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رئيس الجامعة يدشن تطبيق الخدمات 
 MyKKU اإللكترونية

د�سن معايل رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ 
ال�سلمي  فالح بن رجاء اهلل  الدكتور 
ت��ط��ب��ي��ق اخل����دم����ات الإل��ك��رون��ي��ة 
الإدارة  اأطلقته  ال���ذي   ،MyKKU
باجلامعة  املعلومات  لتقنية  العامة 
ال��ت��ح��ول  اإىل حت��ق��ي��ق  م��ن��ه��ا  ���س��ع��ًي��ا 
التقنيات،  اأح��دث  ومواكبة  الرقمي 
اخلدمات  اأح��دث  تقدمي  خ��ال  من 
من  اجلامعة  ملن�سوبي  الإلكرونية 
واأع�����س��اء هيئة  ط���اب وم��وظ��ف��ن 

تدري�س. 
واأ����س���اد ال�����س��ل��م��ي خ���ال حفل 
التي  التقنية  باخلدمات  التد�سن 
ت��ت��م��ي��ز ب��ه��ا اجل��ام��ع��ة م���ن خ��ال 
املعلومات  لتقنية  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
ال�سيرباين  لاأمن  العامة  والإدارة 
ون��وه  الإل���ك���روين،  التعلم  وع��م��ادة 
اجلهات  هذه  على  القائمن  بجهود 
ومن�سوبيها وعملهم الدوؤوب مع بقية 
كل  مواكبة  على  اجلامعة  من�سوبي 
جديد يف عامل التقنية، موؤكًدا تطلعه 
مزيد  اإىل  اجلامعة  من�سوبي  وجميع 
بناء  �ست�سهم يف  التي  من اخلدمات 

وتطوير بيئة تعليمية جاذبة ومميزة، 
�ساكًرا جميع من�سوبي الإدارة العامة 
جهودهم  ع��ل��ى  امل��ع��ل��وم��ات  لتقنية 
�سي�سكل  ال��ذي  التطبيق  اإط��اق  يف 
الرقمي  التحول  جمالت  يف  اإ�سافة 
و���س��رع��ة الإجن������از، وا���س��ًف��ا حفل 
ا�ستثنائي(  )ح��دث  ب��اأن��ه  الإط���اق 
التي  اخل���دم���ات  ح��ج��م  اإىل  ن��ظ��ًرا 
���س��ي��ق��دم��ه��ا ه�����ذا ال��ت��ط��ب��ي��ق وم���ا 
وتطوير  ت�سريع  من  عليه  �سيرتب 
تطوير  مت  وكونه  اجلامعة  يف  للعمل 
ال��ع��ام��ة  الإدارة  داخ����ل  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
لتقنية املعلومات دون اأي تكلفة على 
رئي�س  معايل  اأع��ل��ن  كما  اجلامعة، 
اجلامعة العمل على تد�سن الن�سخة 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن ج��ائ��زة م��ع��ايل رئي�س 
مبجموع  الرقمي  للتحول  اجلامعة 
باأن  موجًها  ري��ال  األ��ف   100 جوائز 
يكون للطاب والطالبات ح�سور يف 

هذه اجلائزة. 
على  العام  امل�سرف  رحب  ذلك  اإىل 
املعلومات  لتقنية  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
الدكتور حممد ال�سقر مبعايل رئي�س 

اجلامعة، وح�سور حفل التد�سن من 
وكاء وعمداء ومن�سوبي ومن�سوبات 
يعاين  حن  يف  اأنه  موؤكًدا  اجلامعة، 
ال��ع��امل م��ن ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا تعمل 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ع��ل��ى حتقيق 
الرقمي،  التحول  يف  نوعية  قفزات 
الإدارة  اإجن���ازات  عن  نبذة  مقدًما 
العامة لتقنية املعلومات خال العام 
بثاث  فازت  املا�سي 2020م؛ حيث 
كما  مهمة،  ووطنية  عاملية  ج��وائ��ز 
ا�ستعر�س اأبرز اخلدمات واملقومات 

 .MyKKU التي ُبني عليها تطبيق
MyKKU املوظفن واأع�ساء  وُيّكن 
هيئة التدري�س من اإجراء املعامات 
وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا ع���ن ط��ري��ق ال��ه��وات��ف 
ا�ستخدام  بدعمه  ويتميز  الذكية، 
على  املبنية  اللحظية  التنبيهات 
لتوجيهها  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
متكن  اإىل  اإ�سافة  الحتياج،  ح�سب 
كافة  على  الطاع  من  امل�ستخدمن 
وكذلك  واأح��داث��ه��ا  اجلامعة  اأخ��ب��ار 
على  الط���اع  وك��ذل��ك  م�ساركتها، 

كافة لوائح اجلامعة الأكاديية. 

ك��م��ا ي��ّك��ن ال��ت��ط��ب��ي��ق ط��اب 
اجلامعة من الطاع على جداولهم 
والغياب  احل�سور  ون�سب  الدرا�سية 
التطبيق  م��ن  امل��ع��ام��ات  واإج�����راء 
ب�سكل حلظي، ويف خطوة هي الأوىل 
من�سوبي  التطبيق  يّكن  نوعها  من 
اجل��ام��ع��ة م��ن امل��را���س��ل��ة ال��ف��وري��ة، 
وك��ذل��ك اإن�����س��اء جم��م��وع��ات داخ��ل 
للمحافظة  حتقيًقا  اجلامعة  جمتمع 
وخ�سو�سيتها  البيانات  �سرية  على 
لبع�س  موازًيا  وُيعد يف هذا اجلانب 
ويغني  ا  حالًيّ املتوافرة  التطبيقات 

عنها. 
هوية  ي�سم  التطبيق  اأن  يذكر 
من�سوبي  جل��م��ي��ع  م�����س��ف��رة  رق��م��ي��ة 
اإ�سدارها  يتم  اجلامعة،  ومن�سوبات 
التطبيق  داخ���ل  م��ن  حلظي  ب�سكل 
حاملها  بيانات  �سحة  من  للتحقق 
ال��ع��دي��د  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف  وي���ت���م 
م��ن اخل���دم���ات وامل���واق���ع اخل��ا���س��ة 
باجلامعة كاإثبات الهوية اأو احل�سور 

حلدث معن مثا. 

التزامك بالتباعد االجتماعي ولبس الكمامة  
يساعد على عودة الحياة الطبيعية 
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برئاسة سمو ولي العهد .. 
صندوق االستثمارات العامة يقر االستراتيجية للصندوق لخمسة أعوام قادمة

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  اإدارة  جمل�س  الأمري وافق  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  اإدارة  جمل�س  وافق 
رئي�س  ال���وزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد،  ويل  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن  رئي�س حممد  ال���وزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد،  ويل  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن  حممد 
جمل�س ال�سوؤون القت�سادية والتنمية -حفظه اهلل -، على اعتماد ا�سراتيجية �سندوق جمل�س ال�سوؤون القت�سادية والتنمية -حفظه اهلل -، على اعتماد ا�سراتيجية �سندوق 

ال�ستثمارات العامة لاأعوام اخلم�سة القادمة. ال�ستثمارات العامة لاأعوام اخلم�سة القادمة. 
وقال �سمو ويل العهد: تاأتي ال�سراتيجية اجلديدة لتمثل مرتكزًا رئي�سيًا يف حتقيق وقال �سمو ويل العهد: تاأتي ال�سراتيجية اجلديدة لتمثل مرتكزًا رئي�سيًا يف حتقيق 
مفهوم  وحتقيق  احلياة،  جودة  ورفع  القت�سادي،  النمو  نحو  الغايل  وطننا  مفهوم طموحات  وحتقيق  احلياة،  جودة  ورفع  القت�سادي،  النمو  نحو  الغايل  وطننا  طموحات 
�سيعمل  حيث  واحلديثة،  التقليدية  القطاعات  خمتلف  يف  وامل�ستدامة  ال�ساملة  �سيعمل التنمية  حيث  واحلديثة،  التقليدية  القطاعات  خمتلف  يف  وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية 
ال�سندوق خال ال�سنوات القادمة على م�ستهدفات عديدة من اأهمها؛ �سخ ال�سندوق خال ال�سنوات القادمة على م�ستهدفات عديدة من اأهمها؛ �سخ 150150 مليار  مليار 
ريال �سنويًا على الأقل يف القت�ساد املحلي على نحو متزايد حتى عام ريال �سنويًا على الأقل يف القت�ساد املحلي على نحو متزايد حتى عام 20252025، وامل�ساهمة ، وامل�ساهمة 
من خال �سركاته التابعة له يف النات�ج املحلي الإجمايل غري النفطي بقيمة من خال �سركاته التابعة له يف النات�ج املحلي الإجمايل غري النفطي بقيمة 1.21.2 تريليون  تريليون 
ريال �سعودي ب�سكل تراكمي. كما وي�ستهدف ال�سندوق بنهاية ريال �سعودي ب�سكل تراكمي. كما وي�ستهدف ال�سندوق بنهاية 20252025 باأن يتجاوز حج�م  باأن يتجاوز حج�م 

الأ�سول الأ�سول 44 تريليونات ريال، وا�ستحداث  تريليونات ريال، وا�ستحداث 1.81.8 مليون وظيفة ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر.  مليون وظيفة ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر. 
ولقد ا�ستطاع �سندوق ال�ستثمارات العامة حتقيق اإجنازات ا�ستثمارية واقت�سادية ولقد ا�ستطاع �سندوق ال�ستثمارات العامة حتقيق اإجنازات ا�ستثمارية واقت�سادية 
�سخمة، متكن من خالها للو�سول اإىل م�ستهدفات ا�سراتيجية مهمة، وو�سعه يف مكانة �سخمة، متكن من خالها للو�سول اإىل م�ستهدفات ا�سراتيجية مهمة، وو�سعه يف مكانة 
واإدارة  ا�ستثمار  على  وق��ادرًا  رائ��دًا  �سياديًا  �سندوقًا  بو�سفه  العامل  خارطة  على  واإدارة بارزة  ا�ستثمار  على  وق��ادرًا  رائ��دًا  �سياديًا  �سندوقًا  بو�سفه  العامل  خارطة  على  بارزة 
روؤو�س اأموال كبرية يف اأ�سواق متعددة، واأ�ساف �سموه: يف �سندوق ال�ستثمارات العامة ل روؤو�س اأموال كبرية يف اأ�سواق متعددة، واأ�ساف �سموه: يف �سندوق ال�ستثمارات العامة ل 
ن�ستثمر يف الأعمال والقطاعات وح�سب، بل ن�ستثمر يف م�ستقبل اململكة والعامل، وغايتنا ن�ستثمر يف الأعمال والقطاعات وح�سب، بل ن�ستثمر يف م�ستقبل اململكة والعامل، وغايتنا 
ال�سندوق  ا�سراتيجية  وتهدف  اجلديدة،  الإن�سانية  للح�سارة  الرائد  وطننا  يكون  ال�سندوق اأن  ا�سراتيجية  وتهدف  اجلديدة،  الإن�سانية  للح�سارة  الرائد  وطننا  يكون  اأن 

اإىل حتقيق م�ستهدفات الروؤية عرب تعظيم اأ�سول ال�سندوق، واإطاق قطاعات جديدة، اإىل حتقيق م�ستهدفات الروؤية عرب تعظيم اأ�سول ال�سندوق، واإطاق قطاعات جديدة، 
وبناء �سراكات اقت�سادية ا�سراتيجية، وتوطن التقنيات واملعرفة، مما ي�سهم يف دعم وبناء �سراكات اقت�سادية ا�سراتيجية، وتوطن التقنيات واملعرفة، مما ي�سهم يف دعم 
جهود التنمية والتنويع القت�سادي باململكة واأن ُير�سخ مكانته ليكون ال�سريك ال�ستثماري جهود التنمية والتنويع القت�سادي باململكة واأن ُير�سخ مكانته ليكون ال�سريك ال�ستثماري 

املف�سل عامليًا. املف�سل عامليًا. 
يا�سر  الأ�ستاذ  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  حمافظ  معايل  �سرح  جهته  يا�سر من  الأ�ستاذ  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  حمافظ  معايل  �سرح  جهته  من 
دور  تعزيز  يف  الأثر  بالغ  الطموحة  دور   تعزيز  يف  الأثر  بالغ  الطموحة   20302030 لروؤية  كان  لقد   : بالقول  الرميان  عثمان  لروؤية بن  كان  لقد   : بالقول  الرميان  عثمان  بن 
�سندوق ال�ستثمارات العامة مع اإعادة ت�سكيل جمل�س اإدارة ال�سندوق برئا�سة �سمو ويل �سندوق ال�ستثمارات العامة مع اإعادة ت�سكيل جمل�س اإدارة ال�سندوق برئا�سة �سمو ويل 
العهد، واإعادة �سياغة ا�سراتيجيته بالكامل، الأمر الذي مكننا من حتقيق م�ستهدفات العهد، واإعادة �سياغة ا�سراتيجيته بالكامل، الأمر الذي مكننا من حتقيق م�ستهدفات 
ا�سراتيجية على مدى ال�سنوات الأربع املا�سية بكفاءة عالية، وحتقيق اأثر اإيجابي على ا�سراتيجية على مدى ال�سنوات الأربع املا�سية بكفاءة عالية، وحتقيق اأثر اإيجابي على 
القت�ساد املحلي وتعظيم العائدات امل�ستدامة. فقد �ساعف ال�سندوق حجم اأ�سوله اإىل القت�ساد املحلي وتعظيم العائدات امل�ستدامة. فقد �ساعف ال�سندوق حجم اأ�سوله اإىل 

نحو نحو 1.51.5 تريليون ريال بنهاية  تريليون ريال بنهاية 20202020، و�ساهم يف تفعيل ، و�ساهم يف تفعيل 1010 قطاعات جديدة، و�ساهمت يف  قطاعات جديدة، و�ساهمت يف 
ا�ستحداث ا�ستحداث 331331 األف وظيفة مبا�سرة وغري مبا�سرة حتى نهاية الربع الثالث لعام  األف وظيفة مبا�سرة وغري مبا�سرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 20202020. . 
واأ�ساف معاليه �ستمكننا ا�سراتيجية ال�سندوق واأ�ساف معاليه �ستمكننا ا�سراتيجية ال�سندوق 20212021--20252025 من موا�سلة حتفيز  من موا�سلة حتفيز 
ومن �سمنها متكن  امل�ستهدفات،  وتنويعه من خال عدد من  ال�سعودي  القت�ساد  ومن �سمنها متكن منو  امل�ستهدفات،  وتنويعه من خال عدد من  ال�سعودي  القت�ساد  منو 
القطاع اخلا�س يف اململكة ودعم م�سرية التنمية، مبا يعزز القت�ساد ال�سعودي وي�سمن القطاع اخلا�س يف اململكة ودعم م�سرية التنمية، مبا يعزز القت�ساد ال�سعودي وي�سمن 

م�ستقبًا مزدهرًا لوطننا الغايل. م�ستقبًا مزدهرًا لوطننا الغايل. 
ال�سندوق  �سيعمل  ال�سندوق ،  �سيعمل   ،20252025--20212021 العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  برنامج  العامة ووف��ق  ال�ستثمارات  �سندوق  برنامج  ووف��ق 
قطاعًا  قطاعًا   على1313  الركيز  خ��ال  من  جديدة  م�ساريع  يف  حملية  ا�ستثمارات  �سخ  علىعلى  الركيز  خ��ال  من  جديدة  م�ساريع  يف  حملية  ا�ستثمارات  �سخ  على 
حيويًا وا�سراتيجيًا، مما ي�سهم يف رفع م�ستوى املحتوى املحلي اإىل حيويًا وا�سراتيجيًا، مما ي�سهم يف رفع م�ستوى املحتوى املحلي اإىل 6060% يف ال�سندوق % يف ال�سندوق 
اإمكانات  من  وال�ستفادة  الإي��رادات،  تنويع م�سادر  ويعزز جهود  له  التابعة  اإمكانات وال�سركات  من  وال�ستفادة  الإي��رادات،  تنويع م�سادر  ويعزز جهود  له  التابعة  وال�سركات 
وا�ستحداث  املحلي،  اخلا�س  القطاع  متكن  عن  ف�سًا  احلياة  جودة  وحت�سن  وا�ستحداث امل��وارد،  املحلي،  اخلا�س  القطاع  متكن  عن  ف�سًا  احلياة  جودة  وحت�سن  امل��وارد، 

الوظائف. الوظائف. 
وكمحرك اأ�سا�سي يف تعزيز منو القت�ساد ال�سعودي وتنويع م�سادر الدخل، ت�ستمر وكمحرك اأ�سا�سي يف تعزيز منو القت�ساد ال�سعودي وتنويع م�سادر الدخل، ت�ستمر 
جهود ال�سندوق يف اإطاق قطاعات جديدة، وتوطن التقنيات واملعارف املتقدمة، وبناء جهود ال�سندوق يف اإطاق قطاعات جديدة، وتوطن التقنيات واملعارف املتقدمة، وبناء 
اململكة  روؤي��ة  م�ستهدفات  لتحقيق  �سعيًا  وذلك  ال�سراتيجية،  القت�سادية  اململكة ال�سراكات  روؤي��ة  م�ستهدفات  لتحقيق  �سعيًا  وذلك  ال�سراتيجية،  القت�سادية  ال�سراكات 
والعاملي.  الإقليمي  امل�سهد  يف  اململكة  ودور  اأثر  وتعميق  اململكة  اقت�ساد  لتنويع  والعاملي.   الإقليمي  امل�سهد  يف  اململكة  ودور  اأثر  وتعميق  اململكة  اقت�ساد  لتنويع   20302030
حيث  العامل،  يف  ال�سيادية  ال�سناديق  اأكرب  اأحد  ليكون  ال�سندوق  يعمل  ثابتة  حيث وبخطى  العامل،  يف  ال�سيادية  ال�سناديق  اأكرب  اأحد  ليكون  ال�سندوق  يعمل  ثابتة  وبخطى 

ي�ستهدف اأن تتجاوز اأ�سوله ي�ستهدف اأن تتجاوز اأ�سوله 7.57.5 تريليون ريال �سعودي يف عام  تريليون ريال �سعودي يف عام 20302030. . 



األحد2 رجب 1442 - 14 فبراير 2021

معكم

شكرا سمو األمير..
ل ن�ستطيع اأن نفي �ساحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن طال 
اأمري منطقة ع�سري حقه من ال�سكر والتقدير  بن عبدالعزيز 
نظري اجلهود ال�ستثنائية التي يقوم بها �سموه خلدمة م�سروع 
�سموه  توىل  ان  ومنذ  بالفرعاء.  اجلديدة  اجلامعية  املدينة 
اأمارة املنطقة وهو يتابع خمتلف �سوؤون اجلامعة ويحر�س على 
معرفة العقبات وال�سعوبات التي نواجهها حتى يتدخل �سموه 
وت�سهيل  العقبات  تذليل  اأج��ل  من  العاقة  ذات  اجلهات  مع 

ال�سعوبات.
 وهناك �سل�سلة اجتماعات متتالية برعاية �سموه الكرمي 
اأ�سباب التاأخري  مع اجلهات ذات العاقة من اأجل ت�سخي�س 
يف ت�سليم امل�سروعات اجلديدة ويوجه �سموه على الفور بخطة 
اأن تنجز هذه امل�سروعات يف  عمل واآليات متابعة حتى يكن 
�سمن  هي  موؤخرا  اجلديدة  للمدينة  �سموه  وزي��ارة  اأوقاتها.  
الأمارة  يف  او  اجلامعة  يف  او  هناك  تعقد  اجتماعات  �سل�سلة 
او يف هيئة تطوير منطقة ع�سري وهدفها هو املتابعة الدقيقة 

لهذه امل�سروعات.
اجلامعة  م�سروعات  يتابع  �سموه  ان  اأقول  اأن  �سرا  ولي�س 
حتى مع خمتلف الأجهزة احلكومية يف الريا�س، فهو يت�سل 
وهو يف ع�سري ويجتمع معهم وهو يف الريا�س، وهمه الأوحد هو 
متابعة م�سروعات منطقة ع�سري، مبا فيها م�سروعات املدينة 

اجلامعية اجلديدة بالفرعاء.
ول تن�سى منطقة ع�سري اللقاء الذي نظمته اأمارة منطقة 
خادم  من  بتوجيه  وك��ان  املنطقة  اأم��ري  �سمو  برعاية  ع�سري 
احلرمن ال�سريفن و�سمو ويل العهد الأمن لعدد من الوزراء 
للمنطقة  الإ�سراتيجية  امل�سروعات  ا�ستكمال  متابعة  بهدف 
هذه  ملتابعة  وزارات  ووكاء  وزراء  مب�ساركة  اآخر  لقاء  وتبعه 
امل�سروعات. ونحن يف جامعة امللك خالد نثمن ح�سور معايل 
الأ�ستاذ الدكتور حمد اآل ال�سيخ وزير التعليم للجامعة يف اإطار 
املنطقة،  ومتابعة م�سروعات  لتفقد  للمنطقة  الوزراء  زيارات 
بعجلة  الدفع  يف  امل�ستمر  حر�سها  على  التعليم  وزارة  وت�سكر 

هذه امل�سروعات اجلامعية.

أ.د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
رئيس الجامعة

أخبار الوطن

أعمال  باستمرار  يوجه  طالل  بن  تركي  األمير 
غرفة إدارة أزمة كورونا

وج��ه الأم���ري تركي ب��ن ط��ال اأم��ري 
على  العام  امل�سرف  ع�سري  منطقة 
باملنطقة،  كورونا  اأزمة  اإدارة  غرفة 
مت  والتي  الغرفة  اأعمال  با�ستمرار 
ال��ع��ام  م��ن  م��ار���س  �سهر  اإط��اق��ه��ا 
ت�ساعد  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  امل��ا���س��ي 
امل�ساهمة  بهدف  كوفيد19،  فريو�س 
وم�ساندة  للجائحة  ال��ت�����س��دي  يف 

جهود الدولة يف مواجهتها.
طال  بن  تركي  الأم��ري  وتراأ�س 
اجتماًعا مع قائد غرفة الأزمة خالد 
روؤ�ساء  بح�سور  ع�سريي  عاي�س  بن 
وحدات الغرفة حول املهمة اجلديدة 

لغرفة اإدارة اأزمة كورونا 2021 م.
ال��ع��ام  امل�����س��رف  �سمو  ون��اق�����س 
ال��و���س��ع ال��راه��ن وم��ه��ام ال��وح��دات 
ال����ق����رارات  وح�����دة   : يف  امل��ت��م��ث��ل��ة 
احل��ك��وم��ي��ة وامل���ع���ل���وم���ات، ووح����دة 
التوا�سل والتوعية املجتمعية، ووحدة 
بالإ�سافة  الكبح،  ووح��دة  الرقابة، 
ال��ع��ق��وب��ات،  ت��ط��ب��ي��ق  وح�����دة  اإىل 
ا التوجه امل�ستقبلي املقرح  م�ستعر�سً
من خال مناق�سة مهمة غرفة اإدارة 
الأزمة اجلديدة،  واملهام امل�ستحدثة 
ل��ل��وح��دات مب���ا ت��ت��ط��ل��ب��ه امل��رح��ل��ة، 
ال��ق��رارات  ع��ر���س  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

اإدارة  غرفة  من  املقرحة  الإداري���ة 
الأزمة واملتابعة واآلية العمل.

تركي بن طال  الأم��ري  ووج��ه   
بالتفاعل  ال��ع��اق��ة  ذات  اجل��ه��ات 
للغرفة،  التابعة  الوحدات  مهام  مع 
بالربوتوكات  التقيد  اأهمية  موؤكًدا 
تطبيق  اإىل  ال���وق���ائ���ي���ة،م�������س���رًيا 
بحق  الدولة  اأقرتها  التي  العقوبات 
يف  الوقائية  الج��راءات  يخالف  من 

املنطقة. 
ياأتي  الإج��راء  هذا  اأن  واأو�سح  
نظًرا ملا مت ر�سده من ارتفاع لنت�سار 
مناطق  جميع  يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

اململكة خال الأ�سابيع املا�سية، ولأن 
اأكرث من 75% من احلالت املر�سودة 
املجتمعية  ال�سلوكيات   ب�سبب  كانت 
ب��الإج��راءات  اللتزام  يف  والراخي 
مهام  حتديث  وجب  لذا  الحرازية 
والوحدات  كورونا  اأزمة  اإدارة  غرفة 
موؤ�سر  ارت��ف��اع  لتفادي  لها  التابعة 
حالت كورونا مبنطقة ع�سري خال 
)ف��رباي��ر-  القادمة  اأ�سهر  الثاثة 
الركيز  خال  من  اأبريل(  مار�س- 
الحرازية  الإج��راءات  تكثيف  على 

و تكثيف حملة التطعيم.
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على  يشدد  طالل  بن  تركي  األمير 
ضرورة االلتزام باإلجراءات االحترازية 

للوقاية من كورونا

اأمري  ط��ال  بن  تركي  الأم��ري  �سدد 
منطقة ع�سري، على �سرورة اللتزام 
الح���رازي���ة  الإج�������راءات  بتطبيق 
اتخذتها  التي  الوقائية  وال��ت��داب��ري 
اجلهات املخت�سة ملنع تف�سي فريو�س 
كورونا واحلد من انت�ساره بن اأفراد 

املجتمع. 
واأكد الأمري تركي بن طال على 
كافة اجلهات احلكومية واملوؤ�س�سات 
الأهلية يف املنطقة، ب�سرورة التقيد 
حددتها  التي  الربوتوكولت  بتطبيق 
وزارة ال�سحة وعدم التهاون بها من 
امل�ستمر  والتعقيم  الوجه  قناع  لب�س 
وجتنب الزدحام، والتقيد بامل�سافات 
املكانية واأعداد التجمعات، لفًتا اإىل 
حر�س  من  انطاًقا  ياأتي  ذل��ك  اأن 
على  احلفاظ  يف  الر�سيدة  القيادة 
واملقيمن  املواطنن  و�سامة  �سحة 
على اأرا�سيها من خطر انت�سار ذلك 

الفريو�س. 

ع�سري  م��ن��ط��ق��ة  اأم�����ري  ووج�����ه 
اجلهات ذات العاقة مبتابعة تطبيق 
الإجراءات و�سرورة ر�سد خمالفات 
التعليمات  وتطبيق  الل��ت��زام  ع��دم 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ج��م��ع��ات والأم���اك���ن 
بالإ�سافة  العدد  بتحديد  املزدحمة 
ال��ت��وع��وي��ة  احل���م���ات  ت��ك��ث��ي��ف  اإىل 
اإىل  الوقائية،  بالربوتوكولت  املعنية 
جانب عدم ال�سماح بدخول املن�ساآت 
اإل من خال  اأو التجارية  احلكومية 

ا�ستخدام تطبيق )توكلنا(. 
من  )ت��وك��ل��ن��ا(  تطبيق  وي��ع��ت��رب 
اتبعتها  ال��ت��ي  الإج��������راءات  اأح����د 
اململكة خال فرة انت�سار الفريو�س 
قامت  حيث  التجول  حظر  وف��ر���س 
والذكاء  للبيانات  ال�سعودية  الهيئة 
ال���س��ط��ن��اع��ي )���س��داي��ا( ب��اإط��اق 
مل�ساندة  وذل���ك  )ت��وك��ل��ن��ا(،  تطبيق 
فريو�س  ملواجهة  احلكومية  اجلهود 
القطاعات  ملن�سوبي  وذل��ك  كورونا، 

احل��ك��وم��ي��ة، وم��ن�����س��وب��ي ال��ق��ط��اع 
الأف���راد،  اإىل  بالإ�سافة  اخل��ا���س، 
بالتعاون مع وزارة ال�سحة وعدد من 
املنع  اجلهات احلكومية خال فرة 
�ساعد يف احلد من  املفرو�سة، مما 

انت�سار فريو�س كورونا يف اململكة. 
ك��م��ا اأط���ل���ق ال��ت��ط��ب��ي��ق ِع����ّدة 
ت�ساهم  م��ه��م��ة  ج��دي��دة  خ��دم��ات 
اأبرزها  الآمنة،  العودة  حتقيق  يف 
مل�ستخدم  ال�سحية  احلالة  تو�سيح 
ال��ت��ط��ب��ي��ق م����ن خ�����ال الأك�������واد 
ن���ة ب��اأع��ل��ى درج����ات الأم����ان  املُ���ل���َوّ
تطبيق  اأت���اح  كما  واخل�سو�سَيّة، 
)ت��وك��ل��ن��ا( الإب�����اغ ع��ن الأف����راد 
ل��اإج��راءات  املخالفة  والتجمعات 

الحرازية املعمول بها. 
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األمير تركي بن طالل يدشن 11 مشروعا تنمويا للنقل بمنطقة عسير

األمير تركي بن طالل 
يرعى التطبيق الميداني لمدني عسير على أعمال اإلنقاذ

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحُب  د�سن 
تركي بن طال بن عبدالعزيز اأمري 
منطقة ع�سري يف مكتبه ، عدًدا من 
التي  باملنطقة  النقل  وزارة  م�ساريع 
الطرق  خل��دم��ة  ال����وزارة  اأطلقتها 
وزير  معايل  بح�سور   ، ومرتاديها 
نا�سر  ب��ن  �سالح  املهند�س  النقل 

اجلا�سر.
وب��ل��غ ع���دد امل�����س��اري��ع ال��ت��ي مت 
تنموًيا،  م�����س��روًع��ا   11 تد�سينها 
ب��اإج��م��ايل اأط�����وال جت����اوزت 172 
الطريق  ازدواج  ومنها  كيلومًرا، 
الرابط بن حمافظة حمايل وعقبة 
الأوىل  امل��رح��ل��ت��ن  �سمن  ���س��ع��ار، 
احلايل  امل�سار  واإ���س��اح  والثانية، 
جن��ران،  م�سيط-  خمي�س  لطريق 
اإ���س��اح  اأع��م��ال  تنفيذ  وم�����س��روع 
ال�ساحلي  للطريق  احل��ايل  امل�سار 
ج���دة-ج���ازان )اجل���زء ال��واق��ع يف 
امل��رح��ل��ة  ���س��م��ن  ع�����س��ري(  منطقة 
طريق  ازدواج  وت��ن��ف��ي��ذ  الأوىل، 
بحراأبو�سكينة-احلري�سة  حمايل- 
الأوىل،  امل��رح��ل��ة  اأع���م���ال  ���س��م��ن 
من  التي  امل�سروعات  من  وغريها 
���س��اأن��ه��ا خ��دم��ة امل��ن��ط��ق��ة وال��رق��ي 

بن  تركي  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحُب  رعى 
ع�سري،  منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز  بن  طال 
يف  الإن��ق��اذ  اأع��م��ال  على  امل��ي��داين  التطبيَق 
نفذته  ال���ذي   ، وال�����س��ي��ول  ال��غ��رق  ح����وادث 
يف  ممثلة  باملنطقة  امل��دين  ال��دف��اع  مديرية 
املدين،  بالدفاع  الطوارئ  وقوات  اأبها  مدين 
وجمل�س  التطوعية  الفرق  من  عدد  بح�سور 
�سباب ع�سري واجلهات ذات العاقة، وذلك 

يف بحرية �سد اأبها.
امليداين  التطبيق  اإىل  التدريب  ويهدف 
على اأعمال الإنقاذ والتعريف بالطرق العلمية 
احل��الت،  تلك  يف  املتبعة  ال�سحيحة  والفنية 
وزيادة التمر�س ورفع م�ستوى اجلاهزية لرجال 
ال��غ��رق،  ح���الت  م��ع  للتعامل  امل���دين  ال��دف��اع 
املتميزين  املتطوعن  ا�ستقطاب  على  والعمل 
وت��دري��ب��ه��م يف ه���ذا امل��ج��ال، وال���وق���وف على 

ا�ستعدادات اجلهات احلكومية امل�ساندة.
اأمري منطقة  اآخر، كرم �سموُّ  من جانٍب 
قيامه  نظري  ال�سهري  عامر  امل��واط��َن  ع�سري 
حمافظة  يف  ال�سيول  جرفته  طفل  ب��اإن��ق��اذ 
املواطن  ب�سجاعة  �سموه  م�سيدًا  امل��ج��اردة، 
وموقفه النبيل وب�سالته يف التعامل مع املوقف.
و�سدد �سموه على عدم املجازفة بالأرواح ملن 
مل يتلقَّ التدريب الكايف للتعامل مع تلك احلالت.

ًً
باخلدمات املقدمة بها.

وب���ن م��ع��ايل وزي���ر ال��ن��ق��ل اإن 
تاأتي �سمن  التنموية،  هذه امل�ساريع 
املنطقة،  خلدمة  م�ساريع  �سل�سلة 
وال����دع����م ال�����ذي ت��ول��ي��ه ال��ق��ي��ادة 
واملتابعة   - اهلل  -اأي��ده��ا  الر�سيدة 
يف  ال��ي��وم  ثمارها  جنني  امل�ستمرة 
احليوية،  ال�سياحية  املنطقة  ه��ذه 
منطقة  اأم��ري  ل�سمو  �سكره  مقدما 
يوليه  ال����ذي  ال��دع��م  ع��ل��ى  ع�����س��ري 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  واأه��ل��ه��ا،  للمنطقة 
يف  ال��وزارة  مل�ساريع  امل�ستمر  دعمه 

ع�سري.
وزارة  اأن  اإىل  معاليه  واأ���س��ار 
ال��ن��ق��ل حت��ر���س ك��ل احل��ر���س على 
باأعلى  ك��اف��ة  م�سروعاتها  اإجن���از 
اجل��داول  َوْف���ق  الفنية  املوا�سفات 
التنفيذ،  ملراحل  امل��ق��ررة  الزمنية 
امل�سروعات  ا�ستكمال  اإىل  و���س��وًل 
على  بالنفع  يعود  مبا  وا�ستامها، 
الوطن واملواطن واملقيم، مما ي�سهم 
التي  اململكة 2030  روؤي��ة  يف حتقيق 
اأ�سا�سية  حم��اور  ثاثة  على  ترتكز 
ح��ي��وي،  جم��ت��م��ٍع  ب��ن��اء  يف:  تتمثل 

واقت�ساد مزدهر، ووطٍن طموح.
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رئيس الجامعة يطلع على منجزات وكالة األعمال واالقتصاد المعرفي

الجامعة توقع 18 عقدًا لالعتماد البرامجي مع هيئة تقويم التعليم والتدريب 
اجلامعة  رئي�س  معايل  ا�ستقبل 
رجاء  بن  فالح  الدكتور  الأ�ستاذ 
امل��دي��ن��ة  م��ق��ر  يف  ال�����س��ل��م��ي  اهلل 
اجل��ام��ع��ي��ة ب��اأب��ه��ا )ق��ري��ق��ر(، 
التعليم  تقومي  رئي�س هيئة  معايل 
والتدريب الأ�ستاذ الدكتور ح�سام 
للمركز  التنفيذي  واملدير  زمان، 
ال���وط���ن���ي ل��ل��ت��ق��ومي والع���ت���م���اد 
الأكاديي الدكتور �سهيل باجمال 

والوفد املرافق لهما.  

و�سهد اللقاء ح�سور عدد من 
ويف  وعمدائها،  اجلامعة  وك��اء 
بداية اللقاء رحب وكيل اجلامعة 
مرزن  الدكتور  واجل��ودة  للتطوير 
اجل��ام��ع��ة،  ب�سيوف  ال�����س��ه��راين 
التعليم  تقومي  هيئة  بدور  م�سيَدا 
مع  والتعاون  ودعمها  والتدريب 
اجل��ام��ع��ة لع��ت��م��اد ب��راجم��ه��ا، 
اجل��ام��ع��ة  ح�����س��ول  اإىل  لف���ًت���ا 
الكامل  املوؤ�س�سي  العتماد  على 
اإىل  اإ���س��اف��ة  2017م،  ع��ام  منذ 
اعتماد برامج كليات اجلامعة يف 
احلا�سب  منها  متعددة  جم��الت 
ودولًيا،  حملًيا  والهند�سة  الآيل، 
الوطني لربامج  وكذلك العتماد 
واإدارة  واجل��راح��ة،  الطب  منها 

الأعمال.  

رئي�س  معايل  وق��ع  ذل��ك  بعد 
هيئة تقومي التعليم والتدريب 18 
اأك��ادي��ي،  برنامج  اعتماد  عقد 
وقد مثل اجلامعة يف توقيع العقود 
الربامج  و�سملت  رئي�سها،  معايل 
ال�سريعة  لكليات  اأكاديية  برامج 
واأ�سول الدين، والربية، والعلوم، 

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 
اجلامعة  وكيل  مبكتبه  ال�سلمي  اهلل 
لاأعمال والقت�ساد املعريف الأ�ستاذ 
اإبراهيم  بن  عبداللطيف  الدكتور 

احلديثي، ومن�سوبي الوكالة. 
م�ستهل  يف  م��ع��ال��ي��ه  وت�����س��ل��م 
للوكالة،  ال�سنوي  التقرير  اللقاء 
للعام  اإجنازاتها  اأبرز  ت�سمن  الذي 
مع  مرئي  عر�س  ذلك  تا  2020م، 
للوكالة،  التابعة  اجلهات  عن  �سرح 
املجتمع  خدمة  عمادة  يف  واملتمثلة 
البحوث  ومعهد  امل�ستمر،  والتعليم 
والإدارة  ال�ست�سارية،  والدرا�سات 
العامة  والإدارة  لا�ستثمار،  العامة 
 ،KKUX ومن�سة  الذاتية،  للموارد 
وم��رك��ز امل��وه��ب��ة والإب�����داع وري���ادة 
ال�سركات،  ومركز حوكمة  الأعمال، 

واإدارة التفاقيات وال�سراكات. 
اع��ت��زازه  ع��ن  معاليه  واأع����رب 
و���س��ك��ره مب��ا ���س��اه��ده، م��وؤك��ًدا دور 
ال��وك��ال��ة ال��ك��ب��ري يف ت��ع��زي��ز روؤي���ة 

ور�سالة اجلامعة. 
اأو�سح وكيل اجلامعة  اإىل ذلك 
لاأعمال والقت�ساد املعريف الأ�ستاذ 
اإبراهيم  بن  عبداللطيف  الدكتور 
يعد  ال��ت��ق��ري��ر  ه���ذا  اأن  احل��دي��ث��ي 
ح�سيلة للجهود التي بذلتها الوكالة 
خال العام 2020م، مقدًما با�سمه 
ومن�سوبات  من�سوبي  ع��ن  ون��ي��اب��ة 
معايل  اإىل  والتقدير  ال�سكر  الوكالة 

التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة  وال���ع���ل���وم 
 5 يف  ومتثلت  م�سيط،  بخمي�س 
ب��رام��ج مل��رح��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س، 
املاج�ستري،  ملرحلة  برناجًما  و11 
ملرحلة  ب��رن��اجم��ن  اإىل  اإ���س��اف��ة 

الدكتوراه.  
الهيئة  وف��د  زي��ارة  واختتمت 
بلقاء اإلكروين مع اأع�ساء جمل�س 
اأبرز  مناق�سة  خاله  مت  اجلامعة 
امل�ستجدات حول خطط اجلامعة 
والعتماد،  اجل���ودة  جم��الت  يف 
يف  ال��ت��ع��اون  تعزيز  �سبل  وب��ح��ث 

جمالت الهتمام امل�سرك. 

رئي�س اجلامعة على دعمه ومتابعته. 
ال��وك��ال��ة  اأن  احل��دي��ث��ي  واأب�����ان 
التنمية بكافة  اإىل دفع عجلة  تتطلع 
الإب���داع  ثقافة  وت��ع��زي��ز  ج��وان��ب��ه��ا، 
لتحقيق  امل��ع��رف��ة  يف  وال���س��ت��ث��م��ار 
وبناء  للمجتمع،  امل�ستدامة  التنمية 
جمتمع الأعمال، والعمل على تنمية 
يدعم  مبا  الذاتي  التمويل  م�سادر 
التعليم  لقطاع  التطويرية  اجلهود 

وفق الروؤية الوطنية 2030م. 
و�سعت  الوكالة  اأن  اإىل  ي�سار 
وتنمية  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ت��ه��ا 
اجلامعة  اإي�����رادات  م�ستوى  رف���ع 
والإ���س��راف  الذاتية،  م��وارده��ا  من 
املبا�سر على اأعمال اجلهات التابعة 
واإن�ساء جلنة لتطوير الأعمال، كما 
مت النتهاء من جتهيز مقر الوكالة، 
ومبادرات  لربامج  امل��ايل  والدعم 
للجامعة،  ون��وع��ي��ة  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
واللجان  الإدارية  الوحدات  واإن�ساء 
والأق�سام اخلا�سة بعمليات ال�سراء 
اإن�ساء  املبا�سر واملناف�سات، كما مت 
العامة  ل�����اإدارة  اإدارة  جم��ال�����س 
لا�ستثمار ومن�سة KKUX، واإن�ساء 
املوارد  وفورات  من  لل�سرف  جلنة 
الذاتية، ومراجعة واإعداد واعتماد 
اللوائح املالية والإدارية، والإ�سراف 
ح�سابات  ع��ل��ى  والإداري  امل����ايل 
وعقد  باجلامعة،  الذاتية  امل���وارد 
املتخ�س�سة  التدريبية  ال��ربام��ج 
وريادية  وتقنية  مالية  جم��الت  يف 

وخدمية جلهات الوكالة وموظفيها، 
وكذلك تد�سن وا�ستخدام الأنظمة 
)�سماك(،  الإلكرونية  املحا�سبية 
ال�سداد  اأنظمة  ا�ستخدام  وتفعيل 
وال��دف��ع الإل��ك��رون��ي��ة )الأمت��ت��ة(، 

وت��ف��ع��ي��ل اأن��ظ��م��ة ال��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة 
ال��داخ��ل��ي��ة، ك��م��ا اأُن�����س��ئ��ت وح���دة 
بالوكالة،  ال�سراتيجي  التخطيط 
والربامج  الأن�سطة  زيادة دعم  ومت 
يف  وال���ب���دء  ب��اجل��ام��ع��ة،  املختلفة 

اأر����س���ف���ة امل���ع���ام���ات امل���ال���ي���ة يف 
ال�سنوات ال�سابقة لاإدارات التابعة 
ومتابعة  هيكلتها،  واإع��ادة  للوكالة 
دعم عمادة خدمة املجتمع والتعليم 
الدبلومات  بع�س  فتح  يف  امل�ستمر 

جم��الت  على  وال��رك��ي��ز  النوعية 
ج���دي���دة يف ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��دري��ب 
ومواكبة التطور، وتطوير بيئة عمل 
داخ��ل  ومبتكرة  وري��ادي��ة  مبدعة 

اجلامعة. 
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مجلس الجامعة يعقد اجتماعه الـ7 
ويقر عددًا من برامج الدبلوم 

الجامعة توقع  ثالث اتفاقيات تعاون مع أندية رياضية بعسير

رئي�س  م��ع��ايل  راأ����س  التعليم،  وزي���ر  م��ع��ايل  ع��ن  نيابًة 
اجلامعة  الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، 
اجلامعي  للعام  اجل��ام��ع��ة  ملجل�س  ال�سابع  الج��ت��م��اع 
1442ه�، والذي عقد بتقنية الت�سال عن بعد، بح�سور 
حممد  الدكتور  اجلامعات  �سوؤون  ملجل�س  العام  الأم��ن 
جمل�س  وع�سوات  واأع�ساء  ال�سالح،  عبدالعزيز  بن 

اجلامعة. 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  واأو�سح 
بن  حامد  الدكتور   - اجلامعة  جمل�س  اأم��ن   - العلمي 
جمدوع القرين اأن املجل�س ناق�س عدًدا من املو�سوعات 

واتخذ حيالها التو�سيات الازمة. 

اتخذها  التي  التو�سيات  من  اأن  القرين  واأ�ساف 
الريا�سيات  العلوم يف  ماج�ستري  برنامج  اإقرار  املجل�س 
ال���ر����س���وم( بق�سم  ب��ن��ظ��ام امل���ق���ررات )غ���ري م���دف���وع 
على  باملوافقة  والتو�سية  العلوم،  بكلية  الريا�سيات 
تقدمي جمموعة من برامج الدبلوم عرب التعليم عن ُبعد 

وق��ع��ت اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ًة ب��وك��ال��ة 
لاأن�سطة  الطاب  �سوؤون  عمادة 
اتفاقيات  م���وؤخ���رًا   ال��ري��ا���س��ي��ة، 
تعاون مع 3 من الأندية الريا�سية 
بح�سور  وذل���ك  ع�سري،  مبنطقة 
ع��م��ي��د ع���م���ادة ����س���وؤون ال��ط��اب 

الدكتور عبداهلل اآل ع�سيد. 

اإىل  الت���ف���اق���ي���ات  وت���ه���دف 
جمال  يف  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  تعزيز 
املجتمع  وتثقيف  ون�سر  الريا�سة 
ع�سري  مبنطقة  اجلامعة  وط��اب 
كل  وا�ستفادة  الريا�سة  باأهمية 
من الأطراف من خربات ومن�ساآت 
مع  يتعار�س  ل  الآخر مبا  الطرف 
الأنظمة واللوائح املنظمة لذلك يف 

اململكة العربية ال�سعودية. 

ووقع وكيل الأن�سطة الريا�سية 
ع�سريي  خليل  الدكتور  بالعمادة 
الت��ف��اق��ي��ات ع��ن اجل��ام��ع��ة، وعن 
نائب  وق��ع  الريا�سي  اأب��ه��ا  ن���ادي 
ال���ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ع��ب��دال��ع��ايل احل���رب���ي، ك��م��ا وق��ع 
الت���ف���اق���ي���ة ع����ن ن������ادي ���س��م��ك 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س  ال��ري��ا���س��ي 
ووقع  ثابت،  حممد  النادي  اإدارة 
التفاقية الرئي�س التنفيذي لنادي 
جر�س الريا�سي حممد اآل لحق. 

ت��اأت��ي  الت��ف��اق��ي��ات  اأن  ي��ذك��ر 
لتعزيز التعاون يف املجال الريا�سي 
الثاثة  والأن���دي���ة  اجل��ام��ع��ة  ب��ن 
املواهب  ولتنمية  الطاب  خلدمة 
الريا�سية مبنطقة ع�سري، وحتقيق 
من  للرفع  اجلهتن  ب��ن  التكامل 
التي  والأن�سطة  الربامج  م�ستوى 
منطقة  يف  الإن�سان  تنمية  تخدم 
ع�����س��ري، وان���ط���اًق���ا م���ن ح��ر���س 
الطرفن على التعاون الإيجابي يف 

هذا اخل�سو�س. 

وذلك بعد اعتمادها من اجلهات ذات العاقة، اإ�سافة 
اإىل التو�سية برقية بع�س موظفي اجلامعة اإىل املراتب 
للجامعة  ال�سنوي  التقرير  املجل�س  ناق�س  كما  العليا، 
جمل�س  اإىل  برفعه  واأو���س��ى  1441ه����،  اجلامعي  للعام 

�سوؤون اجلامعات.   
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برنامجا  تطلق  بالجامعة  النحل  أبحاث  وحدة 
تدريبيا  

28 دورة تدريبية ضمن )سلسلة بناء التطويرية( 
للموظفين وأعضاء هيئة التدريس 

وكيال  القرني  حامد  الدكتور  تعيين 
للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  

اأطلقت وحدة اأبحاث النحل واإنتاج 
الع�سل باجلامعة بالتعاون مع فرع وزارة 
ع�سري،  مبنطقة  والزراعة  واملياه  البيئة 
ا  تدريبيًّ ب��رن��اجًم��ا  )ن��ح��ال(،  وجمعية 
متقدًما لتاأهيل ال�سباب ال�سعودي للعمل 
الع�سل،  واإن��ت��اج  النحل  تربية  حرفة  يف 
وذل���ك ب��ح�����س��ور امل�����س��رف ع��ل��ى وح��دة 
باجلامعة  الع�سل  واإنتاج  النحل  اأبحاث 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ح��ام��د ب��ن ع��ل��ي اآل 
البيئة  وزارة  ف��رع  ع��ام  ومدير  غرامة، 
واملياه والزراعة مبنطقة ع�سري املهند�س 
جمعية  ومم���ث���ل  ال���وي���ن���ي،  ع���ب���داهلل 

)نحال( الأ�ستاذ خالد العنقري.   
م�سروع  اإط��ار  يف  الربنامج  وياأتي 
درا�����س����ات ب���ن���اء وت���ع���زي���ز ال���ق���درات 
ال�سباب  ت��اأه��ي��ل  خ���ال  م��ن  ال��وط��ن��ي��ة 
النحل  تربية  حرفة  لمتهان  ال�سعودي 
وتعزيز  لن�سر  وذل��ك  منتجاته،  واإن��ت��اج 
العربية  اململكة  يف  النحل  تربية  ثقافة 
القدرات  تنمية  برامج  �سمن  ال�سعودية 
وذلك   ،2030 اململكة  روؤية  يف  الب�سرية 
واحتياجات  التنمية،  متطلبات  ملواكبة 

يف  ممثلة  باجلامعة  الب�سرية  امل��وارد  عمادة  اأطلقت 
اإدارة التطوير الإداري �سل�سلة من الدورات التطويرية 
خ���ال ال��ف��رة احل��ال��ي��ة لأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
واملوظفن، وذلك لتحديد متطلبات اجلامعة احلالية 
اإىل  اإ���س��اف��ة  وامل��ه��ارات،  ال��ق��درات  م��ن  وامل�ستقبلية 
التخ�س�سية يف  الذاتية  واخلربات  القدرات  ا�ستثمار 
ثقافة  ن�سر  وحتقيق  واملهارات،  املعارف  وحتويل  نقل 

التطوير والتعلم الذاتي.  
الدكتور  الب�سرية باجلامعة  املوارد  واأو�سح عميد 
هذه  خ��ال  م��ن  حر�ست  العمادة  اأن  العلياين  علي 
من�سوبي  م��ه��ارات  تطوير  على  التدريبية  ال����دورات 
اجلامعة من اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفن، وذلك 
تتوافق مع حاجة  ال��دورات  من خال توفري عدد من 
موؤكًدا  ومهمة،  خمتلفة  جمالت  يف  منها  امل�ستفيدين 
اأن العمادة حر�ست على اإتاحة عدد من هذه الدورات 
والعمل  الفائدة  لتعميم  حتقيًقا  الإنرنت  �سبكة  عرب 

مبا يتوافق مع مبادئ ال�سامة.  

الب�سرية  امل��وارد  تطوير  اإدارة  مدير  اأك��د  كذلك 
الأ�ستاذ علي اآل دميح اأن هذه الدورات �ست�سهم ب�سكل 
على  ي��ع��ود  وذل���ك  اجل��ام��ع��ة،  ك���وادر  تطوير  يف  كبري 
وحاجة  الع�سر  ملتطلبات  وحماكاتها  جمالتها  تنوع 
دورة   12 �ستتناول  ال��دورات  اأن  اإىل  م�سرًيا  اجلامعة، 
تطويرية لأع�ساء هيئة التدري�س من اأبرزها التدري�س 
املجات  يف  املتميز  والن�سر  ال�سخ�سية،  اأمن��اط  وفق 

العلمية امل�سنفة، والأمن ال�سيرباين.  
خا�سة  دورة   16 ال�����دورات  �سل�سة  ت�سم  ك��م��ا 
اأبرزها  باملوظفن )الإداري��ن( وتتناول عدة جمالت 
واإدارة  الروؤية،  �سوء  يف  املبادرات  وتخطيط  ت�سميم 
ال�سحابية،  الأزمات والكوارث، وكذلك خدمات قوقل 

والإدارة الإلكرونية.  
ال���دورات  ه��ذه  على  اأطلقت  ال��ع��م��ادة  اأن  ي��ذك��ر 
م�سمى �سل�سلة بناء التطويرية، والتي �ستقدم خدماتها 

حتى منت�سف �سهر �سعبان املقبل. 

التعليم )رئي�س جمل�س  وزير  بناًء على موافقة معايل 
اجلامعة  رئي�س  معايل  اأ���س��در  اجل��ام��ع��ات(،  ���س��وؤون 
ق��راًرا  ال�سلمي  اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكتور  الأ�ستاذ 
ا بتعين الدكتور حامد بن جمدوع القرين وكيا  اإداريًّ
ثاث  ملدة  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  للجامعة 

�سنوات.  
للقيادة  ���س��ك��ره  ال��ق��رين  ال��دك��ت��ور ح��ام��د  ورف���ع 
الر�سيدة على ما يحظى به التعليم من دعم واهتمام 
كبريين، كما عرب عن �سكره ملعايل وزير التعليم رئي�س 
جمل�س �سوؤون اجلامعات ومعايل رئي�س اجلامعة على 
اجلامعة  خلدمة  يوفقه  اأن  اهلل  �سائا  الثقة،  ه��ذه 

والوطن وتقدمي ما يحقق التطلعات.  
الدكتوراه  على  حا�سل  القرين  الدكتور  اأن  يذكر 
من جامعة يورك بربيطانيا، وهو اأ�ستاذ م�سارك بق�سم 
الفيزياء بكلية العلوم، ومتخ�س�س يف فيزياء وهند�سة 
املواد تقنية النانو، وحا�سل على جائزة التميز البحثي 
لأف�سل ر�سالة دكتوراه عام 2013م من جامعة يورك، 
وقد ن�سر و�سارك يف ن�سر ما يزيد على 180 بحًثا يف 
اخراع  ب��راءة  على  وح�سل  م�سنفة،  علمية  جمات 
املنا�سب  من  ع��دًدا  و�سغل  املتقدمة،  امل��واد  علوم  يف 
الأكاديية القيادية كان اآخرها عميًدا لعمادة البحث 

العلمي.  

�سوق العمل.   
امل�����س��رف ع��ل��ى وح��دة  فيما رح���ب 
باجلامعة  الع�سل  واإنتاج  النحل  اأبحاث 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ح��ام��د ب��ن ع��ل��ي اآل 
غ��رام��ة مب��دي��ر ف���رع ال�����وزارة، وممثل 
حفل  ب��داي��ة  يف  وامل��ت��درب��ن،  اجلمعية، 
الربنامج،  عن  نبذة  مقدًما  النطاق، 
من  اجلامعة  تقدمها  التي  واخل��دم��ات 
خ���ال ال���وح���دة، م���وؤك���ًدا اأه��م��ي��ة ه��ذا 
الراغبن يف  ال�سباب  الربنامج يف دعم 
لفًتا  ومنتجاته،  النحل  وتربية  ا�ستثمار 
الربنامج  ه��ذا  �ستنفذ  الوحدة  اأن  اإىل 
عرب  املتخ�س�سن  من  نخبة  مب�ساركة 
ل  زمنية  م��دة  يف  تدريبية  �ساعة   300

تتجاوز 3 اأ�سهر.   
واأو�سح غرامة اأن الربنامج يهدف 
ب�سكل عام اإىل تنمية املعارف واملهارات 
عدة  عرب  للمتدربن  والعملية  العلمية 
باأ�سا�سيات  ال��ت��ع��ري��ف  اأب���رزه���ا  ن��ق��اط 
تربية  اأه��م��ي��ة  وحت��دي��د  ال��ن��ح��ل،  تربية 
اإىل حتديد  اإ�سافة  القت�سادية،  النحل 
تربية  للعمل يف جمال  الازمة  الأدوات 

النحل  ���س��الت  ب��ن  وامل��ق��ارن��ة  النحل، 
اأر���س  جتهيز  اآل��ي��ات  وكذلك  املختلفة، 
وطرق  النحل،  طرود  ل�ستقبال  املنحل 

ت�سكينها يف اخلايا.   
النطاق  حفل  ح�سور  اطلع  كما 
للوحدة  التابعة  املعامل  على  واملتدربن 
والأج���ه���زة والإم��ك��ان��ي��ات امل��ت��واف��رة يف 
وكذلك  الع�سل،  جودة  لختبار  اجلامعة 
اخلايا املتوافرة، اإ�سافة اإىل اطاعهم 
مقر  يف  باجلامعة  اخلا�س  املنحل  على 
من�سوبو  ق��دم  حيث  بلع�سان،  ال��وح��دة 
الأجهزة  عن  مف�سًا  �سرًحا  ال��وح��دة 
وتربية  الع�سل  اإنتاج  واآل��ي��ات  املتوافرة 

النحل.   
النحل  اأب���ح���اث  وح���دة  اأن  ي��ذك��ر 
واإنتاج الع�سل بجامعة امللك خالد ت�سم 
منحا بحثيا تطبيقيا، وخمتربا لتحليل 
خمترب  اإىل  اإ���س��اف��ة  النحل،  منتجات 
لت�سخي�س اأمرا�س النحل، واآخر لربية 
امل��ل��ك��ات، وك��ذل��ك خم��ت��رب لإن��ت��اج �سم 

النحل. 

طب األسنان بالجامعة تتوج 6 بحوث 
علمية ألطباء وطبيبات االمتياز

نظمت كلية طب الأ�سنان باجلامعة 
يوم  م��ن   14 ال���  الن�سخة  م��وؤخ��ًرا 
وذل��ك  ال�����س��ن��وي،  العلمي  البحث 
المتياز  برنامج  فعاليات  �سمن 
عرب  وذل��ك  والطالبات،  للطاب 
عميد  بح�سور  الإن��رن��ت،  �سبكة 
اإبراهيم  الدكتور  الأ�ستاذ  الكلية 
وامل�سرف  ال�سهراين،  �سليمان  بن 
ع��ل��ى ب��رن��ام��ج الم��ت��ي��از ال��دك��ت��ور 

حممد اآل عبيد.   
الأ�ستاذ  الكلية  عميد  واأو�سح 
الدكتور اإبراهيم ال�سهراين اأنه بلغ 
عدد الأبحاث التي مت تقديها ليوم 
البحث العلمي من اأطباء وطبيبات 
م�سيًدا  بحًثا،   55 المتياز  اأ�سنان 
مثمًنا  اأبحاثهم،  ومتيز  بجهودهم 
وامل�سرفن  املحكمن  فريق  جهود 
على البحوث، ومقدًما �سكره ملعايل 
الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س 
فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، ووكالة 
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث 
العلمي، على دعم الكلية واأن�سطتها 

العلمية.   
اأنه مت عر�س  ال�سهراين  واأكد 
امل�ساركة على 6 حمكمن  البحوث 
�سطر  اأبحاث يف   3 اأف�سل  لختيار 

اأبحاث   3 اأف�سل  وكذلك  الطاب 
معايري  وف��ق  الطالبات،  �سطر  يف 
اليوم  خال  وذل��ك  عالية،  علمية 
العلمي الذي مت تنظيمه اإلكرونيًّا.  
يوم  فعاليات  ت�سمنت  فيما 
الأب��ح��اث  ت��ق��دمي  العلمي  البحث 
ال����ف����ائ����زة م����ن خ�����ال ع���رو����س 
وال��ت��ي   ،PowerPoint بحثية 
قبل  م���ن  م�����س��ب��ًق��ا  اخ��ت��ي��اره��ا  مت 
امل��ح��ك��م��ن، ح��ي��ث ح��ق��ق امل��رك��ز 
الأول من �سطر الطالبات طبيبات 
اآل  وملي�س  املتحمي،  �سوق  المتياز 
القحطاين، وذلك  جلبان، وماك 
كمران،  حممد  الدكتور  باإ�سراف 
وال��دك��ت��ورة اأث���ري ع��ب��داهلل غ��امن، 
الأول  املركز  على  ح�سل  وكذلك 
المتياز  اأطباء  الطاب  من �سطر 
فار�س القحطاين، وفهد ال�سهراين 
باإ�سراف الدكتور نا�سر الأحمري.     
المتياز  كما ح�سلت طبيبات 
غ������ادة ال���ق���ح���ط���اين، وم�����س��اع��ل 
على  القحطاين  وملى  القحطاين، 
الطالبات  �سطر  يف  الثاين  املركز 
باإ�سراف الدكتور نا�سر الأحمري، 
وج����اء ب��ح��ث ط��ب��ي��ب��ات الم��ت��ي��از 
القحطاين  وح��ن��ن  ق��ا���س��م،  ي���ارا 

باإ�سراف  وذل��ك  الثالث  املركز  يف 
الدكتور �ساهن فياليل.     

ويف �سطر الطاب ح�سل بحث 
اأطباء المتياز �سلطان القحطاين، 
اآل  و�سامي  ع�سمان،  اآل  و�ساكر 
عوا�س على املركز الثاين باإ�سراف 
وجاء يف  �ساتي�س هارلور،  الدكتور 
املركز الثالث بحث اأطباء المتياز 
وعبدالرحمن  القحطاين،  �سلمان 
م�سبب  الإل�����ه  وع��ب��د  ال���ع���ام���ري، 
القحطاين  الدكتور �سعد  باإ�سراف 

والدكتور �ساهيب �ساقيب.     
الأ�سنان  ط��ب  كلية  اأن  يذكر 
بجامعة امللك خالد حققت مراكز 
املا�سية  ال��ف��رة  خ���ال  متقدمة 
العاملية  املنظمة  مناف�سات  �سمن 
التي نظمها  الأ�سنان  لأبحاث طب 

الق�سم ال�سعودي للمنظمة.  

ً
ً



إنفوجرافيكاألحد2 رجب 1442 - 14 فبراير 2021

بالجامعة تعلن أسماء  شؤون الطالب 
الفائزين في مسابقة )شاعر الجامعة(

تسجيل أكثر من 12500 فصل افتراضي 
خالل األسبوع الثاني بالجامعة  

 شؤون الطالب بالجامعة تطلق فعاليات 
ملتقى األنشطة الطالبية الثالث  

عمادة  يف  ممثلة  اجلامعة  اأعلنت 
الفائزين  اأ�سماء  الطاب  �سوؤون 
اجلامعة(  )���س��اع��ر  م�سابقة  يف 
املوؤهلة للم�ساركة يف جائزة الأمري 
العربي،  لل�سعر  الفي�سل  عبداهلل 
املرحلة  يف  ف��وزه��م  ب��ع��د  وذل���ك 

الأخرية من الت�سفيات.  
�سوؤون  عمادة  عميد  واأو���س��ح 
ال��ط��اب ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل اآل 
اأكرث  للم�سابقة  تر�سح  اأنه  ع�سيد 
ُعر�ست  وطالبة،  طالًبا   160 من 
جلنة  على  ال�سعرية  م�ساركاتهم 
ر�سحت  الفح�س  وبعد  التحكيم؛ 
يف  للدخول  طاب  خم�سة  اللجنة 

الإلكروين  التعلم  عمادة  وا�سلت 
ب���اجل���ام���ع���ة ت���ق���دمي خ��دم��ات��ه��ا 
الإل���ك���رون���ي���ة، حيث  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
اأظ���ه���رت اإح�����س��ائ��ي��ات ال��ع��م��ادة 
يف  الدرا�سة  من  الثاين  لاأ�سبوع 
اجلامعي  ل��ل��ع��ام  ال��ث��اين  الف�سل 
ف�سا   11035 وج���ود  1442ه������، 
ف�سا  و12550  اف���را����س���ي���ا، 

افرا�سيا م�سجا. 
التعلم  عمادة  عميد  ذل��ك  اأو���س��ح 
الإلكروين باجلامعة الدكتور نايف 
التعلم  عمادة  اأن  واأ�ساف  جبلي، 
جهودها  �سمن  قدمت  الإلكروين 
تدريبية  دورة  الثاين  الأ�سبوع  يف 

���س��وؤون الطاب  اأط��ل��ق��ت ع��م��ادة 
باجلامعة ممثلة يف وكالة العمادة 
ل�سوؤون الطالبات فعاليات برنامج 
ملتقى الأن�سطة الطابية الثالث، 
اجلامعة  وك��ي��ل��ة  ب��رع��اي��ة  وذل���ك 
ل�سوؤون الطالبات الأ�ستاذ الدكتور 
والذي  اأبوملحة،  �سعد  بنت  خلود 
تقام فعالياته عن بعد حتى ال� 18 

من �سهر رجب املقبل.  

وي�����س��م امل��ل��ت��ق��ى ع�����دًدا من 
متثلت  التي  وامل��ب��ادرات  الربامج 
واملناظرات  القراءة،  ماراثون  يف 
العلمية،  وامل�����س��اري��ع  ال��ف��ك��ري��ة، 
البتكار  مبادرات  اإىل  بالإ�سافة 
الأخ�����س��ر، وم���ب���ادرات الب��ت��ك��ار 

الجتماعي.  

واأو����س���ح���ت وك��ي��ل��ة ع��م��ادة 
الطالبات  ل�سوؤون  الطاب  �سوؤون 
ال����دك����ت����ورة ف���اط���م���ة ���س��ع��ب��ان 
اإىل  ي��ه��دف  امللتقى  اأن  ع�سريي 
حت��ف��ي��ز ت��ف��ك��ري ال��ط��ال��ب��ات من 
خ���ال جم��م��وع��ة م��ن الأن�����س��ط��ة 
من  املنبثقة  والعلمية  ال��رب��وي��ة 
العقول اخلم�سة  تطبيقات نظرية 
املبدع،  الركيبي،  )املتخ�س�س، 

املناف�سة الأدائية؛ لتحديد املراكز 
و�سري�سحون  ب��ي��ن��ه��م،  اخل��م�����س��ة 
ج��م��ي��ًع��ا ل��ت��م��ث��ي��ل ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
عبداهلل  الأم��ري  م�سابقة  يف  خالد 

الفي�سل لل�سعر العربي.  
الأدائ��ي��ة  املناف�سة  وُع��ق��دت 
وف��از  الإل��ك��رون��ي��ة  املن�سة  ع��رب 
مو�سى  اأب��وب��ك��ر  الأول  ب��امل��رك��ز 
العلوم الإن�سانية،  مارون من كلية 
عبدالعزيز  الثاين  باملركز  وف��از 
الطب،  كلية  م��ن  ال��ق��رين  ع��و���س 
وف����از ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ع��ب��داهلل 
العلوم  كلية  م��ن  القي�سي  ���س��امل 
الإن�����س��ان��ي��ة، ف��ي��م��ا ف���از ب��امل��رك��ز 

لأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س حتت 
وال��ط��اب  امل��ق��رر  )تهيئة  ع��ن��وان 
لبدء وتفعيل التدري�س الإلكروين( 
 ،206 منها  امل�ستفيدين  ع��دد  بلغ 
اجتماعا   944 تنظيم  اإىل  اإ�سافة 

وندوة عرب املن�سة الإلكرونية.  
ا  اأي�سً ال��ع��م��ادة  ق��دم��ت  فيما 
خ���ال الأ���س��ب��وع ال��ث��اين خ��دم��ات 
دع��ًم��ا   293 يف  متثلت  ف��ن��ي  دع���م 
فنًيّا عرب الهاتف، و232 عن طريق 
اآب، و50 من خال مكتب  الوات�س 
العمادة، اإ�سافة اإىل 42 من خال 
بواقع  وذل��ك  الإل��ك��روين،  الربيد 
60% لدعم اأع�ساء هيئة التدري�س، 

من  اليزيدي  يحيى  يزيد  الرابع 
التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية 
من  اخلام�س  املركز  وكان  باأبها، 
ن�سيب الطالب في�سل �سامل جبار 

القي�سي من كلية العلوم.  
تهدف  امل�����س��اب��ق��ة  اأن  ي��ذك��ر 
العربية  اللغة  على  احلفاظ  اإىل 
امل��واه��ب  واك��ت�����س��اف  الف�سحى، 
ال�����س��ع��ري��ة ودع���م���ه���ا، وحت��ف��ي��ز 
ال����ط����اب امل����وه����وب����ن وت��ن��م��ي��ة 
تكرمي  اإىل  اإ���س��اف��ة  اإب��داع��ه��م، 
امل��م��ي��زي��ن يف جم��ال  ال���ط���اب 
تلقي  مب�ستوى  والرت��ق��اء  ال�سعر، 

ال�سعر العربي.  

والطالبات،  الطاب  لدعم  و%40 
اإىل 211 دعًما عرب خدمة  اإ�سافة 

    .live Chat
دخ��ول  ت�سجيل  مت  اأن���ه  ي��ذك��ر 
اأنظمة  على  م�ستخدما   168734
الأ�سبوع  خال  الإلكروين  التعلم 
الثاين، وقد متت اإتاحة 233 فيديو 
التدري�س،  هيئة  لأع�ساء  تعليميا 
اإ�سافة اإىل 44 فيديو اآخر للطاب 
عرب قناة متكن التعلم الإلكروين. 

امل������رن، الأخ�����اق�����ي(، ���س��اك��رة 
الطالبات  ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة 
للملتقى  ودع��م��ه��ا  رعايتها  على 
لكل  �سكرها  مقدمة  وخمرجاته، 
من �ساهم يف تنظيم هذا امللتقى 
من العمادة والكليات واأنديتها.   

هذا  يف  العمادة  رك��زت  فيما 
طالبات  م�ساركات  على  امللتقى 
والدبلوم،  البكالوريو�س  مرحلتي 
ا امل�ساركة  واأتاحت للطالبات اأي�سً
�سمن  فقط  يف جمالن خمتلفن 
وخ�س�ست  املطروحة،  املجالت 

جوائز للطالبات احلا�سات على 
من  جم��ال  كل  يف  الأوىل  املراكز 

جمالت املناف�سة.
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سحر آل سعد، 
منال األحمري 

جهودا  ال�سعودية  العربية  اململكة  بذلت 
كان  مواطنا  الإن�سان  حماية  يف  كبرية  
اأو مقيما اأثناء جائحة  كورونا، وا�ستمر 
هذا احلر�س  عندما وفرت اململكة لقاح 
بحثيا  اهتماما  اأولته  الذي    ،19 كوفيد 
وفاعليته،   ماأمونيته  من  للتاأكد  كبريا 
والأوىل  عامليا   ال����18  املرتبة  واحتلت 
اأجريت  التي  الأب��ح��اث  ع��دد  يف  عربيا 

على كورونا. 

اللقاح مجاني 
و�سرح وزير ال�سحة الدكتور توفيق 
ب�سكل  �سيتوفر  اللقاح  اأن  الربيعة 
جمان للجميع باعتباره من اأغرا�س 
ال�سحة العامة، و�ستكون الأولوية ملن 
الأكرث  كونهم  عاًما،  ال���65  فوق  هم 
والوفاة  ال�سديدة  لاإ�سابة  عر�سة 
الأول��وي��ة  �ستكون  ث��م  غ��ريه��م،  ع��ن 
ملن لديهم اأمرا�س مزمنة، ومر�سى 
ال�سحين  واملمار�سن  امل�ست�سفيات، 
ب�سبب تعاملهم مع امل�سابن، كا�سًفا 
تطعيم يف  �سيكون هناك مراكز  اأنه 

جميع مناطق اململكة. 

شائعات وأكاذيب 
التي  اجلهود  تلك  كل  من  بالرغم  و 
وزارة  وت��ب��ذل��ه��ا  امل��م��ل��ك��ة،  ب��ذل��ت��ه��ا 
ال�سحة، اإل اأن لقاح  كورونا طالعته 
فاعليته،  حول  والأكاذيب  ال�سائعات 
لتلك  البع�س  ت�سديق  يف  ت�سبب  ما 
الإ�ساعات، و اإثارة الرعب يف نفو�س 

النا�س وتخوفهم من اأخذ اللقاح. 

مأمونية اللقاح 
وح�سل على اللقاح منذ بداية توفره 
عدد من ال�سخ�سيات القيادية، كان 
ال�سريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  اأول��ه��م 
عقبه  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك 
ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان، 
امل��ك��رم��ة،  م��ك��ة  منطقة  اأم���ري  يليه 
ال�سريفن  احلرمن  خادم  م�ست�سار 

الأمري خالد الفي�سل. 
ك��م��ا ت��ل��ق��ى ال��ل��ق��اح ع����دد من 
الوزراء، منهم وزير الداخلية  الأمري 
عبدالعزيز بن �سعود، ووزير الثقافة  
الأمري بدر بن عبداهلل بن فرحان اآل 
�سعود، ورئي�س الهيئة العامة للرفيه 
ال�سحة  ووزي���ر  ال�سيخ،  اآل  ت��رك��ي 
اأك��د  ال��ذي  الربيعة  توفيق  الدكتور 

فايروس الشائعات يطال لقاح كورونا ويبث الخوف

طالبناطالبنا

يتم  اأن  على  حر�سا  ماأمونيته  على 
اأخذه من قبل اجلميع. 

الدراسات تنفي الشائعات 
ومع  الإعان عن �سدور لقاح كوفيد 
ال��سائعات،  من  العديد  انطلقت   19
ال��ل��ق��اح،   ف��اع��ل��ي��ة  يف  ت�سكك  ال��ت��ي 
ال�سحة،  م��ن  لها  اأ���س��ا���س  ل  وال��ت��ي 
والدرا�سات  الإح�سائيات  فبح�سب 
التاأكيد  اللقاح، فقد مت  املقامة على 
اأي من الأ�سخا�س  اإ�سابة  على عدم 
كورونا.    بفايرو�س  ا�ستخدموه  الذين 
يوؤثر  اللقاح  لكون  �سحة  ل  اأن��ه  كما 
يحتوي  فهول  النووي،  احلم�س  على 
على اأي جزء من بروتن الفايرو�س،  
على  ت��اأث��ري  اأي  ي�سبب  ل  وب��ذل��ك 

ال�سفات الوراثية و اجلينات. 

مواقع  م�ستخدمي   ت��داول  كما 
التوا�سل الجتماعي من�سورات تّدعي 
اأن اللقاح ي�سبب العقم لدى الن�ساء، 
يف حن اأكد عدد من اخلرباء الذين 
ل  ب��اأن  �سريرية  جت��ارب  بعمل  قاموا 

عاقة بن اللقاح والعقم. 

الجواز الصحي 
الدكتور  واأطلق معايل وزير ال�سحة 
رئي�س  وم���ع���ايل  ال��رب��ي��ع��ة،  ت��وف��ي��ق 
والذكاء  للبيانات  ال�سعودية  الهيئة 
بن  اهلل  عبد  الدكتور  ال�سطناعي 
���س��رف ال��غ��ام��دي خ��دم��ة )اجل���واز 
ال�سحي( عرب تطبيق توكلنا، والتي 
تهدف اإىل التاأكيد باأن ال�سخ�س قد 
اأكمل جميع اجلرعات اخلا�سة بلقاح 

كورونا، واأ�سبح حم�سنا �سده.



إعالناألحد2 رجب 1442 - 14 فبراير 2021

للتواصل مع معالي رئيس الجامعة الستقبال المبادرات واالقتراحات 
التطويرية والمالحظات من منسوبي الجامعة والمراجعين

عن طريق برنامج مباشر
أو رسائل عن طريق الجوال او البريد اإللكتروني

mubasher@kku.edu.sa - 0555832030



2 رجب 1442 - 14 فبراير 2021 األحد

لطاملا  ال��ذي  طموحه  اإىل  الو�سول 
وزارة  رواد  اأح��د  يكون  اأن  يف  متناه 

ال�سياحة مبنطقة ع�سري. 

طموحات ال تتوقف 
وعن طموحاته، اأكد اأن الطموحات 
لن تتوقف،  مو�سحا اأنه مت توظيفه 
يف �سركة تطوير ال�سودة، كما يعمل 
وزارة  يف  مل�ساريع  من�سقا  حاليا 
جزء  يكون  لأن  ويطمح  ال�سياحة،  
من فريق حتقيق روؤية  2030، لفتا 
م�ستقبل  ال��روؤي��ة  ي��رى يف  اأن��ه  اإىل 
والنقلة  اجل��ذري  والتغيري  الوطن 
القائد  يد  على  لل�سعودية  النوعية 
امل��ل��ه��م ���س��م��و ويل ال��ع��ه��د الأم���ري 

حممد بن �سلمان.

خريجون

المهندس فارس السلطان: 
العمل أثناء الدراسة يصقل الشخصية وينمي المهارات

شهد الشهري 

كلية  م���ن  اخل���ري���ج  ك����ان  اأن  م��ن��ذ 
ال�سلطان  فار�س  املهند�س  الهند�سة 
وه��و  خ��ال��د،  امل��ل��ك  بجامعة  ط��ال��ب��ا 
وقد  وال��ن��ج��اح،  التميز  على  ي�سر 
الأوىل  انطاقاته  اجلامعة   �سهدت 
امل����ب����ادرات والأع����م����ال  يف جم����ال 
وينظم  يعمل  كان  حيث  التطوعية، 
وامل�ساريع،  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد 
متتالن  عامن  مدى  على  عمل  كما 
�سوؤون  بعمادة  الإعامي  املركز  يف 

الطاب. 

مواصلة النجاح 
العديد  واجه  اأنه  ال�سلطان  واأو�سح 
م���ن ال�����س��ع��وب��ات يف امل���وازن���ة بن 
ال���درا����س���ة والأع����م����ال ال��ت��ط��وع��ي��ة 
والأن�����س��ط��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، م���وؤك���دا اأن 
بال�سجاد  مفرو�سا  يكن  مل  الطريق 
الكثري  يتخلله  ك���ان  ب��ل  الأح���م���ر،  
ذل��ك  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ال���ع���رثات،  م��ن 
على  القدرة  اأك�سبه  بل  يحبطه،  مل 
ال�ساقة،  واملهام  ال�سغوطات  حتمل 
من  ومكنه  الأولويات،  اإدارة  وكيفية 

موا�سلة النجاح. 
ال��درا���س��ة  اأث��ن��اء  العمل  وق���ال: 
يعزز �سقل وبناء ال�سخ�سية وزيادة 
وتنميتها،  املهارات  وتطوير  املعرفة 
وي�سهم يف تكوين العاقات املختلفة،  
اإ�سافة اإىل تكوين �سورة اأعمق ل�سوق 

العمل،  وهو الأمر الذي يوؤدي لزيادة 
فر�س احل�سول على وظيفة وامتداد 
امل�ستوى  ع��ل��ى  املهنية  ال��ن��ج��اح��ات 

ال�ساعد. 
الدافع  ع��ن  �سوؤاله  على  وردا   
خ��ل��ف مت��ي��زه يف جم��ال��ه ال��درا���س��ي  
توفيق  اأن  اأك��د  التطوعية،  واأعماله 
ذلك  خلف  اأول  ياأتي  وج��ل  عز  اهلل 
الآخرين،  م�ساعدة  حب  ثم  التميز، 

وال�سغف يف تطوير الذات. 

مشاركات 
قال:  واأعماله  م�ساركاته  اأب��رز  وعن 
عملت كقائد ومن�سق ملوؤ�س�سة الأمرية 
العنود اخلريية،  و�ساركت يف تنظيم 
احل��وار  ملركز  التابع  تبيان  ملتقى 
الوطني،  وقمت بتنفيذ وابتكار عدد 
من املبادرات التطوعية، حيث قدمت 
العديد من الفعاليات بلغت اأكرث من 
اململكة،  م�ستوى  على  فعالية   40
جلامعة  تابعة  فعالية   20 من  واكرث 
مل�ساركتي  ب��الإ���س��اف��ة  خ��ال��د،  امل��ل��ك 
وخارجيا  داخليا  اجلامعة  متثيل  يف 
���س��م��ن جم��م��وع��ة م��ن ال��ط��اب يف 
جامعات  من  العديد  ل��زي��ارة  رحلة 

دول جمل�س التعاون لاأردن. 

جمال  يف  مت��ي��زه  �سر  اأن  واأك���د 
اإىل  ي���ع���ود  امل�������س���اري���ع،  ���س��ن��اع��ة 
اإىل  اإ�سافة   اجلامعي،  تخ�س�سه 
عمل  التي  وامل�ساريع  عمله  جم��الت 

يف  �ساعدته  اأنها  موؤكدا  �سابقا،  بها 
على  ق��ادر  وجعلته  مهاراته،  �سقل 

و�سع ب�سمته يف كافة املجالت. 

أعمال تطوعية 
التي  التطوعية  الأع��م��ال  اأن  واأك���د 
 2800 �ساعاتها  عدد  والبالغ  قدمها 
ال��ك��ث��ري،  حيث  ل��ه  اأ���س��اف��ت  �ساعة 
اأ�سهمت يف اكت�سافه لذاته واكت�ساب 
خربات جديدة ومتنوعة، م�سريا اإىل 
جوانب  عليهم  يخفى  قد  الكثري  اأن 
القوة يف �سخ�سياتهم،  ولكن بالعمل 
التطوعي يكت�سفون ميولهم و�سغفهم 

ونقاط القوة ونقاط ال�سعف. 

قائد  ب�سفتي  ق��ائ��ا:  واأردف 
اأرى  اأعمال،  عدة  مرة يف  من  لأكرث 
فريق،  �سمن  اجلماعي  العمل  اأن 
لأي  القيادة  املعجزات، وخري  يحقق 

فريق يتم مبنح الثقة. 

جائزة المفتاحة 
وعن اجلوائز التي ح�سل عليها اأكد 
اأهمها  جوائز  عدة  على  ح�سل  اأن��ه 
مهرجان  لأف�سل  املفتاحة   جائزة 

�سبابي. 

عضو وزارة السياحة 
ومل���ا ق��دم��ه م��ن جن���اح م��ل��ح��وظ يف 
معايل  ثقة   تلقى  ال�سياحي،  املجال 
من  مكنته  ال��ت��ي   ال�سياحة،  وزي���ر 
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ابتسام األسمري: 
ابتكرت شريحة إلتالف المخدرات المهربة عبر المنافذ البرية  

منى علي  

اأبحرت طالبة ق�سم اللغة الإجنليزية 
اأمل��ع،  برجال  والآداب  العلوم  بكلية 
عامل  يف  الأ���س��م��ري،  عو�س  ابت�سام 
الإب������داع والب���ت���ك���ار، ح��ت��ى ق��ام��ت 
للمخدرات  كا�سفة  �سريحة  بابتكار 

تعمل بالطاقة ال�سم�سية.  

شريحة لكشف المخدرات  
ابتكارها قالت: يف ور�سة عمل  وعن 
كانت  والتي   2012 �سنة  املخرعن 
الأ����س���ت���اذة عفاف  اإ����س���راف  حت��ت 
امل�سكات  اأب���رز  ط��رح  مت  ع��وا���س، 
التي تواجه اململكة العربية ال�سعودية 
املخدرات  م�سكلة  ت�سدرتها  والتي 
وبحثت  ت��اأث��ريه��ا،  وم��دى  وتهريبها 
يف م�سكلة تهريب املخدرات ووجدت 
الأك��رث  الربية  واملنافذ  احل��دود  اأن 
ا���س��ت��خ��دام��ا ل��ت��ه��ري��ب امل���خ���درات، 
ال�سريحة  ف��ك��رة  راودت��ن��ي  وحينها 
ال��ك��ا���س��ف��ة وق���م���ت ب��درا���س��ت��ه��ا و 

تطويرها.  

واأ����س���اف���ت: ط��رح��ت ال��ف��ك��رة 
وحينها تاأهلت جلامعة الأمرية نورة 
ب�سبب  ولكن  عليها،   العمل  لإكمال 
الذهاب،  ا�ستطيع  مل  ظ��روف  ع��دة 

م�ستوى  اإىل  ب��ت��اأه��ل��ي  و���س��ل��ت  ك��م��ا 
على  تر�سيحي  ع��دم  لكن  و  الإدارة 
يل  بالن�سبة  كانت  املناطق  م�ستوى 
وت�سببت يف  ل��ل��وراء،  ك��ب��رية  خ��ط��وة 

اإحباطي.  
العمل  يف  طموحها  عن  وعربت 
ت�سنيعه،  يتم  حتى  الب��ت��ك��ار  على 
موؤكدة اأنه اإذا ما حتقق ذلك �سيكون 
العلوم  جمال  يف  تقنية  علمية  قفزة 

والتقنية.  
 

آلية عمل االبتكار  
وعن فكرة البتكار واآلية عمله قالت: 
�ساء  اإن  ُمتلفة  كا�سفة،  �سريحة  هي 
احلدود  يف  تو�سع  للمخدرات،   اهلل 
واملنافذ الربية،  ويعمل البتكار على 
نظام الطاقة ال�سم�سية، حيث تو�سع 
ال�سريحة على الأ�سطح وتطلق اأ�سعة 
ير  ع��ن��دم��ا  ح���رف  ب�سكل   x-ray
الأ�سعة  تخرق  اأول  فوقها،   اجل�سم 
وع��ن��دم��ا  ����س���رر،   الأج�������س���ام دون 
املكون  تدمر  فاإنها  املخدر  تكت�سف 
بتنفيذ  تقوم  ثم  بداخله،  الرئي�سي 
يف   cctvال�ساهر ن��ظ��ام  عمل  اآل��ي��ة 
الر�سد الآيل التي تقوم باإباغ اأقرب 
خوف  يوجد  ل  اأي�سا  اأمني،   مركز 
على اجلهاز من الأوزان الثقيلة ومن 
الأج�سام لأن الهيكل اخلارجي �سوف 

يكون مغطى بطبقة حماية م�سنوعه 
من )الكيفار(.  

دعم إيجابي  
وع���ن اأب����رز ال��داع��م��ن ل��ه��ا ق��ال��ت: 
ق��اب��ل��ت الأ����س���ت���اذ ع���ب���داهلل ع��م��ر، 
التحول  وموظف  الرجمة  م�سرف 
لتقنية  ال��ع��ام��ة  ب������الإدارة  ال��رق��م��ي 
�سنة  خالد  امللك  بجامعة  املعلومات 
اب��ت��ك��اري،  ع��ل��ي��ه  وع��ر���س��ت   2020
كما  مم��ت��از،  ب�سكل  معي  وجت���اوب 
على  وم��ع��اون��ت��ي  مب�ساعدتي  ���س��ارع 
جمال  يف  عزيتي  وتقوية  الثبات، 
ح�سلت  كما  والخراعات،  البتكار 
عائلتي  م��ن  الإي��ج��اب��ي  ال��دع��م  على 
بفكرتي،  واآمنوا  التعليمية،  واجلهة 
م�ستحيل،  يوجد  ل  اأن��ه  واأخ���ربوين 
ول��ك��ن ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ل ذل��ك، 
م�سادر  اإي��ج��اد  يف  �سعوبة  واجهت 
�سعف  من  وعانيت  وافية،  تعليمية 

الدعم العلمي.  

جائزة األمير تركي  
جمال  يف  م�ساركاتها  اأب���رز  وح���ول 
م�ساركة  اأول  اأن  اأك����دت  الب��ت��ك��ار 
تركي  الأم���ري  ج��ائ��زة  ك��ان��ت يف  لها 
للتميز  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  ط��ال  ب��ن 
على  خ��ال��ه��ا  وح�سلت  والإب������داع، 

يف  ���س��ارك��ت  كما  ال��ث��ال��ث.  ال�مركز 
ب��رن��ام��ج م��ن��ظ��وم��ة الخ�����راع لعام 
تطوير  خدمة  يف  و�ساركت   ،1432
عبد  امللك  ملوؤ�س�سة  التابعة  الأفكار 
والإب���داع  للموهبة  ورج��ال��ه  العزيز 
بحماية  ي��ق��وم  ب��ج��ه��از  )م��وه��ب��ة(، 
مت  ك��م��ا  الطبيعية،  ال����ورود  م�سكة 
بينها  تكريها من عدة جهات، من 

منظومة الخراع.  

دعم الجامعة  
ب��ت��ث��م��ن دور  واخ��ت��ت��م��ت ح��دي��ث��ه��ا 

اجلامعة ممثلة يف فرع رجال 
وم�ساندتها،  دعمها  يف  اأمل��ع 
كما تقدمت بال�سكر لعميدة 
�سهام  ال���دك���ت���ورة  ال��ك��ل��ي��ة 
دع��م��ه��ا  ع��ل��ى  ح���ي���در  اآل 
وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى اإي���ج���اد 
م�����س��رف��ن لإر����س���اده���ا، 
لها،   امل�����س��اع��دة  وت��ق��دمي 
بال�سكر  ت��ق��دم��ت  ك��م��ا 
الأ���س��ت��اذة  اإىل  اأي�����س��ا 
على  القحطاين  عهود 

العلمي  ال��دع��م  ت��ق��دمي 
التعليمية  امل�����س��ادر  وت��وف��ري  ل��ه��ا 

والإ�سراف على ابتكارها.
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الجامعة توقع 
18 عقدًا لالعتماد 
البرامجي مع هيئة 
تقويم التعليم 
والتدريب
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المبتعث حسن  الشهري:- 
أطمح نقل تجربتي في الدراسة  بالجامعات األمريكية إلى جامعتنا

حسام العمري 

بن  ح�سن  املبتعث  القانون  طالب  اأك��د 
ال��ولي��ات  يف  املبتعث  ال�سهري  حممد 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة - ولي���ة دي��اوي��ر 
)ج��ام��ع��ة واي����دن����ر( - ك��ل��ي��ة دلوي����ر 
للح�سول  رحلة  البتعاث   للقانون.،اأن 
للنمو  ���س��ه��ادة ع��ل��م��ي��ة، وف��ر���س��ة  ع��ل��ى 
هذه  ي�ستغل  اأن  املبتعث  فعلى  الفكري، 
الفر�سة كما يجب،  فيختار التخ�س�س 
وطموحاته،  رغباته  يلبي  الذي   العلمي 
ليكون اأكرث قدرة على الإبداع والتميز يف 
م�ستقبله، جاء ذلك يف حوار مع �سحيفة 

)اآفاق( فلنتابع معه رحلة البتعاث. 

بــدايــة حسن  ــت  ــان ك كــيــف 
الشهري في اإلبتعاث؟ 

وهلل  مي�سرة  ب��داي��ة  ع��ام  ب�سكل  ك��ان��ت 
احلمد، بداأت رحلة البتعاث عام 2014 
وهي  اأهاويو،  بولية  كوملبو�س  مدينة  يف 
مدينة متو�سطة احلجم، تقع يف الو�سط 
ال�����س��م��ايل الأم��ري��ك��ي. ال��ن��ا���س يف ه��ذه 
تقبل  اإىل  وييلون  ج��دًا،  لطفاء  الولية 
وعرقيًا  دينيًا  عنهم  املختلف  الآخ���ر، 
واإ�سامية  عربية  جالية  ل��وج��ود  ن��ظ��رًا 
مل  ولذلك   الولية،  تلك  يف  بها  باأ�س  ل 
اأواجه �سعوبات جوهرية يف النخراط يف 
البتعاث  املحلية،  فبداأت  رحلة  احلياة 
كما يجب اأن يكون، مع بع�س التحديات 
كحال  تخطيها،  يجب  التي  وال�سعوبات 

معظم البدايات املتعلقة باللغة مثًا.  

ما أول شيء تعلمته في االبتعاث؟ 
يدركها  التي  الدرو�س؛  هي  ج��دًا  كثرية 
�سبيل  على  منها  بداياته،   يف  املبتعث 
والعائلة، هما احل�سن  الوطن  اأن  املثال 
الأكرث دفئًا واأمانًا، ولي�س �سيء يعدلهما 
اأهميًة وقيمًة ومكانة، من الدرو�س املهمة 
اأي�سًا، اإدراك فطرية الختاف الفكري 
وحتى  وال�سعوب،  الأمم  ب��ن  والثقايف 
الإختاف  ه��ذا  واأن  اأنف�سهم،  الأف���راد 
يجب األ يزيد امل�سافة بيننا وبن الآخر، 
بل املفر�س اأن يجعلنا اأكرث قربًا وتقبًا 
�سعوبًا  )وجعلناكم  اختافاته  بكل  له،  
التي  الأ���س��ي��اء  م��ن  ل��ت��ع��ارف��وا(،  وقبائل 
والختاف  التنوع  اأن  اأي�سًا،  تعلمتها 
العرقي والفكري والثقايف يف اأي جمتمع، 
اإذ  وتطورها،  الأمم  لنه�سة  ج��دًا  مهم 
الأف��ك��ار  ت��اق��ح  ال��ت��ن��وع يف  ه��ذا  ي�سهم 

املختلفة، وتبلورها ب�سكل جيد.  

ــات الــتــي  ــوب ــع ــص ــي ال ــاه م
واجهتك في االبتعاث؟ 

يف م��رح��ل��ة ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ة، ك���ان ه��ن��اك 
ب�سكل  الآخرين  مع  التوا�سل  �سعوبات 
الإجنليزية  اللغة  لكون  نظرًا  م��ث��ايل،  
�سعوبات  وه��ن��اك  الأم،  اللغة  لي�ست 
وم��ا  امل��ع��ي��اري��ة،  ب��الخ��ت��ب��ارات  متعلقة 
حت��ت��اج��ه م���ن حت�����س��ري، وا���س��ت��ع��داد 
املاج�ستري  مرحلتي  يف  وج��ي��د،   مكثف 
متعلقة  �سعوبات  وت��وج��د   وال��دك��ت��وراه، 
جيد،  ب�سكل  وتنظيمه  ال��وق��ت،   ب���اإدارة 

جدًا،   عايل  درا�سي  عبء  وجود  ظل  يف 
و هناك �سعوبات متعلقة مبو�سوع جمع 
والتي  البحثية،  امل�سادر  من  البيانات 
من  ج��دًا  طويل  وقت  ت�ستهلك  ما  ع��ادة 

الباحث، وت�سعه حتت �سغط دائم.  

ماهي التحديات واجهتك في 
االبتعاث؟ 

العائلة  عن  البتعاد  هو  الأول  التحدي 
حتديات  هناك  الوطن،  يف  والأ�سدقاء 
ثقافية تتمثل يف الختاف بن الثقافة،  
التي يحملها املبتعث وبن الثقافة املحلية 
يف بلد البتعاث، وهي ما قد ت�سكل عائقًا 
يف البدايات، لكن بعد ذلك يبداأ املبتعث 
الخ��ت��اف  ه���ذا  ج��م��ال��ي��ة  اإدراك  يف 
اأُف�سل  ما  التحديات  من  واإيجابياته، 
اأن  وهي  املتجددة،   بالغربة  ا�سميه  اأن 
املبتعث ما اأن ي�سل لبلد البتعاث، حتى 
يبداأ يف تكوين عاقات اجتماعية مع من 
العاقات  لكن هذه  الطاب،  من  حوله 
عادة ل ت�ستمر طويًا،  اإذ تنقطع بتخرج 
هوؤلء الطاب، اأو بتغيري مقر الدرا�سة، 
اأو بالعودة اإىل اأوطانهم، وهذا ما يجعل 

املبتعث يف حالة غربة متجددة. 

وأعانك  ساعدك  الذي  هو  ما 
في إكمال وتيسير الدراسة؟ 

باأن  اليقن،  املقدمة  يف  �سك  با  ياأتي 
وال�سرب،  بال�سعي  م��ق��رون  اهلل  توفيق 
احلقيقة،   ه���ذه  ا���س��ت��ح�����س��ار  ومب��ج��رد 
املخاوف  من  الكثري  وتت�ساقط  تتهاوى 

وال�����س��ع��وب��ات،  واأي�����س��ًا، م��ن نعم اهلل 
وتوفيقه،  اأن اأحاطني باأ�سدقاء من ذوي 
الهمم العالية، والأخاق احلميدة،  كانوا 
مراحل  جميع  يف  يل  ودع��م   �سند  خري 
�ساعدتني  التي  الأ�سياء  و من  البتعاث، 
التوازن بن احلياة  نوع من  كذلك عمل 
من  الجتماعية،  واحل��ي��اة  ال��درا���س��ي��ة، 
هذا  يخلق  اأن  مبتعث  ك��ل  على  امل��ه��م  
النوع من التوازن،  اأثناء البتعاث، حتى 
الدرا�سية،   ال�سعوبات  جت��اوز   ي�ستطيع 
قد  نف�سية،  �سغوطات  م��ن  ت�سببه  وم��ا 

تربك الطالب، وتعّطل م�سريته.  

أنك  الشك  االبتعاث،  رحلة  في 
في  يفكر  لمن  رسالة  تركت 
االبتعاث، ماهي هذه الرسالة؟ 
�سهادة  على  للح�سول  رحلة  البتعاث 
اأي�سًا  وه��و  معن،  تخ�س�س  يف  علمية 
وبالتايل  الفكري،   للنمو  وفر�سة  رحلة 
ه��ذه  ي�ستغل  اأن  امل��ب��ت��ع��ث  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
اأن  اأوًل؛  فعليه  ي��ج��ب،  ك��م��ا  ال��ف��ر���س��ة 
يح�سن اختيار التخ�س�س العلمي، الذي 
ي�سعر  الذي  التخ�س�س  درا�سته،  يريد 
املبتعث  اأح���ب  فكلما  جت��اه��ه،  ب�سغف 
تخ�س�سه، كلما �سع اأنه اأكرث قدرة على 
املبتعث  على  ثانيًا؛  والتميز،  الإب���داع 
من  ويخرج  عاقاته،  دائ��رة  يو�ّسع  اأن 
امل�ساركة   خ��ال  م��ن  ال��راح��ة،  منطقة 
يف امل��ن��ظ��م��ات ال��ط��اب��ي��ة،  والأع���م���ال 
التطوعية املوجود يف اجلامعة، امل�ساركة 
تطوير  على  ت�ساعد  املنظمات،  هذه  يف 

والقيادية  الجتماعية  املبتعث   مهارات 
مع  ال��ت��وا���س��ل  على  اأي�����س��ًا   ت�ساعده   ،
ث��ال��ث��ًا ؛ على  امل��خ��ت��ل��ف ع��ن��ه،  الآخ�����ر 
باملجتمع  والحتكاك  الندماج  املبتعث  
املحلي،  يف بلد البتعاث من خال خلق 
عاقات ح�سنة، مع من حوله  من زماء 
واجل���ريان،   ال�سكن  ورف��ق��اء  ال��درا���س��ة، 
ر�سيده  اإىل  ي�سيف  �سوف  با�سك  هذا 

املراكم من اخلربات والتجارب.  

ترى  وأيــن  طموحك  ــو   ه مــا 
نفسك بعد إكمالك للدكتوراه؟ 
رد  كيفية  هو   ، الآن  اأحمله  ال��ذي  الهم 
اجلميل لهذا الوطن املعطاء،  فطموحي 

ه���و ن��ق��ل جت��رب��ت��ي يف ال��درا���س��ة  
اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة  ب��اجل��ام��ع��ات 
بامل�ساهمة   - الغالية  جامعتنا 

مع الزماء يف الق�سم -  يف 
الرتقاء بق�سم القانون،  من 
للمعرفة  ناقل  ق�سم  جمرد 
ق�سم  اإىل    ، ال��ق��ان��ون��ي��ة 
حمامن  �سناعة  على  قادر 
موؤهلن ل�سوق العمل، وذلك 

الركيز  زي����ادة  خ���ال  م��ن 
عند  املهاري  اجلانب  على 

ال��ق��ان��ون، و من  ط���اب 
الأف������ك������ار ال��ت��ي 

لنقلها،   ا�سعى 
اله����ت����م����ام 
ب���ال���ربام���ج 
امل����وؤه����ل����ة 

ما  اأو  القانونين،   �سبه  للم�ساعدين 
 paralegal  ي�سمى يف اللغة الإجنليزية
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 كلمة تختم بها هذا الحوار؟ 
اللقاء،  اآفاق على هذا  اأ�سكركم يف �سحيفة 

واأ�ساأل اهلل لكم التوفيق وال�سداد.

عائشة الكبيبي 

بالرغم من اأن ال�سنة املن�سرمة تعد 
عاي�سها  التي  ال�سنوات  اأ�سعب  من 
املبتعثون  تبعاتها  وعانى من  الب�سر، 
الأح��داث  ملواجهة  ا�سطروا  الذين 
احلا�سلة يف العامل بعيًدا عن الوطن 
املبتعثه  اأن  اإل  والأ�سدقاء،  والأه��ل 
يف  وال��دك��ت��وراه  املاج�ستري  لدرا�سة 
بجامعة  العامة  العاقات  تخ�س�س 
جورج تاون، واملعيدة �سابقا بجامعة 
البقمي  الأ�ستاذة جنوى  امللك خالد 
توؤكد اأن جتربتها يف البتعاث بال�سنة 
ال�سنوات  اأجمل  من  كانت  املا�سية  
ال��ت��ي ع��اي�����س��ت��ه��ا ع��ل��ى ال���رغ���م من 

�سعوبتها. 

الجانب المشرق 
)اآف����اق(:  اإىل  حديثها  يف  وق��ال��ت 
النف�سية  ال�سغوطات  م��ن  بالرغم 
والقلق والعوائق التي مررت بها،  اإل 
اأنني كانت اأنظر اإىل اجلانب امل�سرق 

والعوائد التي �ساأجنيها. 
وك�سفت اأن املبتعث ير بالكثري 
من ال�سغوطات النف�سية والدرا�سية، 
مكنتهم  ال���ت���ي  الأم�������ور  م���ن  واأن 
اأزمة  خال  ال�سمود  من  كمبتعثن 
مع  التوا�سل  ه��ي  ك��ورون��ا،  جائحة 
تطبيقات  ع��رب  والأ���س��دق��اء  الأه���ل 
التي  الثمينة  الت�سال، وال�سداقات 

األستاذة نجوى البقمي: 
التبادل الثقافي أفضل ما حققته المملكة من االبتعاث 

تعد اأحد اأكرب عوامل امل�ساعدة على 
الوالدين  العقبة، ودعم  تخطي هذه 

غري املحدود. 

أمر إخالء 
وحول اأ�سعب املواقف التي عاي�ستها 
ك��م��ب��ت��ع��ث��ه خ����ال ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 
ق��ال��ت: ك��ان ال��ت��ح��دي الأك���رب ال��ذي 
اأمر  هو  املرحلة  هذه  خال  واجهته 
املتحدة  بالوليات  الطاب  اإخ��اء 
ع�سنا  ح��ي��ث   .2020 ع���ام  ب�سيف 
ما  توتر عايل جدا  جميعا كمبتعثن 
والقرار  اجلامعة  ق��رار  انتظار  بن 
ويف  الأمريكية.  للحكومة  النهائي 
ال�سعودية  ال�سفارة  �سارعت  حينها 
م�����س��ك��ورة ب��ال��ت��وا���س��ل م��ع ال��ط��اب 
الرغم من �سعوبة  وتهدئتهم. وعلى 
ال�سحي  للحجر  بالإ�سافة  الغربة 
وجود  فكرة  من  التعاي�س  و�سعوبة 
هذا الوباء العاملي اإل اأن هذا القرار 
التي  املواقف  اأ�سعب  ك��ان  املفاجئ 

مررت بها. 

التعليم التفاعلي 
وك�سفت عن رغبتها يف نقل جتربتها 
خ��ال  اكت�سبتها  ال��ت��ي  التعليمية 
قالت:  حيث  طالباتها  اإىل  البتعاث 
ل اأ�ستطيع اأن اأخفي حما�سي ورغبتي 
والفوائد  الإيجابية  التجربة  نقل  يف 
الدرا�سة  ف�سول  اإىل  تعلمتها  التي 

عملية  وت��ط��وي��ر  خ��ال��د  ج��ام��ع��ة  يف 
التعلم لدى الطلبة، وما اأرغب بنقله 
حتديدا  هو التعليم التفاعلي املعتمد 
والطالبات  ال��ط��اب  مناق�سة  على 
التعليمية  العملية  يف  واإ���س��راك��ه��م 
ب�����س��ك��ل ك��ب��ري وال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��م��ل��ي، 
واأ�سافت: طالباتنا يتميزن مب�ستوى 
عايل من املعرفة والطاع والرغبة 
ق�سم  اإدارة  اأن  ك��م��ا  ال��ت��ع��ل��م.  يف 
التطوير،  يف  الرغبة  لديها  الإع��ام 
لطابنا  مفيد  هو  ملا  دائما  و�سباقة 
الطاب  تدريب  يف  ولنا  وطالباتنا 

الدويل  خري مثال. 
الخوف من المجهول 

وردا على �سوؤالها عن املعوقات التي 
امل��ع��وق��ات  ق��ال��ت:  املبتعثن  ت��واج��ه 
ك��ث��رية ول��ك��ن ال��ع��وائ��د اأك���رب وه��ذا 
من  اأك��رث  بالنتائج  نفكر  يجعلنا  ما 
مراحل  اأن  اإىل  بالإ�سافة  العوائق، 
من  واخل���وف  اليقن  وع���دم  ال�سك 
الكثري  ي���وؤرق  م��ا  اأك��رث  ه��و  املجهول 
يحتاجون  ول��ذل��ك  امل��ب��ت��ع��ث��ن،  م��ن 
ك��اأ���س��خ��ا���س م��غ��رب��ن م�����س��وؤول��ن 
ي�سعوا  اأن  م�ستقبلهم  �سناعة  عن 
يتذكروا  واأن  اأم��ام��ه��م.  اأه��داف��ه��م 
تنتظر  منظومة  م��ن  ج���زء  ب��اأن��ه��م 
التعليم  م�سرية  ليكملوا  ع��ودت��ه��م 

باململكة. 

التبادل الثقافي 

الثقايف  التبادل  اأن  البقمي  وك�سفت 
حققتها  التي  النتائج  اأف�سل  اأح��د 
ال�سعودية من خال  العربية  اململكة 
ب��رام��ج الب��ت��ع��اث وال���س��ت��ق��ط��اب. 
موؤكدة اأن اململكة لديها ثقافة مميزة 

ت�ستحق اأن ُتن�سر للعامل اأجمع. 
املبتعث  ي�سبح  عندما  وقالت: 
لتقبل  والقلب وم�ستعد  العقل  منفتح 
الختاف مع املحافظة على اأ�سالته 
ما  اأف�سل  ه��و  والدينية  ال�سعودية 

يكن تقديه للوطن ولأنف�سنا. 
واأكدت اأنه يكننا ال�ستفادة من 
فكرة املزج الثقايف يف نواحي عديدة 
والنفتاح  التعليم،   اأهمها يف جمال 
ثقافة  اإب��راز  خ��ال  من  العامل  على 

اململكة العربية ال�سعودية املتنوعة. 
اأن  اأع��ت��ق��د  واأردف�������ت ق��ائ��ل��ة: 
ال�سحيح  امل�سار  يف  ت�سري  اململكة 
ب��خ��ط��ى ح��ث��ي��ث��ة ل��ا���س��ت��ف��ادة من 
العديد  تطوير  يف  العاملية  اخل��ربات 
م��ن امل�����س��اري��ع الق��ت�����س��ادي��ة حتت 
وم��ن   .2030 اململكة  روؤي����ة  مظلة 
التعليم  مب��ج��ال  اهتمامها  منطلق 
فاإنها تطمع ل�ستغال هذا املزج يف 
جمال التعليم، عن طريق ا�ستقطاب 
اخلربات العاملية وحماولة )�سعودة( 

-اإن جاز القول- هذه التجارب. 

االستعداد المبكر لالبتعاث 
ي��ن��وي  م���ن  ل��ك��ل  ن�سيحة  وق���دم���ت 

يريدون  من  قالت:  حيث  البتعاث 
ي�سعوا  اأن  عليهم  ف���اإن  الب��ت��ع��اث 
اأعينهم، فامل�ستتات  اأهدافهم ن�سب 
كثرية، ويحدث اأن ي�سهو الإن�سان عن 
هدفه الذي ي�سعى اإليه، لكن الركيز 
على الهدف مع العمل على خطوات 
اإىل الهدف  للو�سول  �سغرية ت�ساعد 
ي�ساعد  اأن  يكن  م��ا  وه��و  الأك����رب، 
وال�ستعداد  الركيز،  على  املبتعثن 
خال  م��ن  اأي�����س��ا  لابتعاث  املبكر 

الطاع يعد اأمر مهم جدًا. 

تطلعات المستقبل 
ك�سفت  للم�ستقبل،  تطلعاتها  وح��ول 
اأنها تتطلع لتكون اإحدى امل�ساركات يف 
اإن�ساء اجليل القادم من الإعاميات 
الأه���داف  �سعيد  على  ال�سعوديات 
م�ستوى  لرفع  تطمح  كما  التعليمية، 
والعاقات  الإع��ام  باأهمية  الوعي 
العامة، موؤكدة اأن الإعام مل ي�ستغل 
تعود  ال��ت��ي  ال�سحيحة  بالطريقة 
بالنفع على املجتمع، كما ك�سفت عن 
التطوع  يف  الدائمة  ورغبتها  حلمها 
اليوني�سف  منظمة  لدى  كم�ست�سارة 

للطفولة. 

تميز صحيفة آفاق 
تقدمها  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ود  واأ����س���ادت 
���س��ح��ي��ف��ة اآف�������اق، ب���ق���ي���ادة ط��اب 
اإ�سراف  وحت��ت  الإع���ام،  وطالبات 

بق�سم  ال��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة  اأع�����س��اء 
جهود  بذلوا  اأنهم  موؤكدة  الإع��ام، 
واأن  ال�سحيفة،  اإدارة  يف  ج��ب��ارة 
لتميز  انعكا�س  يعد  ال�سحيفة  متيز 

العاملن بها. 

شكرا أمي الغالية 
واختتمت حديثها قائلة: �سكًرا لأمي 
الغالية التي تازمني دعواتها يف كل 
وقت. وزمياتي العزيزات وطالباتي 
بجامعة  الت�سال  و  الع��ام  بق�سم 
م�ستمر  ب�سكل  اأت��اب��ع  خ��ال��د.  امل��ل��ك 
وهو  تخرجهن  بعد  طالباتنا  تقدم 
فخورة  ويجعلني  ال�سدر،  يثلج  اأمر 
العمل  ب��ك��وين ج���زء م��ن م��ن��ظ��وم��ة 

الرائعة. 
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القراءة
تفتح لك باب 

كل علم

خريجون

محمد الجائزي

والت�سال  العام  ق�سم  خريج  اأكد 
ب�سحيفة  وال�سحفي  ب��اجل��ام��ع��ة، 
اأه��م��ي��ة  زاي����د   اآل  في�سل  ال��وط��ن 
التخرج  قبل  التخ�س�س  ممار�سة 
الإع�������ام  وخ����ا�����س����ة  يف جم������ال 
والت�سال، وقال رغبة اأهله  اأجربته  
ميوله   ولكن  للهند�سة،  اأول  الدخول 
و�سغفه دفعه لدرا�سة الإعام ، جاء 

ذلك يف حواره التايل مع )اآفاق(. 

كــيــف كــانــت بــدايــتــك في 
الدراسة الجامعية؟ 

البداية يف نظري هي نقطة حتول؛ 
احل��ي��اة  ع��ل��ى  م��ق��ب��ل  ����س���اب  لأي 
اجلامعية، لأنها تعتمد على اختيار 
املنا�سب  والن��ت��ق��اء  التخ�س�س، 
واأف���ك���اره،  ه��واي��ات��ه،   ينا�سب  مل��ا 
اأُوفق  مل  اأنني  واحلقيقة  وقدراته، 
املنا�سب يل  التخ�س�س  اختيار  يف 
البداية  �سكلت  ولذلك  البداية،  يف 
ا�ستفد  كبريًا؛  حتدًيا  يل  بالن�سبة 
منه، وانعك�س علي يف بقية دار�ستي 

اجلامعية.  

الــدراســة  صعوبات  ماهي 
من  عــام  بشكل  الجامعية 

منظورك؟ 
ال�����س��ع��وب��ات وال��ت��ح��دي��ات ه��ي من 
، وعندما  بنف�سه  ال�سخ�س  ي�سنعها 

الخريج فيصل آل زايد:  
تركت رغبة أهلي في دراسة الهندسة ودفعني ميولي ألكون إعالميًا

والقوة،  بال�سرب  الإن�سان  يتلقاها 
اليه،  ي�سبوا  وم��ا  مبتغاه،  �سيحقق 
م�سرك  هم  ال�سعوبات  تكون  فقد 
تختلف  وقد  اجلامعة،  طاب  لكافة 
يبقى  ولكن  اآخ��ر،  اىل  �سخ�س  من 
لل�سعاب  احللول  اإيجاد  على  القادر 

والعرثات هو ال�سخ�س املتميز. 

قبلت أواًل في كلية الهندسة 
لماذا؟  لــالعــالم  حولت  ثــم 
تخصص  ــي  ف ــت  رأيـ ومـــاذا 

االعالم؟ 
لأن��ه��ا  ال��ه��ن��د���س��ة  كلية  يف  ق��دم��ت 
كانت رغبت اأ�سرتي، ولكن قدراتي 
هذا  مع  متفقه  تكن  مل  ومهاراتي 
تقديراتي  اأن  رغ��م  التخ�س�س، 
كانت فيه جيدة، وبعد مرور ال�سنة 
التح�سريية، اأدركت اأنني ل اأتاءم 
عن  فبحثت  التخ�س�س،   هذا  مع 
�سغفي  م���ع  امل���ائ���م  ال��ت��خ�����س�����س 
الإع��ام،  اىل  واجتهت  وق��درات��ي، 
اأق��ول  كنت  ال��ذي  التخ�س�س  فهو 
عنه دائ���م���ًا،  ي��اأخ��ذ م��ن ك��ل بحر 
قطرة، لأن الإعامي يدر�س مبادئ 
يدر�س  فهو  التخ�س�سات،   جميع 
والنقد  والأدب  الإ�سامية  الثقافة 
وال��ري��ا���س��ي��ات  والق��ت�����س��اد وعلم 
كنت  اأن��ن��ي  كما  وغ��ريه��ا،  النف�س 
الإعام،  مواد  بجميع  جدَا  �سغوفًا 

وهذا ما جعلني اأحبه اأكرث . 

نــادي  لرئيس  نائبًا  عملت 
العالقات واالعالم بالجامعة، 
التجربة؟  هذه  كانت  كيف 

وماذا استفدت منها ؟ 
باملعرفة  وغنية  ثرية  جتربة  كانت 
لرئي�س  ن��ائ��ب  وع��م��ل��ي  وال��ت��ط��ب��ي��ق، 
والتطبيق،  التعلم  اأكد مبداأ  النادي، 
الإداري��ة،  لل�سوؤون  تعلمي  فاكت�سبت 
وط���ري���ق���ة ال���ت���ع���ام���ل م����ن الأم������ور 
الر�سمية،  والأوراق املهمة، وقد نظم 
عملت  التي  الفرة  خ��ال  بالنادي 
بها، العديد من الدورات والندوات، 

التي عادت علي بالنفع. 
معرفتي  م��ن��ه��ا،  كماا�ستفدت 
ال��ن��ادي،  يف  وامل��ت��اب��ع��ة  بالتن�سيق 
وزاد   ، الكثري  األهمني  ال��ذي  الأم��ر 
يف  واأعانني  ل��دي،   والإدراك  الفهم 
تطبيق ما كنا نتعلمه داخل القاعات 

واملحا�سرات. 

قبيل تخرجك كنت تعمل في 
كيف  إعالمية،  جهات  عدة 
وماهي  بها؟  العمل  رأيــت 

القيمة التي أضافتها لك؟ 
مم���ار����س���ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي يف 
التخرج،  قبل  ج���دًا   مهم  الإع���ام 
قدًيا،   اململكة  يف  الإعامين  لأن 
ب��داأوا  ممار�سن،  ���س��واء  يكونوا  مل 
اأ�سماء لمعة يف  باملمار�سة، وحققوا 
فنحن  ال��ي��وم  اأم��ا   ، الإع���ام  �سماء 
ومهنًيا  اأكاديًيا  التاأهل  على  نقدر 

التخرج  ق��ب��ل  فعملي  ب��امل��م��ار���س��ة،  
كان اإ�سافة  كبرية،  فعندما متار�س 
ال��ع��م��ل م��ع اأك����رث م��ن ج��ه��ة،  حتى 
ول��و ك��ان ب��دون مقابل م��ادي، يكون 
مردوده على مهنتيك كبري، وي�سيف 

لك املمار�سة امليدانية املطلوبة. 

بين  الفرق  ما  ؛  من منظورك 
اإلعالم و التخصصات األخرى؟ 
كدح  اىل  يحتاج  الإع��ام  اأن  الفرق 
من  الإن�سان  يتمكن  فلن  ومثابرة، 
يكن  م��ا مل  الإع�����ام،  الإب�����داع يف 
ومتفرغًا  وا�سع،  ب�سكل  عليه  مطلعًا 
الأخ����رى،   التخ�س�سات  اأم���ا  ل���ه، 
فباإمكان الإن�سان، اأن يتميز اأكادييًا 
يف التخ�س�س، ويعمل يف ذات الوقت 

يف مهنة اأخرى.  

اإلعالم   قسم  في  رأيــك  ما 
بجامعة الملك خالد؟ 

بكوكبه  حتظى  خالد  امللك  جامعة 
 ، املتمكنن  الأ���س��ات��ذة  م��ن  عظيمة 
اأفرع  بع�س  الطالب يف  يحتاج  ولكن 
املقررات اىل تطبيق مهني ، فمبادئ 
الإعام حتتاج اىل تطبيق كي تر�سخ 
تعد اجلامعة   الأذه��ان، مع ذلك  يف 

من اجلامعات املتميز باأ�ساتذتها. 

للطالب  نصيحتك  مــاهــي 
الجامعي؟ 

اجلامعي  للطالب  ن�سيحتان  ل��دي 

هما: 
قبل  ���س��غ��ف��ك  ع���ن  اأب���ح���ث  الأوىل: 
اإخ���ت���ي���ار ال��ت��خ�����س�����س،  واأع�����رف 
م���ه���ارات���ك  وم��ي��ول��ك ف��ب��ه، حتقق 
اأول  تريد  مب��ا  ومعرفتك  ال��ن��ج��اح، 

خطوة اىل �سلم النجاح . 
ب��ق��درات��ك،  ت�ستهن  ل  ث��ان��ًي��ا: 

وج��ع��ل ل��ك ه���دف وا���س��ح، من 
باجلامعة  التحاقك  خ��ال 
ف������اأن������ت  ت����ر�����س����م خ��ط��ة 

�ستكمل  الذي  م�ستقبلك، 
بقية حياتك فيه. 

تــرى نفسك  مــاذا 
مستقبال؟ 

حيث  نف�سي  اأرى 
اأن  يل  اهلل  ق���در 

الطموح  اأكون، 
ك��������ب��������ري، 

والنظرة 

بعيده، ولكني ا�ستعن باهلل �سبحانه 
ف��ه��و امل���وف���ق وال����ه����ادي، وال��ه��دف 
الأ�سمى يل يف احلياة، هو اأن اأو�سل 
اأف��ارق  واأن  للمجتمع،  نافعة  ر�سالة 
احل���ي���اة، واأن����ا را���س��ي ع��ن ك��ل ما 

قدمت.
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حب األدب يولد طبيبًا شاعرًا 

الموهوب بدر أبو عصيدة :
لدي مجموعة  كتابية وشعرية ولم أفكر بالتأليف حاليًا

سعيد آل يعلي 

ك��ان��ت جل�سة ح��واري��ة غ��ري ع��ادي��ة، 
ت��ف��ردت  يف اجل��م��ع بن  م��ع موهبة 
النا�س  من  كثري  يح�سبهما  اأمرين،  
وال�سعر  ال��ن��رث  كتابة  متناق�سن، 
الف�سيح والنبطي  يف باكورة �سباه، 
والدرا�سة الطبية  يف عنفوان �سبابه، 
اأنه بدر �سعد اأبو ع�سيدة ال�سهراين، 
باجلامعة   واجل���راح���ة  ط��ب  ط��ال��ب 
ح�ساد  فلنتابع  العا�سر،   امل�ستوى 

هذه اجلل�سة.  

حدثنا عن بداياتك؟
دخويل  قبل   اأدب��ي��ة  ميول  يل  كانت 
اأح���ب م��واد  اإيل اجل��ام��ع��ة، ف��ك��ن��ُت 
وخ�سو�سًا  عموًما،  العربية  اللغة 
فبداأت  والإن�����س��اء،   والتعبري  الأدب 
املتو�سطة،  املرحلة  يف  نف�سي  تطوير 
من خال تكراري لقراءة الق�س�س 
الف�سيح  باأنواعه  وال�سعر  الأدب��ي��ة 

والنبطي . 

متى بدأت الكتابة النثرية؟

ال�ساد�سة  يف  مبكرًا  الكتابة  ب��داأت 
عن  تعبريًا  وذل��ك  العمر؛  من  ع�سر 
ذلك  و�سقلت   ، واأحامي  م�ساعري 

من خال القراءة املكثفة . 
فماذا عن الشعر؟ 

الكتابة  ب��ع��د  لح��ق��ًا  ال�سعر  كتبت 
ال���ن���رثي���ة، وك���ان���ت ب���داي���ات���ي  فيه 
�سعيفة، كغريي من املبتدئن، ولكن 
من  متكنت  اجلامعة  اإيل  ب��دخ��ويل 

اإجادته. 

هل فكرت في التأليف؟
مل اأفكر يف التاأليف حاليًا، ولكن لدي 

جمموعة كتابية و�سعرية. 

تكتب  وأنـــت  تقتدي   بمن 
الشعر ؟ 

قدوتي يف ال�سعر الف�سيح  ُزهري بن 
ال�سعراء  واأم��ري  واملتنبي  �سلمى  اأبي 
�سعد  ال�سعبي  وال�سعر  �سوقي،  اأحمد 

بن جدلن وم�ساعد الر�سيدي. 

عائقًا  ميولك  شكلت  هــل 
لدراستك للطب ؟ 

حبي لل�سعر و ميويل الأدبية ، مل تك 
عائًقا  يل يف درا�سة الطب. 

بين  العالقة  في  تقول  ماذا 
الطب والشعر ؟ 

 اإن ترتيب الوقت عامل مهم لإجناز 
�سعًرا  والكتابة   الأ�سياء،  الكثري من 
و  يل،  متنّف�س  مبثابة  كانت  ون��رًثا؛  
اآفاقًا كثرية، جعلتني  فتح يل  الطب 
اأت��ف��ك��ر يف ع��ظ��ي��م ات���ق���ان اخل��ال��ق 
ل  راب��ًط��ا  ذل��ك  اأن  واأعتقد  خللقه، 
ميويل  اأن  لعتقادي  اإهماله،  يكن 
اآلء  يف  التفّكر  يف  تركّز  الكتابية،  
من  اأرى  وف��ي��م��ا  واأق�������داره،   اهلل،  
درو����س،  وع��رب ج��ادت بها احلياة، 
وكذلك فاإن الطب دليل ملمو�س على 

عظمة اهلل واإعجازه يف خلقه. 

أعطنا نموذج من شعرك ؟ 

راضي بـالوقت واقعه وسرابه 
والغرام العذب يوم انه تكدر 

والسؤال اللي ما نلقى له إجابه  
والجواب اللي مع السيل المحدر 

صاحبي : مليت من قيد الرتابه 
عارف قدري وأنا رجل مقدر  

ال تحسب إني عديم من الكآبه 
كل واحدٍ، فيه شيٍء ما يصدر  

األلم يضفي على عمري ثيابه 
ال تظن إني عن الدنيا مخدر 

 ما خذيت من الحبيب إال غيابه 
وما خذيت من الحياه إال المقدر
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فضاءاتفضاءات

إبراهيم الزين 

من الثامنة �سباحًا حتى التا�سعة م�ساًء 
هي اأطول مدة ق�ساها مبكتبه ؛ الدكتور 
العام على فرع  امل�سرف  ال�سهري  اأحمد 
)اإن  وق���ال  ع�����س��ري،  بتهامة  اجل��ام��ع��ة  
وقت  م��ن  ج���زءًا  ينتزع  �سديق  املكتب 
خدمة  يف  لي�ساعدك  وعائلتك،   ذاتك، 
الآخ��ري��ن(، ج��اء ذل��ك  خ��ال احل��وار 

الذي اأجرته معه  �سحيفة اآفاق. 

 من هو الدكتور أحمد عاطف 
الشهري؟  

وبقيادته،  وبوطنه  بدينه  يعتز  مواطن 
من  وجمتمعه،  وطنه  خدمة  له  اأتيحت 
فرع  على  ع��ام��ًا  م�سرفًا  تكليفه  خ��ال 
ب��ت��ه��ام��ة ع�سري،  امل��ل��ك خ��ال��د  ج��ام��ع��ة 
عملي  اأم����ار�����س  ل���ذل���ك  وب���الإ����س���اف���ة 
الأكاديي اأ�ستاذًا م�ساركًا، يف تخ�س�س 
املناهج وطرق تدري�س اللغة الإجنليزية 

بكلية الربية. 

كيف تصف عالقتك بالمكتب؟ 
عاقتي باملكتب عاقة ود و�سفاء،  ت�ستحوذ 

على الن�سيب الأكرب من مهام يومي. 

تقوم  التي  المهام   هي   ما 
بها من خالل العمل بالمكتب؟  
بامل�سرف  املنوطة  املهام  جميع  اأمار�س 
ال���ع���ام ع��ل��ى ال���ف���رع ، وه����ي م��ت��ع��ددة 
ومت�سعبة وت�سمل املهام الإدارية واملالية 

والفنية والأكاديية. 

ما هو أول عمل تقوم به عند 
دخولك للمكتب؟  

ف��ت��ح ج��ه��از احل��ا���س��ب واإجن�����از جميع 
امل��ع��ام��ات  امل��ع��ام��ات ، يف ���س��ن��دوق 
ال��واردة يف نظام )اإجن��از( ولن تكتمل 
متعة فنجان القهوة اإل بعد يكون �سندوق 

الوارد خاليًا متامًا من املعامات. 

ما هي المناصب التي توليتها  
هذا  إلى  وصولت  حتى  سابًقا 

المكتب؟  
عملت عميدًا ملعهد اللغة الجنليزية يف 
عبدالعزيز،  ب��ن  مقرن  الأم���ري  جامعة 
الربامج  على  العام  للم�سرف  وم�ساعدًا 
امل�����س��رك��ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ���ال���د،  ثم 
م�ساعدًا للم�سرف العام على فرع جامعة 
م�سرفًا عامُا  والآن   ، بتهامة  املك خالد 

الدكتور أحمد الشهري:  
المكتب صديق ينتزع جزءًا من وقت ذاتك  ليساعدك في خدمة اآلخرين

على فرع جامعة املك خالد بتهامة. 

التي  القرارات  أهم   هي  ما 
اتخذتها من هذا المكتب؟  

جميع القرارات مهمة واإن مل تكن مهمة 
اأن��ه��ا  اإل   ، ق���رار  ك�ساحب  ن��ظ��ري  يف 
القرار،   ه��ذا  ي�سه  من  تهم  بالتاأكيد 
�سرفُا  اأو  تكليفُا  اأو  نقًا  اأك���ان  ���س��واء 

مل�ستحق مايل اأو ت�سكيُا للجنة. 

به  تحتفظ  شيء  أهم  هو  ما 
في مكتبك، ويعني لك كثيرًا؟  
ك��ل م��ا اح��ت��ف��ظ ب��ه وم���ا يهمني ه��و يف 
التي تكون معي  )�سحابتي اللكرونية( 

يف حلي وترحايل. 

تحرص  التي  األشياء   هي  ما 
على توفرا في المكتب؟  

ولعل  العمل،  اإجن��از  يف  ي�ساعد  ما  كل 
والهاتف  الآيل،   احلا�سب  جهاز  اأهمها 

والطابعة والورق والأقام واملفكرات. 

ما هو أطول مدة قضيتها في 
المكتب ؟ولماذا ؟  

اإىل  ال��دوام  اأط��ول مدة كانت من بداية 
�ساة الع�ساء،  حيث كان هناك مناق�سة 
ال��دوام،   نهاية  بعد  عن  دكتوراه  ر�سالة 
وا�ستمرت اإىل وقت الع�سر، ثم اجتماع 
�ساة  اإىل  بعد  ع��ن  اللجان  اإح���دى  يف 
ماج�ستري  ر�سالة  مناق�سة  ثم   ، املغرب 

عن بعد ا�ستمرت اإىل �ساة الع�ساء. 

زارتك  التي  الشخصيات  أبرز  ما 
في المكتب؟  

من  ع��دد  ب��زي��ارات  مكتبي  يف  ت�سرفت 
املواطنن والوجهاء والأعيان،  وم�سوؤويل 
الدوائر احلكومية من جميع حمافظات 
اأبرز  ومن  خارجها،  ومن  ع�سري  تهامة 
تلك ال�سخ�سيات معايل ال�سيخ الدكتور 
كبار  هيئة  ع�سو  خ��ن��ن  ب��ن  ع��ب��داهلل 
العلماء، ومعايل رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ 
ال�سلمي،  اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكتور 
زيارة   12 للفرع  زياراته  جتاوزت  الذي 
و�سعادة  و���س��ع��ادة حم��اف��ظ حم��اي��ل،    ،
اجلامعة،  وكيل  و�سعادة  بارق،  حمافظ 
و�سعادة وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية 
اجلامعة  وكيل  و�سعادة  والأك��ادي��ي��ة،  
وع��دد   ، واجل���ودة  الأك��ادي��ي  للتطوير 
والعمادات  اجلامعة  كليات  عمداء  من 

امل�ساندة. 

العمل  فريق  يتكون  ممن 
التابع لمكتبك؟  

ال��ع��م��ل يف ال��ف��رع ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ت��ع��اون 
والتكاتف واملبادرة،  وكل من زار الفرع 
بروح  العمل  غلبة  جلي  ب�سكل  ياحظ 
الفرع،  من�سوبي  جميع  على  ال��ف��ري��ق، 

فكلنا يف الفرع فريق عمل واحد. 

فيمن   تفضلها   صفات  ثــالث 
يعملون إلى جانبك؟  

ال�سدق، والجناز، والدقة وال�سرعة يف 
الجناز. 

التي  اإلنـــجـــازات  ــم  أهـ مــا 
العمل  فريق  مــع  حققتها 

بمكتبك؟  
ولي�س  للفريق  دائ��م��ا  الجن����از  ي��ع��زى 
لاأ�سخا�س، فعلى �سعيد البنى التحتية 
امل�ستاأجرة،  املباين  من  الفرع  تخل�س 
بدعم ومتابعة من اإدارة اجلامعة العليا، 

حكومية  م��ب��ان  اإىل  الكليات  وانتقلت 
وال�سبكات،  امل��ع��ام��ل  ب��اأح��دث  جم��ه��زة 
ت��ق��دم خ��دم��ات��ه��ا لأك���رث م����ن10  اآلف 
من  اأك��رث  يف  ينتظمون  وطالبة،  طالب 
كما  اأك��ادي��ي��ا،  ق�سما  وع�سرين  واح��د 
عمل الفرع ممثًا يف اإداراته الفنية على 
حت�سن البيئة الأكاديية داخل الكليات 
جماليات  اإ�سافة  خال  من  وخارجها، 
وحت�سن  ريا�سية،  وم��راف��ق  للمواقع، 
املحيطة.  البيئة  وت�سجري  امل���داخ���ل، 
واملالية  الإداري��ة  الوحدات  اأجنزت  كما 
بكل  بها،  املنوطة  املهام  جميع  بالفرع 
العامل  عاناه  ما  رغ��م  واق��ت��دار،  كفاءة 
العام  يف  كورونا  وب��اء  تبعات  من  اأجمع 

املن�سرم. 

من  لتحقيقه   تسعى  الذي  ما 
خالل عملك في هذا المكتب؟ 
وموظفي  مبن�سوبي  تليق  خدمة  تقدمي 

وطاب الفرع واملجتمع.

هل  بالمكتب  عملك  خالل  من 
طموحك  مــن  ــيء  ش حققت 

على المستوى الشخصي؟ 
 ، الطموحات  هذه  اأه��م  اأح��د  لعل  نعم. 
الوطن  هذا  خلدمة  الفر�سة  اإتاحة  هو 
ال��غ��ايل ، م��ن خ���ال الإ����س���راف على 
كليات  وه��ي   ، واملعرفة  العلم  م��ن��ارات 
اخل��دم��ي��ة  الإدارات  وت��وج��ي��ه  ال���ف���رع 
والفنية ، بتقدمي اأق�سى طاقاتها لتوفري 
بيئة اأكاديية جاذبة ، ت�ساعد يف اإعداد 
ومت�سربًا  واملعرفة،   بالعلم  مت�سلح  جيل 
يف  وم�ساهمًا  والن��ت��م��اء،  ال���ولء  لقيم 
مقدراته  على  وحمافظًا  وط��ن��ه،   بناء 

ومكت�سباته. 

بها  تؤمن  ــة   ــ إداري قــاعــدة 
ــهــا في  ــعــمــل مـــن خــالل وت

مكتبك؟  
دع الأفعال تتحدث، اأو كمال يقال باللغة 
 Actions speak louder الجنليزية 

. than words

تحسن  الذي  المشروب  هو  ما 
به مزاجك داخل المكتب؟  

ال�ساي والقهوة 

خالل  يعجبك  شــيء  أكثر  ما 
عملك داخل المكتب؟  

مكتبي  امل��راج��ع  يغادر  عندما  �سيئان: 
مبتهجًا م�سرورًا، وعندما يكون �سندوق 

املعامات الواردة خاليًا. 

هذا  مــن  كفى  تــقــول  متى 
العمل؟  

جديد  ل  اأن  اأ�سعر  عندما  حالتن:  يف 
اأ�سيفه، اأو عندما يتحقق حلم تهامة. 

الخاصة  لفلسفتك  ــا  ــًق وف
المكتب هو ؟ 

ذات��ك  وق��ت  م��ن  ج���زءًا  ينتزع  �سديق 
وع���ائ���ل���ت���ك،  ل��ي�����س��اع��دك يف خ��دم��ة 

الآخرين. 
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أكاديمياأكاديميا

الدكتور ياسر العسيري:  
عملي مدققًا لغويًا بصحيفة الوطن أهم مراحلي العملية 

عبداهلل قطيم 

قال الدكتور يا�سر ع�سريي ع�سو اأ�ستاذ 
اللتحاق  اإن  باجلامعة  العربية   اللغة 
بالأن�سطة الطابية له  تاأثريات اإيجابية 
تعزيز  اأب��رزه��ا  لعلى  ج��وان��ب  ع��دة  يف 
العمل اجلماعي والتطوعي لدى الطاب 
جميع  يف   الأمم  تطور  اإىل  ي��وؤدي  مما 
التايل  احل��وار  ؛ جاء ذلك يف  املجالت 

الذي اأجرته معه ) اآفاق (. 

حدثنا عن التحديات 
والصعوبات التي تواجه 

المبتعث للدراسات العليا؟ 
الإن�سان  مراحل  من  مرحلة  اأي  تخلو  ل 
على  توؤثر  قد  وحت��دي��ات،   �سعوبات  من 
م�سريته العلمية والعملية، ولكن بال�سرب 
التحديات  على  التغلب  ي�ستطيع  واملثابرة 
اخلا�سة؛  نظري  وجهة  من  والعقبات. 
اأ�سعب  من  كانت  اللغة  مرحلة  اأن  اأرى 
تعلم  لأن  العلمية،  م�سريتي  يف  املراحل 
التحديات  م��ن  يخلو  ل  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
الزمني  ال�سغط   اأقلها  لي�س  والعقبات، 
ق�سرية،  زمنية  بفرة  مقيد  فاملبتعث  ؛ 
غ��ال��ب��ًا ل ت��ت��ج��اوز ال�����س��ن��ة، وه���ي م��دة 
الثانية  ال��ل��غ��ة  لتعلم  ن�����س��ب��ي��ًا،  ق�����س��رية 
الآخ���ر؛  وال��ت��ح��دي  �سحيحة،  بطريقة 
لغتن  فتعلم  الدكتوراه،   مرحلة  يف  كان 
من  الإجنليزية،  جانب  اإىل  اإ�سافيتن 
متطلبات احل�سول على درجة الدكتوراه، 
واللغة  وفهمًا(  )ق��راءة  الفرن�سية  اللغة 
الفار�سية )املهارات الأربع(، اإ�سافة اإىل 
كتابة  قبل  املطلوبة  واملقررات  املتطلبات 
�ساعة   60 اإن��ه��اء  علي  فيجب   البحث، 
يل  معادلتها  متت  �ساعة   30 اإىل  اإ�سافة 

من مقررات املاج�ستري. 

ما مدي استفادتك من 
ق لغوي  عملك كمدقِّ

بصحيفة الوطن؟ 
ب�سحيفة  لغويًا  مدققًا  عملي  جتربة 
من  كانت  ال��وط��ن،  ك�سحيفة  مرموقة 
اأهم واأف�سل التجارب يف حياتي العملية، 
حيث ت�سنى يل التعرف عن كثب ، على 
واآل��ي��ة  ال�سحفية،  امل��م��ار���س��ات  اأب����رز 
التعامل مع اخلرب، بداية من �سياغته ، 
اأو  بثه  اإىل  وو�سوًل   ، وم��رورًا مبراجعته 

طباعته من قبل الفريق املخت�س. 

 بصفتك رائدًا سابًقا  
للجنة النشاط الطالبي؛ 

ماذا تقدم اللجنة  
للطالب؟ 

ل�سك اأن عملي رائدًا للن�ساط الطابي 
يف  ���س��اه��م  الإن�����س��ان��ي��ة،  ال��ع��ل��وم  بكلية 
احتياجات  على  الط���اع  م��ن  متكيني 
ومتطلبات الطاب عن قرب، اإىل جانب 
ال��ذي  اجلماعي،  العمل  م��ه��ارة  تعزيز 
جتلى بو�سوح يف امل�ساركة اجلماعية مع 
الفعاليات  وتنظيم  اإعداد  الطاب،  يف 

على م�ستوى الكلية اأو اجلامعة. 

كيف يمكن للطالب 
الوصول أو المشاركة في 

النشاطات الطالبية؟ 

امل�سوؤولن  مع  والتوا�سل  الو�سول  اأ�سبح 
اأي  من  اأ�سهل   ، الطابية  الأن�سطة  يف 
الأن�سطة  رواد  فمكاتب  م�سى،  وق��ت 
ع���ل���ى م�����س��ت��وى ال���ك���ل���ي���ات م��ف��ت��وح��ة، 
متوفرة،  الفعاليات  ع��ن  والإع���ان���ات 
وم�سوؤولو الن�ساط يتوا�سلون مع الطاب  

با�ستخدام الر�سائل الن�سية والوات�ساب 
وغريها ، من و�سائل التوا�سل احلديثة . 

تنعكس  التي   الفائدة  ماهي 
في  بمشاركته  الطالب  على 
تأثيرها  مدى  وما  األنشطة؟ 

على الطالب؟   
ل �سك اأن م�ساركة الطالب يف الأن�سطة 
من  عليه  اإي��ج��اب��ًا  تنعك�س  الطابية، 
للطالب عن  ف��ا غنى  ع��دة ج��وان��ب،  
الن���خ���راط يف الأن�����س��ط��ة ال��ط��اب��ي��ة 
اجلماعية ، التي تعزز العمل اجلماعي، 
وت�ساهم يف غر�س قيم العمل التطوعي، 
الأمم  تقدم  اإىل  يف�سي  ب��دوره  ال��ذي 
وعلى  املجالت  خمتلف  يف  وتطورها، 

جميع الأ�سعدة.

يجب  التي  الركائز  ماهي 
في  تنميتها  الطالب  على 
لكي  الجامعية،  المرحلة 

يتميز ويتفوق؟  
من وجهة نظري هناك ركائز ومقومات 
تنميتها  ال��ط��اب  ع��ل��ى  ينبغي  ك��ث��رية 
منها  ويتفوق؛  يتميز  لكي  وتطويرها،  
احلر�س  احل�سر؛  ل  املثال  �سبيل  على 
ع��ل��ى ح�����س��ور امل��ح��ا���س��رات، وت��دوي��ن 
ال�ستذكار  على  واحلر�س   ، املاحظات 
تر�سخ  حتى  دائ���م  ب�سكل  وامل��راج��ع��ة، 

املعلومات وتثبت يف الذاكرة... 

ماهي أهدافك بشكل 
عام؟  وباألخص في 
الجانب األكاديمي؟  

له،  ح��د  ل  والطموح  ك��ث��رية،  الأه���داف 
مليكي  خدمة  يف  اأُوف���ق  اأن  اأرج��و  ولكن 
توفري  ي��األ جهدًا يف  ال��ذي مل  ووطني،  
حتى  يل؛  وامل���ع���ن���وي  امل������ادي  ال���دع���م 
ال��دول  م�ساف  يف  اهلل-  -ب��ح��ول  ن��راه 

املتقدمة. 
يف  الإ�سهام  كذلك  الأه���داف  من 
خال  من  وبحثيًا،  علميًا  اجلامعة  رقي 
اإعداد واإجناز البحوث العلمية ون�سرها 
، يف جمات عاملية مرموقة ، حتى نرى 
اجلامعة يف م�ساف اجلامعات املتقدمة 

على م�ستوى العامل اإن �ساء اهلل. 

كلمة ختام  
اأ�سكر  اأن  اإل  ي�سعني  ل  اخل��ت��ام،  يف 
 ، بالدعوة  تف�سلت  التي  اآف��اق  �سحيفة 

واأتاحت يل فر�سة احلديث عن جتربتي 
اأ�سكر  كما  املتوا�سعة،  والعملية  العلمية 
ل��ه التوفيق يف  ال��ك��رمي واأرج���و  امل��ح��اِور 

حياته العلمية 
الباء  عنا  ورفع  اجلميع  اهلل  وفق 
ك��ل �سوء  م��ن  ب��ادن��ا  ، وحفظ  وال��وب��اء 

ومكروه . 

أساتذة

ياسر العسيري
املوؤهات العلمية :

العربية  ال��ل��غ��ة  يف  ب��ك��ال��وروي�����س   -
واآدابها بتقدير ممتاز مع مرتبة ال�سرف، 
دكتوراه   ، واللغويات  الآداب  ماج�ستري يف 
يف الفل�سفة تخ�س�س اللغويات بالإ�سافة، 
ق�سم  من  فرعي  دك��ت��وراه  تخ�س�س  اإىل 

درا�سات اكت�ساب اللغة الثانية .  
اللغة  ت��دري�����س  يف  عليا  ���س��ه��ادة   -

الإجنليزية كلغة ثانية/ اأجنبية. 
املنا�سب:

اإدارة  ع���ل���ى  ع���ام���ا  م�����س��رف��ا   -
اجلامعة  بوكالة  وال�سراكات  التفاقيات 

لاأعمال والقت�ساد املعريف . 
ق لغوي يف �سحيفة الوطن �سابًقا.  - ُمدقِّ
للناطقن  العربية  اللغة  اأ�ستاذ   -

�سابقًا.
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الماء 
مصدر للحياة وثروة وطنية لنا وألحفادنا..

فلنستخدمه بحكمة ودون إهدار

إعالن
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عبداهلل قطيم، 
رائد الشهري 

كبري  ب�سكل  الذكية  الهواتف  تتطور 
واأ�سبحنا  الأخ����رية؛  ال��ف��رة  خ��ال 
اأك��رث  ���س��يء،  ك��ل  يف  عليها  نعتمد 
اأي وق���ت م�����س��ى، ول��ك��ن ه��ذا  م���ن 
من  امل��زي��د  ه��ن��اك  اأن  ��ا  اأي�����سً يعني 
لذلك  بياناتنا؛  لخ���راق  الفر�س 
البيانات  حماية  اأوبو  �سركة  و�سعت 
جتربة  م��ق��دم��ة  يف  واخل�����س��و���س��ي��ة 
رينو  �سل�سلة  هواتف  يف  امل�ستخدم 
هواتف،  ث��اث  ت�سمنت  التي   ، ف��ور 
هي: رينو فور ، و رينو فور برو، ورينو 

فور برو فايف جي .  

ما  واأب����رز  اأوب���و  �سركت  ب��داي��ة 
تقدمه:  

كبرية،  جناحات  اأوب��و  �سركة  حتقق 
كفاءة  ذات  اأجهزة  من  تقدمه  مبا 
خمتلف  يف  هواتف  وبتقدمي  عالية، 
بالفئات  كبري  اهتمام  مع  الفئات، 
امل��ت��و���س��ط��ة ، ح��ي��ث ت��ق��دم اأح���دث 
التقنيات يف هذه الفئة، مع احلفاظ 
وال��ك��ف��اءة،  الت�سنيع  ج����ودة  ع��ل��ى 
كبرًيا  جناًحا  هواتفها  حققت  ولقد 
موا�سفاتها  بف�سل  الأ����س���واق،   يف 
زودت  ح��ي��ث  ال���ق���وي���ة،  وم��ي��زات��ه��ا 
ف��ور(  )ري��ن��و  �سل�سلة  ه��وات��ف  اأوب���و 

4 ميزات في هواتف أوبو
تعتمد على الذكاء االصطناعي لحماية خصوصيتك

سماعات جديدة من سامسونج حاجبة 
للضوضاء 

مب�ست�سعر ذكي جديد، معزز بالذكاء 
امليزات  بع�س  ليقدم  ال�سطناعي، 
امل�ستخدمن  ت�ساعد  التي  اجلديدة، 
وت�سغيل  خ�سو�سيتهم،  حماية  على 
وهي  الهاتف،  مل�س  دون  الإي���اءات 
حم���اول���ة ق��ام��ت ب��ه��ا اأوب�����و وف��ري��ق 
البحث والتطوير اخلا�س بها، جلعل 
ولتح�سن   ، ذك����اًء  اأك���رث  ال��ه��وات��ف 
ب�سكل  هواتفها  ا���س��ت��خ��دام  جت��رب��ة 

كبري . 
اأوبو  �سركة  اأن  بالذكر   اجلدير 
 ،2001 �سنة  ال�سن  يف  تاأ�س�ست 
ومت اإط���اق ال��ع��ام��ة ال��ت��ج��اري��ة يف 
ذل��ك  وم��ن��ذ   ،2004 ع���ام  ال�����س��وق 
ال�سن  من  التو�سع  يف  بداأت  الوقت 
اأن  اإىل  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  ب��اق��ي  واإىل 
اأكرب  رابع  يوليو 2016،  اأ�سبحت يف 
يف  وهي  العامل،  يف  للهواتف  م�سنع 
طريقها اإىل ك�سر املزيد من الأرقام 

القيا�سية بكل تاأكيد. 
امل���ي���زات اجل���دي���دة التي  اأه���م 
�سل�سة  يف  اأوب����و  ���س��رك��ة  ط��رح��ت��ه��ا  

هواتفها اجلديدة. 
م���ي���زة احل���م���اي���ة ال���ذك���ي���ة من 
احلماية  امليزة  هذه  تتيح  التج�س�س: 
عن  وت��ع��م��ل  خل�سو�سيتك،  ال��ت��ام��ة 
ط��ري��ق ال��ك��ام��ريا الأم��ام��ي��ة، وت��ق��وم 
لكت�ساف  ال���وج���وه؛  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ع��رف 
يتج�س�س  غ��ري��ب  �سخ�س  ي��وج��د  ه��ل 

اإ�سعار،  و�سلك  ف���اإذا  هاتفك،  على 
وجه  الأم��ام��ي��ة  ال��ك��ام��ريا  واكت�سفت 
اإىل  ي��ن��ظ��ر  ب��ج��ان��ب��ك  اآخ����ر  �سخ�س 
�سا�سة الهاتف،  �سيتم اإخفاء حمتوى 
الإ�سعار تلقائًيا حلماية خ�سو�سيتك. 

الإي��اءات  ت�سغيل  خا�سية 
دون مل�س الهاتف: تتيح هذه 

مع  التفاعل  لك  امليزة 
مل�س  دون  ال��ه��ات��ف 

الهاتف،  �سا�سة 
ح����ي����ث ت��ت��ي��ح 
الرد على  لك 
امل�����ك�����امل�����ات 

من  الهاتفية، 
خ��ال اإي���اءات 

مل�����س  دون  ال����ي����د، 
تكون  عندما  الهاتف، 

مت�سخة،  اأو  مبتلة  ي��داك 
التمرير  مثل؛  مهام،  اأداء  اأو 

التطبيقات  عرب  ولأ�سفل  لأعلى 
ال��ت��ع��ام��ل  م��ث��ل  اأو  ال�����س��ائ��ع��ة، 
م����ع؛ ي���وت���ي���وب، وف��ي�����س��ب��وك، 
عن  ت��وك،  وتيك  وان�ستغرام، 

طريق حركة اليد فقط . 
م���ي���زة ال���ت���ع���دي���ل ال���ذك���ي 
التعديل  ال�سا�سة: ميزة  لو�سعّية 
الذكي لو�سعّية ال�سا�سة، عندما 
يف  ووجهك  الهاتف  تدوير  يتم 
امل�ست�سعر  ي��ق��وم  واح����د،  وق���ت 

وت�����س��ت��م��ر ال�����س��م��اع��ات 5 ���س��اع��ات 
حجب  ميزة  تفعيل  عند  متوا�سلة 
تعطيل  عند  �ساعات  و8  ال�سو�ساء، 

ميزة حجب ال�سو�ساء. 

وخ���وارزم���ي���ة ال��������ذك��������ي 
ال���ت���ع���رف 
ع����ل����ى 

وجهك  اجتاه  بالك�سف عن  الو�سع،  
؛  حت��دي��د  يف  للم�ساعدة  وال��ه��ات��ف، 
هل تريد تدوير ال�سا�سة اأم ل. وهذه 
يف�سلون  للذين  مفيدة  �ستكون  ميزة 
ال�ستلقاء  اأث��ن��اء  هواتفهم،  ت�سغيل 

على ال�سرير. 
)الت�سغيل  ميزة 
ال�����������دائ�����������م( 

ال���ذك���ي���ة: مت��ك��ن��ك ه����ذه امل���ي���زة؛ 
�سريعة  نظرة  اإلقاء  تفعيلها  عند 
الوقت  م��ن  للتحقق  ه��ات��ف،  على 
البطارية،  �سحن  ون�سبة  والتاريخ، 
مقروءة،  غري  اإ�سعارات  اأي  وروؤي��ة 
ت�����س��غ��ي��ل  ال��ت��ح��ك��م يف  وك����ذل����ك 
دون احلاجة  وكل ذلك  املو�سيقى، 
اإلغاء  اأو  زر  اأي  على  ال�سغط  اإىل 

قفل الهاتف. 

نوف القحطاني 

الكورية  �سام�سوجن  �سركة  اأعلنت 
عقدته  وال���ذي  لها  م��وؤمت��ر  اآخ���ر  يف 
اأرب��ع  عن  الإن��رن��ت  عرب  افرا�سيا 
اأج��ه��زة اإل��ك��رون��ي��ة ج��دي��دة، وم��ن 
الا�سلكية  ال�����س��م��اع��ات  �سمنها 
 Galaxy Buds برو  بودز  جالك�سي 

 .pro
 Galaxy ���س��م��اع��ات  وت��ت��م��ي��ز 
Buds pro مبيزة حجب ال�سو�ساء، 
حجب  و�سع  بن  التلقائي  والنتقال 
ال�سو�ساء وو�سع ال�سوت املحيطي، 
اأج��ه��زة  ب��ن  ب��ذك��اء  التنقل  واأي�����س��ا 
جالك�سي املختلفة كالتنقل بن هاتف 
اجل��ال��ك�����س��ي وت��اب��ل��ت اجل��ال��ك�����س��ي، 
جالك�سي  �سام�سوجن  �سماعة  وتدعم 
بودز برو ميزة مقاومة املياه مبعدل 
تدعم  اأنها  الأخ���رية  وامل��ي��زة   IPX7
 .Audio360 ميزة ال�سوت املج�سم
ويبلغ وزن ال�سماعة  6.3 جرام 
لل�سماعة و 44. جرام للحافظة وتاأتي 
ال�سماعة مبكربين لل�سوت مبقيا�س 
ميكروفونات  و3  ملم  و6.5  ملم   11
ووح���دة  خ���ارج���ي(  و1  داخ��ل��ي   2(
اأما  ال��ري��اح،  وحجب  �سوت  التقاط 
بالن�سبة مليزة حجب ال�سو�ساء فاأنها 

تدعمها بالن�سبة %99 
 Galaxy ال�����س��م��اع��ات  ���س��ع��ر 
دولر،   200 ف�سيكون   Buds pro
األ��وان  بثاث  ال�سماعات  و�ستتوفر 
الأ����س���ود وال��ب��ن��ف�����س��ج��ي وال��ف�����س��ي، 
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نافذة

آلية الدراسة واالختبارات 
مع كورونا حرصٌ ورؤيٌة 

جامعية واضحة
مع اإقرار التعليم عن ُبعد للف�سل الدرا�سي احلايل، اأقرت 
جامعة امللك خالد اآلية الدرا�سة والختبارات والجتماعات 
اجلامعية  والأن�سطة  العلمية  والدرجات  الربامج  جلميع 
العمل اجلامعي  ا�ستمرار  توؤكد  وا�سحٍة  روؤيٍة  املختلفة، يف 
الإلكرونية  التحتية  البنية  العتماد على  مع  مكوناته  بكل 
اجليدة التي متتلكها اجلامعة، حيث �سملت الآلية تنظيمات 
هيئة  اأع�����س��اء  وح�سور  واملجال�س  اللجان  واج��ت��م��اع��ات 
والختبارات  اإىل مقر اجلامعة  التدري�س ومن يف حكمهم 
الف�سلية والنهائية وفق التوجيهات الحرازية، مع اتخاذ 
امليداين  والتدريب  العملية  باملقررات  املتعلقة  الرتيبات 
اأن  يجب  كما  العليا،  الدرا�سات  برامج  وكذلك  والتعاوين 
الكلية 50% من عدد  اإىل  ل تتجاوز ن�سبة ح�سور الطاب 
وملجال�س  الأ�سبوع  اأي��ام  من  يوم  اأي  يف  الكلية  يف  الطاب 
الكليات حتديد املقررات العملية التي يكن اأن تدر�س عن 
ُبعد، كما اأن التدريب امليداين والتعاوين والمتياز م�ستمر 
وفق اأنظمة اأماكن التدريب والمتياز مع احلر�س على اأخذ 
باجتماعات  يتعلق  ما  اأم��ا  ال�سحية،  الح���رازات  جميع 
اأو�سحت  فقد  باجلامعة،  اخل��ا���س��ة  واملجال�س  ال��ل��ج��ان 
لل�سوابط  ووف��ق��ًا  امل��ع��ت��اد  ح�سب  �ستقام  اأن��ه��ا  اجل��ام��ع��ة 
الظروف  ح�سب  بعد  عن  تكون  اأن  ويكن  والح���رازات، 
ال�سحية، كذلك حددت اجلامعة اآليتها حول حتديد اأنواع 
�سملت  التي  والنهائية  الف�سلية  والختبارات  التقييمات 
التقييمات والختبارات املتنوعة، وتبقى هذه الآلية خا�سعًة 

ملا ي�ستجد من ظروف. )حما اهلل اجلميع...(

د. علي
زهير القحطاني
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السبتالسبتالسبت
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آفاق طالبية
نقطة بداية

ال�صعيد  فعلى  الفر�ص  ا�صتغالل  اهمية  عن  ن�صمع  ما  كثريًا 
يومًا  كنت  حيث  حياتي  يف  كبريًا  �صيء  هذا  كان  قد  ال�صخ�صي 
ا�صمع  كنت  طريقي  يف  انا  و  الثانية  ال�صنة  يف  للجامعة  ذاهبه 
على  �صجعني  وقد  الفر�ص  ا�صتغالل  اأهمية  عن  حتفيزيا  مقطعا 
اجلامعي  النقل  مع  واعود  اذهب  كنت  لأنني  الطريق  ذلك طول 
وكلنا نعرف انه ي�صتغرق وقتا طويال لتجميع الطالبات �صباحا وما 

اأجمل اأيامه وليتها تعود.
وبداأت املحا�صرة الوىل ال�صاعة الثامنة �صباحًا وبداأنا يف يومنا 
الدرا�صي وتطرقت الدكتورة يف نهاية املحا�صرة اىل نقا�ص جانبي 

يخ�ص مهنة العالم ف�صاألتنا
�صحيفة  يف  عملي  عن  احتدث  فبداأت  الإعالمية  خرباتنا  عن 
الكتابة  يف  وجتربتي  خربتي  وعن  الوقت  ذلك  يف  اإلكرتونية 
والت�صال  العالم  ق�صم  ان  يل  فقالت  لهما  وحبي  ال�صحيفة 
لديهم اآلية جديدة يف جعل الطالب والطالبات هم من ي�صنعون 

املواد ال�صحفية يف �صحيفة اآفاق وعر�صت علي التعاون معهم.
وبالفعل مت تعاوين مع �صحيفة اآفاق وكانت بدايات رائعة يف املجال 

ال�صحفي حيث كان اول عمل يل يف عدٍد خا�ص باليوم الوطني.
�صحيفة  حترير  رئا�صة  بتويل  تكليفي  مت  اأن  اىل  اليام  مت�صي  و 

اآفاق والتي �صي�صدر اأول اعدد ها وانا رئي�صًة للتحرير .
ر�صالتي من خالل هذه امل�صاحة هي ا�صتغالل الفر�ص والتحدث 
الذي  املنا�صب  ال�صخ�ص  مع  املنا�صب  الوقت  يف  اخلربات  عن 

ي�صنع منك ما تريد ان تكون.
فلو افرت�صنا انني مل ا�صتغل الفر�صة ملا كنت يف ال�صنتني املا�صية 

كاتبه يف ال�صحفية ومل اأكن يف يوم نائبة ومل اأكن اليوم رئي�صة.

درة الحمادي
رئيسة التحرير* 

* طالبة قسم اإلعالم واالتصال

املدينة اجلامعية اجلديدة بالقرعاء


