج��ان��ب  اإل���ى  املنجز  ه��ذا 
من املنجزات التي حققها خال 
م�����س��ريت��ه ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة 
وال���ب���ح���ث���ي���ة داخ��������ل اجل���ام���ع���ة 

وخارجها.  
وم����������ن اأب��������������رز امل�����ن�����ج�����زات 
واجلوائز التي حققها احلديثي 
خ��������ال م���������س����ريت����ه ال���ب���ح���ث���ي���ة 
اأف�سلورقة  جائزة  على  ح�سوله 
 2009  SIC م���وؤمت���ر  يف  ع��ل��م��ي��ة 
ب���ن 160 ب��ح��ًث��ا  ب���اإجن���ل���را م���ن 
ال�سارقة  مقدًما، وكذلك جائزة 
لأف�������س���ل دك�����ت�����وراه ف�����ي�����الإدارة 
اإ�سافة  2011م،  العربي  بالوطن 
املفتاحة  جل��ائ��زة  تر�سيحه  اإل���ى 
الإ�سكان  درا�سة  لعام 2012م عن 
يف امل��م��ل��ك��ةال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، 
وج���ائ���زة امل��وه��ب��ة والإب������داع من 
عام  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة  رئي�س 
جامعة  ج��ائ��زة  وك��ذل��ك  2014م، 
اخل��دم��ة  يف  خالدللتميز  امل��ل��ك 

املجتمعية للعام 2016م. 
وق������د ����س���غ���ل احل����دي����ث����ي يف 

ح�������س���ل ع���م���ي���د ��������س�������وؤون ال����ط����اب 
ب���اجل���ام���ع���ة  ال���دك���ت���ور ع����ب����داهلل ب��ن 
من�سور اآل ع�سيد موؤخًرا على جائزة 
امللك خالد يف جمال  التميز بجامعة 
املركز  الأف��راد(  املجتمع )فرع  خدمة 
روؤي��ة  حتقيق  نت  ت�سمَّ وال��ت��ي  الأول، 
ور����س���ال���ة اجل��ام��ع��ةب��ت��ق��دمي خ��دم��ات 
�����اءة ل��ل��م��ج��ت��م��ع، وامل�������س���اه���م���ة يف  ب�����نَّ
اجلامعة  واأه�����داف  ت��وّج��ه��ات  حتقيق 
ال�����س����رات����ي����ج����ي����ة ن����ح����و ال�������س���راك���ة 

الفاعلةمع املجتمع.  
ق��اع��دة  يف  ع�����س��ي��د  اآل  وي����وؤك����د 
���ا ل��ع��م��ل��ه دائ����ًم����ا اأن  ي����راه����ا ن���را����سً
املجتمع بحاجة للخدمات واملبادرات 
دائ��ًم��ا  ال��ب��َن��اءة،وب��ح��اج��ة  املجتمعية 
اإل���ى ا���س��ت��غ��ال ال���ق���درات وال��ط��اق��ات 
يف ت���ن���ف���ي���ذ ت���ل���ك امل�������ب�������ادرات ال���ت���ي 
وذل���ك لأن  وال��ف��ائ��دة؛  بالنفع  ت��ع��ود 
���س��رال�����س��ع��ادة يف امل��ج��ت��م��ع ي��ك��م��ن يف 

العطاء والبذل بن اأفراده.  
تفعيل  يف  ع�����س��ي��د  اآل  و���س��اه��م 
م����ف����ه����وم وم��������ب��������ادرات امل�������س���وؤول���ي���ة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف ال���ق���ط���اع احل��ك��وم��ي 
واخلا�س واخلريي ا�ست�سارًة وتدريًبا 
بالعمل  وامل�ساهمة تطوًعا  وع�سويًة، 
ال��رب��ح��ي مبختلف  ال��ق��ط��اع غ��ري  يف 

منظماته وجلانه.  
ب��ج��ان��ب  اآل ع�����س��ي��د  اه���ت���م  ك��م��ا 
الأوق��������اف ون�����س��ر ث��ق��اف��ت��ه��ا ورئ��ا���س��ة 
الأهلية  الأوق���اف  من  ع��دد  وع�سوية 
واخل���ريي���ة م��ع ت��ق��دمي ال���س��ت�����س��ارات 
ال���ق���ط���اع  وال�����ت�����دري�����ب يف جم��������الت 

ً ًً
م�����س��ريت��ه ال��ع��م��ل��ي��ة ع�������دًدا م��ن 
والإداري����ة  الأك��ادمي��ي��ة  املنا�سب 
يف اجل��ام��ع��ة ق��ب��ل واأث���ن���اء �سغله 
من�سب وكيل اجلامعة لاأعمال 
والق��ت�����س��اد امل��ع��ريف م��ن اأب��رزه��ا 
تكليفه وكيًا للجامعة، وعميًدا 
مل���ع���ه���د ال���ب���ح���وث وال����درا�����س����ات 
ال�ست�سارية، وم�سرفاً عاماً على 
الذاتية  للموارد  العامة  الإدارة 
الت�سويق  لق�سم  رئي�ًسا  وك��ذل��ك 
بكلية  وال���ت���ج���ارةالإل���ك���رون���ي���ة 
الأع����م����ال، وم�����س��ت�����س��اًرا ب���اإم���ارة 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، و�����س����وًل اإل���ى 
من�سبه احلايل وكيًا للجامعة 

لاأعمال والقت�ساد املعريف.  
���ا  وي�����س��غ��ل احل���دي���ث���ي اأي�������سً
م����ن���������س����ب رئ�����ي�����������س اجل���م���ع���ي���ة 
ع�سري،  يف  ل������اإدارة  ال�����س��ع��ودي��ة 
اإ���س��اف��ة اإل����ى رئ��ا���س��ة وع�����س��وي��ة 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ل��ج��ان الإداري������ة 
والأك���ادمي���ي���ة وال��ت��ط��وي��ري��ة يف 
امللك خالد وغريها من  جامعة 

املوؤ�س�سات التعليمية يف اململكة. 
احلديثي منوذج للقدرة على 
الأك��ادمي��ي  العملن  بن  اجلمع 
ودليل  باإتقان،  والإداري  العلمي 
اأن الإب��داع يف املجالن مًعا  على 
ميكن اأن يكون؛ حيث اأجنز اأكر 

من 48 بحًثا وكتاًبا من�سوًرا.

ن�����س��ر وتنظيم  ال��وق��ف��ي، وع��م��ل ع��ل��ى 
العمل التطوعي بن طاب وطالبات 

ومن�سوبي اجلامعة.   
رئا�سة  �سابًقا  ع�سيد  اآل  وت��ول��ى 
وع�سوية عدد من املوؤ�س�سات واللجان 
اخل���ريي���ة يف خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع داخ���ل 
اجلامعة وخارجها، كاللجنة الوطنية 
ل���رع���اي���ة ال�����س��ج��ن��اء وامل����ف����رج ع��ن��ه��م 
واأ�سرهم، وجلنة امل�سوؤولية املجتمعية 
ع�سري،  مبنطقة  التجارية  الغرفة  يف 
التجارية  الغرفة  يف  الأوق���اف  وجلنة 
ال��ت��ع��اوين،  وامل��ك��ت��ب  ع�����س��ري،  مبنطقة 
وج��م��ع��ي��ة ال������ر، وج��م��ع��ي��ة حت��ف��ي��ظ 
ال����ق����راآن ال����ك����رمي، وم���رك���ز ال��ت��ك��اف��ل 
اجلمعيات  م��ن  وغ��ريه��ا  الجتماعي، 

واللجان.  
من  ع���دد  يف  ع�سيد  اآل  و���س��ارك 
العمل  وامل��ل��ت��ق��ي��ات وور������س  ال���ن���دوات 
بالعمل  املتعلقة  التدريبية  وال��دورات 
وبحوث  عمل  اأوراق  وط��رِح  املجتمعي 
ال���ت���ن���م���وي  اجل������ان������ب  خم���ت���ل���ف���ة يف 
وخارجها،  اجلامعة  داخل  والتطوعي 
وحتكيم عدد من الدرا�سات والبحوث 
وامل�ساريع والرامج واخلطط يف ذات 

املجال داخل اجلامعة وخارجها.  
اآل ع�����س��ي��د ع�����دًدا من  وح�����س��د 
اجل��وائ��ز وال���دروع و���س��ه��ادات ال�سكر 
وال���ت���ق���دي���ر م���ن ع����دد م���ن اجل��ه��ات 
املختلفة  املجتمعية  نظري م�ساهمته 

ومتيزه الدائم.
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إبراهيم الزين  

مع  وممتعة  ف��ري��دة  ح���وار  جل�سة  ك��ان��ت 
املح�سني  الرحمن  عبد  الدكتور  الأدي��ب 
املتخ�س�س يف الأدب والنقد بكلية العلوم 
الإن�����س��ان��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، ف��ط��ال احل��دي��ث  
ب���داي���ة ن�����س��اأت��ه يف ق��ن��ا ع�����س��ري ، وف�����س��ل 
����س���وري اجل��ن�����س��ي��ة - يف حبه   - م��ع��ل��م��ه 
للقراءة وال�ستطاع ، وفيما بعد اإنتاجه 
ال��ذي رفد   ، الأدب��ي والفكري والنقدي  
اأدبية ونقدية  ب�10 كتب  العربية   املكتبة 
وم���ئ���ات امل����ق����الت، ك���ل ه����ذا م���ن خ��ال 
احلوار التايل الذي اأجرته معه  اأفاق .   

كيف كانت بدايات األديب 
عبد الرحمن المحسني؟  

الب��ت��دائ��ي��ة  امل��در���س��ة  ب����داأت م��ن مكتبة 
بقنا  ث���وب���ان   اآل  ال�����س��غ��رية  ق��ري��ت��ي  يف 
ع�������س���ري،  ح���ن ك����ان اأ����س���ت���اذي ال�����س��وري 
اأ���س��ب��وع  ح�سن م��و���س��اوي ي��رب��ط��ن��ا ك��ل 
باقتناء كتاب من �سل�سلة ق�س�س لبنانية 
موجودة  مبكتبة املدر�سة،  فاأعكف على 
واأ�سعد  الأ�سبوع  مطلع  لأ�سلمه   قراءته 
ب���غ���ريه ن��ه��اي��ة الأ�����س����ب����وع.. ث���م ام��ت��دت 
ال��ع��اق��ة وت���وط���دت م���ع م��ك��ت��ب��ة امل��ع��ه��د 
العلمي، الذي كان ميثل جامعة م�سغرة 
فتوثقت  وال���ع���ل���م���اء..  ب��امل��ع��رف��ة  زاخ�����رة 
عاقتي مبكتبة اأكر، وكتب اأو�سع ، وكان 
القدير  الأ���س��ت��اذ  العربية  اللغة  م��در���س 
امل�سري ناجي م�سعود ال�سيباين من اأهم 
املكتبة  وك��ان��ت   ، ومتكناً  علماً  الأ���س��ات��ذة 
جزءا من همه،  فكنت اأق�سي جزءاً من 
املدر�سية  والف�سحة  الن��ت��ظ��ار،  ح�س�س 
ذخائر من  ت�سم  كانت  التي   ، املكتبة  يف 
حيث  متنوعة،  وم�سارب   ، متعددة  كتب 
بداأت  اأتعمق يف القراءة ، واأجنزت بع�س 
البحوث ال�سغرية، واأنا طالب يف املرحلة 

الثانوية.  
ع���ل���ى امل�������س���ت���وى الإب�����داع�����ي ب�����داأت 
ويف  ال��ث��ان��وي��ة،  امل��رح��ل��ة  يف  ال�سعر  كتابة 
يف  يل  �سعري  ن�س  اأول  ن�سرت  اجلامعة 
وكان  اجل��زي��رة،  جلريدة  الثقايف  امللحق 
وقتها ملتقى لكبار الأدباء والنقاد، وبعد 
)رمو�س  الأول  دي��واين  ن�سرت  اجلامعة 
ال��ع��ا���س��ف��ة( ع��ن ن����ادي اأب��ه��ا الأدب�����ي، ثم 

ن�سرت ديواين )اإنفلونزا املدينة(. 

وراء  السر   هو  ما 
اختياركم  اللغة العربية ؟ 
وهل األدب والنقد كانا ما 
يطمح لهما عبد الرحمن؟  
ال��واق��ع اأن ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ك��ان��ت خ��ي��اراً 
م����ه����م����اً،  وك�������ان يل مت���ي���ز ف���ي���ه���ا اإب������ان 
اأرغ��ب  اأك��ن  مل  لكني   ، الثانوية  املرحلة 
، فقد كنت  ذل��ك  رغ��م  بالتخ�س�س فيها 
اللغة  اأهيء نف�سي للدخول يف تخ�س�س 
ت��دري��ب��ي��ة  دورة  واأخ������ذت   ، الإجن��ل��ي��زي��ة 
من  الأخ���ري  امل�ستوى  يف  املتو�سط  ف��وق 
الثانوية، ولكن الأقدار �ساءت اأن اأكون يف 
هذا التخ�س�س، اإذ كنت ب�سحبة عدد من 
واأجريت  للتخ�س�س،  توجهنا  ال��زم��اء 
، فتي�سر يل الدخول  ال�سخ�سية  املقابلة 
اأن���دم،  ومل   ، ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  لتخ�س�س 
فقد وجدت يف التخ�س�س ثراًء واإدها�ساً 

وتنوعاً اأمتعني فعًا . 
فجاء  والنقد،  الأدب  تخ�س�س  اأم��ا 
ب��ع��د اجل��ام��ع��ة، ورمب���ا لأين ك��ن��ت اأك��ت��ب 

الدكتور عبد الرحمن المحسني:  
اللغة العربية تحتاج لجهود كبيرة لدعم المحتوى العربي على 

الشبكة العالمية
ال�سعر، فكانت امليول نحو ما يغذي هذا 
عظيماً  متنف�ساً  وج���دت  وق���د  الجت����اه، 
متو�سعة،  اأدبية  ق��راءات  ويل  لتجربتي، 
التخ�س�س،  ه���ذا  م��ع  اأن�����س��ج��م  جعلتني 
اأنه كان قدري  واأجد نف�سي فيه، واأ�سعر 
ال��ذي اخ��ت��ارين قبل اأن اأخ��ت��اره .. وك��ان 
نتاج هذا التناغم بيني وبن التخ�س�س؛ 
ع�����س��رة ك��ت��ب اأدب���ي���ة ون��ق��دي��ة م��ن�����س��ورة ، 
 ، العلمية  وال��ب��ح��وث   ، امل��ق��الت  وم��ئ��ات 
التي اأ�ساأل اهلل اأن يتقبلها قبوًل  ح�سناً. 

العربية  اللغة  ترى  كيف 
؟  مجتمعنا  في  الفصحى 
باللغات  تأثرها  مدى  وما 

الخارجية؟  
 ، ال��ل��غ��ة العظيمة  ل��ه��ذه  م��ن م��ق��ارب��ات��ي 
وقدرتها  لها،  الإن�سانية  تبن يل حاجة 
ع��ل��ى ال��ت��ج��دد مم���ا ي�����س��م��ن ل��ه��ا احل��ي��اة 
ال��ع��ق��د الأخ�������ري  من  وامل�����س��ت��ق��ب��ل .ويف 
اإلى  اهتمامي  وجهت   ، العلمية  بحوثي 
ع��دة  وك��ت��ب��ت  وال��ت��ق��ن��ي��ة،  الأدب  ت��ق��اط��ع 
املقالت عن تقاطع  ، وع��دداً من  بحوث 
يف  جتربتي  ون�سرت   .. والتقنية  الأدب 
ك��ت��اب م��رج��م اإل����ى ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
ال��رق��م��ي  ال��ن�����س��ر  م���ع  ق�����س��ت��ي   ( �سميته 
الأدب�����ي (. ويف ك��ل ذل���ك ك���ان ي��ت��اأك��د يل 
التحديات  اللغة تقبل كل  اأن هذه  دائمٍا 
وتنت�سر فيها .ت�ستطيع اللغة العربية اأن 
تطور نف�سها، لأنها لي�ست لغة حمنطة ، 
كبع�س اللغات  يف العامل ، بل يف تاريخها 
الطويل ، ا�ستطاعت اأن تتقاطع مع لغات 
كثرية ، وت�ستفيد منها دون اأن يوؤثر ذلك 

على خ�سائ�سها وتفردها. 
غري  على  اللغة  ه��ذه  �سعوبة  اأعلم 
امل��ت��خ�����س�����س ، ون���ح���ن ن���ح���ت���اج  ب��ال��ف��ع��ل 
نفعل  ك��م��ا   ، لتب�سيطها  ك��ب��رية  جل��ه��ود 
اأن  واأج���زم   ، مثا  الإجنليزية  اللغة  مع 
م�ستقبلها �سيكون اآمًا  ومهماً واإن�سانياً 
ال���ذي يفيد  ال��ك��ايف  ال��وع��ي  اإذا وج���دت   ،
هذا  وللعامل،  لاأجيال  ويقربها   ، منها 
من جهة ، واإذا وجدت الراعي ال�سيا�سي 
الذي يهتم. وكلي اأمل اأن جند حكام هذه 

الباد ، يولونها الأهمية الأولى ، ولدينا 
جممع   ( ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
امللك �سلمان للغة العربية / مركز امللك 

عبداهلل الدويل( وغريها من املراكز. 

الكبير  التقني  التقدم  مع 
والعالم  عامة  العالم  في 
العربي خاصة ، هل تعتقد 
نصيبها  نالت  اللغة  أن  

المستحق من التقنية؟  
حت��ت��اج ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة جل��ه��ود ك��ب��رية ، 
ال�سبكة  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي  امل��ح��ت��وى  ل��دع��م 
ال���ع���امل���ي���ة ، ث���م���ة ح�������س���ور ج���ي���د ل���ه���ا، 
اجلهات  م��ن  اأك��ر  لدعم  حتتاج  ولكنها 

املتخ�س�سة علمياً واإعامياً.  
يف ق�����س��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واآداب���ه���ا 
اإب��ان   - اأقمنا  مثا  خالد  امللك  بجامعة 
عن  دول��ي��اً  م���وؤمت���راً   - برئا�سته  ت�����س��ريف 
) ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ن�����س الأدب�����ي على 
التعليم   وزير  برعاية   ، العاملية(  ال�سبكة 
،ح�سره  نفر من اأمريكا ، واأعداد كبرية  
موؤمتراً   وح�سرت  العربية،   ال��دول  من 
التكنلوجيا  روت�س�سر  جامعة  يف  عاملياً 
بدبي ، عن ) الأدب الإلكروين العربي 
اللغة  اأع����ام   اأه���م  ا�ستقطب  ال���ذي   ،  )
ال��ع��رب��ي��ة يف ال���ع���امل، وه��ن��اك م��وؤمت��رات 
مماثلة يف عدد من اجلامعات، وكل هذه  
يف  ي���وم���اً،   �ست�سهم     ، التقنية  اجل��ه��ود 
املحتوى  وتو�سع  عاملياً  العربية  ح�سور 
الرقمي لها ، بل هناك تقنيات متطورة 
�ستقرب هذه  وه��ذه   ، الفورية  للرجمة 
اللغة من العاملية ،  يف ظل عامل متقارب 

جداً ، ت�سقط فيه املركزيات املهيمنة . 

يقال؛إن المجتمع الثقافي 
الكثير  يحتضن  السعودي 
القليل  ولكن  النقاد؛  من 
ام  تتفق  هل  النقد؟!  من 

محايد؟ ولماذا؟  
كل  لأن  ال�سحيح،  هو  العك�س  اأن  اأعتقد 
ت�ستمع  ن�س  وك��ل  بطبعه،  ن��اق��د  اإن�����س��ان 
اإل��ي��ه ف��اأن��ت تعر ع��ن ن��ق��دك ل��ه بطريق 
وطويل  ف�سعب  العلمي  النقد  اأم��ا  م��ا.. 
قلما  ال�سيف،  كحد  ج��ارح  وه��و  �سلمه.. 
تتقبله التجربة... ورغم غاياته النبيلة 
ال��ت��ي ت��ب��ح��ث ع���ن امل��ن��اط��ق ال��ف��ا���س��ل��ة يف 
لتقدميها   ، واخل��ط��اب  والن�س  احل��ي��اة  
ك���ن���م���اذج ت�����س��ه��م ب��ال��ت��ت��اب��ع يف حت�����س��ن 
م�����س��ت��وى ه���ذه امل���داخ���ل ال��ن��ق��دي��ة، لكن 
النقد،   ب�����س��رام��ة  املجتمع  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
اإلى نفور املبدع.. وهذا واحد من  يوؤدي 
اأ�سباب ابتعاد النقاد عن النقد التقليدي،  
وال�سوء  احل�سن  تبين  على  يقوم  ال��ذي 
يف الن�س ، اإلى ا�ستخدام مناهج نقدية ، 
تت�سامح مع ثنائية ) احل�سن / القبيح( 
كل  اأخ����رى ميتلكها  وت��ن��ظ��ر جل��م��ال��ي��ات 
ال�سعودي   الأدب���ي  النقد  يف  لدينا  ن�س. 
يف  امل�سكلة  ولكن   ، مهمة  نقدية  اأ�سماء 
اأو القلة، ولكنها  ظني، لي�ست يف الكرة 
الأخاقية  امل��ه��ارات  الناقد  ام��ت��اك  يف 

والعلمية ملواجهة العمل النقدي. 

المحسني  الرحمن  عبد 
التجارب،  من  الكثير  خاض 
وأنتجت   شخصيته،  صقلت  
حديثًا،  ونقدًا  وأدبًا  فكرًا 

فماذا سيقول لنا اليوم؟ 

اأق������ول؛ اأع���ج���ب لأك����ادمي����ي وم��ث��ق��ف، ل 
مي��ت��ل��ك م�������س���روع���اً ي��ن��ا���س��ل م���ن اأج��ل��ه 

ويعي�س له!. 
ل��ل��دك��ت��وراه،  ر�سالتي  اأجن���زت  ح��ن 
لنف�سي  اأج���د  كيف  ه��و  ي�سغلني  م��ا  ك��ان 
م���وط���ئ ح�����س��ور يف زخ����م ح���ي���اة ن��ق��دي��ة 
م��ت�����س��اب��ك��ة وم��ت�����س��اب��ه��ة.. وك��ن��ت ح���ددت 
وجهتي منذ املاج�ستري يف تتبع متغريات 
الن�س وم�ستجداته عند جماعة الديوان 
�سرفت  و   ، �سعراء احلجاز  واأث��ره��م يف   ،
واأذكر  للكتاب،  عبدالعزيز  امللك  بجائزة 
 ، امل�����س��روع   بهذا  لاإقناع  �سعباً  �سراعاً 
وتابعته يف الدكتوراه عن �سعر التفعيلة 
يف ال�سعودية، وكان طبيعياً اأن ت�ستهويني 
جمدداً  متغريات الن�س يف ظل التقنية 
الأدب  تعالق   ( ع��ن  م�سروعي  ف��ب��داأت   ،
والتقنية ( بكتابي خطاب ال sms الذي 
نقدية   ���س��راع��ات  ورغ����م   ، 2008م  ن�����س��ر 
مريرة  ،لأكر من عقد لاإقناع بتاأثري 
اإل  وتعالقه معها،   ، الن�س  التقنية على 
اأن العامل الرقمي  املعا�سر، الذي يتجه 
اأن�����س��ف ه��ذا  ال��رق��م��ن��ة، ق��د  اإل���ى  بكليته 

امل�سروع. 
عبد الرحمن المحسني

بق�سم  امل�����س��ارك  وال��ن��ق��د  الأدب  -اأ���س��ت��اذ 
الإن�سانية  العلوم  بكلية  العربية  اللغة 

بجامعة امللك خالد. 
- بكالوريو�س اللغة العربية من جامعة 

الإمام حممد بن �سعود عام 1992م 
اأم  ج��ام��ع��ة  وال��ن��ق��د  الأدب  ماج�ستري   -

القرى عام 2000م 
- دك���ت���وراه م��ن ج��ام��ع��ة اأم ال��ق��رى ع��ام 

2006م  
- 10 موؤلفات اأدبية ونقدية ح�سل احدها 
ع��ل��ى ج��ائ��زة امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز للكتاب 
وتكرمي من خادم  بت�سريف  2016م  لعام 
بن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفن  احل��رم��ن 

عبدالعزيز ال �سعود .  
- م��ه��ت��م ب��ال��ل��غ��ة ال���ع���رب���ي���ة وع��اق��ت��ه��ا 

بالتقنية . 



األحد11 جمادى اآلخر 1442 - 24 يناير 2021

الماء 
مصدر للحياة وثروة وطنية لنا وألحفادنا..

فلنستخدمه بحكمة ودون إهدار

إعالن
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روال الشهراني 

 GM ك�����س��ف��ت ���س��رك��ة ج����رال م���وت���ورز
 CES الأم����ري����ك����ي����ة خ�����ال م���ع���ر����س 
2021 عن ت�سور ل�سيارة فاخرة ذاتية 
طائرة  �سيارة  اإل��ى  بالإ�سافة  ال��ق��ي��ادة، 
على  ق�����ادرة   eVTOL واح����د  مب��ق��ع��د 
الإق�����اع وال��ه��ب��وط ال��ع��م��ودي، وت��اأت��ي 
كلتا ال�سيارتن �سمن �سيارات كادياك 
وت���ب���دو    ،Cadillac Halo ه���ال���و 
ال�������س���ي���ارة مم��اث��ل��ة ل��ل��ح��اف��ات ذات��ي��ة 
ال��ق��ي��ادة ال��ت��ي اع��ت��دن��ا روؤي��ت��ه��ا يف ح��رم 
اجلامعية  وامل����دن  ال��ك��رى  ال�����س��رك��ات 
اأن���ه���ا تفتقد  ل��ن��ق��ل الأ����س���خ���ا����س، ك��م��ا 

ال��ت��ح��ك��م  اأدوات  اإل������ى 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

ل��ل�����س��ي��ارات 
م��������������ث��������������ل 

ال�����دوا������س�����ات 
وع������ج������ات ال����ق����ي����ادة، 

ت�سميما  ت�سمنت  ذل���ك  ع��ن  وع��و���س��ا 
كبري  حد  اإل��ى  ي�سبه  باأنه  يقال  داخليا 

غرفة املعي�سة. 
وو�����س����ف ن����ائ����ب رئ���ي�������س ج����رال 
م����وت����ورز م��اي��ك��ل ���س��ي��م��ك��و ال��ت�����س��م��ي��م 
ت�سميمها  اأن  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ل��ه��ا  ال��ع��امل��ي 
ب��اأن��ه��ا �ستكون  امل��ع��ي�����س��ة  ي�����س��اب��ه غ��رف��ة 
واأف��راد  لاأ�سدقاء  اجتماعية  م�ساحة 
العائلة لق�ساء بع�س الوقت معا حتى 

الو�سول اإلى وجهتهم. 
وحت��ت��وي ���س��ي��ارة ك��ادي��اك ذات��ي��ة 
القيادة على اأجهزة ا�ست�سعار بيومرية 

جنرال موتورز تكشف عن سيارة ذاتية القيادة وأخرى طائرة

  HUDتقنية الواقع المعزز
باناسونيك تريد تغيير طريقة رؤية السائقين للطرق

يف  تعتمد  احليوية،  الإ���س��ارات  ل��ق��راءة 
ودرجة  الإ�ساءة  على  اإعداداتها  �سبط 
وحتى  املحيطة  وال�سو�ساء   احل���رارة 
باإ�سارة  اأي�سا  تتميز  كما   العطريات،  
�سوئية راأ�سية و�سقف وا�سع من الزجاج 
به  ترتقي  ال��ذي  بالكامل  البانورامي 
التايل  امل�ستوى  اإل���ى  ك��ادي��اك  �سركة 
للتعديل  قابا  �سقفا  من خال جعله 
ب�����س��ك��ل م����ع����ي����اري،  وت�������س���ف ال�����س��رك��ة 
امل�سنعة لل�سيارات ال�سقف باأنه م�سنوع 
م��ن ال��زج��اج ال��ذك��ي  ال��ذي ي�سمح لكل 
راك�����ب ب��ت��ح��دي��د م�����س��ت��وى ال�����س��ف��اف��ي��ة 
على  ال�سقف  يحتوي  كما  ب��ه،  اخلا�س 
خيارات مثل التحكم ال�سوتي والتعرف 

على الإمياءات. 

ه�����������������ذا م�����ا 
�سيمكو  اأط���ل���ق���ه 

الإق��اع  على طائرة 
وال�����������ه�����������ب�����������وط 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
 ،eVTOL
على الرغم 
م�����ن اأن����ه����ا 
جم��������������������رد 

جت�����������������رب�����������������ة 
ت�����س��م��ي��م��ي��ة، وم���ن 
ال��غ��ام�����س م��ع��رف��ة 

ما اإذا كانت جرال موتورز تنوي فعا 
متابعة اإ�سدار جتاري،  ويبدو ظاهرها 
من��اذج  بع�س  م��ن  م�ستقبلية  كن�سخة 
والتي  اجل��وي  للتنقل  الأج��رة  �سيارات 
قال  وال��ت��ي  ح��ال��ي��ا،  التطوير  قيد  ه��ي 
جلرال  خطوة  اأول  اأنها  �سيمكو  عنها 
م��وت��ورز يف النقل اجل��وي. واأ���س��اف اأن 
ال��ط��ائ��رة   eVTOL ك���ادي���اك  ���س��ي��ارة 
ب��ق��درة  تعتمد ع��ل��ى حم���رك ك��ه��رب��ائ��ي 
اأربعة  لت�سغيل  واط/ال�ساعة  كيلو   90
وال��ه��ب��وط  الإق������اع  ل��ت��م��ك��ن  دوارات 
ال�سيارة  اأن  الرغم من  العمودي،وعلى 
جم����رد ت�����س��ور وع�����دم و����س���وح ج��دي��ة 
اإ���س��دار جت��اري،  اإط��اق  ب�ساأن  ال�سركة 
اإ�سافية  تفا�سيل  اأي   GM تك�سف  مل 

عن كا الت�سورين.

تقرير: عبداهلل قطيم  

يف  ممثلة  ب��ان��ا���س��ون��ي��ك  ���س��رك��ة  ك�سفت 
ق�سم ال�سيارات ، عن تقنيات م�ستقبلية 
وُم��رت��ادي  اأو  ال�سائقن  ت�ساعد  ق��د   ،
ي�سهل  ، مم���ا  اأف�����س��ل  ب�����س��ك��ل  ال���ط���رق 
وراحة،   قدرة  اأكر  ويجعلها   ، العملية 
واأي�����س��اً اأك��ر اآم��ن��اً مم��ا ه��ي عليه الآن 
خال  م��ن  التقنيات  تلك  وو���س��ح��ت   ،

  .CES 2021 معر�س

ما تحتويه هذه التقنيات : 
ي��ت�����س��م��ن ذل������ك ك�����ام�����ريات ال�����س��ح��ب 
املحيطي  ال�سوت  ونظام   ، الا�سلكية 
Dolby Atmos  و�سا�سة الواقع املعزز 
الكامريا  عن  ال�سركة  وك�سفت   ،HUD
تلتقط  التي   ، لها  الأول���ى  الا�سلكية 
1080 بك�سل مبعدل  فيديوهات بدقة 
ال��ث��ان��ي��ة ، وت��ت�����س��ل عر  اإط�����اًرا يف   60
مبا�سرًة  للمركبة  الا�سلكية  ال�سبكة 
وال��رف��ي��ه،  امل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��ام  ب�سا�سة   ،
باملقطورة  لالت�ساق  م�سممة  وه��ي 
خالية  روؤي���ة  لتوفري  ت�سحبها  ال��ت��ي   ،
م��ن ال��ع��وائ��ق ، ل��ظ��روف ح��رك��ة امل���رور 
حول ال�سيارة ، وميكن اأن ميثل �سحب 
الكامريا  حظر  يتم  عندما  ���س��يء،  اأي 
الح���ت���ي���اط���ي���ة ل�������س���ي���ارت���ك، ب��وا���س��ط��ة 
املقطورة حتدًيا خطرًيا لهواة الرفيه، 
احلديث  ،وعند  امل��ع��دات  نقل  و�سركات 
ف��اإن  وال��رف��ي��ه،  املعلومات  اأنظمة  ع��ن 
بانا�سونيك تعمل عن كثب مع جوجل 
 Android الت�سغيل  ن��ظ��ام  ل��ت��ط��وي��ر 

ظهر  الذي  املخ�س�س   Automotive
 Volvo XC40 و   Polestar 2 يف 

 .Recharge
وعر�ست ال�سركة النظام ال�سوتي 
ال��غ��ام��ر، ال����ذي ن�����س��اأ م���ن ���س��راك��ة بن 
 Panasonic Automotive
 Dolby Atmos و   Klipsch و 
 Dolby ���س��وت  ن��ظ��ام  وه���و   ،Music

Atmos ل�سيارتك . 

التقينات  هذه  تقدم  ماذا 
للسائقين؟ 

وتغطي �سا�سة الواقع املعزز HUD من 
الطريق،  من  كبرًيا  ج��زًءا  بانا�سونيك 
مع حمتوى املجموعة التقليدي، مثل؛ 
القريب،  امل��ج��ال  يف  وال��وق��ود  ال�سرعة 
الثاثية  امل��راك��ب��ات  اإل����ى  ب��الإ���س��اف��ة 
ُيظهر  مم��ا  البعيد،  امل��ج��ال  يف  الأب��ع��اد 
امل��اح��ة وغ��ريه��ا م��ن خ��رائ��ط بيانات 
ال�سائق املهمة مكانًيا للطريق اأمامك. 

كيف  أن تعمل هذه التقنية؟  
ي�����س��ع ن���ظ���ام ب���ان���ا����س���ون���ي���ك ،ك���م���ا ه��و 
، خطوط ماحة  ال�سورة  مو�سوح يف 
زرق��اء ، ت�سري اإلى الجت��اه الذي يجب 
اأن ي�سلكه ال�سائق على الطريق الفعلي 
، وي�����س��ري ال��رم��ز الأ���س��ف��ر اإل����ى وج��ود 
راك�����ب دراج������ة ع��ل��ى ج���ان���ب ال��ط��ري��ق، 
وحتذر الإ�سارات الوام�سة من اقراب 
ال�����س��ي��ارات اأك���ر م��ن ال���ازم ،وتعر�س 
امل��ع��ل��وم��ات،  ال���ع���ادي���ة   HUD ���س��ا���س��ات 
ال�سرعة واملاحة، عر  اإر�سادات  مثل؛ 

ال�سا�سة  اأو  لل�سيارة،  الأم��ام��ي  الزجاج 
البا�ستيكية ال�سفافة، حتى ل ي�سطر 
ال�سائق اإلى اإلقاء نظرة على املقايي�س، 
وتظهر   ، ال�سيارة  يف  ال�سا�سة  على  اأو 
الأرق����ام وال���رم���وز، ع���ادًة كما ل��و كانت 
تطفو يف مكان ما ، فوق غطاء ال�سيارة 
ال�سركات،  بع�س  واكت�سفت  مبا�سرة، 
ك��ي��ف��ي��ة ج��ع��ل��ه��ا ت���و����س���ع ف�����وق اأ����س���ي���اء 
حقيقية مبا يف ذلك ال�سيارات الأخرى 

وامل�ساة يف العامل احلقيقي، مما يخلق 
لل�سائق  املعزز  الواقع  نوًعا من جتربة 
 HUD وت�ستخدم �سا�سة الواقع املعزز ،
العن،  تتبع  تقنية  بانا�سونيك  م��ن   ،
ملتابعة اأعن ال�سائق عن كثب، وي�ساعد 
نظام التحكم يف الهتزاز على تعوي�س 
ال�������س���دم���ات واله������ت������زازات الأخ������رى، 
الزجاج  ال�سور يف  ويحافظ على ثبات 
الأم����ام����ي م���ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ال�����س��ائ��ق ، 

الطريق  مب�سح  الت�سوير  رادار  ويقوم 
اأمامك ،عر ثاث حارات مرورية على 
الأقل،  واإذا كان ال�سائق ي�ستخدم نظام 
 HUD �سا�سة  تعر�س  ف�سوف  املاحة، 
خطاً على الطريق لاإ�سارة اإلى امل�سار 
ا متييز  ال�سحيح ، وميكن للنظام اأي�سً
ي�سعب  التي  الباهتة  املمرات  خطوط 
روؤيتها، واإذا اقربت ال�سيارة كثرًيا من 
ال�سيارة التي اأمامك، فقد يوم�س رمز 

حتذيري يف اجلزء اخللفي من ال�سيارة 
الأخ�������رى، ل��ت��ح��ذي��ر ال�����س��ائ��ق لإت���اح���ة 
م�ساحة اأكر ، وتعمل بانا�سونيك على 
ال�سركات  م��ن  للعديد  نظامها  اإت��اح��ة 
من  تتمكن  حتى   ، لل�سيارات  امل�سنعة 
تقدميه ب�سفته خياًرا �سمن �سياراتها. 
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نافذة

التعليم عن بعد من تقنية 
تعليمية مساهمة إلى 

تقنية فعالة ومنتجة
منذ بداية جائحة كورونا واململكة حتقق جناحات نوعية 
عن  التعليم  كان  اجلائحة  هذه  وقبل  معها،  التعامل  يف 
واملنهاج  التعليمية  للحركة  م�ساهمًة  ف��ك��رًة  ميثل  بعد 
التعليمي ب�سكل عام، ويف ظل هذه اجلائحة التي اأعادت 
احلكيمة  قيادتنا  ا�ست�سعرت  الأم��ور،  من  الكثري  ترتيب 
التقنية  ه��ذه  تفعيل  اإل��ى  احلاجة  م��دى  التعليم  ووزارة 
ا�ستوجب  وه����ذا  التعليمية،  امل���راح���ل  ا���س��ت��م��رار  ب��ه��دف 
الكثري من الأعمال واجلهود يف �سبيل ا�ستمرارية التعليم 

والتعلم يف وقت قيا�سي لي�سل التعليم للجميع.
فيه  ن�ستمر  الذي  الدرا�سي  الف�سل  بداية هذا  ومع 
الإ����س���ادة بحجم  اأود  ب��ع��د،  ع��ن  التعليم  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد 
اأن  اإلى  اأي�ساً  املبذولة يف هذا اجلانب، والإ�سارة  اجلهود 
اهلل  ب���اإذن  ك��ورون��ا  جائحة  زوال  بعد  التقنية  ه��ذه  ح��ال 
عليه  �سُيعتمد  ا�سراتيجًيا  خ��ي��اًرا  و�سي�سبح  �سيتغري 
كثرًيا مع املتغريات اجلديدة التي اأفرزتها هذه اجلائحة 
ومتغريات العامل ب�سكل عام ومبا يتوافق مع روؤية 2030 

يف جمال البيئة الرقمية.
وكلياتها  جامعتنا  م�ستوى  وعلى  ال�سياق،  ذات  ويف 
وتعدد تخ�س�ساتها حقق التعليم عن بعد نتائج اإيجابية 
اأحد عوامل  يف م�ستويات تعليمية كثرية كانت ول زالت 

النجاح والإبداع.
�سيظل الرهان الكبري على جناح رحلة التعليم خال 

هذا الف�سل على ا�ستمراية التعليم عن بعد.
درا�سًيا  ف�سًا  ي��ك��ون  اأن  واأرج���و  اجلميع،  اهلل  حما 

مميًزا.

د. علي
زهير القحطاني
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آفاق طالبية

طفلة شغوفة بالصحافة
مل تكن ال�سحافة بالن�سبة يل يف يوم جمرد تخ�س�س درا�سي اأخرته 
ف��ق��ط، لأج���ل احل�����س��ول ع��ل��ى ال�����س��ه��ادة اجل��ام��ع��ي��ة؛ لإر����س���اء املعايري 
الجتماعية، اأو جمرد مهنة اأعمل فيها؛ لأك�سب من ورائها املال، اإمنا 
�ُسعلته بداخلي  باأنه بداأ  القول  اأ�ستطيع  الذي  الأول  كانت هي �سغفي 
منذ طفولتي حيث كنت اأ�سعد كثرًيا عندما يدخل والدي املنزل وبيده 
ا ل �سيء ي�ساهي �سعادتي عندما اأجل�س بح�سنه  جريدة، وحينها اأي�سً
بعد كل وجبة ع�ساء مل�ساهدة ن�سرة الأخبار امل�سائية على �سا�سة التلفاز، 
اأ�ستطيع ا�ستيعاب ما يقولونه، ول فهم  اأكن  اأنني مل  على الرغم من 
ما كنت اأ�سعر به يف كل مرة اأ�ساهد املرا�سلن ال�سحافين وهم ينقلون 
لنا احل��دث م��ن ك��ل مكان يف ه��ذا ال��ع��امل، وك��رت وظننت اأن��ه جمرد 
�سغٌف طفويل وانطفاأ، ويِف �سن الثامنة ع�سر �سادفني اأول اإعان عمل 
�سحايف يف من�سة توير، وكان كالتايل: ) من لديه الرغبة بالن�سمام 
التوا�سل معنا  الإلكرونية فكل ما عليه هو  ز.ر  اإل��ى فريق �سحيفة 
اأفكر للحظة واحدة وجدتني قد  اأن  على الريد الإلكروين(، ودون 
وا�سح،  ه��دف  ل��دي  ُيكن  ومل  باإر�ساله،  وقمت  الن�سمام  طلب  كتبت 
واإل��ى  ال�سحايف،  العمل  اأخو�س جتربة  اأن  هو  به  اأرغ��ب  كنت  ما  فكل 
هذا الوقت مل اأ�ستطيع اأن اأن�سى كيف كان �سعوري عند روؤيتي لر�سالة 
القبول فقد كان العامل �سغرًيا اأمام فرحتي، وبالكاد ا�ستطعت التقاط 
اأو�سلني  ال��ذي  ال�سحايف  العمل  عن  اأتوقف  مل  حينها  ومن  اأنفا�سي، 
اأرى مداه،  اأن  اأ�ستطيع  امل�ستقبلية، وخّط يل طريًقا  حلقيقة رغباتي 
ودفعني ملعرفة مكامن الإبداع بداخلي، وا�ستطعت من خاله اأن اأحدد 

موقعي يف هذه احلياة. 
بوثيقة  ال�سغف  هذا   - اهلل  �ساء  اإن  �ساأتوج-  العام  هذا  نهاية  ويِف 
والتحرير  ال�سحافة  م�سار   يف  والت�سال  الإع��ام  ق�سم  من  تخرجي 
الإل��ك��روين م��ن جامعة امل��ل��ك خ��ال��د بعد اأرب���ع ���س��ن��وات م��ن ال��درا���س��ة 
املُ�ستمر،  ال�سحايف  العمل  من  �سنوات  خم�س  جانب  اإل��ى  الأك��ادمي��ي��ة، 
جتارب  تخو�س  وجعلها  ال�سغوفة،  الطفلة  تلك  �سخ�سية  �سقل  الذي 
عملية عدة، اأدركت من خالها كيف يكون ال�سخ�س اإن�ساًنا قبل اأن يكون 
�سحايف، واأنه يجب اأن يكون لدى كل �سحايف هدٌف اإن�ساين ي�ساهم يف 

�سناعة حياة اأف�سل، من خال كل كلمة يهم بكتابتها، وقولها.

جوهرة الشهراني
رئيسة التحرير* 

* طالبة قسم اإلعالم واالتصال

املدينة اجلامعية اجلديدة بالقرعاء


