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رئيس الجامعة يدشن مركز لقاحات كورونا 
بالمدينة الطبية

اجلامعة  رئي�س  معايل  اجلامعة د�شن  رئي�س  معايل  د�شن 
رجاء  بن  فالح  الدكتور  رجاء الأ�شتاذ  بن  فالح  الدكتور  الأ�شتاذ 
املا�شي  الأ�شبوع  ال�شلمي  املا�شي اهلل  الأ�شبوع  ال�شلمي  اهلل 
بالعيادات  كورونا  لقاحات  بالعيادات مركز  كورونا  لقاحات  مركز 
الطبية  باملدينة  الطبية اخلارجية  باملدينة  اخلارجية 
النظام  اأطلق  كما  النظام باجلامعة،  اأطلق  كما  باجلامعة، 
الإلكرتوين حلجز املواعيد واإدارة الإلكرتوين حلجز املواعيد واإدارة 
و�شهد  اللقاحات،  اأخذ  و�شهد عملية  اللقاحات،  اأخذ  عملية 
من  م�شتفيد  لأول  اللقاح  من اإعطاء  م�شتفيد  لأول  اللقاح  اإعطاء 
اأع�شاء هيئة التدري�س باجلامعة. اأع�شاء هيئة التدري�س باجلامعة. 
املقرات  يف  ال�شلمي  املقرات وجتول  يف  ال�شلمي  وجتول 
نوه  كما  املركز،  لزوار  نوه املهياأة  كما  املركز،  لزوار  املهياأة 
املواطن  به  يحظى  مبا  املواطن ال�شلمي  به  يحظى  مبا  ال�شلمي 
رعاية  من  اململكة  يف  رعاية واملقيم  من  اململكة  يف  واملقيم 
قدمته  ما  اأن  موؤكًدا  قدمته واهتمام،  ما  اأن  موؤكًدا  واهتمام، 
اململكة من جهود كبرية يف خمتلف اململكة من جهود كبرية يف خمتلف 
املجالت خالل اأزمة كورونا ومنها املجالت خالل اأزمة كورونا ومنها 
منوذًجا  يعد  ال�شحي  منوذًجا املجال  يعد  ال�شحي  املجال 
والإ�شادة،  الفخر  ي�شتحق  والإ�شادة، عامليًّا  الفخر  ي�شتحق  عامليًّا 

داعيا من�شوبي ومن�شوبات وطالب داعيا من�شوبي ومن�شوبات وطالب 
املبادرة  اإىل  اجلامعة  املبادرة وطالبات  اإىل  اجلامعة  وطالبات 
املركز  خدمات  من  املركز لال�شتفادة  خدمات  من  لال�شتفادة 

واأخذ لقاح كورونا. واأخذ لقاح كورونا. 
قدمت  التد�شني  حفل  قدمت وخالل  التد�شني  حفل  وخالل 
املدير الطبي بالعيادات اخلارجية املدير الطبي بالعيادات اخلارجية 
غادة  الدكتورة  الطبية  غادة باملدينة  الدكتورة  الطبية  باملدينة 
اأق�شام  حول  ا  عر�شً اأق�شام الع�شبي  حول  ا  عر�شً الع�شبي 
املركز  اأن  واأو�شحت  املركز املركز  اأن  واأو�شحت  املركز 
مراعاة  مع  اللقاح  بتقدمي  مراعاة يقوم  مع  اللقاح  بتقدمي  يقوم 
ال�شحة  وزارة  ال�شحة بروتوكولت  وزارة  بروتوكولت 
وجميع  التباعد  �شروط  وجميع ومراعاة  التباعد  �شروط  ومراعاة 

الإجراءات الحرتازية. الإجراءات الحرتازية. 
التنفيذي  املدير  اأو�شح  التنفيذي دوره  املدير  اأو�شح  دوره 
للمدينة الطبية باجلامعة الأ�شتاذ للمدينة الطبية باجلامعة الأ�شتاذ 
يف  املركز  اأن  عباق  فوؤاد  يف الدكتور  املركز  اأن  عباق  فوؤاد  الدكتور 
خدماته  يقدم  الأوىل  خدماته مرحلته  يقدم  الأوىل  مرحلته 
وطالب  ومن�شوبات  وطالب ملن�شوبي  ومن�شوبات  ملن�شوبي 
اإىل  م�شرًيا  اجلامعة،  اإىل وطالبات  م�شرًيا  اجلامعة،  وطالبات 

نظام  خالل  من  يتم  احلجز  نظام اأن  خالل  من  يتم  احلجز  اأن 
الإدارة  هياأته  متكامل  الإدارة اإلكرتوين  هياأته  متكامل  اإلكرتوين 

العامة لتقنية املعلومات. العامة لتقنية املعلومات. 
بني  املركز  مواعيد  بني وحول  املركز  مواعيد  وحول 
اخلارجية  العيادات  اخلارجية مدير  العيادات  مدير 
ع�شريي  عائ�س  الطبية  ع�شريي باملدينة  عائ�س  الطبية  باملدينة 
امل�شتفيدين  ي�شتقبل  املركز  امل�شتفيدين اأن  ي�شتقبل  املركز  اأن 
خالل  اجلامعة  من  خالل وامل�شتفيدات  اجلامعة  من  وامل�شتفيدات 

ال�شاعة  من  الر�شمي  الدوام  ال�شاعة اأيام  من  الر�شمي  الدوام  اأيام 
م�شاًء  م�شاًء    66 ال�شاعة  وحتى  ظهًرا  ال�شاعة   وحتى  ظهًرا   11
وفق املواعيد املحددة من النظام وفق املواعيد املحددة من النظام 
الإلكرتوين الذي مت ت�شجيل طلب الإلكرتوين الذي مت ت�شجيل طلب 
واأ�شار  خالله،  من  اللقاح  واأ�شار اأخذ  خالله،  من  اللقاح  اأخذ 
طبي  فريق  توافر  اإىل  طبي ع�شريي  فريق  توافر  اإىل  ع�شريي 
اأعلى  يف  اخلدمة  يقدم  اأعلى متكامل  يف  اخلدمة  يقدم  متكامل 

م�شتوياتها. م�شتوياتها. 
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أمير عسير يدشن اليوم العالمي  للدفاع المدني

امللكي  ال�سمو  �ساحب  امللكي د�سن  ال�سمو  �ساحب  د�سن 
الأم�����ر ت���رك���ي ب���ن ط����ال بن الأم�����ر ت���رك���ي ب���ن ط����ال بن 
ع�سر  منطقة  اأمر  ع�سر عبدالعزيز  منطقة  اأمر  عبدالعزيز 
من مكتبه فعاليات اليوم العاملي من مكتبه فعاليات اليوم العاملي 
للدفاع املدين ، والذي ي�سادف للدفاع املدين ، والذي ي�سادف 
اليوم الأول من �سهر مار�س من اليوم الأول من �سهر مار�س من 
الفرتا�سي  واملعر�س  ع��ام  الفرتا�سي كل  واملعر�س  ع��ام  كل 
بح�سور  للفعالية  بح�سور امل�����س��اح��ب  للفعالية  امل�����س��اح��ب 
باملنطقة  امل��دين  ال��دف��اع  باملنطقة مدير  امل��دين  ال��دف��اع  مدير 
اللواء علي بن عبداهلل ال�سعوي . اللواء علي بن عبداهلل ال�سعوي . 

ب���اأن اجلهود  ���س��م��وه:  ب���اأن اجلهود وق���ال  ���س��م��وه:  وق���ال 
التي توليها حكومة مولي خادم التي توليها حكومة مولي خادم 
جلميع  ال�����س��ري��ف��ن  جلميع احل���رم���ن  ال�����س��ري��ف��ن  احل���رم���ن 
�سمنها  وم��ن  ال��دول��ة  �سمنها قطاعات  وم��ن  ال��دول��ة  قطاعات 
تذليل  من  امل��دين  الدفاع  تذليل قطاع  من  امل��دين  الدفاع  قطاع 
جل��م��ي��ع ال�����س��ع��وب��ات وت���اأم���ن جل��م��ي��ع ال�����س��ع��وب��ات وت���اأم���ن 
والعمل  الآل��ي��ات  واأح��دث  والعمل جميع  الآل��ي��ات  واأح��دث  جميع 
من�سوبيه  م��ه��ارات  تطوير  من�سوبيه على  م��ه��ارات  تطوير  على 
الازمة  باملعدات  الازمة وجتهيزهم  باملعدات  وجتهيزهم 
والع��ت��زاز  للفخر  يدعوا  والع��ت��زاز �سيء  للفخر  يدعوا  �سيء 
اليوم  هذا  نحتفل  باأننا  اليوم م�سرًا  هذا  نحتفل  باأننا  م�سرًا 

جعل  ال��ذي  ال�سعودي  جعل بالإجناز  ال��ذي  ال�سعودي  بالإجناز 
ال���دف���اع امل����دين ال�����س��ع��ودي يف ال���دف���اع امل����دين ال�����س��ع��ودي يف 
�سموه  اأ�ساد  قد  فيما  �سموه الطليعة،  اأ�ساد  قد  فيما  الطليعة، 
ب���دور ق��ي��ادات ورج���ال ال��دف��اع ب���دور ق��ي��ادات ورج���ال ال��دف��اع 

املدين مقدمًا �سكره لهم . املدين مقدمًا �سكره لهم . 

وق�����د اط���ل���ع ���س��م��و اأم����ر وق�����د اط���ل���ع ���س��م��و اأم����ر 
عن  مرئي  عر�س  على  عن املنطقة  مرئي  عر�س  على  املنطقة 
للدفاع  العاملي  اليوم  للدفاع فعاليات  العاملي  اليوم  فعاليات 
املدين الذي ينظم بالتزامن يف املدين الذي ينظم بالتزامن يف 

خمتلف حمافظات املنطقة. خمتلف حمافظات املنطقة. 

م����ن ج���ان���ب���ه ق�����دم م��دي��ر م����ن ج���ان���ب���ه ق�����دم م��دي��ر 
ع�سر  مبنطقة  امل��دين  ع�سر ال��دف��اع  مبنطقة  امل��دين  ال��دف��اع 
اللواء علي بن عبداهلل ال�سعوي اللواء علي بن عبداهلل ال�سعوي 
على  املنطقة  اأمر  ل�سمو  على �سكره  املنطقة  اأمر  ل�سمو  �سكره 
هذا  فعاليات  بتد�سن  هذا تف�سله  فعاليات  بتد�سن  تف�سله 
اليوم ودعمه الاحمدود للدفاع اليوم ودعمه الاحمدود للدفاع 
اهم  ُيعد  الذي  باملنطقة  اهم املدين  ُيعد  الذي  باملنطقة  املدين 

ركائز جناحه. ركائز جناحه. 
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معكم

مركز اللقاحات بالجامعة
لقد عملت حكومة اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم لقد عملت حكومة اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم 
وويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  وويل احلرمن  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن 
بن  �سلمان  بن  حممد  الأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بن عهده  �سلمان  بن  حممد  الأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عهده 
الت�سدي  يف  واق��ت��دار  بحكمة  اهلل  حفظهما  الت�سدي عبدالعزيز  يف  واق��ت��دار  بحكمة  اهلل  حفظهما  عبدالعزيز 
فيها  اإ�سابة  اأول  عن  اململكة  اأعلنت  ان  منذ  كورونا  فيها لوباء  اإ�سابة  اأول  عن  اململكة  اأعلنت  ان  منذ  كورونا  لوباء 

قبل حوايل عام من الآن.  قبل حوايل عام من الآن.  

ال��دول  من  كثر  حكومات  من  ع��دد  تخاذلت  ال��دول وبينما  من  كثر  حكومات  من  ع��دد  تخاذلت  وبينما 
امام هذا الوباء، ال اأن بادنا وهلل احلمد �سعت جاهدة امام هذا الوباء، ال اأن بادنا وهلل احلمد �سعت جاهدة 
منذ الوهلة الأوىل يف و�سع ال�سبل الوقائية و�سن الأنظمة منذ الوهلة الأوىل يف و�سع ال�سبل الوقائية و�سن الأنظمة 
انت�سار  اإيقاف  �سبيل  املطلوبة يف  الحرتازية  انت�سار والإجراءات  اإيقاف  �سبيل  املطلوبة يف  الحرتازية  والإجراءات 
هذا الوباء.  كما ل نن�سى وقفة املواطن واملقيم يف المتثال هذا الوباء.  كما ل نن�سى وقفة املواطن واملقيم يف المتثال 
لهذه الإجراءات وتوخي احلذر ملنع هذا النت�سار اخلطر لهذه الإجراءات وتوخي احلذر ملنع هذا النت�سار اخلطر 

الذي دب يف كثر من املجتمعات العاملية.الذي دب يف كثر من املجتمعات العاملية.

ومقدرة  بجدارة  العاملية  ال�سحية  املنظمات  ومقدرة وت�سهد  بجدارة  العاملية  ال�سحية  املنظمات  وت�سهد 
ال�سلطات ال�سحية يف بادنا يف مواجهة موجات النت�سار ال�سلطات ال�سحية يف بادنا يف مواجهة موجات النت�سار 
ثم  اهلل  من  بف�سل  وهذا  بالعامل،  ع�سفت  التي  ثم املتتالية  اهلل  من  بف�سل  وهذا  بالعامل،  ع�سفت  التي  املتتالية 
تتواين  مل  التي  ال�سعودية  ال�سحية  الكوادر  جهود  تتواين بف�سل  مل  التي  ال�سعودية  ال�سحية  الكوادر  جهود  بف�سل 
اجلائحة.  هذه  �سوؤون  كل  متابعة  يف  نهار  ليل  العمل  اجلائحة. عن  هذه  �سوؤون  كل  متابعة  يف  نهار  ليل  العمل  عن 
ومراكز اللقاحات التي ان�ساأتها وزارة ال�سحة يف خمتلف ومراكز اللقاحات التي ان�ساأتها وزارة ال�سحة يف خمتلف 
التي و�سلنا لها  التي و�سلنا لها مناطق اململكة هي دليل على الحرتافية  مناطق اململكة هي دليل على الحرتافية 

يف بادنا.يف بادنا.

وم�ساهمة من جامعة امللك خالد وبالتعاون مع وزارة وم�ساهمة من جامعة امللك خالد وبالتعاون مع وزارة 
كورونا  لقاحات  مركز  افتتاح  احلمد  وهلل  مت  كورونا ال�سحة،  لقاحات  مركز  افتتاح  احلمد  وهلل  مت  ال�سحة، 
مت  كما  باجلامعة،  الطبية  باملدينة  اخلارجية  مت بالعيادات  كما  باجلامعة،  الطبية  باملدينة  اخلارجية  بالعيادات 
واإدارة  املواعيد  حلجز  الإلكرتوين  النظام  اإطاق  واإدارة كذلك  املواعيد  حلجز  الإلكرتوين  النظام  اإطاق  كذلك 
خطوة  وه��ذه  اجلامعة،  ملن�سوبي  اللقاحات  اأخ��ذ  خطوة عملية  وه��ذه  اجلامعة،  ملن�سوبي  اللقاحات  اأخ��ذ  عملية 
مهمة لت�سهيل اأخذ اللقاحات والتخفيف من ال�سغط على مهمة لت�سهيل اأخذ اللقاحات والتخفيف من ال�سغط على 
املركز الرئي�س لوزارة ال�سحة يف املنطقة.  وادعو من�سوبي املركز الرئي�س لوزارة ال�سحة يف املنطقة.  وادعو من�سوبي 
امل��ب��ادرة  اىل  وط���اب  وموظفن  اأ���س��ات��ذة  م��ن  امل��ب��ادرة اجلامعة  اىل  وط���اب  وموظفن  اأ���س��ات��ذة  م��ن  اجلامعة 
اللقاح.  اأخ��ذ  ملواعيد  الإل��ك��رتوين  النظام  يف  اللقاح. بالت�سجيل  اأخ��ذ  ملواعيد  الإل��ك��رتوين  النظام  يف  بالت�سجيل 
وحكومتنا  احلكيمة  قيادتنا  لنا  يحفظ  ان  اهلل  وحكومتنا ون��دع��و  احلكيمة  قيادتنا  لنا  يحفظ  ان  اهلل  ون��دع��و 
والأمن  والعافية  ال�سحة  نعمة  علينا  يدمي  وان  والأمن الر�سيدة،  والعافية  ال�سحة  نعمة  علينا  يدمي  وان  الر�سيدة، 

وال�ستقرار لهذه الباد الغالية.وال�ستقرار لهذه الباد الغالية.

أ.د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
رئيس الجامعة

أخبار الجامعة

رئيس الجامعة يلتقي سفير بنغالديش لدى المملكة

اجلامعة  رئي�س  معايل  ا�شتقبل 
اهلل  رجاء  بن  فالح  الدكتور  الأ�شتاذ 
ال�شلمي، يف مكتبه، باملدينة اجلامعية 
بنغالدي�س  �شفري  )قريقر(،  باأبها 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  لدى 
باتواري،  جاويد  حممد  الدكتور 

والوفد املرافق له. 

ويف بداية اللقاء رحب معايل رئي�س 
البنغالدي�شي،  بال�شفري  اجلامعة 
روؤية  عن  موجزة  نبذة  مقدًما 
وكلياتها  اجلامعة  ور�شالة 
التعليمية  والأدوار  واأق�شامها، 
تقدمها،  التي  واملجتمعية  والبحثية 
واخلدمات  الأدوار  اإىل  اأ�شار  كما 

للطالب  اجلامعة  تقدمها  التي 
الدوليني على نحو خا�س. 

البنغالدي�شي  ال�شفري  اأعرب  وقد 
على  للجامعة  وتقديره  �شكره  عن 
يحظى  ما  مثمًنا  ال�شتقبال،  حفاوة 
به الطالب الدوليون يف اجلامعة من 

رعاية واهتمام. 

�شبل  اللقاء بحث  اأنه مت خالل  يذكر 
والتوا�شل  التعاون  اإجراءات  تطوير 
املنح  لطالب  العامة  الإدارة  بني 
البغالدي�شيني  والطالب  باجلامعة 
و�شفارتهم  يف �شوء اللوائح املنظمة. 
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رئيس الجامعة يدشن النسخة المطورة من نظام خدمة المستفيدين  
اجلامعة  رئي�س  معايل  اجلامعة د�سن  رئي�س  معايل  د�سن 
الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء 
املطورة  الن�سخة  ال�سلمي،  املطورة اهلل  الن�سخة  ال�سلمي،  اهلل 
امل�ستفيدين،  خدمة  نظام  امل�ستفيدين، من  خدمة  نظام  من 
والذي يقوم بدور حلقة الو�سل والذي يقوم بدور حلقة الو�سل 
من  وامل�ستفيدين  اجلامعة  من بن  وامل�ستفيدين  اجلامعة  بن 

خدماتها.  خدماتها.  
وخ�����ال ح��ف��ل ال��ت��د���س��ن وخ�����ال ح��ف��ل ال��ت��د���س��ن 
العام  امل�سرف  ح�سره  العام ال���ذي  امل�سرف  ح�سره  ال���ذي 
لتقنية  ال��ع��ام��ة  الإدارة  لتقنية ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ع��ل��ى 
ال���دك���ت���ور حممد  ال���دك���ت���ور حممد امل��ع��ل��وم��ات  امل��ع��ل��وم��ات 
مركز  على  وامل�سرفة  مركز ال�سقر  على  وامل�سرفة  ال�سقر 
الدكتورة  امل�ستفيدين  الدكتورة رع��اي��ة  امل�ستفيدين  رع��اي��ة 
قدم  القحطاين  ظافر  قدم ابت�سام  القحطاين  ظافر  ابت�سام 
�سكره  اجلامعة  رئي�س  �سكره معايل  اجلامعة  رئي�س  معايل 
على  واملركز  الإدارة  على ملن�سوبي  واملركز  الإدارة  ملن�سوبي 
نظام  لتطوير  املبذولة  نظام اجلهود  لتطوير  املبذولة  اجلهود 
اإلكرتوين متكامل ي�سمن تعزيز اإلكرتوين متكامل ي�سمن تعزيز 
امل�ستفيدين،  خ��دم��ة  امل�ستفيدين، وجت��وي��د  خ��دم��ة  وجت��وي��د 
اأهمية  على  ال�سلمي  اأك��د  اأهمية كما  على  ال�سلمي  اأك��د  كما 
ورف��ع  بامل�ستفيدين  ورف��ع ال��ع��ن��اي��ة  بامل�ستفيدين  ال��ع��ن��اي��ة 

مبا  التوا�سل  وم�ستوى  مبا ج��ودة  التوا�سل  وم�ستوى  ج��ودة 
يحقق الأهداف املرجوة. يحقق الأهداف املرجوة. 

على  امل�سرفة  قدمت  على فيما  امل�سرفة  قدمت  فيما 
م���رك���ز رع���اي���ة امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م���رك���ز رع���اي���ة امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن 
ال����دك����ت����ورة اب���ت�������س���ام ظ��اف��ر ال����دك����ت����ورة اب���ت�������س���ام ظ��اف��ر 
ال��ق��ح��ط��اين ���س��ك��ره��ا مل��ع��ايل ال��ق��ح��ط��اين ���س��ك��ره��ا مل��ع��ايل 
رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى دعمه رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى دعمه 
يف  ي�سهم  م��ا  بكل  يف واه��ت��م��ام��ه  ي�سهم  م��ا  بكل  واه��ت��م��ام��ه 
ت��ق��دم اجل��ام��ع��ة وت��ط��وره��ا، ت��ق��دم اجل��ام��ع��ة وت��ط��وره��ا، 
العامة  الإدارة  بجهود  العامة م�سيدة  الإدارة  بجهود  م�سيدة 
والقائمن  املعلومات  والقائمن لتقنية  املعلومات  لتقنية 
اأن  اإىل  لف��ت��ة  ال��ن��ظ��ام،  اأن ع��ل��ى  اإىل  لف��ت��ة  ال��ن��ظ��ام،  ع��ل��ى 
امل�ستفيدين  �سيخدم  امل�ستفيدين النظام  �سيخدم  النظام 
وي�����س��اع��د امل��وظ��ف��ن وروؤ����س���اء وي�����س��اع��د امل��وظ��ف��ن وروؤ����س���اء 
اجلهات من حيث اإمكانية تتبع اجلهات من حيث اإمكانية تتبع 
ويقدم  وتنفيذها،  ويقدم الطلبات  وتنفيذها،  الطلبات 
بت�سهيل  تعنى  تقنية  بت�سهيل خدمات  تعنى  تقنية  خدمات 
اأن��ه  اإىل  اأ���س��ارت  كما  اأن��ه العمل،  اإىل  اأ���س��ارت  كما  العمل، 
متابعة  ا  اأي�سً عليهم  متابعة �سي�سهل  ا  اأي�سً عليهم  �سي�سهل 
اإجنازها  والتاأكد من  اإجنازها الطلبات  والتاأكد من  الطلبات 
اأي  ت��اأخ��ر  ح��ال��ة  يف  اأي والتنبيه  ت��اأخ��ر  ح��ال��ة  يف  والتنبيه 

م���ن ال��ط��ل��ب��ات، ك��م��ا اأك����دت م���ن ال��ط��ل��ب��ات، ك��م��ا اأك����دت 
حوكمة  اأهمية  على  حوكمة القحطاين  اأهمية  على  القحطاين 
خال  من  امل�ستفيدين  خال خدمة  من  امل�ستفيدين  خدمة 
املركز بعد اأن مت تطوير اآليات املركز بعد اأن مت تطوير اآليات 

العمل والنظام الإلكرتوين.  العمل والنظام الإلكرتوين.  
يقدم  ال��ن��ظ��ام  اأن  يقدم ي��ذك��ر  ال��ن��ظ��ام  اأن  ي��ذك��ر 
ومن  للجهات  خا�سة  ومن تقارير  للجهات  خا�سة  تقارير 
ل��ه��م ال�����س��اح��ي��ة ل��اط��اع ل��ه��م ال�����س��اح��ي��ة ل��اط��اع 
العمل  �سر  من  والتاأكد  العمل عليها  �سر  من  والتاأكد  عليها 
يومية،  وتقارير  بيانية  يومية، بر�سوم  وتقارير  بيانية  بر�سوم 

واأ�سبوعية، و�سهرية. واأ�سبوعية، و�سهرية. 

رئيس الجامعة يلتقي أعضاء رابطة عسير الخضراء 
�ساحب  ت��وج��ي��ه��ات  اإط����ار  �ساحب يف  ت��وج��ي��ه��ات  اإط����ار  يف 
امل��ل��ك��ي الأم����ر تركي  امل��ل��ك��ي الأم����ر تركي ال�����س��م��و  ال�����س��م��و 
ب���ن ط����ال ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ط����ال ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
بتحقيق  ع�سر  منطقة  بتحقيق اأم���ر  ع�سر  منطقة  اأم���ر 
خمتلف  بن  الأف��ق��ي  خمتلف التن�سيق  بن  الأف��ق��ي  التن�سيق 
اجلهات والقطاعات باملنطقة، اجلهات والقطاعات باملنطقة، 
اجلامعة  رئي�س  معايل  اجلامعة التقى  رئي�س  معايل  التقى 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح بن الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح بن 
مبكتبه  ال�سلمي،  اهلل  مبكتبه رج���اء  ال�سلمي،  اهلل  رج���اء 
ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ب��اأب��ه��ا (ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ب��اأب��ه��ا (
قريقر(، اأع�ساء رابطة ع�سر قريقر(، اأع�ساء رابطة ع�سر 

اخل�سراء. اخل�سراء. 
رئي�س  م��ع��ايل  رح���ب  رئي�س وق���د  م��ع��ايل  رح���ب  وق���د 
الرابطة،  باأع�ساء  الرابطة، اجلامعة  باأع�ساء  اجلامعة 
ج��رى  ك��م��ا  ج��ه��وده��م،  ج��رى مثمًنا  ك��م��ا  ج��ه��وده��م،  مثمًنا 
خ���ال الج��ت��م��اع ب��ح��ث ع��دد خ���ال الج��ت��م��اع ب��ح��ث ع��دد 
م���ن امل��و���س��وع��ات ال��ت��ي تهم م���ن امل��و���س��وع��ات ال��ت��ي تهم 
اأع�ساء  اأع�ساء اجلانبن، فيما عر�س  اجلانبن، فيما عر�س 
خال  اخل�سراء  ع�سر  خال رابطة  اخل�سراء  ع�سر  رابطة 
خال  من  جهودهم  خال الجتماع  من  جهودهم  الجتماع 
املبادرات التي قدمتها الرابطة املبادرات التي قدمتها الرابطة 
خال الفرتة املا�سية، وكذلك خال الفرتة املا�سية، وكذلك 
العمل  تعتزم  التي  العمل امل��ب��ادرات  تعتزم  التي  امل��ب��ادرات 

عليها م�ستقبًا. عليها م�ستقبًا. 
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الجامعة تطلق مجموعة 
برامج تطويرية ضمن" سلسلة "بناء 

ممثلة  باجلامعة  الب�شرية  املوارد  عمادة  ممثلة اأطلقت  باجلامعة  الب�شرية  املوارد  عمادة  اأطلقت 
برامج  جمموعة  الب�شرية  املوارد  تطوير  اإدارة  برامج يف  جمموعة  الب�شرية  املوارد  تطوير  اإدارة  يف 

لتطوير املهارات �شمن �شل�شلة )بناء(. لتطوير املهارات �شمن �شل�شلة )بناء(. 
الدكتور علي  الب�شرية  املوارد  الدكتور علي واأو�شح عميد عمادة  الب�شرية  املوارد  واأو�شح عميد عمادة 
الدورات  من  املجموعة  هذه  اأن  العلياين  جابر  الدورات بن  من  املجموعة  هذه  اأن  العلياين  جابر  بن 
الحتياج  على  بناء  ُقدمت  والتطويرية  الحتياج التدريبية  على  بناء  ُقدمت  والتطويرية  التدريبية 
التدريبي وتهدف اإىل التطوير ورفع كفاءة من�شوبي التدريبي وتهدف اإىل التطوير ورفع كفاءة من�شوبي 

اجلامعة.  اجلامعة.  
من جانبه اأ�شار مدير اإدارة تطوير املوارد الب�شرية من جانبه اأ�شار مدير اإدارة تطوير املوارد الب�شرية 
هذه  اأن  اإىل  دميح  اآل  �شالح  بن  علي  هذه باجلامعة  اأن  اإىل  دميح  اآل  �شالح  بن  علي  باجلامعة 
يف  املهارات  بتطوير  تعنى  الدورات  من  يف املجموعة  املهارات  بتطوير  تعنى  الدورات  من  املجموعة 
والأمن  الإجنليزية  اللغة  وتعلم  الآيل  والأمن احلا�شب  الإجنليزية  اللغة  وتعلم  الآيل  احلا�شب 

وال�شالمة وغريها. وال�شالمة وغريها. 

 ودعت العمادة الراغبني يف الطالع على الدورات  ودعت العمادة الراغبني يف الطالع على الدورات 
اإىل زيارة الرابط:اإىل زيارة الرابط:

خدمة المجتمع بالجامعة تنظم لقاًء مع مشايخ ونواب القرى المجاورة 
للمدينة الجامعية بالفرعاء 

�شاحب  توجيهات  اإطار  يف 
بن  تركي  الأمري  امللكي  ال�شمو 
اأمري  العزيز  عبد  بن  طالل 
�شموه  زيارة  اأثناء  ع�شري  منطقة 
اجلامعية  املدينة  مل�شروع  الثانية 
اجلامعة  ا�شت�شافت  بالفرعاء، 
املجتمع  خدمة  عمادة  يف  ممثلة 
م�شايخ  موؤخًرا  امل�شتمر  والتعليم 
للمدينة  املجاورة  القرى  ونواب 

اجلامعية بالفرعاء. 
رئي�س  معايل  رحب  وقد       
اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور فالح بن 
اللقاء  ب�شيوف  ال�شلمي  اهلل  رجاء 
وور�شة العمل احلوارية من امل�شايخ 
والنواب، كما اأكد معاليه ا�شطالع 
اجلامعة بجميع واجباتها واأدوارها 
جتاه املجتمع، م�شدًدا على اأن ذلك 
تعتز  التي  م�شوؤولياتها  من  جزء 

يطلق مركز التدريب وجلنة خدمة املجتمع بكلية يطلق مركز التدريب وجلنة خدمة املجتمع بكلية 
اللجنة  مع  بالتعاون  باملجاردة،  والآداب  اللجنة العلوم  مع  بالتعاون  باملجاردة،  والآداب  العلوم 
التثقيف  مبادرة  املجاردة،  مبحافظة  التثقيف ال�شبابية  مبادرة  املجاردة،  مبحافظة  ال�شبابية 
تبداأ  والتي  والتقني لأفراد املجتمع،  تبداأ الإلكرتوين  والتي  والتقني لأفراد املجتمع،  الإلكرتوين 

براجمها غًدا الثالثاء. براجمها غًدا الثالثاء. 

واأو�شحت عميدة كلية العلوم والآداب باملجاردة واأو�شحت عميدة كلية العلوم والآداب باملجاردة 
الدكتورة مها حممد ال�شهري اأن املبادرة تهدف الدكتورة مها حممد ال�شهري اأن املبادرة تهدف 
فئات  خدمة  جمال  يف  الكلية  دور  تفعيل  فئات اإىل  خدمة  جمال  يف  الكلية  دور  تفعيل  اإىل 
التقني  املجال  يف  املختلفة  املجتمع  التقني و�شرائح  املجال  يف  املختلفة  املجتمع  و�شرائح 
والإلكرتوين، وامل�شاهمة يف توفري احلد املطلوب والإلكرتوين، وامل�شاهمة يف توفري احلد املطلوب 
الأجهزة  مع  والتعامل  الإلكرتونية  الثقافة  الأجهزة من  مع  والتعامل  الإلكرتونية  الثقافة  من 
تطوير  وكذلك  الأفراد،  جميع  لدى  تطوير الذكية  وكذلك  الأفراد،  جميع  لدى  الذكية 
العديد من الربامج التدريبية والتاأهيلية التقنية العديد من الربامج التدريبية والتاأهيلية التقنية 
واملعلوماتية لفئات املجتمع املختلفة من املعلمني واملعلوماتية لفئات املجتمع املختلفة من املعلمني 
احلكومي  القطاع  يف  والعاملني  احلكومي واملعلمات  القطاع  يف  والعاملني  واملعلمات 
وال�شحية  اخلريية  والقطاعات  وال�شحية واخلا�س  اخلريية  والقطاعات  واخلا�س 
وغريها، وتنفيذ العديد من الربامج الإلكرتونية وغريها، وتنفيذ العديد من الربامج الإلكرتونية 
واإتاحتها  ب�شكل دوري  الآيل  واإتاحتها يف جمال احلا�شب  ب�شكل دوري  الآيل  يف جمال احلا�شب 
يف  امل�شاهمة  اإىل  بالإ�شافة  املجتمع،  يف لأفراد  امل�شاهمة  اإىل  بالإ�شافة  املجتمع،  لأفراد 
الإلكرتونية  املواطنة  جمال  يف  امل�شتوى  الإلكرتونية رفع  املواطنة  جمال  يف  امل�شتوى  رفع 
جودة  وحت�شني  البيانات  على  جودة واملحافظة  وحت�شني  البيانات  على  واملحافظة 

التعامالت الإلكرتونية جلميع اأفراد املجتمع. التعامالت الإلكرتونية جلميع اأفراد املجتمع. 

اإطار  يف  تاأتي  املبادرة  اأن  ال�شهري  اإطار واأ�شافت  يف  تاأتي  املبادرة  اأن  ال�شهري  واأ�شافت 
املبادرات املجتمعية التي تنفذها الكلية مب�شاركة املبادرات املجتمعية التي تنفذها الكلية مب�شاركة 
ق�شم علوم احلا�شب والأق�شام الأخرى، وعمادة ق�شم علوم احلا�شب والأق�شام الأخرى، وعمادة 
ا�شتخدام من�شة  الإلكرتوين، من خالل  ا�شتخدام من�شة التعلم  الإلكرتوين، من خالل  التعلم 
الإدارة  وكذلك  بورد(،  )البالك  الإدارة اجلامعة  وكذلك  بورد(،  )البالك  اجلامعة 
لتوعية  باجلامعة،  املعلومات  لتقنية  لتوعية العامة  باجلامعة،  املعلومات  لتقنية  العامة 
وتثقيف اأفراد املجتمع و�شمان اإتقانهم املهارات وتثقيف اأفراد املجتمع و�شمان اإتقانهم املهارات 
للتعامل مع احلا�شب الآيل والأجهزة  للتعامل مع احلا�شب الآيل والأجهزة الأ�شا�شية  الأ�شا�شية 

الذكية. الذكية. 

وتت�شمن فعاليات واأن�شطة املبادرة اإعداد وتنفيذ وتت�شمن فعاليات واأن�شطة املبادرة اإعداد وتنفيذ 
حما�شرات تثقيفية وبرامج تدريبية وور�س عمل حما�شرات تثقيفية وبرامج تدريبية وور�س عمل 
دورة  دورة (   )1515( عقد  �شيتم  حيث  )متخ�ش�شة؛  عقد  �شيتم  حيث  متخ�ش�شة؛ 
يوم  اعتباًرا من  الفرتة  بعد خالل  يوم تدريبية عن  اعتباًرا من  الفرتة  بعد خالل  تدريبية عن 

غد الثالثاء وحتى الـ غد الثالثاء وحتى الـ 1111 من �شعبان اجلاري.  من �شعبان اجلاري. 

املقدمة  التدريبية  الدورات  مو�شوعات  املقدمة وتتنوع  التدريبية  الدورات  مو�شوعات  وتتنوع 
 Website الآيل،  احلا�شب  اأ�شا�شيات  الآيل،لت�شمل  احلا�شب  اأ�شا�شيات  لت�شمل 
للباحثني  الإح�شائي  التحليل  للباحثني برامج  الإح�شائي  التحليل  برامج   ،Design

الربجمة  الأ�شياء،  الربجمة اإنرتنت  الأ�شياء،  اإنرتنت   ،sPss مثلمثل 
تطبيقات  ال�شبكات،  يف  مقدمة  تطبيقات احلا�شوبية،  ال�شبكات،  يف  مقدمة  احلا�شوبية، 
الإلكرتونية  ال�شتبانات  بناء  التعليمية،  الإلكرتونية قوقل  ال�شتبانات  بناء  التعليمية،  قوقل 

با�شتخدام مناذج قوقل،با�شتخدام مناذج قوقل،
 Design anD ProDuction of Digital

 content، introDuction to comPuter

ال�شتبانة  وحتليل  ال�شتبانة ت�شميم  وحتليل  ت�شميم   ،netWork
الإلكرتونية يف الأبحاث العلمية، ت�شميم مواقع الإلكرتونية يف الأبحاث العلمية، ت�شميم مواقع 

الإنرتنت، اأهمية الأمن ال�شيرباين،الإنرتنت، اأهمية الأمن ال�شيرباين،
 introDuction to the internet of

 things، PreParing for assignments

 .anD ProPosals

بها. 
اإىل ذلك األقى عميد عمادة خدمة 
الأ�شتاذ  امل�شتمر  والتعليم  املجتمع 
الدكتور عمر بن علوان عقيل كلمة 
اأكد فيها حر�س العمادة على تقدمي 
ما من �شاأنه الرقي باملنطقة ب�شكل 
للجامعة  املجاورة  والقرى  عام 
امل�شرف  قدم  فيما  خا�س،  ب�شكل 
العام على اإدارة التطوع وامل�شوؤولية 
املجتمعية الدكتور عبدالرحمن بن 
مرئيًّا  ا  عر�شً عجالن  اآل  خ�شيف 
واخلدمات  اجلامعة،  وحدات  عن 
املجتمعية التي تقدمها، وتطلعاتها 

يف هذا ال�شياق. 
ا ور�شة     يذكر اأن اللقاء �شهد اأي�شً
�شيوخ  تطلعات  حول  حوارية  عمل 
للمدينة  املجاورة  القرى  ونواب 

اجلامعية بالفرعاء. 

بالمجاردة  الجامعة  وآداب  علوم 
التقني( )التثقيف  مبادرة  تطلق 

ألفراد المجتمع

الخبير  يستقبل  العليا  للدراسات  الجامعة  وكيل 
الدولي مارك أوليكساك

ا�شتقبل وكيل اجلامعة للدرا�شات ا�شتقبل وكيل اجلامعة للدرا�شات 
الدكتور  العلمي  والبحث  الدكتور العليا  العلمي  والبحث  العليا 
حامد بن جمدوع القرين موؤخًرا، حامد بن جمدوع القرين موؤخًرا، 
اجلامعية  باملدينة  اجلامعية مبكتبه،  باملدينة  مبكتبه، 
الدويل  اخلبري  )قريقر(،  الدويل باأبها  اخلبري  )قريقر(،  باأبها 

الدكتور مارك اأوليك�شاك.الدكتور مارك اأوليك�شاك.
واأو�شح القرين اأن زيارة الدكتور واأو�شح القرين اأن زيارة الدكتور 
تاأتي  للجامعة  اأوليك�شاك  تاأتي مارك  للجامعة  اأوليك�شاك  مارك 
اجلامعة  وكالة  جهود  اجلامعة �شمن  وكالة  جهود  �شمن 
العلمي  والبحث  العليا  العلمي للدرا�شات  والبحث  العليا  للدرا�شات 
بناء نظام بحثي �شامل ميّكن  بناء نظام بحثي �شامل ميّكن يف  يف 
اأعمالهم  تطوير  من  اأعمالهم الباحثني  تطوير  من  الباحثني 
مبخرجات  والرتقاء  مبخرجات البحثية  والرتقاء  البحثية 
امللكية  وتعزيز  العلمي  امللكية البحث  وتعزيز  العلمي  البحث 
براءات  وت�شجيل  براءات الفكرية  وت�شجيل  الفكرية 

الخرتاع.الخرتاع.
ياأتي  ذلك  اأن  القرين  واأ�شاف  ياأتي   ذلك  اأن  القرين  واأ�شاف   
العلمية  الكفاءة  حتقيق  العلمية بهدف  الكفاءة  حتقيق  بهدف 
والبحثية وخلق نظام بحثي حمفز والبحثية وخلق نظام بحثي حمفز 
ب�شكل  امل�شاهمة  للجامعة  ب�شكل يكفل  امل�شاهمة  للجامعة  يكفل 

جودة  موؤ�شرات  حتقيق  يف  جودة فّعال  موؤ�شرات  حتقيق  يف  فّعال 
وكيًفا  ا  كمًّ العلمي  البحث  وكيًفا ومتيز  ا  كمًّ العلمي  البحث  ومتيز 
اإجراء  من  املن�شود  الأثر  اإجراء وخلق  من  املن�شود  الأثر  وخلق 

الدرا�شات والأبحاث العلمية.الدرا�شات والأبحاث العلمية.
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الجامعة تختتم فعاليات ملتقى األندية الطالبية في الجامعات السعودية
أمجاد  عايض،  إيثار  تغطية: 
سمية  علي،  منى  خلبان،  آل 
نايف  ناصر،  إيثار  القحطاني، 
منى  الجائزي،  محمد  عسيري، 
خالد  عادل،  أسيل  الشهراني، 

الخيري، عبد اهلل األسمري 

 
�شوؤون  عمادة  يف  ممثلة  اجلامعة  اختتمت 
الطالبية  الأندية  ملتقى  فعاليات  الطالب 
يف اجلامعات ال�شعودية، الذي نظمته موؤخًرا 
الأ�شتاذ  التعليم  وزير  معايل  رعاية  حتت 
الدكتور حمد بن حممد اآل ال�شيخ، مب�شاركة 
نائب  معايل  ود�شنه  افرتا�شيًّا،  جامعة   21
والبتكار  والبحث  للجامعات  التعليم  وزير 
الأ�شتاذ الدكتور حممد بن اأحمد ال�شديري، 
وا�شتمر على مدى يومني، وقدمت اجلامعات 
من خالله العديد من اأوراق العمل والعرو�س 

املرئية والتجارب الإبداعية. 
اإمياًنا  للملتقى   اجلامعة  تنظيم  وجاء 
الطالبية  الأندية  تقدمة  الذي  بالدور  منها 
يف  امل�شتقبل  وا�شت�شراف  الوعي  �شناعة  يف 
وازدهار  مناء  من  اململكة  به  حتظى  ما  ظل 

وطموح كبري حتت ظل القيادة الر�شيدة.   
 ووجه وكيل اجلامعة  لل�شوؤون التعليمية 
حممد  بن  �شعد  الدكتور  الأ�شتاذ  والأكادميية 
التهاين  خال�س  اخلتام  حفل  يف  دعجم  بن 
امللتقى،  بجوائز  الفائزة  لالأندية  والتربيكات 
هذا  على  والقائمني  امل�شاركني  جهود  مثمًنا 
امللتقى  خمرجات  اأن  على  وموؤكًدا  امللتقى، 
�شت�شهم بال �شك يف تطوير اأُطر واآليات اأعمال 

الأندية الطالبية يف اجلامعات ال�شعودية.   
الطالب  �شوؤون  عميد  �شكر  كما 
اآل  من�شور  بن  عبداهلل  الدكتور  باجلامعة 
�شاهم  من  وكل  امل�شاركة  اجلامعات  ع�شيد 
يف اإجناح فعاليات امللتقى الذي يتميز بتفعيل 
ظروف  ظل  يف  وا�شتثمارها  التقنية  دور 
العمادة  حر�س  موؤكًدا  كورونا،  جائحة 
الدائم على حتقيق التكامل والتعاون وتبادل 
الطالبية  الأندية  بني  والتجارب  اخلربات 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  جامعات  يف 
امللتقى من خمتلف  بجوائز  الفائزين  مهنًئا 
لفريق  �شكره  مقدًما  امل�شاركة،  اجلامعات 
امللتقى يف  واإقامة  القائم على تنظيم  العمل 
جهود  من  قدموه  ما  على  اللجان  خمتلف 
اأ�شهمت يف ظهور امللتقى بال�شكل املطلوب.   

جلسات الملتقى 
من  العديد  باإقامة  امللتقى  حظي  وقد 
اجلل�شات التي �شملت  دور الأندية الطالبية 

واأهدافها وكيفية حتقيق املرجو منها . 

تطوع وعطاء 
"تطوع  بعنوان  الأوىل  اجلل�شة  وانطلقت 
�شوؤون الطالب  وتراأ�شها عميد  وعطاء 2030" 
الدكتور  بن عبدالعزيز  �شطام  الأمري  بجامعة 
اجلل�شة  واأفتتح  ال�شكرة،  عبداهلل  بن  ثالب 
وبتنظيمها  خالد  امللك  جامعة  بجهود  م�شيدا 
ملعايل  �شكره  خال�س  قدم  كما  الحرتايف، 
وزير التعليم، ومعايل نائبه للجامعات والبحث 
الطالبية  الأندية  اأهمية  على  واأكد  والبتكار، 
لتفعيل الربامج وحتقيق الأهداف انطالقا من 

تنوع تخ�ش�شاتها واملجال الذي تعمل فيه. 

تعزيز المسؤولية المجتمعية 
دور  اجلل�شة  يف  الأوىل   الورقة  وناق�شت     
امل�شوؤولية  تعزيز  يف  الطالبية  الأندية 
والجتماعي  الثقايف  )النادي  املجتمعية 
اأمنوذجا( وقدمها نائب امل�شرف على وحدة 
املجتمعية  والعالقات  الطالبية  الأن�شطة 
الأ�شتاذ  �شعود  امللك  بجامعة  املجتمع  بكلية 
وحتدث  ال�شبي،  اهلل  عبد  بن  اأديب 
التي  والأهداف  املحاور  اأهمية  عن  خاللها  

ت�شمنتها روؤية اململكة فيما يخ�س امل�شوؤولية 
اأهداف براجمها  اأبرز  املجتمعية، كما طرح 
م�شاريع  اأبرز  ا�شتعر�س  كما  املجتمع،  بكلية 
قبل  من  املقدمة  املجتمعية  امل�شوؤولية  تعزيز 
الكلية، واأبرز ال�شراكات الفاعلة، واإجنازات 

الكلية يف اجلانب التطوعي والتوعوي. 

األندية وخدمة المجتمع 
وتناولت الورقة الثانية دور الأندية الطالبية 
يف خدمة املجتمع والتي قدمها وكيل عمادة 
بجامعة  الطالبية  لالأن�شطة  الطالب  �شوؤون 
معافا،  اأحمد  بن  ماجد  الدكتور  الق�شيم 
خدمة  يف  الأندية  دور  اأن  خاللها  واأكد 
يف  الأ�شا�شية  الركائز  اأحد  يعترب  املجتمع 
اجلامعة  اأن  موؤكدا  عام،  ب�شكل  الأن�شطة 
ت�شعى لتنمية مواهب الطلبة وتعزيز هويتهم 

الإ�شالمية والوطنية. 

التثقيف الصحي المجتمعي 
الطالبي  الطب  نادي  رئي�شة  من  كل  وقدمت 
بحاري  يحيى  العنود  الطالبة  جازان  بجامعة 
ابت�شامة الطالبي الطالبة  ونائبة رئي�س نادي 
التوعوية  الأ�شنان  طب  قافلة  جتربة  وممثلة 
اأحالم خالد جريبي ورقة بعنوان "دور الأندية 

الطالبية يف التثقيف ال�شحي املجتمعي". 
خاللها  من  بحاري  وا�شتعر�شت 
نادي  يف  ممثلة  الطالبية  الأندية  م�شاركات 
ابت�شامة  ونادي  الطالبات،  ب�شطر  الطب 
الطالبي، والتي تقدم برامج �شحية تثقيفية 
ب�شكل �شنوي، تهدف اإىل رفع وتعزيز الوعي 
املجال  يف  التطوعي  العمل  وتطوير  ال�شحي 
مبادرة  جتربة  ا�شتعر�شت  كما  ال�شحي، 
ن�شر  اإىل  هدفت  التي  وهاجا"  "�شراجا 

املعرفة والتثقيف ال�شحي. 
طب  قافلة  اأهداف  اأبرز  جريبي  وتناولت     
حملة  اأكرب  تعترب  والتي  التوعوية  الأ�شنان 
طب  وكليات  املنطقة  م�شتوى  على  توعوية 

الأ�شنان يف اململكة. 

تجربة نادي طفلي 
و�شاركت كل من رائدة نادي "طفلي" بجامعة 
الطفولة  درا�شات  بق�شم  الطالبة  طيبة 
رينا�س احلربي، وع�شو نادي طفلي الطالبة 
�شابقا  النادي  ورائدة  اجلهني   �شروق 
بعنوان  عمل  بورقة  فلمبان  هند  الأ�شتاذة 
الرتفيه  بني  لالأطفال  املجتمعية  "الأن�شطة 

والتعليم )جتربة طفلي(. 

الجلسة الثانية 
وتراأ�س اجلل�شة الثانية عميد �شوؤون الطالب 
بجامعة  الرتبية  بكلية  امل�شارك  والأ�شتاذ 
الكرمي  عبد  بن  هزاع  الدكتور  اجلوف 
الطالبية  الأندية  اأن  اأكد  والذي  الفويهي، 
الطالبية،  لالأن�شطة  املالئمة  البيئة  تعترب 
يف  الت�شجيل  الطالب  ي�شتطيع  خاللها  ومن 
له ويحقق طموحاته ويظهر  اأي ن�شاط مييل 

ما لديه من طاقات كامنة. 

التطوع والقطاع الصحي 
التنفيذية  اللجنة  اأمني  باجلل�شة  �شارك 
للتطوع يف القطاع ال�شحي، الطبيب النائب 
اأول يف الطب الوقائي الدكتور �شفر بن �شعد 
بتار والذي حتدث عن اأبرز ما قدمه التطوع  
ال�شحي يف مواجهة جائحة فايرو�س كورونا 
اللجنة  جهود  عن  حتدث  كما  اجلديد، 
ال�شحي،  القطاع  يف  للتطوع  التنفيذية 
عملها،  وهيكلة  اأعمالها،  م�شتعر�شا 
الوطنية،  ومبادراتها  عملها،  واإح�شاءات 

وعدد امل�شتفيدين منها. 

المسابقات التنافسية 
ومتثلت م�شاركة اجلامعة الإ�شالمية باملدينة 
"امل�شابقات  بعنوان  عمل  ورقة  يف  املنورة 

التناف�شية الطالبية ودورها يف تهيئة الطالب 
التدري�س  هيئة  ع�شو  قدمها  العمل"   ل�شوق 
بكلية احلا�شب الأ�شتاذ الدكتور اأحمد بن بدر 
�شوق  اأن  خاللها  اأكد  والذي  اخل�شر  الدين 
العمل يتطور ويتجدد ب�شرعة اأكرب من قدرات 
�شرورة  على  م�شددا  والكليات،  اجلامعات 
جمال  يف  وبالأخ�س  التغيري  ذلك  مواكبة 
للم�شاركة  اأ�شتعر�س عدة فوائد  التقنية. كما 

يف امل�شابقات الربجمية املحلية والعاملية. 

صقل المهارات الطالبية 
و�شاركت جامعة الطائف بورقة بعنوان "دور 
الأندية الطالبية يف �شقل املهارات الطالبية 
عمادة  وكيل  قدمها   "2030 روؤية  وحتقيق 
بجامعة  الطالبية  للخدمات  الطالب  �شوؤون 
الطائف الدكتور علي بن عبد اهلل جمر�شي، 
الأندية  اأهداف  عن  خاللها  وحتدث 
الطالبية، واأنواعها يف اجلامعات ال�شعودية، 
واهميتها للطالب اجلامعي، واأ�شباب عزوف 

الطالب عنها. 

برنامج حامل المسك 
ويف ورقته حتدث وكيل عمادة �شوؤون الطالب 
بجامعة  الطالبي  والتدريب  لالأن�شطة 
العزيز  عبد  بن  يا�شر  الدكتور  القرى  اأم 
الذي  امل�شك"  "حامل  برنامج  عن  احلازمي 
اجلهات  اإىل  وتطرق  اجلامعة،  اأطلقته 
امل�شوؤولة عنه داخل اجلامعة، ومراحل عمل 

الربنامج، وعدد الكليات امل�شاركة به. 

نشاط طالبي إلكتروني 
الطالبية  الأن�شطة  رئي�س  من  كل  و�شارك 
الإ�شالمية  �شعود  بن  حممد  الإمام  بجامعة 
ورئي�شة  املطريي،  ناجي  بن  حممد  الطالب 
نادي الأن�شطة الطالبية بجامعة الإمام حممد 
�شبتي  اأريج  الطالبة  الإ�شالمية  �شعود  بن 
ال�شبتي بورقة بعنوان "تفعيل دور نادي الن�شاط 
جوانب  يف  اإلكرتونيا  الطب  بكلية  الطالبي 
وتناولت  املجتمعية"،  والتوعية  التطوعي  العمل 
واآلية  واأهدافها  الإلكرتونية  احلمالت  الورقة 
تفعيلها اإلكرتونيا، واأبرز احلمالت الإلكرتونية 
الن�شاط  نادي  قبل  من  تنظيمها  مت  التي 

الطالبي، وغريها من املحاور. 

الممارسات اإلبداعية 
الدكتور  وتراأ�شها  الثالثة  اجلل�شة  وانطلقت 
يف  وحتدث  القحطاين،  حممد  م�شعود 
بدايتها وكيل عمادة �شوؤون الطالب لالأن�شطة 
واملهارات بجامعة امللك عبد العزيز الدكتور 
عبد العزيز بن عمر العماري عن املمار�شات 
اأن  موؤكدا  الطالبية  الأندية  يف  الإبداعية 
روافد  من  مهما  رافدا  الطالبية  الأندية 
مفهوم  تناول   كما  الطالبية،  الأن�شطة 
اأن  معتربا  اإبداعيا،  امل�شكالت  وحل  الإبداع 
منظمة  بطريقة  بعد  عن  امللتقى  هذا  اإقامة 
يعترب �شيئا من الإبداع والبتكار والتجديد يف 
م�شتوى تقدمي الربامج والأن�شطة الطالبية. 

تبادل الخبرات 

اأكد امل�شرف على وكالة الأن�شطة  من جانبه 
حائل  بجامعة  الطالب  �شوؤون  بعمادة 
خالل  من  املطلق  علي  بن  ماجد  الدكتور 
اأن  حائل  جلامعة  ممثال  قدمها  التي  ورقته 
الأندية الطالبية تلعب دورا رئي�شيا يف تبادل 
معتربا  ال�شعودية،  اجلامعات  بني  اخلربات 
وطريقتها  اخلا�س  طابعها  جامعة  لكل  اأن 

املبتكرة يف عمل اأندية طالبية. 

حاضنة لالبتكار 
والطالبات خالل  وحتدث عدد من الطالب 
الطالبية،  بالأندية  جتاربهم  عن  اجلل�شة 
كما ذكر م�شوؤول الأن�شطة الطالبية بجامعة 
امللك  �شعود للعلوم الطبية نبذة عن ن�شاطات 
الأندية الطالبية، موؤكدا اأنه بالرغم من قلة 
الطالبي  الن�شاط  اأن  اإل  الطالب،  عدد 
م�شيدا  متميز،  ب�شكل  فعال  كان  باجلامعة 
الطالبي  الن�شاط  على  امل�شرفني  بجهود 
من  امل�شاريع  اإدارة  يف  العالية  وكفاءتهم 

حمالت واأن�شطة كربى وغريها. 
اخلطة  فاعلية  مدى  اأو�شح  كما 
اإىل  م�شكاة  نادي  لتطوير  ال�شرتاتيجية 
اأنه مت تق�شيم  حا�شنة لالبتكار، م�شريا اإىل 
مراحل تاأ�شي�س احلا�شنة اإىل خم�شة مراحل 
املرحلة  تكون  اأن  اأ�شا�شية كان من املفرت�س 
اإىل  تاأجيلها  مت  ولكن   2020 �شنة  يف  الأوىل 

�شنة 2021 ب�شبب ظرف كورونا. 

تحول رقمي وأتمتة 
من  كل  قدمها  عمل  بورقة  اجلل�شة  واختتمت 
رئي�س  والأمتتة،  الرقمي  بالتحول  املهتمني 
وحدة الإعالم بعمادة �شوؤون الطالب بجامعة 
امللك خالد الأ�شتاذ اأحمد الكعبي، ومدير اإدارة 
الأن�شطة الثقافية والجتماعية الأ�شتاذ يو�شف 
بن علي الأحمري، واأو�شح خاللها الكعبي على 
�شخمة  اإمكانيات  يوفر  الرقمي  التحول  اأن 
وم�شتدامة  تناف�شية  فعالة  جمتمعات  لبناء 
تغيري جذري يف خدمات خمتلف  عرب حتقيق 

الأطراف من م�شتهلكني وموظفني. 
واأكد الأحمري اأن اأمتتة الأنظمة اأ�شبحت 
اأو  �شرورة ملحة للجميع، ل غنى لأي موؤ�ش�شة 
باأمتتة  الهتمام  اأن  اإىل  م�شريا  عنها،  �شركة 
املتميزة  اخلدمات  ثقافة  انت�شار  اإىل  �شيوؤدي 

ال�شريعة ذات اجلودة العالية. 

تجارب رائدة 
الثاين  املحور  يف  الرابعة  اجلل�شة  واأقيمت 
رائدة"  جتارب  الطالبية:  "الأندية  بعنوان 
لفرع  الطالب  �شوؤون  عمادة  وكيل  وتراأ�شها 
عبد  الدكتور  تهامة  يف  خالد  امللك  جامعة 

اهلل بن حممد بن هتان. 

برنامج عمادة 
و�شاركت جامعة تبوك ممثلة يف كل من وكيل 
الطالبية  للخدمات  الطالب  �شوؤون  عمادة 
وم�شرف  دعوري،  اأحمد  بن  حممد  الدكتور 
اأحمد  بن  خالد  الطالب  الطالبية  الأندية 
الثقايف  النادي  رئي�س  ونائبة  بامعو�شة، 
الطالبة رنا بنت عبد اهلل العنزي بورقة عمل 

الطالب  لتاأهيل  "عمادة"  برنامج  بعنوان  
لقيادة الأندية الطالبية. 

التجربة المسرحية 
الطائف  بجامعة  امل�شرح  نادي  م�شرف  وقدم 
بعنوان  ورقة  الزهراين  م�شاعد  الأ�شتاذ 
ما  خاللها  من  تناول  امل�شرحية"  "التجربة 
حققه نادي امل�شرح من جناحات، كما حتدث 
عن اأهداف نادي امل�شرح، وم�شاركاته املحلية 
وور�س  ح�شدها،  التي  واجلوائز  والدولية، 

العمل وامل�شابقات امل�شرحية التي اأقامها. 

تاج األندية الطالبية 
الأندية  ق�شم  رئي�س  حتدث  ورقته  ويف 
بجامعة  الطالب  �شوؤون  بعمادة  الطالبية 
امللك خالد الأ�شتاذ يا�شر ح�شني ال�شاملي عن 
باجلامعة،  الطالبية"  الأندية  "تاج  جتربة 
اجتماعية  برامج  على  ا�شتملت  والتي 
واإعالمية وغريها، وتقوم فكرتها على تكرمي 
اأف�شل  تكرمي  يتم  كما  اأندية  ثالثة  اأف�شل 
اإىل  التجربة  وتهدف  رئي�س،  واأف�شل  رائد 
اجلامعة  من�شوبي  وتاأهيل  الطالب،  اإفادة 
للقيادة، و�شبط وتقومي الأندية وغري ذلك. 

نادي قف السياحي 
قدم موؤ�ش�س ورئي�س نادي قف ال�شياحي الرتاثي 
علي  بن  العزيز  عبد  اجلوف  بجامعة  الطالب 
الإبداعي  "التاأ�شي�س  بعنوان  ورقة  ال�شالح 
لالأندية الطالبية )�شرح اآليات تاأ�شي�س الأندية 
الإبداعية("،  ال�شتدامة  عوامل  وفق  الطالبية 
عند  اتباعها  يجب  التي  النقاط  اأهم  وتناول 
تاأ�شي�س النادي، والأمور امل�شاندة كنقاط القوة 
الـ�شعف  كنقاط  املعطلة  والأمور  والفر�س، 

واملخاطر. 

تجارب إبداعية 
جتاربهم  الطالب  من  عدد  وا�شتعر�س 
اجلل�شة  خالل  من  امللتقى،  خالل  الإبداعية 
علم  بق�شم  امل�شاعدة  الأ�شتاذة  اأدارتها  التي 
خالد،  امللك  بجامعة  الرتبية  بكلية  النف�س 
للخدمات  الطالب  �شوؤون  عمادة  ووكيلة 
الدكتورة  الريا�شية  والأن�شطة  الطالبية 

�شاحلة بنت اأحمد ع�شريي. 

وازن حياتك 
برنامج  يف  ال�شبابية  امل�شاريع  مدير  و�شارك 
با�شمح خلدمة املجتمع "متقن" املهند�س اأحمد 
"وازن حياتك"  بن ح�شني بور�شة عمل بعنوان 
والذي  "متقن"  بربنامج  تعريفا  خالها  قدم 
الإتقان يف  تعزيز قيم وممار�شات  اإىل  يهدف 
اجلامعي من خالل متكينهم  ال�شباب  جمتمع 
اإتقان  على  ت�شاعدهم  التي  املهارات  من 
عملهم، ثم انتقل اإىل مو�شوع الور�شة وحتدث 
املختلفة،  احلياة  جوانب  يف  التوازن  عن 
وماهية  التوازن،  م�شتوى  تقييم  وطريقة 

التوازن، واأهميته، وجمالته. 

حياة نحلة 
بجامعة  الهند�شي  النادي  ع�شو  �شارك  كما 
الكهربائية  الهند�شة  بق�شم  الطالب  �شقراء 
ورقة  بتقدمي  الرباهيم  حممد  العزيز  عبد 
م�شروع  فيها عن  نحلة" حتدث  "حياة  بعنوان 
"حياة نحلة" الذي بداأ مب�شاركة جمموعة من 
الطبيعي،  والع�شل  بالنحل  املهتمني  الطلبة  
من  العديد  يف  الع�شل  ادخال  على  وعملوا 
اإلكرتوين،  متجر  واأطلقوا  الغذائية،  املنتجات 
و�شاركوا يف اأكرث من 30 معر�س داخل وخارج 

اململكة، وي�شعون لتقدمي غذاء �شحي. 

أكاديمية القراءة 
الرحمن  عبد  الإمام  جامعة  م�شاركة  ومتثلت 
القراءة"  "اأكادميية  بعنوان  ورقة  الفي�شل يف 
فوزي  الإله  عبد  الطب  بكلية  الطالب  قدمها 
احلربي، وحتدث خاللها عن  منتدى القراءة 

يف  الطالب  قدرات  تنمية  اإىل  يهدف  الذي 
اجلامعة  يف  القراءة  ثقافة  ون�شر  القراءة 
حتدث  كما  ذلك،  وغري  الكتابة  حب  وتنمية 
يهدف  الذي  القراءة"  "اأكادميية  برنامج  عن 
اإىل  التناف�شية والتعاون يف تلخي�س الكتب من 

قبل الطالب. 

بودكاست الجامعة 
ورقة  تقدمي  تبوك يف  م�شاركة جامعة  ومتثلت 
بعنوان "بودكا�شت اجلامعة" قدمتها الطالبة 
العطوي،  اأحمد  �شمر  الكيمياء احليوية  بق�شم 
"بودكا�شت  بداية  عن  خاللها  وحتدثت 
بداأوا  اأنهم  موؤكدة   ،2020 عام  يف  اجلامعة" 
باإميان را�شخ بقوة الفكرة، وعملوا بجهد حتى 
ال�شمعي  املحتوى  اإثراء  الأوىل  املرتبة  اأحتلوا 

على م�شتوى جامعات اململكة. 

عروض مرئية 
عرو�س  بتقدمي  جامعات  عدة  و�شاركت 
حيث  موا�شيع،  عدة  يف  ومرئية  تقدميية 
"يحق  �شاركت جامعة الطائف بعر�س بعنوان 
لك"، وجامعة اأم القرى بعر�س بعنوان "تعقيم 
امل�شاجد"، وجامعة امللك �شعود بعر�س بعنوان 
بـعر�س  نورة  وجامعة  الطالبية"،  "ال�شراكة 
الباحة  وجامعة  نورة"،  "منارة  نادي  عن 

بعر�س بعنوان "هذه ق�شتي". 
كما �شاركت جامعة طيبة بـتقدمي عر�س عن 
وقدمت  الفرتا�شي"،  الرقمي  "املع�شكر  جتربة 
جامعة امللك في�شل عر�س  بعنوان "�شرح"، كما 
بن  الرحمن  عبد  الإمام  جامعة  من   كل  �شاركت 
خالد،  امللك  وجامعة  اجلوف،  وجامعة  في�شل، 

وجامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز. 

الجامعات الفائزة 
اجلامعات  اأ�شماء  باإعالن  امللتقى  واأختتم 
طيبة  جامعة  فازت  حيث  واجلوائز،  الفائزة 
اأوراق العمل عن الورقة  باملركز الأول يف جمال 
املجتمعية  "الأن�شطة  بعنوان  قدمتها  التي 
نادي  )جتربة  والتعليم  الرتفيه  بني  لالأطفال 
امللك  جامعة  فازت  الثاين  املركز  ويف  طفلي(. 
"التحول  بعنوان  قدمتها  التي  الورقة  عن  خالد 
الرقمي: اأمتتة خدمات الأندية الطالبية بجامعة 
الثالث فازت اجلامعة  امللك خالد"، ويف املركز 
التي  الورقة  عن  املنورة  باملدينة  الإ�شالمية 
الطالبية  الثقافية  "امل�شابقات  بعنوان  قدمتها 

ودورها يف تهيئة الطالب ل�شوق العمل". 
ويف جمال التجارب فازت جامعة الإمام 
عن  الأول  باملركز  في�شل  بن  الرحمن  عبد 
جامعة  وفازت  القراءة"،  "اأكادميية  جتربة 
برنامج  جتربة   عن  الثاين  باملركز  تبوك 
الأندية  لقيادة  الطالب  لتاأهيل  "عمادة" 
الطالبية، كما فازت باملركز الثالث عن جتربة 

"بودكا�شت اجلامعة". 
ويف جمال العرو�س املرئية فازت جامعة امللك 
دور  "تفعيل  عر�س  عن  الأول  باملركز  في�شل 
الأندية الطالبية  بجامعة امللك في�شل يف روؤية 
2030"،  وفازت جامعة الق�شيم بعر�س "جهود 
اأثناء جائحة كورونا" وفازت  الأندية الطالبية 
"املع�شكر  بعر�س  الثالث  باملركز  طيبة  جامعة 

الرقمي الفرتا�شي ملهارات امل�شتقبل". 

توصيات الملتقى 
اأدوار  تفعيل  ومنها  تو�شيات  بعدة  امللتقى  وخرج 
روؤية  وبرامج  حماور  لتحقيق  الطالبية  الأندية 
ب�شكل  الطالبية  الأندية  ملتقى  واإقامة   ،2030
بني  التعاون  وتفعيل  اجلامعات،  اإحدى  يف  �شنوي 
خالل  من  املجتمع  وموؤ�ش�شات  الطالبية  الأندية 
الأندية  يف  اجلهود  وتوحيد  الفاعلة،  ال�شراكات 
جمال  يف  �شنوية  جوائز  وا�شتحداث  الطالبية، 
جمالت  وتفعيل  التطوعي،  والعمل  املبادرات 
التدريب لالإ�شهام يف تهيئة الطالب ل�شوق العمل، 
الطابع  تنفيذ الربامج ذات  وحتفيز الطالب على 
يف  والتجديد  الإبداع  جوانب  وتعزيز  الأكادميي، 
اأن�شطة الأندية الطالبية مبا يتوافق مع روؤية 2030
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1 شعبان 1442 - 14 مارس 2021 األحد  قرارات

رئيس الجامعة يصدر عددًا من قرارات التعيين والتكليف
قرارات  من  عددًا  مؤخرًا  السلمي  اهلل  رجاء  بن  فالح  الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  معالي  أصدر 
التعيين والتكليف، وقد هنأ معالي رئيس الجامعة المعينين والمكلفين، داعيًا لهم بالتوفيق، وحاثًّا 

الجميع على مضاعفة الجهود. 
وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور مفلح بن زابن القحطاني أن القرارات التي أصدرها معالي 

رئيس الجامعة شملت  كال من: 
ا للمدينة الطبية بجامعة امللك خالد اإ�سافة اإىل عمله يف هيئة التدري�س      الدكتور فوؤاد حممد عباق مديًرا عامًّ

يف كلية الطب. 
الدكتور عبداهلل مبارك ال�سهراين عميًدا لكليتي العلوم الطبية التطبيقية والتمري�س يف خمي�س م�سيط. 

الدكتور نايف حممد جبلي عميًدا لعمادة التعلم الإلكرتوين. 
الدكتور اأحمد علي الع�سا�سي وكيا لكلية الأعمال لل�سوؤون الأكادميية. 

 الدكتور علي ح�سن الأمر م�سرًفا على مكتب حتقيق الروؤية. 
الدكتور �سعيد حممد القحطاين مديًرا ملركز البحوث يف كلية العلوم الإن�سانية. 

الدكتورة ح�سة حممد اآل ملوذ وكيلة لعمادة التطوير الأكادميي واجلودة. 
 الدكتور حممد علي ال�سهري م�سرًفا على وحدة حيوانات التجارب يف كلية العلوم. 

الدكتورة فاطمة مرعي القرين وكيلة لكلية العلوم والآداب يف خمي�س م�سيط لل�سوؤون التعليمية والأكادميية. 
الدكتور اأحمد مو�سى احلكمي رئي�ًسا لق�سم الأحياء الدقيقة بكلية الطب. 

الدكتور علي حممد ع�سري رئي�ًسا لق�سم �سحة  الطفل بكلية الطب. 
الدكتور مبارك حممد اآل �سرمي رئي�ًسا لق�سم علم الأمرا�س يف كلية الطب. 

الدكتور يحيى حممد ع�سري وكيا لكلية اللغات والرتجمة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية. 
 الدكتور عائ�س عبداهلل �ساطي وكيًا لكلية الطب لل�سوؤون الأكادميية. 

الدكتور عبد الإله حممد مايت م�ست�ساًرا باأمانة اأوقاف اجلامعة اإ�سافة اإىل عمله. 
الدكتور اأحمد عبداهلل اآل �سفران رئي�ًسا لق�سم الفقه بكلية ال�سريعة واأ�سول الدين. 

الدكتور خليل اإبراهيم ع�سري وكيا لعمادة �سوؤون الطاب لاأن�سطة الثقافية والجتماعية اإ�سافة اإىل 
عمله وكيا لعمادة �سوؤون الطاب لاأن�سطة الريا�سية. 

 الدكتور عبداهلل ح�سن ال�سهري رئي�ًسا لق�سم القراآن وعلومه يف كلية ال�سريعة اأ�سول الدين. 
 الدكتور علي عبداهلل مرزوق مديًرا ملركز البحوث والدرا�سات الجتماعية. 

 الدكتور حممد علي ع�سري م�ست�ساًرا بوكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي اإ�سافة اإىل عمله. 
الدكتور عبد اهلل بن حممد حن�س م�ست�ساًرا بوكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي اإ�سافة اإىل 

عمله. 
الدكتور علي م�سفر القحطاين رئي�ًسا لق�سم ال�سيدلنيات بكلية ال�سيدلة. 

 الدكتورة ابت�سام ظافر القحطاين م�سرفة على مركز رعاية امل�ستفيدين اإ�سافة اإىل عملها. 
الدكتور �سعد جربان القحطاين مديًرا املركز الأمر �سلطان للبحوث والدرا�سات البيئية وال�سياحية. 

الدكتور من�سور عبداهلل الغامدي رئي�ًسا لق�سم الت�سريح يف كلية الطب. 
 الدكتور علي حممد ع�سري رئي�ًسا لق�سم �سحة الطفل بكلية الطب. 

الدكتور يحيى اإبراهيم ع�سري وكيا لل�سوؤون التعليمية والأكادميية بكلية ال�سيدلة اإ�سافة اإىل عمله. 
الدكتور عبد العزيز بن �سالح امل�سحي وكيا لل�سوؤون ال�سريرية والتدريب بكلية العلوم الطبية التطبيقية 

باأبها. 

الدكتور عبداهلل بن يحيى الزهراين وكيا للدرا�سات العليا والبحث العلمي بكلية العلوم والآداب يف حمايل 
ع�سر اإ�سافة اإىل عمله. 

الدكتورة غيداء علي العمري رئي�سة لق�سم القت�ساد املنزيل بكلية العلوم والآداب يف حمايل ع�سر �سطر 
الطالبات. 

الدكتور يو�سف اإبراهيم زهراين وكيا لل�سوؤون التعليمية والأكادميية يف كليتي التمري�س والعلوم الطبية 
التطبيقية يف خمي�س م�سيط. 

الدكتور علي جربان احلراملة رئي�سا لق�سم تقنية التعليم بكلية الرتبية. 
 الدكتور عبد اهلل حممد هتان وكيًا لعمادة �سوؤون الطاب بفرع اجلامعة بتهامة. 

الدكتورة �ساملة م�سلح القحطاين  وكيلة لكلية  اللغات والرتجمة �سطر الطالبات. 
 الدكتور عبدالعزيز عو�س العمري رئي�سا لق�سم اجلراحة بكلية الطب. 

  الدكتور ح�سن الزهراين رئي�ًسا لق�سم التعليم الطبي بكلية الطب. 
 الأ�ستاذ يحيى فايع ال�سديدي مديًرا لات�سالت الإدارية مبكتب معايل رئي�س اجلامعة. 
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دورة عن تصميم مقرر إلكتروني يتناسب مع معايير
QM

عبير المقصودي
 

نظمت وحدة التعليم الإلكرتوين بكليتي العلوم والآداب و�سمن �سل�سلة الدورات التدريبية التي ٌتنظمها وحدة التعلم 
الإلكرتوين بكليتي العلوم والآداب واملجتمع برجال اأملع للف�سل الدرا�سي الثاين اأقامت الوحدة دورة تدريبية افرتا�سية 
حتت اإ�سراف رئي�سة الوحدة الدكتورة فاطمة حممد علي، وكانت بعنوان: ت�سميم مقرر اإلكرتوين مبا يتنا�سب مع 

معاير QM وقد قدمتها الأ�ستاذة امل�ساعدة يف علوم احلا�سب بق�سم نظم املعلومات الدكتورة اأمرة حنن. 
العاملية، ومعايرها يف ت�سميم   QM ال  التعريف مبنظمة  اأ�سا�سية �سملت  اأهداف  الدورة على عدة         وركزت 

املقررات الإلكرتونية، مركزًة على املعيارين الأول والثاين. 
    وبداأت الدورة بذكر الفروق بن   املقررات العتيادية واملقررات الإلكرتونية، وذكر مزايا كل منهما، ثم مراحل 
و�سول ع�سو هيئة التدري�س اإىل ع�سو مراجع يف منظمة ال QM- بدءًا من ت�سميم مقرر اإلكرتوين خا�س به مرورًا 
بتطوير جودته واعتماده من قبل املنظمة، وانتهاًء بو�سوله اإىل ع�سو مراجع للمقررات الإلكرتونية- وانتقلت بعد ذلك 
اإىل التعريف بال QM، وتاريخها، واأ�سباب رغبة اجلامعة يف اختيار هذه املنظمة العاملية الرائدة يف جمال ت�سميم 

املقررات الإلكرتونية بجودة عالية. 
      وعر�ست بعد ذلك املعاير العامة  واخلا�سة التي تعتمدها منظمة الQM يف اعتماد جودة املقررات؛ حيث 
ركزت على ذكر املعيارين الأول والثاين. بداأتها باملعيار الأول الدي ي�ستند على تقدمي املقرر واإعطاء النظرة العامة 

عنه للطاب؛ 
حيث �سددت على �سرورة تزويد الطاب بخريطة املقرر والطريقة ال�سحيحة لكيفية البدء يف املقرر والإر�سادات 
الهامة حوله من اإعطاء تفا�سيل التقييم للطاب و اأوقات انعقادها وجميع الأمور املتعلقة بذلك ب�سكل وا�سح، ثم 
ف�سلت يف ذكر املعيار الثاين الذي يركز على تطبيق اأهداف املقرر التعليمية. وختمت الدورة وجميع ما ُذكر ب�سكل 

نظري �سابقًا بتطبيقه عمليا ب�سكل مبا�سر على الباك بورد.

رجال  بكليتي  اإللكتروني  االستبيان  إنشاء  عن  دورة 
ألمع

عبير المقصودي 
نفذت وحدة التقومي والقيا�س بكليتي العلوم والآداب واملجتمع برجال اأملع حتت اإ�سراف رئي�سة الوحدة الدكتورة اآمنة 
جربيل اأبو ن�سيب دورة افرتا�سية بعنوان )اإن�ساء ا�ستبيان اإلكرتوين وحتليل بياناته( قدمتها الأ�ستاذة امل�ساعدة يف 

علوم احلا�سب بق�سم نظم املعلومات الدكتورة اأمرة يون�س حنن بح�سور 42 م�ستفيدة. 
التعرف على  اأبرزها:  رئي�سية  اأربعة حماور  التي ركزت على  الدورة  اأهداف  باإعطاء ملحة عامة عن  الدورة  وبداأت 
البيانات، وكيفية توفر احلد الأدنى من الأمن  طريقة ت�سميم ال�ستبيان الإلكرتوين، و�سرح ل�سكل وطرق حتميل 

املعلوماتي، والأ�سا�سيات والو�سائل الازمة لتحليل النتائج.

الإلكرتوين  ال�ستبيان  لت�سميم  الأ�سا�سية  للخطوات  مف�سل  �سرح  اإعطاء  مع  املحاور  ذكر هذه  ف�سلت يف  ثم       
البيانات  ونوع  والأ�سئلة،  وفئة م�ستهدفة،  ب�سكل كبر ح�سب ما ذكرت على الحتياجات من معلومات  ي�ستند  الذي 
والأجوبة، وكذلك و�سع كل املعلومات املعرفة بال�ستبيان من عنوان وو�سف وقواعد عامة ومو�سوع وغرها، واأي�سًا 
كتابة دعوة حمفزة للو�سول لأكرب عدد ممكن من امل�ساركن. ثم عر�ست املن�سات العديدة املتاحة لت�سميم مثل 

هذه ال�ستبيانات. 
        وانتقلت بعد ذلك اإىل اإعطاء مثال تطبيقي مبا�سر للعنا�سر التي مت ذكرها ختمتها بتحليل البيانات با�ستخدام 

برنامج الإك�سل، وكذلك حتليلها.

 دورة لتوعية طالبة اللغة اإلنجليزية بالتخرج وما 
بعده 

عبير المقصودي 
نفذ ق�سم اللغة الإجنليزية بكليتي العلوم والآداب واملجتمع برجال اأملع حتت اإ�سراف من�سقة البحث والتعليم العايل 
بالق�سم  الدكتورة �سازيا تب�سم  دورة تدريبية افرتا�سية بعنوان )ماهي اخلطوة التالية بعد التخرج من ق�سم اللغة 
الإجنليزية؟(، والتي تاأتي �سمن �سل�سلة دورات تدريبية اأ�سبوعية بالق�سم، وقدمتها الأ�ستاذة بق�سم اللغة الإجنليزية 
الكلية  داخل  من  والثامن  ال�سابع  امل�ستوى  طالبات  وا�ستهدفت  الفرتا�سية،  الف�سول  نظام  عرب  املق�سودي  عبر 

وخارجها. 
وهدفت الدورة اإىل تعريف الطالبات واإعطاوؤهن فكرة عامة عن كيفية ال�ستعداد ملرحلة التخرج وما بعدها، مركزًة 
على املجالت الوظيفية املتاحة لهن والتي ميكنهن العمل بها بعد تخرجهن؛ حيث بداأتها باإعطائهن بع�س اخلطوات 
الدورات  على  على احل�سول  واحلر�س  الوظيفي  بالتدريب  الهتمام  اأبرزها  من  كان  والتي  التخرج  قبل  امل�ساعدة 
املرتبطة بتخ�س�سهن، وتطوير املهارات اللغوية واحلا�سوبية لديهن ملا لها من اأهمية يف الوقت احلايل؛ حيث اأنها 
اأ�سبحت متطلب رئي�سي ملعظم الوظائف وهذا حتمًا �سيتيح لهن الأولوية ومييزهن عن غرهن عند التقدم للوظيفة. 

    كما حتدثت عن مرحلة ما بعد التخرج وما ي�سعرن به من قلق اأثناء تلك املرحلة، مع اإعطاء بع�س اخلطوات التي 
قد تخفف منه، 

واإكمال  العلمية  مل�سرتهن  يتعلق مبوا�سلتهن  فيما  ب�سكل حازم  املرحلة  القرار يف هذه  اتخاذ  م�سددًة على �سرورة 
الدرا�سات العليا اأو البدء يف حياتهن الوظيفية والعملية، والذي �ستبنى عليه حياتهن م�ستقبًا. 

بعد ذلك عر�ست املجالت الوظيفية التي ميكنهن العمل فيها بعد التخرج من ق�سم اللغة الإجنليزية، وكيفية البحث 
عن وظيفة يف خمتلف املواقع الهامة. وختمت الدورة با�ستقبال اأ�سئلة احلا�سرات والرد على ا�ستف�ساراتهن. 

برنامج للتوعية بالتغذية السليمة للطفل
فاطمة األسمري 

الكلية  حتت  اأقامت  بتهامة )رعاية وعنايه(  للبنات  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  ل�سل�سلة برامج مبادرة  امتدادا 
التوحد  و جمعية  بتهامة  بفرع اجلامعة  الطاب  �سوؤون  وكالة  وبالتعاون مع  بانافع  نورة  الدكتورة  اإ�سراف عميدتها 
م�ستفيد   334 بح�سور  اأي��ام  خم�سة  م��دار  على  واأ�ستمر  زوم  تطبيق  عرب  )غ���ذاوؤك(  بعنوان  برناجما  اأمل��ع  برجال 

وم�ستفيدة. 

         وهدف الربنامج اإىل توعية املجتمع باأهمية  التغذية ال�سليمة للطفل لكي ينمو ب�سكل �سليم ويتمتع ببنية ج�سدية 
قوية وحم�سنة من الأمرا�س، تخلل الربنامج  دورات تدريبية وتثقيفية. 
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طالبناطالبنا

التخرج في زمن كورونا.. فرح ناقص محفوف بالمخاوف
شذا عبد الرحمن

ت�سبب فايرو�س كورونا منذ ما ت�سبب فايرو�س كورونا منذ ما 
يزيد عن العام  يف تغير الكثر يزيد عن العام  يف تغير الكثر 
من معامل احلياة، واأمتد تاأثره من معامل احلياة، واأمتد تاأثره 
اإىل طاب وطالبات اجلامعة، اإىل طاب وطالبات اجلامعة، 
وك����ان ل���ه الأث�����ر الأك�����رب على وك����ان ل���ه الأث�����ر الأك�����رب على 
اخل����ري����ج����ن واخل����ري����ج����ات اخل����ري����ج����ن واخل����ري����ج����ات 
م�سروع  ي��ع��د  ح��ي��ث  م�سروع حت��دي��دا،  ي��ع��د  ح��ي��ث  حت��دي��دا، 
ال��ت��خ��رج وال��ت��دري��ب امل��ي��داين ال��ت��خ��رج وال��ت��دري��ب امل��ي��داين 
لهم،  الأهمية  غاية  يف  لهم، اأم��ران  الأهمية  غاية  يف  اأم��ران 
مهاراتهم،  لإب���راز  مهاراتهم، وفر�ستان  لإب���راز  وفر�ستان 
تعلموه  م���ا  خ��ا���س��ة  تعلموه وو����س���ع  م���ا  خ��ا���س��ة  وو����س���ع 
ونيل  الدرا�سة،  مرحلة  ونيل خ��ال  الدرا�سة،  مرحلة  خ��ال 
ال�سرة  ودعم  العليا  ال�سرة الدرجات  ودعم  العليا  الدرجات 

الذاتية. الذاتية. 

مو�سوع  ت��ن��اول��ت  )اآف�����اق(  مو�سوع     ت��ن��اول��ت  )اآف�����اق(     
ك���ورون���ا،  ك���ورون���ا، ال���ت���خ���رج يف زم����ن  ال���ت���خ���رج يف زم����ن 
من  ع��دد  اآراء  اإىل  من وا�ستمعت  ع��دد  اآراء  اإىل  وا�ستمعت 

الطاب والطالبات. الطاب والطالبات. 

صعوبة الفهم 
حت��دث��ت ال��ط��ال��ب��ة اخل��ري��ج��ة حت��دث��ت ال��ط��ال��ب��ة اخل��ري��ج��ة 
لهذا العام من ق�سم القت�ساد لهذا العام من ق�سم القت�ساد 
عن  القحطاين  طيف  عن املنزيل  القحطاين  طيف  املنزيل 
جتربتها قائلة: اأعاين من عدم جتربتها قائلة: اأعاين من عدم 
فهم كيفية عمل بحث التخرج، فهم كيفية عمل بحث التخرج، 
مع  ال��ت��وا���س��ل  �سعوبة  مع ب�سبب  ال��ت��وا���س��ل  �سعوبة  ب�سبب 
ال���دك���ت���ورة امل�����س��وؤول��ة، ل��ك��ون ال���دك���ت���ورة امل�����س��وؤول��ة، ل��ك��ون 
وك��ان  مبا�سر،  غ��ر  وك��ان التوا�سل  مبا�سر،  غ��ر  التوا�سل 
ما طلبته غام�سا بالن�سبة يل، ما طلبته غام�سا بالن�سبة يل، 

وغر مفهوم. وغر مفهوم. 
ال��ط��ال��ب��ة بق�سم  ال��ط��ال��ب��ة بق�سم       وع���ربت        وع���ربت 
عن  حنان  والت�سال  عن الإع��ام  حنان  والت�سال  الإع��ام 
ا�ستياءها من  التدريب للف�سل ا�ستياءها من  التدريب للف�سل 
اأن  موؤكدة  احل��ايل،  اأن الدرا�سي  موؤكدة  احل��ايل،  الدرا�سي 
م�سميات  يف  خل��ب��ط��ة  م�سميات ه��ن��اك  يف  خل��ب��ط��ة  ه��ن��اك 
اجل����ه����ات ع���ن���د الخ���ت���ي���ار، اجل����ه����ات ع���ن���د الخ���ت���ي���ار، 
الق�سم  الق�سم و�سعوبة فهم متطلبات  و�سعوبة فهم متطلبات 

يف فرتة التدريب. يف فرتة التدريب. 

غياب المساعدة 
املا�سي  العام  خريجة  املا�سي وقالت  العام  خريجة  وقالت 
وجن  العربية  اللغة  ق�سم  وجن من  العربية  اللغة  ق�سم  من 
اأن  اأرى  اأن  ي��وؤمل��ن��ي  ع��ل��ي:  اأن اآل  اأرى  اأن  ي��وؤمل��ن��ي  ع��ل��ي:  اآل 
يف  م�سكات  م��ن  واجهني  يف م��ا  م�سكات  م��ن  واجهني  م��ا 
املا�سي  العام  التخرج  املا�سي م�سروع  العام  التخرج  م�سروع 
ك��ع��دم اإي���ج���اد ط���رق اأف�����س��ل ك��ع��دم اإي���ج���اد ط���رق اأف�����س��ل 

مل��ن��اق�����س��ة ال���ط���اب، وامل�����س��ي مل��ن��اق�����س��ة ال���ط���اب، وامل�����س��ي 
اأول  يف  بخطوه  خ��ط��وة  اأول معهم  يف  بخطوه  خ��ط��وة  معهم 
م�������س���روع ح��ق��ي��ق��ي،  مل ي��زل م�������س���روع ح��ق��ي��ق��ي،  مل ي��زل 
م��وج��ودا ح��ت��ى ال���ي���وم،  وك���اأن م��وج��ودا ح��ت��ى ال���ي���وم،  وك���اأن 
وا�سح  يكن  مل  احلايل  وا�سح الو�سع  يكن  مل  احلايل  الو�سع 
بع�س  ت�سع  ومل  البداية،  بع�س منذ  ت�سع  ومل  البداية،  منذ 
الوقت  لك�سب  حلول  الوقت الأق�سام  لك�سب  حلول  الأق�سام 

وم�ساعدة الطاب والطالباتزوم�ساعدة الطاب والطالباتز
 

حملة إعالمية 
خريجة  ع���ربت  ج��ان��ب��ه��ا  خريجة م���ن  ع���ربت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
العام املا�سي من ق�سم الإعام العام املا�سي من ق�سم الإعام 
عن  حممد  ابت�سام  عن والت�سال  حممد  ابت�سام  والت�سال 
حزنها لت�سبب فايرو�س كورونا حزنها لت�سبب فايرو�س كورونا 
يف احليلولة دون عر�س م�سروع يف احليلولة دون عر�س م�سروع 
تخرجها هي وزمياتها، والذي تخرجها هي وزمياتها، والذي 
اإعامية  حملة  عن  عبارة  اإعامية كان  حملة  عن  عبارة  كان 
ل��ل��ت��وع��ي��ة يف ع���دة م��وا���س��ي��ع، ل��ل��ت��وع��ي��ة يف ع���دة م��وا���س��ي��ع، 
الكتفاء  مت  اأن���ه  اإىل  الكتفاء م�سرة  مت  اأن���ه  اإىل  م�سرة 
بعر�س امل�سروع عرب الإنرتنت، بعر�س امل�سروع عرب الإنرتنت، 
الق�سم  تعاون  عن  ك�سفت  الق�سم كما  تعاون  عن  ك�سفت  كما 
م��ع��ه��م، م��ت��م��ن��ي��ة ل��زم��ي��ات��ه��ا م��ع��ه��م، م��ت��م��ن��ي��ة ل��زم��ي��ات��ه��ا 
وزم����اءه����ا اخل��ري��ج��ن ه��ذا وزم����اءه����ا اخل��ري��ج��ن ه��ذا 
عر�س  من  يتمكنوا  اأن  عر�س العام،  من  يتمكنوا  اأن  العام، 
ح��م��ات��ه��م الإع���ام���ي���ة اأم���ام ح��م��ات��ه��م الإع���ام���ي���ة اأم���ام 

النا�س. النا�س. 
ال توجد وظائف 

عدم  من  اخلريجن  عدم ويتخوف  من  اخلريجن  ويتخوف 
ع��م��ل، يف ظ��ل جائحة  ع��م��ل، يف ظ��ل جائحة اإي��ج��اد  اإي��ج��اد 
م�ستوى  ارت��ف��اع  م��ع  م�ستوى ك���ورون���ا،  ارت��ف��اع  م��ع  ك���ورون���ا، 
حتدث  حيث  عامليا،  حتدث البطالة  حيث  عامليا،  البطالة 
اخل��ري��ج ب��ال��ع��ام امل��ا���س��ي من اخل��ري��ج ب��ال��ع��ام امل��ا���س��ي من 
ق�سم طب الأ�سعة عبد الرحمن ق�سم طب الأ�سعة عبد الرحمن 
العام  تخرجت  قائا:  العام ع�سري  تخرجت  قائا:  ع�سري 
ولكن املن�سرم مبعدل مرتفع، ولكن  املن�سرم مبعدل مرتفع، 
كانت ال�سدمة كبرة علي حن كانت ال�سدمة كبرة علي حن 
وظيفة،  عن  البحث  يف  وظيفة، ب��داأت  عن  البحث  يف  ب��داأت 
حيث ل توجد اأي وظائف ب�سبب حيث ل توجد اأي وظائف ب�سبب 
الأو����س���اع احل��ال��ي��ة،  ووج��دت الأو����س���اع احل��ال��ي��ة،  ووج��دت 
عما  متاما  يختلف  ال��واق��ع  عما اأن  متاما  يختلف  ال��واق��ع  اأن 
يكون  اأن  متنيت  كم  يكون تخيلت،   اأن  متنيت  كم  تخيلت،  
مل�ساعدة  ا�ست�سارات  مل�ساعدة باجلامعة  ا�ست�سارات  باجلامعة 
ع��ل��ى و�سك  ال��ذي��ن  ع��ل��ى و�سك ال��ط��اب  ال��ذي��ن  ال��ط��اب 
ما  ملرحلة  وتهيئتهم  ما التخرج،  ملرحلة  وتهيئتهم  التخرج، 

بعد التخرج.بعد التخرج.
 

المبالغة في التكليفات 
اإدارة  ق�سم  من  الطالب  اإدارة وعلق  ق�سم  من  الطالب  وعلق 
قائا:  الفيفي  علي  قائا: الأع��م��ال  الفيفي  علي  الأع��م��ال 

كم حلمت بحفل تخرجي هذه كم حلمت بحفل تخرجي هذه 
يكتب يل ذلك  ولكن مل  يكتب يل ذلك ال�سنة  ولكن مل  ال�سنة 
ول لزمائي،  احلمد هلل على ول لزمائي،  احلمد هلل على 
كل حال، ولكن هذا ل مينع اأن كل حال، ولكن هذا ل مينع اأن 

اأفرح بتخرجي باإذن اهلل. اأفرح بتخرجي باإذن اهلل. 
املواد  بع�س  دكاترة  املواد واأ�ساف:  بع�س  دكاترة  واأ�ساف: 
يبالغون يف اإعطائنا  التكليفات، يبالغون يف اإعطائنا  التكليفات، 
وعندما نعرت�س يكون عذرهم وعندما نعرت�س يكون عذرهم 
ولكن  ب��ع��د،  ع��ن  ن��در���س  ولكن باأننا  ب��ع��د،  ع��ن  ن��در���س  باأننا 
عن  فدرا�ستي  عذر،  لي�س  عن هذا  فدرا�ستي  عذر،  لي�س  هذا 

بعد لي�ست قراري. بعد لي�ست قراري. 
تهيئة أعضاء التدريس 

ت��اأث��ر   ���س��وؤال��ه ع��ن  ت��اأث��ر  وردا ع��ل��ى  ���س��وؤال��ه ع��ن  وردا ع��ل��ى 
ظ�������روف ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا ظ�������روف ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا 
ع��ل��ى ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات، ع��ل��ى ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات، 
امل�ست�سار  اأج��اب   امل�ست�سار واخلريجن   اأج��اب   واخلريجن  

النف�سي والأ�سريالنف�سي والأ�سري
موؤكدا:  جابر  م�سلح  موؤكدا: الدكتور  جابر  م�سلح  الدكتور 
الكثر من الطاب والطالبات الكثر من الطاب والطالبات 
الفرتة  يف  ق��رن��اوؤه��م  ي���روا  الفرتة مل  يف  ق��رن��اوؤه��م  ي���روا  مل 
الوباء  انت�سار  ب�سبب  الوباء املا�سية  انت�سار  ب�سبب  املا�سية 
يوؤثر  بعد  عن  الدرا�سة  يوؤثر وك��ون  بعد  عن  الدرا�سة  وك��ون 
املبا�سر  فالتعلم  عليهم،  املبا�سر ب�سدة  فالتعلم  عليهم،  ب�سدة 
الزماء  ووج��ود  فاعلية  الزماء اأك��ر  ووج��ود  فاعلية  اأك��ر 
طابعا  ي�سفي  املحا�سرات  طابعا يف  ي�سفي  املحا�سرات  يف 
التعلم  بعك�س  للتعلم  التعلم خ��ا���س  بعك�س  للتعلم  خ��ا���س 
تهيئة  ف��ي��ج��ب  تهيئة الإل����ك����رتوين،   ف��ي��ج��ب  الإل����ك����رتوين،  
اأع�����س��اء ال��ت��دري�����س ل��ي��ك��ون��وا اأع�����س��اء ال��ت��دري�����س ل��ي��ك��ون��وا 
الطرح  يف  وتنوع   مرونة  الطرح اأك��ر  يف  وتنوع   مرونة  اأك��ر 
وي�������س���اع���دوا اخل��ري��ج��ن من وي�������س���اع���دوا اخل��ري��ج��ن من 
امل�ستطاع  بقدر  ي�ستفيدوا  امل�ستطاع اأن  بقدر  ي�ستفيدوا  اأن 
�سوق  على  �سيقدمون  �سوق كونهم  على  �سيقدمون  كونهم 
ال�سنة  يف  ي��در���س  ال�سنة ال��ع��م��ل،وم��ا  يف  ي��در���س  ال��ع��م��ل،وم��ا 
الأخ�������رة م���ن اجل���ام���ع���ة هو الأخ�������رة م���ن اجل���ام���ع���ة هو 
جوهر التخ�س�س وهي مرحلة جوهر التخ�س�س وهي مرحلة 
عليه،  �سيقدم  ملا  اخلريج  عليه، تعد  �سيقدم  ملا  اخلريج  تعد 
وق���د ي��ك��ون م��ن ���س��م��ن خطة وق���د ي��ك��ون م��ن ���س��م��ن خطة 
امليداين،   التدريب  امليداين،  التخ�س�س  التدريب  التخ�س�س 
وهو ذا اأهمية عظمى يف �سقل وهو ذا اأهمية عظمى يف �سقل 
وتهيئته،   اخل��ري��ج  وتهيئته،  �سخ�سية  اخل��ري��ج  �سخ�سية 
مر�سديهم  على  الواجب  مر�سديهم فمن  على  الواجب  فمن 
بجانبهم  الوقوف  بجانبهم الأكادميين  الوقوف  الأكادميين 
ال�سعبة  الظروف  ال�سعبة يف ظل هذه  الظروف  يف ظل هذه 
ال��ع��امل ب�سبب  ب��ه��ا  ال��ع��امل ب�سبب ال��ت��ي مي��ر  ب��ه��ا  ال��ت��ي مي��ر 

جائحة كورونا.جائحة كورونا.
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الموهوبة رنيم القحطاني:
عشقت الرسم منذ صغري وحرصت على تنمية موهبتي باالطالع والممارسة 

عسيري راجح 

عبدالهادي  رنيم  عبدالهادي املوهبة  رنيم  املوهبة 
نظم  ق�شم  طالبة  نظم القحطاين  ق�شم  طالبة  القحطاين 
احلا�شب  بكلية  احلا�شب املعلومات  بكلية  املعلومات 
الر�شم   فن  عا�شقة  الر�شم  باجلامعة،  فن  عا�شقة  باجلامعة، 
وقتها  من  الكثري  اأعطت  وقتها التي  من  الكثري  اأعطت  التي 
الر�شم،  وجعلت من  الر�شم،  وجعلت من ملوهبتها يف  ملوهبتها يف 
وطريقة  ذاتها،  عن  تعبريًا  وطريقة فنها  ذاتها،  عن  تعبريًا  فنها 
تر�شم بها حياتها، كان لها حديث تر�شم بها حياتها، كان لها حديث 
عن م�شريتها الفنية وم�شاركاتها، عن م�شريتها الفنية وم�شاركاتها، 
فماذا قالت ل�شحيفة ) اآفاق ( ؟  فماذا قالت ل�شحيفة ) اآفاق ( ؟  

الفن...والعلم    بين 
منذ  القحطاين؛  رنيم  منذ تقول  القحطاين؛  رنيم  تقول 
الر�شم،  موهبة  تلم�شت  الر�شم، �شغري  موهبة  تلم�شت  �شغري 
وحر�شت على تنميتها من خالل وحر�شت على تنميتها من خالل 
الطالع واملمار�شة، فاأ�شبح الفن الطالع واملمار�شة، فاأ�شبح الفن 
لأن  باحلياة،   الإح�شا�س  هو  لأن يل  باحلياة،   الإح�شا�س  هو  يل 
دون  النف�س  عن  تعبري  هو  دون الفن  النف�س  عن  تعبري  هو  الفن 
فاأردت  قوانني حتدده،   اأو  فاأردت �شقف  قوانني حتدده،   اأو  �شقف 
التخ�ش�س يف الفن، ولكن قررت التخ�ش�س يف الفن، ولكن قررت 
العلمية  حياتي  ف�شل  النهاية  العلمية يف  حياتي  ف�شل  النهاية  يف 

عن موهبتي.عن موهبتي.  

الرسم    في   .. القدوة 
فن  يف  بقداوتها  يتعلق  فن وفيما  يف  بقداوتها  يتعلق  وفيما 
اقتدي  اأنا  رنيم؛  توا�شل  اقتدي الر�شم؛  اأنا  رنيم؛  توا�شل  الر�شم؛ 
هو  حملي  اأحدهما   هو بفنانني،  حملي  اأحدهما   بفنانني، 

علي اآل زياد، والآخر فنان عاملي  علي اآل زياد، والآخر فنان عاملي  
يل  وكذلك  يل ،  وكذلك   ،ffabianabian  PPerezerez
يف  الر�شم  فناين  اأن  يف مالحظة  الر�شم  فناين  اأن  مالحظة 
ما  اإبراز  ي�شتطيعون  ما ع�شرنا،  اإبراز  ي�شتطيعون  ع�شرنا، 
لديهم من اأعمال، لكرثة من�شات لديهم من اأعمال، لكرثة من�شات 
ور�شوماتهم   املتوفرة،  ور�شوماتهم  العر�س  املتوفرة،  العر�س 
املا�شي،  يف  كان  مما  املا�شي، اأف�شل  يف  كان  مما  اأف�شل 
وخا�شة اأن هناك اإمكانيات تقنية وخا�شة اأن هناك اإمكانيات تقنية 
ثورة  اإطار  يف  ظهرت  ثورة وبرامج،  اإطار  يف  ظهرت  وبرامج، 
ت�شيف  واملعلومات،  ت�شيف الت�شالت  واملعلومات،  الت�شالت 
منها  ي�شتفيد  وجتارب  منها خربات  ي�شتفيد  وجتارب  خربات 

الفنان الر�شام. الفنان الر�شام.   

رائعة    مسيرة 
تقول  م�شاركاتها؛  تقول وبخ�شو�س  م�شاركاتها؛  وبخ�شو�س 
من  وامل�شاركة  الدعم  من رنيم؛  وامل�شاركة  الدعم  رنيم؛ 
اأي  مل�شرية  ال�شرورية،  اأي الأمور  مل�شرية  ال�شرورية،  الأمور 
الإبداع   الطريق نحو  يتلم�س  الإبداع  فنان  الطريق نحو  يتلم�س  فنان 
موهبته  لتطوير  ي�شعى  موهبته والفنان  لتطوير  ي�شعى  والفنان 
واإمكاناته، وامل�شاركة يف  املحافل واإمكاناته، وامل�شاركة يف  املحافل 
�شرورية  واخلارجية،  �شرورية الداخلية  واخلارجية،  الداخلية 
التجارب  اإك�شاب  يف  التجارب للموهوب  اإك�شاب  يف  للموهوب 
عليه  تنعك�س  والتي  عليه واخلربات،  تنعك�س  والتي  واخلربات، 
اأنا  ، فاحلمد هلل  اأنا يف رفع  قدراته  ، فاحلمد هلل  يف رفع  قدراته 
وكذلك  وامل�شاندة،  الدعم  وكذلك اأجد  وامل�شاندة،  الدعم  اأجد 

علمني الرسم التمسك أكثر بالشيء الذي أريده 
الموهوبة سارة القحطاني:

شهد الشهري 

اإخراج  الر�شم  خالل  من  اإخراج ميكن  الر�شم  خالل  من  ميكن 
لوحة  يف  وجت�شيده  بداخلنا  لوحة ما  يف  وجت�شيده  بداخلنا  ما 
تعك�س  اأو  الواقع  حتاكي  تعك�س فنية  اأو  الواقع  حتاكي  فنية 
اخليال هذا ما اأكدته لنا الطالبة اخليال هذا ما اأكدته لنا الطالبة 
ت�شميم  بق�شم  الرابع  ت�شميم بامل�شتوى  بق�شم  الرابع  بامل�شتوى 
والتي  القحطاين  �شارة  والتي الأزياء  القحطاين  �شارة  الأزياء 

متار�س الر�شم منذ طفولتها. متار�س الر�شم منذ طفولتها. 

حب غير مشروط 
م�شاركاتها  �شوؤالها عن  على  م�شاركاتها وردا  �شوؤالها عن  على  وردا 
من  العديد  يف  �شاركت  من اأجابت:  العديد  يف  �شاركت  اأجابت: 
وم�شابقات  املدر�شية  وم�شابقات امل�شابقات  املدر�شية  امل�شابقات 
الر�شم  كان  ولطاملا  الر�شم اأخرى،   كان  ولطاملا  اأخرى،  
حلمي، حبي للر�شم لي�س م�شروطا حلمي، حبي للر�شم لي�س م�شروطا 
باإتقان جميع جوانبه،  لكن الأهم باإتقان جميع جوانبه،  لكن الأهم 
حيث  اأف�شله،  �شيئا  اأفعل  حيث اأن  اأف�شله،  �شيئا  اأفعل  اأن 
�شاعدين ذلك على �شقل موهبتي �شاعدين ذلك على �شقل موهبتي 

مع مرور الوقت. مع مرور الوقت. 

انتقادات سيئة 

اأكدت  لها،  الداعمني  اأبرز  اأكدت وعن  لها،  الداعمني  اأبرز  وعن 
والأول  الأ�شا�شي  الداعم  والأول اأنها هي  الأ�شا�شي  الداعم  اأنها هي 
لذاتها يف بداية موهبتها بالر�شم، لذاتها يف بداية موهبتها بالر�شم، 
ومن ثم اأختها الكربى التي كانت ومن ثم اأختها الكربى التي كانت 
ت�شجعها با�شتمرار، لفتة اإىل على ت�شجعها با�شتمرار، لفتة اإىل على 
اأنها  اإل  للدعم  تلقيها  من  اأنها الرغم  اإل  للدعم  تلقيها  من  الرغم 
النتقادات  من  العديد  النتقادات واجهت  من  العديد  واجهت 
يف  وعانت  ر�شوماتها  على  يف ال�شيئة  وعانت  ر�شوماتها  على  ال�شيئة 

ب�شهولة،  تقبلها  من  الأمر  ب�شهولة، بادئ  تقبلها  من  الأمر  بادئ 
ممار�شة  عن  ب�شببها  ممار�شة وتوقفت  عن  ب�شببها  وتوقفت 
عادت  ثم  طويلة،  لفرتة  عادت الر�شم  ثم  طويلة،  لفرتة  الر�شم 
بف�شل قوة رغبتها يف الرجوع اإىل بف�شل قوة رغبتها يف الرجوع اإىل 

الر�شم. الر�شم. 

عالم الموضة واألزياء 
اأكدت  الدرا�شي  تخ�ش�شها  اأكدت وعن  الدرا�شي  تخ�ش�شها  وعن 
تخ�ش�س  يف  قبولها  مت  تخ�ش�س اأنه  يف  قبولها  مت  اأنه 
ت�شلم  مل  لكنها  الأزياء،  ت�شلم ت�شميم  مل  لكنها  الأزياء،  ت�شميم 
من �شيل النتقادات التي كادت اأن من �شيل النتقادات التي كادت اأن 
يف  الدرا�شي  م�شتواها  على  يف توؤثر  الدرا�شي  م�شتواها  على  توؤثر 
دوامة  يف  واأدخلها  الأوىل،  دوامة ال�شنة  يف  واأدخلها  الأوىل،  ال�شنة 
من الت�شتت،  حيث كان من حولها من الت�شتت،  حيث كان من حولها 
حول  نظرتها  تغيري  حول يحاولون  نظرتها  تغيري  يحاولون 
والأزياء،  الت�شميم  والأزياء، تخ�ش�س  الت�شميم  تخ�ش�س 
باأنه بال م�شتقبل وغري  باأنه بال م�شتقبل وغري ويقنعونها  ويقنعونها 

مرغوب فيه. مرغوب فيه. 

ل  اأن  جاهدة  حاولت  ل وقالت:  اأن  جاهدة  حاولت  وقالت: 
التخ�ش�س  عن  قناعتي  التخ�ش�س تتزعزع  عن  قناعتي  تتزعزع 
اأمام الآراء املحبطة التي تعر�شت اأمام الآراء املحبطة التي تعر�شت 

لها.لها.

ال�شنة  مرور  بعد  اأنه  ال�شنة واأكدت  مرور  بعد  اأنه  واأكدت 
الأوىل يف درا�شة ت�شميم الأزياء، الأوىل يف درا�شة ت�شميم الأزياء، 
اأبحرت يف عامل  اأبحرت يف عامل وجدت ذاتها قد  وجدت ذاتها قد 
يعمل على  الذي  والأزياء،  يعمل على املو�شة  الذي  والأزياء،  املو�شة 
مرتبطة  ومفاهيم  اأفكار  مرتبطة خلق  ومفاهيم  اأفكار  خلق 
اأن  وا�شتطاعت  خمتلفة،  اأن باأمناط  وا�شتطاعت  خمتلفة،  باأمناط 

يف  اخلا�شة  ب�شمتها  لها  يف ت�شنع  اخلا�شة  ب�شمتها  لها  ت�شنع 
بتطوير  قامت  كما  بتطوير الت�شميم،  قامت  كما  الت�شميم، 
ومل  واجلمايل،  اخليايل  ومل ح�شها  واجلمايل،  اخليايل  ح�شها 
جت�شيدها  اأثناء  �شعوبات  جت�شيدها تواجه  اأثناء  �شعوبات  تواجه 
موهبة  متتلك  لكونها  موهبة للت�شاميم،  متتلك  لكونها  للت�شاميم، 
الر�شم م�شبقا، والذي جعلها تقوم الر�شم م�شبقا، والذي جعلها تقوم 
بت�شميم الكثري من الأزياء ب�شكل بت�شميم الكثري من الأزياء ب�شكل 
م�شاهدتها  اأن  ك�شفت  كما  م�شاهدتها جيد،  اأن  ك�شفت  كما  جيد، 
�شاهمت  الأزياء  ر�شم  �شاهمت ل�شكت�شات  الأزياء  ر�شم  ل�شكت�شات 

يف تعزيز فكرها الإبداعي. يف تعزيز فكرها الإبداعي. 

الرسم وتصميم األزياء 
اأ�شافه  ما  عن  �شوؤالها  على  اأ�شافه دا  ما  عن  �شوؤالها  على  وردا 
لها  الأزياء  وت�شميم  لها الر�شم  الأزياء  وت�شميم  الر�شم 
اإىل  الر�شم  قربني  اإىل اأجابت:  الر�شم  قربني  اأجابت: 
اللوحات  واأ�شبحت  اأكرث،  اللوحات الفن  واأ�شبحت  اأكرث،  الفن 
والر�شمات تاأ�شرين كثريا، و�شرية والر�شمات تاأ�شرين كثريا، و�شرية 
الر�شم  علمني  تلهمني،  الر�شم الفنانني  علمني  تلهمني،  الفنانني 
التم�شك اأكرث بال�شيء الذي اأريده التم�شك اأكرث بال�شيء الذي اأريده 

مهما كان. مهما كان. 

لدخويل  بالن�شبة  اأما  لدخويل واأ�شافت:  بالن�شبة  اأما  واأ�شافت: 
اإ�شافة  كانت  فقد  الأزياء،  اإ�شافة لعامل  كانت  فقد  الأزياء،  لعامل 
اجلامعية،  م�شريتي  يف  اجلامعية، جميلة  م�شريتي  يف  جميلة 
من  يعترب  الأزياء  ت�شميم  من لأن  يعترب  الأزياء  ت�شميم  لأن 
الفنون، ومل اأكن اأتوقع التو�شع يف الفنون، ومل اأكن اأتوقع التو�شع يف 
هذا املجال، الذي يعرب دائما عن هذا املجال، الذي يعرب دائما عن 
�شخ�شيتي؛ حيث جتذبني ق�ش�س �شخ�شيتي؛ حيث جتذبني ق�ش�س 
الع�شور القدمية وجتعلني اأنغم�س الع�شور القدمية وجتعلني اأنغم�س 
مييز  فيما  والتفكري  التاأمل  مييز يف  فيما  والتفكري  التاأمل  يف 

وكيفية  زخارف،  من  وكيفية مالب�شهم  زخارف،  من  مالب�شهم 
ت�شميمها، فنحن منذ القدم نهتم ت�شميمها، فنحن منذ القدم نهتم 
التغيري  كان  ولطاملا  نلب�شه،  التغيري مبا  كان  ولطاملا  نلب�شه،  مبا 
عرب  م�شتمر  الأزياء  يف  عرب والتطوير  م�شتمر  الأزياء  يف  والتطوير 
عامل  عام  ب�شكل  والفن  عامل الع�شور،  عام  ب�شكل  والفن  الع�شور، 

متجدد وممتد ومليء باحلياة. متجدد وممتد ومليء باحلياة. 

من  اعتربها  والتي  م�شاركات  من يل  اعتربها  والتي  م�شاركات  يل 
التجارب اجلميلة جدًا. التجارب اجلميلة جدًا.  

بريد....   في  رسالة 
حديثها  ختام  يف  رنيم  حديثها وت�شع  ختام  يف  رنيم  وت�شع 
املوؤ�ش�شات  بريد  يف  املوؤ�ش�شات ر�شالة  بريد  يف  ر�شالة 
املهتمة بالفن، ودعم املواهب، املهتمة بالفن، ودعم املواهب، 
فتوجه نداء وتقول لهم )عليكم فتوجه نداء وتقول لهم )عليكم 
بدعم جميع الفنانني يف وطننا بدعم جميع الفنانني يف وطننا 
اآفاق  �شحيفة  اآفاق الغايل(وت�شكر  �شحيفة  الغايل(وت�شكر 

على اللقاء. على اللقاء. 
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سارة آل عتيق: 
االختالط بالثقافات األخرى يجعل اإلنسان 

أكثر تسامحا
روال الشهراني 

التي  الأ�شياء  اأكرث  من  ال�شداقات  التي تكوين  الأ�شياء  اأكرث  من  ال�شداقات  تكوين 
للوطن  احلنني  �شعور  جتاوز  على  للوطن ت�شاعد  احلنني  �شعور  جتاوز  على  ت�شاعد 
لنا   قالته  ما  هذا  الغربة  يف  لنا  والعائلة  قالته  ما  هذا  الغربة  يف  والعائلة 
تخ�ش�س  يف  الدكتوراه  لدرا�شة  تخ�ش�س املبتعثة  يف  الدكتوراه  لدرا�شة  املبتعثة 
يف  اإك�شرت  بجامعة  الرتجمة  يف درا�شات  اإك�شرت  بجامعة  الرتجمة  درا�شات 
بريطانيا، املحا�شرة بجامعة امللك خالد، بريطانيا، املحا�شرة بجامعة امللك خالد، 
اآل  �شارة  وفوريا  كتابيا  احُلرة  اآل واملرتجمة  �شارة  وفوريا  كتابيا  احُلرة  واملرتجمة 
عتيق، والتي اأكدت من خالل احلوار الذي عتيق، والتي اأكدت من خالل احلوار الذي 
الختالط  اأن  )اآفاق(  يف  معها  الختالط اأجريناه  اأن  )اآفاق(  يف  معها  اأجريناه 
اأكرث  الإن�شان  يجعل  الأخرى  اأكرث بالثقافات  الإن�شان  يجعل  الأخرى  بالثقافات 

ت�شاحما. ت�شاحما. 

رحلة  عن  حدثينا  البداية  في 
مخططا  كــان  هل  ابتعاثك، 

لها مسبقا؟ 
  20132013 يف  الأوىل  البعثة  بعثتني،  يف ابتعثت  الأوىل  البعثة  بعثتني،  ابتعثت 
  20192019 يف  الثانية  والبعثة  يف للماج�شتري  الثانية  والبعثة  للماج�شتري 
مل  املاج�شتري   لبعثة  بالن�شبة  مل للدكتوراه،  املاج�شتري   لبعثة  بالن�شبة  للدكتوراه، 
برغبة  تكن  ومل  نهائيا،  لها  برغبة يكن خمططا  تكن  ومل  نهائيا،  لها  يكن خمططا 
اأن  حيث  مكرهة  واأنا  لها  وذهبت  اأن مني  حيث  مكرهة  واأنا  لها  وذهبت  مني 
ولكن  البتعاث،  على  يجربنا  كان  ولكن النظام  البتعاث،  على  يجربنا  كان  النظام 
تكرهوا  اأن  )وع�شى  احلمد  وهلل  تكرهوا تي�شرت  اأن  )وع�شى  احلمد  وهلل  تي�شرت 
اأف�شل مما  اأف�شل مما �شيئا وهو خريا لكم(  وكانت  �شيئا وهو خريا لكم(  وكانت 
لن  الزمن  بي  عاد  ولو  وتخيلت  لن توقعت  الزمن  بي  عاد  ولو  وتخيلت  توقعت 

اأختار اإل البتعاث. اأختار اإل البتعاث. 

عليك  عادت  التي  الفائدة  ما 
من االبتعاث؟ 

الفوائد كثرية ومتعدد، ولكن الفكرة لي�شت الفوائد كثرية ومتعدد، ولكن الفكرة لي�شت 
اأي  يف  الفكرة  ذاته،  بحد  البتعاث  اأي يف  يف  الفكرة  ذاته،  بحد  البتعاث  يف 
�شخ�س يخالط ثقافات اأخرى فـ بالن�شبة يل �شخ�س يخالط ثقافات اأخرى فـ بالن�شبة يل 
بالثقافات  الختالط  يل  عادت  فائدة  بالثقافات اأكرث  الختالط  يل  عادت  فائدة  اأكرث 
الأخرى والتعلم منها وي�شهم ذلك اأي�شا يف الأخرى والتعلم منها وي�شهم ذلك اأي�شا يف 
اأكرث ت�شاحما وتقبال للعادات  اأكرث ت�شاحما وتقبال للعادات جعل الإن�شان  جعل الإن�شان 
الذي  ولالأكل  املذاهب،  لالأديان،  الذي اجلديدة،  ولالأكل  املذاهب،  لالأديان،  اجلديدة، 
كلما  مميز  �شي  باأنه  اأرى  عليه،  يعتاد  كلما مل  مميز  �شي  باأنه  اأرى  عليه،  يعتاد  مل 
اأت�شعت م�شاحة القبول عند ال�شخ�س وتقبل اأت�شعت م�شاحة القبول عند ال�شخ�س وتقبل 
من  بد  ل  �شيء  هذا  لأن  العامل  من اختالفات  بد  ل  �شيء  هذا  لأن  العامل  اختالفات 
نتقبلها   فعندما  ل،  اأم  قبلنا  �شواًء  نتقبلها  وجوده  فعندما  ل،  اأم  قبلنا  �شواًء  وجوده 
ونخالط اأ�شحابها ونخو�س التجارب تزداد ونخالط اأ�شحابها ونخو�س التجارب تزداد 
اخلربة والتقبل لدينا وتت�شع اأعيننا  ون�شبح اخلربة والتقبل لدينا وتت�شع اأعيننا  ون�شبح 
اأكرث دخول وخمالطة ملختلف الأ�شخا�س يف اأكرث دخول وخمالطة ملختلف الأ�شخا�س يف 
عن  متاما  تختلف  ال�شياحة  اأي�شا  عن العامل،  متاما  تختلف  ال�شياحة  اأي�شا  العامل، 
العي�س يف بلد لفرتة طويلة رمبا قد تتعرف العي�س يف بلد لفرتة طويلة رمبا قد تتعرف 
وتخالط  البلد   هذا  من  اأ�شخا�س  وتخالط على  البلد   هذا  من  اأ�شخا�س  على 
وتتعرف  منا�شباتهم  وحت�شر  كثريا  وتتعرف معهم  منا�شباتهم  وحت�شر  كثريا  معهم 
اأحزانهم،   يف  معهم  وتكون  عاداتهم  اأحزانهم،  على  يف  معهم  وتكون  عاداتهم  على 
كما  بها،  حظيت  فائدة  اأكرب  تعترب  كما وهذه  بها،  حظيت  فائدة  اأكرب  تعترب  وهذه 
جدا  _متنيت  اأخرى  بفائدة  حظيت  جدا اأين  _متنيت  اأخرى  بفائدة  حظيت  اأين 
ب�شبب  التجربة  هذه  يجرب  اجلميع  اأن  ب�شبب لو  التجربة  هذه  يجرب  اجلميع  اأن  لو 
الغربة  اأن  وهي  بالتحديد_  الفائدة  الغربة هذه  اأن  وهي  بالتحديد_  الفائدة  هذه 
توؤدب ب�شكل كبري عندما يعي�س الن�شان يف توؤدب ب�شكل كبري عندما يعي�س الن�شان يف 
بلد غريب ويرى نظرة النا�س له ومعاملتهم بلد غريب ويرى نظرة النا�س له ومعاملتهم 
و�شيح�شن  دولته  يف  الغرباء  ويتذكر  و�شيح�شن له  دولته  يف  الغرباء  ويتذكر  له 
جهودهم  ويقدر  ويحرتمهم  معهم  جهودهم التعامل  ويقدر  ويحرتمهم  معهم  التعامل 
رمبا  اأنه   اأعتقد  ميزة  هذه  و  رمبا واأعمالهم،   اأنه   اأعتقد  ميزة  هذه  و  واأعمالهم،  
واأنا  بالتحديد  اخلليجية  ال�شعوب  واأنا بع�س  بالتحديد  اخلليجية  ال�شعوب  بع�س 
اأقول رمبا ول نحكم بع�شا منهم يفتقد هذا اأقول رمبا ول نحكم بع�شا منهم يفتقد هذا 

ال�شيء. ال�شيء. 

اكمالك  خلف  ــع  ــداف ال مــا 
لمسيرتك التعليمية؟ 

رحمه  والدي  طموح  يل  حمفز  اأكرب  رحمه كان  والدي  طموح  يل  حمفز  اأكرب  كان 
اأن  اأرى  اأن اهلل،  يف م�شتقبلي كنت دائما ما  اأرى  اهلل،  يف م�شتقبلي كنت دائما ما 
لأبي نظرة عالية جدا لطموحي وم�شتقبلي لأبي نظرة عالية جدا لطموحي وم�شتقبلي 
اإذا  وخ�شو�شا  كبريا  دافعا  يعطي  اإذا فهذا  وخ�شو�شا  كبريا  دافعا  يعطي  فهذا 
كانت هذه النظرة من اأ�شخا�س لهم مكانة كانت هذه النظرة من اأ�شخا�س لهم مكانة 
ما  دائما  وينتظرون منك  قلبك  ما كبرية يف  دائما  وينتظرون منك  قلبك  كبرية يف 
هو اأعلى، والأهم اأن يكون لل�شخ�س حافز هو اأعلى، والأهم اأن يكون لل�شخ�س حافز 
ودافع داخلي ، فبعد وفاة الوالد _رحمه ودافع داخلي ، فبعد وفاة الوالد _رحمه 
اهلل_  ل يوجد اأحد ينتظر مني اأن اأكمل اهلل_  ل يوجد اأحد ينتظر مني اأن اأكمل 
م�شريتي التعليمية،  ولكني اأكملتها،  لذلك م�شريتي التعليمية،  ولكني اأكملتها،  لذلك 
يبقى احلافز الأهم اأن يكون من داخلك ل يبقى احلافز الأهم اأن يكون من داخلك ل 
من خارجك، لذلك دائما ما اأرى يف نف�شي من خارجك، لذلك دائما ما اأرى يف نف�شي 
اأين ا�شتطيع اأن اأفعل ما هو اأكرب مما لدي اأين ا�شتطيع اأن اأفعل ما هو اأكرب مما لدي 
ال�شعور  هذا  يرافقني  ما  ودائما  ال�شعور حاليا،   هذا  يرافقني  ما  ودائما  حاليا،  
باأن ما لدي غري كايف  اأ�شعر  باأن ما لدي غري كايف مما يجعلني  اأ�شعر  مما يجعلني 
ول  كايف  ب�شكل  الدوبامني  لدي  يفرز  ول ول  كايف  ب�شكل  الدوبامني  لدي  يفرز  ول 
يجعلني را�شية و �شعيدة بل يجعلني اأقوم يجعلني را�شية و �شعيدة بل يجعلني اأقوم 

ب�شيء اآخر. ب�شيء اآخر. 

البد  االبتعاث  بلد  في  وأنتِ 
للعائلة  بالحنين  وأنك شعرتِ 
تجاوزتِ  كيف  الوطن،  وأرض 

هذا الشعور؟ 
هذا  ولالأر�س  والعائلة  للوطن  هذا احلنني  ولالأر�س  والعائلة  للوطن  احلنني 
التي  الأ�شياء  اأكرث  ومن  منه،  بد  ل  التي جزء  الأ�شياء  اأكرث  ومن  منه،  بد  ل  جزء 
هو  ال�شعور  هذا  جتاوز  على  هو ت�شاعد  ال�شعور  هذا  جتاوز  على  ت�شاعد 
بلد  يف  وال�شداقات  العالقات  بلد تكوين  يف  وال�شداقات  العالقات  تكوين 
اأنا  وجتربتي  منظوري  ومن  اأنا البتعاث،  وجتربتي  منظوري  ومن  البتعاث، 
البلد  باأهل  عالقاتي  تكون  اأن  البلد حاولت  باأهل  عالقاتي  تكون  اأن  حاولت 
يتعرف  ابتعاثه  البع�س يف رحلة  يتعرف اأنف�شهم،  ابتعاثه  البع�س يف رحلة  اأنف�شهم، 
اأو جن�شيته،   بلده  نف�س  اأ�شخا�س من  اأو جن�شيته،  على  بلده  نف�س  اأ�شخا�س من  على 
ولأرى اأن هذا جيد لأن لدي ما يكفيني من ولأرى اأن هذا جيد لأن لدي ما يكفيني من 
الوقت  بلدي، وجاء  الوقت معارف من جن�شيتي   بلدي، وجاء  معارف من جن�شيتي  
الذي اأتعرف فيه على اأ�شخا�س خمتلفني، الذي اأتعرف فيه على اأ�شخا�س خمتلفني، 
اأ�شدقاء  على  التعرف  �شاعدين  فعال  اأ�شدقاء و  على  التعرف  �شاعدين  فعال  و 
وعائالت كاملة على جتاوز �شعور احلنني وعائالت كاملة على جتاوز �شعور احلنني 
وعو�شني  عائلتي  وكاأنهم  معهم  �شعرت  وعو�شني و  عائلتي  وكاأنهم  معهم  �شعرت  و 
ذلك كثريا عن فقد عائلتي البعيدة عني. ذلك كثريا عن فقد عائلتي البعيدة عني. 

والصعوبات  التحديات  مــا 
مرحلة  خالل  واجهتك  التي 
االبتعاث، وكيف تجاوزتِها؟  

التحديات  من  الكثري  الآن  يح�شرين  التحديات ل  من  الكثري  الآن  يح�شرين  ل 
اأحيانا ال�شعوبات  اأحيانا ال�شعوبات وال�شعوبات لكن رمبا  وال�شعوبات لكن رمبا 
والأوقات  احلالت  بع�س  يف  والأوقات املادية  احلالت  بع�س  يف  املادية 
ما  اإىل حٍد  يكون  اإىل جتاوزها  ما وبالن�شبة  اإىل حٍد  يكون  اإىل جتاوزها  وبالن�شبة 
الإن�شان  لأن  بال�شهل،  ول  بال�شعب  الإن�شان لي�س  لأن  بال�شهل،  ول  بال�شعب  لي�س 
م�شاريفه،  على  ال�شيطرة  م�شاريفه، ي�شتطيع  على  ال�شيطرة  ي�شتطيع 
اأ�شمع  ما  وكثريا  التحديات  اإحدى  اأ�شمع هذه  ما  وكثريا  التحديات  اإحدى  هذه 
لل�شعوبات  مواجهتهم  املبتعثني  لل�شعوبات من  مواجهتهم  املبتعثني  من 
والتحديات املادية، واأي�شا من ال�شعوبات والتحديات املادية، واأي�شا من ال�شعوبات 
املوازنة بني درا�شتك ورغبتك يف اكت�شاف املوازنة بني درا�شتك ورغبتك يف اكت�شاف 
و  والقرى  املدن  يف  والتنقل  البلد  و هذا  والقرى  املدن  يف  والتنقل  البلد  هذا 
�شداقات،   وتكوين  الريا�شات  �شداقات،  ممار�شة  وتكوين  الريا�شات  ممار�شة 
لأنه  حتدي،   اأكرب  هذا  كان  يل  لأنه بالن�شبة  حتدي،   اأكرب  هذا  كان  يل  بالن�شبة 
تفرغ  اإىل  حتتاج  والدرا�شة  جدا،  تفرغ �شعب  اإىل  حتتاج  والدرا�شة  جدا،  �شعب 
هذه  جتاوز  ا�شتطعت  اأين  اأقول  ول  هذه تام،  جتاوز  ا�شتطعت  اأين  اأقول  ول  تام، 
فيها  اأكون  اأوقات  تاأتي  ولكن  فيها ال�شعوبة  اأكون  اأوقات  تاأتي  ولكن  ال�شعوبة 
هذا  ولي�س  متاما  نف�شي  على  هذا منغلقة  ولي�س  متاما  نف�شي  على  منغلقة 
اأ�شتطيع  لكي  ولكن  اجليد،  اأ�شتطيع بال�شيء  لكي  ولكن  اجليد،  بال�شيء 

للدرا�شة  التام  التفرغ  على  للدرا�شة احل�شول  التام  التفرغ  على  احل�شول 
العك�س  فيها  اأكون  اأخرى  اأوقات  العك�س وتاأتي  فيها  اأكون  اأخرى  اأوقات  وتاأتي 
لها  وجود  ل  الدرا�شة  وكاأن  لها متاما،  وجود  ل  الدرا�شة  وكاأن  متاما، 
واأق�شي وقتي يف ا�شتك�شاف البلد ومقابلة واأق�شي وقتي يف ا�شتك�شاف البلد ومقابلة 
الأ�شدقاء واأعتقد اأن هناك حلول اأف�شل الأ�شدقاء واأعتقد اأن هناك حلول اأف�شل 

من طريقتي هذه.من طريقتي هذه. 

وأين  له،  تطمحين  الــذي  ما 
حصولك  بعد  نفسك  ترين 

على درجة الدكتوراه؟  
اأقول  مره  كل  يف  له،  نهاية  ل  اأقول الطموح  مره  كل  يف  له،  نهاية  ل  الطموح 
اأجد  ولكن  بهذا  �شاأر�شى  اأين  اأجد لنف�شي  ولكن  بهذا  �شاأر�شى  اأين  لنف�شي 
مرحلة  حاليا  اآخر،  ل�شيء  اأطمح  مرحلة نف�شي  حاليا  اآخر،  ل�شيء  اأطمح  نف�شي 
كبري  ب�شكل  لطاقتي  م�شتنزفة  كبري الدكتوراه  ب�شكل  لطاقتي  م�شتنزفة  الدكتوراه 
كل  ذلك،  بعد  فيما  اأفكر  ل  اأين  كل لدرجة  ذلك،  بعد  فيما  اأفكر  ل  اأين  لدرجة 
مرحلة  اأجنز  اأن  هو  الآن  فيه  اأفكر  مرحلة ما  اأجنز  اأن  هو  الآن  فيه  اأفكر  ما 
جلامعتي،   واأعود  خري  على  جلامعتي،  الدكتوراه  واأعود  خري  على  الدكتوراه 
للتفكري  اأعطي م�شاحة  ل  للتفكري واأكرث من هذا  اأعطي م�شاحة  ل  واأكرث من هذا 
ذهني  على  متر  التي  الأفكار  من  ذهني ولكن  على  متر  التي  الأفكار  من  ولكن 
لها  اأ�شعى  اأن  ميكن  اأفكار  جمرد  لها وهي  اأ�شعى  اأن  ميكن  اأفكار  جمرد  وهي 
�شمنها  من  وطموح  هدف  �شمنها وت�شبح  من  وطموح  هدف  وت�شبح 
بتدري�س  اأقوم  اأن  للجامعة  عودتي  بتدري�س عند  اأقوم  اأن  للجامعة  عودتي  عند 
طالب  تدري�س  واأترك  العليا   طالب الدرا�شات  تدري�س  واأترك  العليا   الدرا�شات 
الرتجمة  يف  اجتاهي  الرتجمة البكالوريو�س،  يف  اجتاهي  البكالوريو�س، 
طالب  وتدري�س  العملي  من  اأكرث  طالب نظري  وتدري�س  العملي  من  اأكرث  نظري 
اأن  يل  حمفز  يكون  قد  العليا  اأن الدرا�شات  يل  حمفز  يكون  قد  العليا  الدرا�شات 
طموحاتي  من  و  اأكرث،  نف�شي  من  طموحاتي اأطور  من  و  اأكرث،  نف�شي  من  اأطور 
الأكادميي  ال�شلك  اأترك  اأن  الأكادميي اأي�شًا  ال�شلك  اأترك  اأن  اأي�شًا 
احُلّر  لعملي  اأتفرغ  و  كامال  احُلّر والتعليمي  لعملي  اأتفرغ  و  كامال  والتعليمي 
من  اأكرث  فورية  ومرتجمة  من كمرتجمة  اأكرث  فورية  ومرتجمة  كمرتجمة 
نف�شي  اأجد  لأين  كتابية،   حرة  نف�شي مرتجم  اأجد  لأين  كتابية،   حرة  مرتجم 
فـرمبا  ال�شفوية(   ( الفورية  الرتجمة  فـرمبا يف  ال�شفوية(   ( الفورية  الرتجمة  يف 
واأجته  خياراتي  �شمن  من  هذا  يكون  واأجته اأن  خياراتي  �شمن  من  هذا  يكون  اأن 
اإىل املمار�شة للرتجمة الفورية والكتابية. اإىل املمار�شة للرتجمة الفورية والكتابية. 

بناًء على تجربتك، ما نصيحتك 
لمن ينوي االبتعاث؟  

اأن  البتعاث هي  يرغب يف  ملن  اأن ن�شيحتي  البتعاث هي  يرغب يف  ملن  ن�شيحتي 
اهلل،   على  ويتوكل  يتخوف،   ول  يرتدد  اهلل،  ل  على  ويتوكل  يتخوف،   ول  يرتدد  ل 
ومهما كان �شتكون جتربة ت�شتحق العناء. ومهما كان �شتكون جتربة ت�شتحق العناء. 

ماذا تقولين في نهاية هذا 
الحوار؟  

اأيا كان،  �شواًء ابتعاث اأو اأي جتربة اأخرى اأيا كان،  �شواًء ابتعاث اأو اأي جتربة اأخرى 
�شياحة،   زواج،  �شداقات،  احلياة،  �شياحة،  يف  زواج،  �شداقات،  احلياة،  يف 
اأيا  الطعام،  من  جديد  طبق  �شنع  اأيا وحتى  الطعام،  من  جديد  طبق  �شنع  وحتى 
من  تختلف  فهي  التجربة،   هذه  من كانت  تختلف  فهي  التجربة،   هذه  كانت 
اأعني  ل  واأنا  اآخر،  �شخ�س  اإىل  اأعني �شخ�س  ل  واأنا  اآخر،  �شخ�س  اإىل  �شخ�س 
ولكن  الآخرين  جتارب  جتاهل  ولكن بكالمي  الآخرين  جتارب  جتاهل  بكالمي 
ن�شتمع اإليها ونقوم بـ الفلرتة ونحاول قدر ن�شتمع اإليها ونقوم بـ الفلرتة ونحاول قدر 
اأن ننظر من اجلانب الإيجابي  اأن ننظر من اجلانب الإيجابي امل�شتطاع  امل�شتطاع 
دون  من  الأخرين  جتارب  اإىل  ننظر  دون ول  من  الأخرين  جتارب  اإىل  ننظر  ول 
جتربة  فر�شة  ت�شيع  قد  لأنك  جتربة تفكري،  فر�شة  ت�شيع  قد  لأنك  تفكري، 
جديدة من اأجل موقف ح�شل، ولو فكرت جديدة من اأجل موقف ح�شل، ولو فكرت 
التجربة،  عن  ال�شلبية  لتنّحت  قليال  التجربة، فيه  عن  ال�شلبية  لتنّحت  قليال  فيه 
قم  جتربة،  من  اأمامك  كان  مهما  قم واأقول  جتربة،  من  اأمامك  كان  مهما  واأقول 
وبا�شتخارة  وعميق  واٍع  ب�شكل  وبا�شتخارة بالتفكري   وعميق  واٍع  ب�شكل  بالتفكري  
مامل  التجربة  �شيء،  وخ�س  كل  قبل  التجربة مامل هلل  �شيء،  وخ�س  كل  قبل  هلل 
الآخرين،   اأو  لنف�شك  �شرر  فيها  الآخرين،  يكن  اأو  لنف�شك  �شرر  فيها  يكن 
لأن  الآخرين،   جتارب  عن  النظر  لأن بغ�س  الآخرين،   جتارب  عن  النظر  بغ�س 

جتربتك قد تكون مميزة و فريدة. جتربتك قد تكون مميزة و فريدة. 
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1 شعبان 1442 - 14 مارس 2021 األحد خريجون

ماجد الرافعي:

عملت في مطاعم وشركات توصيل وتطوعت في خدمة الحجاج
شجون حسن 

اإىل  طبية  ب�شركة  اأمن  حار�س  "من 
و�شائل  عنونت  هكذا  بداخلها"  �شيديل 
ال�شيدلة  كلية  خريج  جتربة  الإعالم 
بجامعة امللك خالد ماجد علي الرافعي، 
عام  يف  الكفاح  غمار  خو�س  بداأ  والذي 
2013 عندما قرر اأن يعمل ويدر�س معا، 
مت�شلحا بال�شرب، ومتم�شكا بطموحه يف 
اإكمال تعليمه والعمل يف جمال درا�شته. 

الكثري من اجلوانب  لنا  ك�شف   الرافعي 
عن جتربته يف احلوار التايل: 

ما سبب اختيارك لدراسة قسم 
الصيدلة تحديدا؟ 

احلمد هلل، رغبًة وكتب اهلل حتقيقها. 

كحارس  العمل  اخترت  لماذا 
أمن في منشئة طبيه تحديدا؟ 

وماذا أكسبك ذلك؟ 

الأمور اأول واأخريا اأقدار وخرية من اهلل، 
واخرتت العمل لكون �شاعات عمله لرمبا 
تالئم و�شعي اجلامعي وكذلك كون هذا 
العمل يقربني اأكرث لتخ�ش�س ال�شيدلة،  
فكونت فكره عن كيفية العمل يف القطاع 
املجتمع  و�شيدليات  عام  ب�شكل  اخلا�س 

ب�شكل خا�س. 

حدثنا عن تجربتك في العمل 
كطالب؟ 

كحار�س  وذلك  م   2013 عام  يف  بداأت 
ثم  ومن  الطبية  النهدي  ل�شركة  اأمن 
املادي  لو�شعي  دعما  خمتلفة  كاأعمال 

والأ�شري. 

عملك  بين  وازنت  كيف 
ودراستك؟ 

العمل  �شاعات  كانت  �شعبة،  املوازنة 
حتقيق  ا�شتطعت  بال�شرب  ولكن  طويلة 

ذلك. 

ما التحديات التي واجهتك؟ 

كيف اأوازن بني عملي ودرا�شتي اجلامعية 
وكذلك كيف اأعطي لنف�شي حقها. 

كحارس  فقط  عملت  هل 
أمن قبل أن تعمل كصيدلي؟ 

تو�شيل،  و�شركات  ل، عملت يف مطاعم 
�شنوات يف خدمة حجاج  لعدة  وتطوعت 
يف  عملت  وكذلك  احلرام  اهلل  بيت 
م�شتوى  على  �شواًء  جمتمعية  مبادرات 

القرية اأو حتى على امل�شتوى اجلامعي . 

ماذا تعلمت من العمل؟ 
مرادك،  تبلغ  حتى  ال�شرب  ثم  ال�شرب 
تنظيم  وكذلك  املادية،  اأموري  وموازنة 

الوقت، وغريها من الفوائد. 

العمل  أن  يرى  من   هناك 
ما  تجتمعان،  ال  والدراسة 

رأيك؟ 
ل يجب اأن يغلب على م�شتقبلك وتعليمك 
اأولوية،   فهي  ظرف  اأي  حتت  اأمر  اأي 
مميزا  اإل  يرونك  اأن  يريدون  ل  واأهلك 
تعمل  واأن  املوازنة  ت�شتطيع  ولكن  دوما 
وتدر�س ولكن ل جتعل اأي جهة تغلب على 

الأخرى. 

قرار  ما  يوما  راودك  هل 
الجانبين،  أحد  عن  التوقف 

الدراسة أو العمل؟ 

احلياة  لظروف  ولكن  جدا،  وكثريا  نعم 
وم�شقتها ا�شتمريت. 

ما هو دافعك لالستمرار؟ 

والدتي فكل اأمر لأجل ا�شعادها ورّد جزء 
من ف�شلها علينا. 

التي  اإليجابية  الجوانب  ما 
في  تجربتك  من  نلتها 

العمل؟ 

بني  اأوازن  اأن  وتعلمت  ال�شرب  تعلمت 
من  عليه  اأح�شل  فما   ، املالية  اأموري 
مرتب ل يذهب �ُشدى ، وما ياأتي بتعب له 
قيمته يف نف�شي ولبد اأن اأ�شرفه بحكمة، 

�شخ�شية  لدي  كّون  هذا  احلمد  وهلل 
قوية. 

كيف حافظت على مستواك 
التعليمي العالي؟ 

احلمد هلل ، بدعم من الأهل والأ�شدقاء 
منهم  ومتابعة  اهتمام  حمط  دوما  ُكنت 

وكانت الأولوية هي تعليمي. 

ما دور المحيطين بك، وكيف 
كان تعاونهم معك؟ 

الخريج إبراهيم البريدي:

الشغف والطموح هما الوقود ألي هدف مهما كان صعبًا 
محمد الجائزي  

كلية  خريج  الربيدي   اإبراهيم  قال 
امتياز  وطبيب  واجلراحة  الطب 
مبدينة امللك فهد الطبية بالريا�س اأن 
ال�شغف والطموح هما الوقود لأي هدف 
مهما كان �شعبًا، واأن امل�شاركة البحثية 
يف  والطب  الباحث  تطوير  يف  مهمة 
اأن  اجلامعي   الطالب  وعلى   ، العامل 
عظيمة،  ور�شالة  �شام  مبداأ  لك  يكون 
لتحقيقها  ي�شعى  وا�شحة،   وروؤية 

ويعي�س العمر من اأجلها؛ وي�شلك كافة 
اإليها؛ جاء ذلك خالل  ال�شبل للتو�شل 
فاإيل  افاق،  معه �شحيفة  اأجرته  حوار 

م�شابطه: 

دراستك  بداية  عن   حدثنا 
الجامعية؟ 

اختالفًا  اجلامعية  احلياة  تختلف 
يف  املدر�شي  املجتمع  عن  كبريًا، 

يكون  فالختالف   ، ال�شابقة  املراحل 
يف كافة النواحي العلمية والجتماعية، 
اجلامعة،   عامل  الطالب  دخول  وعند 
يف  عليه   جديدة  اأروقة  يف  يعي�س 
جميع امل�شتويات ؛ منها قاعة الدر�س، 
والتفاعل  املحا�شرة،   تلقي  واأ�شاليب 
الوقت،  مبرور  ولكن   ، املحا�شر  مع  
اجلامعي،  املناخ  مع  التاأقلم  يف  يبداأ 
اأروع  من  اجلامعة  مرحلة  فت�شبح 
اأهمية،  اأكرثها  ومن  لديه،  املراحل 
وفيها  ومتعة،  حيوية  اأجملها  ومن 
وتزويدها  الذات،  لبناء  فر�س  اأف�شل 

بعوامل النجاح.  

الدراسة  صعوبات  ماهي 
من  عام  بشكل  الجامعية 

منظورك؟ 

ال�شعوبات  العديد من  الطالب  تواجه 
فالبيئة    ، درا�شته اجلامعية  بداية  يف 
يف  عليه  كان  ،عما  متامًا  خمتلفة 
ال�شعوبات  وكذلك  الثانوية؛   املرحلة 
بعيدًا  يكون  ، فهناك  من  الجتماعية 
عن اأهله،  فيعتمد بالكامل على نف�شه 
اإيل  وي�شاف   ، اأحد  دون م�شاعدة من 
طريقة  على  التاأقلم  م�شاألة   ذلك 
املحا�شرات ، فاجلدول الدرا�شي غري  
الدرا�شة  يف  عليه  اعتاد  ملا  م�شابه،  
الثانوية، فيعرتيه خلل  يف اإدارة الوقت 
احلياة  تنظيم  يف  التزان  وعدم    ،
الجتماعية والدرا�شية، مما يوؤدي اىل 
العوائق  ومن    ، والت�شويف  التفريط 
 ، الطالب  غالبية  تواجه  التي  اأي�شا 
يف  خا�شة  الإجنليزية  اللغة  معرفة 

التخ�ش�شات ال�شحية والعلمية. 

ماذا يعني لك  تخصص الطب ؟ 
باأنه  قناعة  عن  الطب  جمال  دخلت 
املر�شى،  خدمة  هدفها  �شامية،  مهنة 
فدعوة �شادقة من مري�س تن�شيك مر 

وتعب ال�شنني 

قادك  وطموحك   شغفك  هل 
الى الطب والجراحة؟ 

يجري  اأن  اأجمل  ؛فما  بالتاأكيد 
مهما  �شغفه،  حتقيق  وراء  ال�شخ�س 
لأن  والظروف،  ال�شعوبات  كانت 
مهما  هدف  لأي  الوقود،  هو  الطموح 

كان �شعبًا. 

حدثنا عن إيجابيات وسلبيات دراسة 
الطب ؟ 

فالطب    ، بالإيجابيات  اأبداأ  ؛  اأوًل 
 ، وجميل  �شامي  هدف  ذو  تخ�ش�س 
تكون  فعندما   ، املر�شى  خدمة  وهو 
عن  معرفته  ميكن  ما  كل  تعلم  طبيباً 
ج�شم الإن�شان.. من طريقة �شخ القلب 
الأمل،   تزيل  التي  الأدوية  اإىل   ، للدم 
بالنظر  لك  ت�شمح  التي  الآلت  اإىل 
املكانة  ثم  ما،  �شخ�س  ج�شم   داخل 
هو  فالطب    ، للطبيب  الجتماعية 
واحد من اأكرث املجالت احرتاًما على 
م�شتوي العامل .. و وبل اأقول  قليل جدا 
ت�شاهي  التي  املهنية،   املجالت  من 
لالأطباء،  املمنوح  املهني  الحرتام 
اإيل ذلك العديد من املجالت  ي�شاف 
والفر�س الوظيفية املهنية والأكادميية 
فيظل   ، الطب  جمال  يف  تت�شع  التي 

الطب احلديث اأحد اأكرث الأ�شياء روعة 
يف العامل.  

اأما فيما يتعلق بال�شلبيات ؛ تتمثل  طول 
اأقرانك  اأغلب  فتجد   ، الدرا�شة  مدة 
اأخري،  تخ�ش�شات  در�شوا  ممن 
تخرجوا وبداأوا حياتهم املهنية،  ورمبا 
جمال  يف  تزال  ل  واأنت   ، العائلية 
الدرا�شة  ، واأمر اآخر درا�شة الطب هي 
كلية  من  التخرج  فبعد   ، م�شتمر  تعلم 
الطب ، تظل تبحث وتطلع ، لأن الطب 
على  تاأثري  له  الطب  اأن   ،كما  متجدد 
ب�شبب   ، لل�شخ�س  الجتماعية  احلياة 
طول وقت الدرا�شة،  واأي�شًا بعد ذلك 

�شاعات العمل.  

حدثنا مشاركاتك البحثية ؟ 

من  الطبي،  البحث  جمال  اأن  �شك  ل 
ب�شكل  ت�شاهم  التي  املجالت  اأهم 
كبري،  يف تطور الطب يف العامل ، وقد 
الأوراق  من  العديد  ون�شرت  �شاركت 
عن  تتحدث  التي  ومنها    ، البحثية 
الكليات  يف  الطالب  وعي  م�شتوى 
اآلم  تناولت  التي  ومنها   ، ال�شحية 
ت�شخي�شها  طريقة  وكيفية  الظهر 
يراجعون  الذين  للمر�شى  وعالجها، 
مب�شت�شفى  الفقري  العمود  عيادة 
اأجريتها  عن  ع�شري ، وهناك درا�شة  
ون�شرت    ، الدماغي  الوريدي  التخرث 
الع�شبية،   للعلوم  ال�شعودية  املجلة  يف 
درا�شة قدمتها هي عن اجللطة  واأهم 
ف�شملت  ع�شري،   مبنطقة  الدماغية 
التي  والعوامل  الأ�شباب  اأهم  الدرا�شة 
طريقة  الدماغية،  اجللطة  ايل  توؤدي 

ي�شتغرق  الوقت  من  وكم   ، ت�شخي�شها 
عالجها ، لأن من عوامل عالج اجللطة 
وتطوير  حت�شني  وكيفية   ، الوقت  هو   ،

الطرق العالجية لعالج ال�شكتة . 

كيف رأيت تدريس الطب بجامعة 
الملك خالد؟ 

امللك خالد  تعد كلية الطب يف جامعة 
من اأعرق  الكليات  الطبية اجلامعية ،  
على م�شتوى اململكة ، ولديها عدد من 
املتميزين  وال�شت�شاريني  الأكادمييني 
من  العديد  هناك  يزال  ل  ولكن   ،
كلية  طالب  يحتاجها  التي  الأ�شياء،  
الطب ؛ ومنها م�شت�شفى جامعي،  يعزز 
ما  وهو   ، للطالب  ال�شريري  اجلانب 
�شوف يحدث يف ال�شنني القادمة باإذن 

اهلل.  

بماذا تود تختم هذا الحوار؟ 

اإتاحة  على  لك  ثم  اأوًل،   هلل  بال�شكر 
من  لكل  ثم   ، للحديث  يل  الفر�شة 
اأمتمت  حتى   ، اأجلي  من  وتعب  �شاهم 
والعرفان  ال�شكر  كل  فلهم   ، درا�شتي 
اأن  �شخ�س  جامعي  كل  واأن�شح   ،
يكون لك مبداأ �شام، ور�شالة عظيمة،  
ويعي�س   ، لها  ي�شعى  وا�شحة،   وروؤية 
من اأجلها، ويحي العمر يف حتقيقها ، 
ويبحث كافة ال�شبل للتو�شل اإليها،  واأن 
اأمر ذي  اأي  �شغوفًا  ومتطلعًا يف  يكون 
بال من �شاأن يرفعه..  منتهزًا الفر�س 
�شاعدًا  والتح�شن،   والتعلم  للتطوير 

بكل همة يف �شلم طموحه..

يل  داعما  كان  اجلميع  هلل،  احلمد 
اأعمل،    مبا  يعلمون  حني  وخ�شو�شا 
اأنني  اإل  �شعوبات  من  اأحيانا  بد  ول 

جتاوزتها. 

ما المواقف التي أثرت فيك 
أثناء الدراسة والعمل معا؟ 

النا�س  اأن  بني يل  ُعمر �شغري  العمل يف 
وتقابل  خمتلفة  فئات  وهناك  طبقات 
اأنه  تعلمت  وكذلك  منهم  الكثري  يوميا 
الكثري من املجتهدين واملخل�شني  يوجد 

يف اأعمالهم. 

العمل منك على  كيف طور 
المستوى الشخصي؟ 

جديدة  عالقات  اكت�شبت  احلمد  وهلل 
�شواًء على امل�شتوى ال�شخ�شي اأو العملي،  
الكثري  تعلمك  العملية  احلياة  وكذلك 
من الن�شباط واحرتام الوقت واحرتام 

عملك 
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يف  تاأتي   خالد  امللك  جامعة  يف اأوقاف  تاأتي   خالد  امللك  جامعة  اأوقاف 
فلديها  اجلامعات،   اأوقاف  فلديها مقدمة  اجلامعات،   اأوقاف  مقدمة 
العمل  يجري  م�شروع  العمل   يجري  م�شروع   2020 من  من اأكرث  اأكرث 
وداعمني  م�شتثمرين  ولديها   ، وداعمني عليها  م�شتثمرين  ولديها   ، عليها 
ا�شتثمارهم  يفوق   ، امل�شاريع  ا�شتثمارهم لتلك  يفوق   ، امل�شاريع  لتلك 
�شك  ولديها   ، ريال  املليار  �شك ودعمهم  ولديها   ، ريال  املليار  ودعمهم 
وقفية منجز، ولديها جمعية عمومية ، وقفية منجز، ولديها جمعية عمومية ، 
وجمل�س نظارة، وجلنة ا�شتثمار ، ت�شم وجمل�س نظارة، وجلنة ا�شتثمار ، ت�شم 
امل�شاريع،  هذه  مثل  يف  اخلرباء  امل�شاريع، اأكرب  هذه  مثل  يف  اخلرباء  اأكرب 
ولديها اأي�شًا �شركة ا�شتثمارية، هذا ما ولديها اأي�شًا �شركة ا�شتثمارية، هذا ما 
قاله الأ�شتاذ علي حممد جوفان مدير قاله الأ�شتاذ علي حممد جوفان مدير 
 ( ل�شحيفة  باجلامعة،  الأوقاف  ) اإدارة  ل�شحيفة  باجلامعة،  الأوقاف  اإدارة 

اآفاق (. اآفاق (. 

حدثنا نشأة أوقاف الجامعة ؟ 
وبناء   ، ال�شامية  التوجيهات  على  وبناء بناء   ، ال�شامية  التوجيهات  على  بناء 
هدفت  التي  ؛  هدفت   التي  ؛   20302030 اململكة  روؤية  اململكة على  روؤية  على 
الربحي  غري  القطاع  ن�شبة  رفع  الربحي اإىل  غري  القطاع  ن�شبة  رفع  اإىل 
واأ�شوًة   ، واأ�شوًة %   ،  %55 اىل  اىل %   %11 من   اأقل  من  الذي  اأقل  الذي 
وافق   ، املرموقة  العاملية  وافق باجلامعات   ، املرموقة  العاملية  باجلامعات 
من   اخلام�س  بتاريخ   اجلامعة  من  جمل�س  اخلام�س  بتاريخ   اجلامعة  جمل�س 
التوجيهات  على  ه،    التوجيهات   على  ه،     1٤3٨1٤3٨ �شعبان �شعبان 
لوزير  ملعايل  رفعها   ومت   ، لوزير ال�شامية  ملعايل  رفعها   ومت   ، ال�شامية 
الثالث  يف  اعتمادها   الذي   ، الثالث التعليم  يف  اعتمادها   الذي   ، التعليم 
معايل  فاأ�شدر  ه،   معايل   فاأ�شدر  ه،    1٤3٨1٤3٨ رم�شان  رم�شان من  من 
اأوقاف  باإن�شاء  قرارًا  اجلامعة   اأوقاف رئي�س  باإن�شاء  قرارًا  اجلامعة   رئي�س 
جامعة امللك خالد  بتاريخ العا�شر من  جامعة امللك خالد  بتاريخ العا�شر من  
ذي القعدة ذي القعدة 1٤3٨1٤3٨ ه، كما اأ�شدر معاليه   ه، كما اأ�شدر معاليه  
بتكليف  اآخر   قرارًا  التاريخ  نف�س  بتكليف يف  اآخر   قرارًا  التاريخ  نف�س  يف 
ال  �شعيد  بن  عمر  الدكتور  ال ال�شتاذ  �شعيد  بن  عمر  الدكتور  ال�شتاذ 
 ، اجلامعة  لأوقاف  عامًا  اأمينًا  ، م�شيط  اجلامعة  لأوقاف  عامًا  اأمينًا  م�شيط 
 ، اجلامعة  رئي�س  توجيهات  على  ، وبناء  اجلامعة  رئي�س  توجيهات  على  وبناء 
وتن�شيق الأمني العام لأوقاف اجلامعة، وتن�شيق الأمني العام لأوقاف اجلامعة، 
يتكون الهيكل التنظيمي لإدارة الأوقاف يتكون الهيكل التنظيمي لإدارة الأوقاف 
ت�شمل   ، رئي�شية  ركان  اأ  اأربعة  من   ت�شمل ،   ، رئي�شية  ركان  اأ  اأربعة  من    ،
النظارة،  ،جمل�س  العمومية  النظارة، اجلمعية  ،جمل�س  العمومية  اجلمعية 
العامة،  ،الأمانة  ال�شتثمار  العامة، جلنة  ،الأمانة  ال�شتثمار  جلنة 
 ) )1313( من  النظارة  جمل�س  )فيت�شكل   من  النظارة  جمل�س  فيت�شكل  
الفخري  الرئي�س  راأ�شهم  على  الفخري ع�شوًا   الرئي�س  راأ�شهم  على  ع�شوًا  
منطقة  اأمري  امللكي  ال�شمو  منطقة �شاحب  اأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
اجلامعة  رئي�س  معايل  وبرئا�شة  اجلامعة ع�شري  رئي�س  معايل  وبرئا�شة  ع�شري 
الأعمال  رجال  كبار  من  الأعمال   رجال  كبار  من   ٧٧ وع�شوية  وع�شوية ،   ،
 ، التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  ، وثالثة  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  وثالثة 

بالإ�شافة اىل اأمني عام الوقف . بالإ�شافة اىل اأمني عام الوقف . 
 كما تتكون جلنة ال�شتثمار من ) كما تتكون جلنة ال�شتثمار من )1212( ( 
اجلامعة  رئي�س  معايل  برئا�شة  اجلامعة ع�شوا  رئي�س  معايل  برئا�شة  ع�شوا 
وثالثة  الأعمال  رجال  من  وثالثة   الأعمال  رجال  من   ٧٧ وع�شوية وع�شوية 
باجلامعة  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  باجلامعة من  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من 
فتاأ�ش�شت   ، الوقف  اأمني عام  فتاأ�ش�شت ، وكذلك   ، الوقف  اأمني عام  ، وكذلك 
بن  عمر  الدكتور  من  العامة  بن الأمانة  عمر  الدكتور  من  العامة  الأمانة 
�شعيد اآل م�شيط اأمينًا عامًا ، والدكتور �شعيد اآل م�شيط اأمينًا عامًا ، والدكتور 
عبدالإله حممد مايت م�شت�شارًا للوقف عبدالإله حممد مايت م�شت�شارًا للوقف 
احلياين  فايع  عائ�شة  والأ�شتاذة  احلياين ،  فايع  عائ�شة  والأ�شتاذة   ،
م�شت�شارة للوقف ، والأ�شتاذ علي حممد م�شت�شارة للوقف ، والأ�شتاذ علي حممد 
 ، الأوقاف  اإدارة  مدير  جوفان  ، �شامل  الأوقاف  اإدارة  مدير  جوفان  �شامل 
والأ�شتاذ علي بن حممد العا�شمي اأمني والأ�شتاذ علي بن حممد العا�شمي اأمني 
تكوين  واأرجي   ، واللجان  املجال�س  تكوين �شر  واأرجي   ، واللجان  املجال�س  �شر 
لأنها  ل   ، البدء  العمومية يف  لأنها  ل اجلمعية   ، البدء  العمومية يف  اجلمعية 
تت�شكل اإل بعد اأن يتربع اأ�شخا�س مبا ل تت�شكل اإل بعد اأن يتربع اأ�شخا�س مبا ل 
يقل عن يقل عن 100100 األف ريال ، ولكن �شجلت  األف ريال ، ولكن �شجلت 
فيما بعد ، ف�شمت كل من تربع مبا ل فيما بعد ، ف�شمت كل من تربع مبا ل 

يقل عن يقل عن 100100األف ريال. األف ريال. 
اأعمالها  اأوقاف اجلامعة  اأعمالها      ثم بداأت  اأوقاف اجلامعة       ثم بداأت 
ال�شمو  �شاحب  موافقة  �شدور  بعد  ال�شمو ،  �شاحب  موافقة  �شدور  بعد   ،

باإقامة  ع�شري؛  منطقة  اأمري  باإقامة امللكي  ع�شري؛  منطقة  اأمري  امللكي 
امللك  جامعة  اأوقاف  لتد�شني  امللك حفل  جامعة  اأوقاف  لتد�شني  حفل 
  1٤391٤39 �شعبان  من   الثاين  يف  �شعبان خالد  من   الثاين  يف  خالد 
  1212 ا�شتعرا�س  احلفل  يف  وجرى  ا�شتعرا�س ه،   احلفل  يف  وجرى  ه،  
العامة  الأمانة  من  مقرتحًا  العامة م�شروعًا  الأمانة  من  مقرتحًا  م�شروعًا 
د�شن  وكذلك   ، اجلامعة  د�شن لأوقاف  وكذلك   ، اجلامعة  لأوقاف 
ال�شندوق الوقفي ،  وقمنا يف الأوقاف ال�شندوق الوقفي ،  وقمنا يف الأوقاف 
اأبها  وادي  �شركة  با�شم  �شركة  اأبها باإن�شاء  وادي  �شركة  با�شم  �شركة  باإن�شاء 
ميلكها  والتي  وال�شتثمار  للتطوير  ميلكها ،  والتي  وال�شتثمار  للتطوير   ،
�شك  من  ال�شادر  املنجز  �شك الوقف  من  ال�شادر  املنجز  الوقف 
ال�شركة  وهذه   ، باأبها  العامة  ال�شركة املحكمة  وهذه   ، باأبها  العامة  املحكمة 
الذراع ال�شتثماري لأوقاف اجلامعة ، الذراع ال�شتثماري لأوقاف اجلامعة ، 
جلنة  على   ، امل�شاريع  هذه  عر�س  جلنة ومت  على   ، امل�شاريع  هذه  عر�س  ومت 
ملجل�س  لرفعها  متهيدًا   ، ملجل�س ال�شتثمار  لرفعها  متهيدًا   ، ال�شتثمار 
ال�شتثمار  جلنة  وقررت  ال�شتثمار النظارة،  جلنة  وقررت  النظارة، 
 ، امل�شاريع  لهذه  جدوى  درا�شات  ، عمل  امل�شاريع  لهذه  جدوى  درا�شات  عمل 
ومت التفاهم مع عدة جهات ا�شت�شارية ومت التفاهم مع عدة جهات ا�شت�شارية 
لعمل تلك الدرا�شات ، ثم عر�شها مرة لعمل تلك الدرا�شات ، ثم عر�شها مرة 
اأخرى على جلنة ال�شتثمار ، وُاعتمدت اأخرى على جلنة ال�شتثمار ، وُاعتمدت 
عر�شها  بعد   ، امل�شاريع  من  عر�شها جمموعة  بعد   ، امل�شاريع  من  جمموعة 
  33 اعتماد  فتم   ، النظارة  جمل�س  اعتماد على  فتم   ، النظارة  جمل�س  على 
الأثر  لها  �شيكون   ، عمالقة  الأثر م�شاريع  لها  �شيكون   ، عمالقة  م�شاريع 
البالغ باإذن اهلل على نه�شة الأوقاف. البالغ باإذن اهلل على نه�شة الأوقاف. 

        رغم اأن  اأوقاف اجلامعة عانت         رغم اأن  اأوقاف اجلامعة عانت 
هذه  بدء  اأخرت  عوامل،   عدة  هذه من  بدء  اأخرت  عوامل،   عدة  من 
نظام  �شدور  تاأخر  مثل   ، نظام امل�شاريع  �شدور  تاأخر  مثل   ، امل�شاريع 
اجلامعات اجلديد، ولوائحه التنفيذية اجلامعات اجلديد، ولوائحه التنفيذية 
ونحن  كورونا،  جائحة  اآثار  وكذلك  ونحن ،  كورونا،  جائحة  اآثار  وكذلك   ،
للبدء  جاهزون   ، اجلامعة  اأوقاف  للبدء يف  جاهزون   ، اجلامعة  اأوقاف  يف 
هذه  زوال  حال  يف  تعاىل  اهلل  هذه باإذن  زوال  حال  يف  تعاىل  اهلل  باإذن 
جامعة  اأوقاف  اأن  ونوؤكد  جامعة العوامل،  اأوقاف  اأن  ونوؤكد  العوامل، 
اأوقاف  مقدمة  يف  تاأتي   خالد  اأوقاف امللك  مقدمة  يف  تاأتي   خالد  امللك 
  2020 من  اأكرث  فلديها  من اجلامعات،   اأكرث  فلديها  اجلامعات،  
ولديها   ، عليها  العمل  يجري  ولديها م�شروع   ، عليها  العمل  يجري  م�شروع 
 ، امل�شاريع  لتلك  وداعمني  ، م�شتثمرين  امل�شاريع  لتلك  وداعمني  م�شتثمرين 
يفوق ا�شتثمارهم ودعمهم املليار ريال يفوق ا�شتثمارهم ودعمهم املليار ريال 
ولديها  منجز،  وقفية  �شك  ولديها  ولديها ،  منجز،  وقفية  �شك  ولديها   ،
نظارة،  وجمل�س   ، عمومية  نظارة، جمعية  وجمل�س   ، عمومية  جمعية 
اخلرباء  اأكرب  ت�شم   ، ا�شتثمار  اخلرباء وجلنة  اأكرب  ت�شم   ، ا�شتثمار  وجلنة 
اأي�شًا  ولديها  امل�شاريع،  هذه  مثل  اأي�شًا يف  ولديها  امل�شاريع،  هذه  مثل  يف 
اأن نكون  ن�شاأل اهلل  ا�شتثمارية.  اأن نكون �شركة  ن�شاأل اهلل  ا�شتثمارية.  �شركة 
تطورها  يف  �شببًا  الأوقاف  فريق  تطورها نحن  يف  �شببًا  الأوقاف  فريق  نحن 
املجتمع  ودعم  واأهله،   العلم  لدعم  املجتمع ،   ودعم  واأهله،   العلم  لدعم    ،
، واأن ن�شاهم يف رفع م�شتوى اجلامعة، ، واأن ن�شاهم يف رفع م�شتوى اجلامعة، 
والبتكار،   العلمي  البحث  خالل  والبتكار،  من  العلمي  البحث  خالل  من 
ودعم اجلامعة بالكوادر املميزة عامليًا. ودعم اجلامعة بالكوادر املميزة عامليًا. 

عن  ودقيقة   بصورة مفصلة  حدثنا 
أهمية الوقف ؟ 

وهي  اأ�شيلة   اإ�شالمية  �شعرية  الوقف 
وت�شبيل  الأ�شل،  حب�س  عن  عبارة 
املنفعة ، وهو من اأف�شل واأجل الأعمال 
، واأن اأجرها ي�شتمر ، ول يتوقف حتى 
الكرمي  النبي  اهتم  وقد   ، املوت  بعد 
�شلى اهلل عليه و�شلم و�شلفنا ال�شالح  
اهتمامًا عظيمًا بالوقف ،   وكانت كل 
علمي،   وقف  عن  عبارة   ، التعليم  دور 
اجلانب  هذا  من  الغرب  وا�شتفاد 
اجلامعات  فكل    ، كبرية  ا�شتفادة 
علمي  وقف  لديها  املرموقة،   العاملية 
عن  اجلامعات  ا�شتقاللية   يدعم   ،
امليزانيات احلكومية  ، ويدعم البحوث 
ويدعم   ، املميزة  بالكوادر  والدرا�شات 
تكمن  وهنا  عدة،  جمالت  يف  املجتمع 

اأهمية الأوقاف اجلامعية . 

للطالب  تعود  التي  الفائدة  هي  ما 
من الوقف ؟ 

يف يف  الأ�شا�شية  اللبنة  الطالب  ي�شكل 
ميكن  ولذلك   ، واملجتمع  ميكن اجلامعة  ولذلك   ، واملجتمع  اجلامعة 
؛  عدة   جمالت  يف  الوقف  يدعمه  ؛ اأن  عدة   جمالت  يف  الوقف  يدعمه  اأن 
 ، التدريبية  الدورات  دعم  ، فمنها   التدريبية  الدورات  دعم  فمنها  
والتي تتم من خالل خطها �شتطرحها والتي تتم من خالل خطها �شتطرحها 
الطالب  احتياج  على  بناء   ، الطالب الأوقاف  احتياج  على  بناء   ، الأوقاف 
يف تطويرهم،  كٌل يف جماله،  وكذلك يف تطويرهم،  كٌل يف جماله،  وكذلك 
ومن   ، وابداعاتهم  ابتكاراتهم  ومن دعم   ، وابداعاتهم  ابتكاراتهم  دعم 
خالل دعم مبادراتهم،  ودعم البحوث خالل دعم مبادراتهم،  ودعم البحوث 

العلمية املميزة العلمية املميزة 
   ومن خالل ا�شتقطاب كوادر مميزة    ومن خالل ا�شتقطاب كوادر مميزة 
وفنيني  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  وفنيني ،  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من   ،
اإيل  وي�شاف  وموظفني،  اإيل و�شحيني  وي�شاف  وموظفني،  و�شحيني 
 ، املادية  امل�شكالت  بع�س  حل  ، ذلك   املادية  امل�شكالت  بع�س  حل  ذلك  
تعيق  وقد  الطالب  بع�س  تواجه  تعيق التي  وقد  الطالب  بع�س  تواجه  التي 
 ، تفوقهم  ا�شتمرار  اأو  ، ا�شتمرارهم  تفوقهم  ا�شتمرار  اأو  ا�شتمرارهم 
باأي  باأي وفوق هذا وذاك ، �شدورنا رحبة  وفوق هذا وذاك ، �شدورنا رحبة 

طالب  من  طالب  اأي  يقدمه  طالب مقرتح  من  طالب  اأي  يقدمه  مقرتح 
اللكرتوين  بريدنا  عرب  اللكرتويناجلامعة  بريدنا  عرب  اجلامعة 

  aWqaf@kku.eDu.sa

أوقاف  مبادرات  بعض  عن  حدثنا 
جامعة الملك خالد  ؟ 

عمالقة،   م�شاريع  احلمد  وهلل  عمالقة،  لدينا  م�شاريع  احلمد  وهلل  لدينا 
دعم  يف  الكبري،  الأثر  لها  دعم �شيكون  يف  الكبري،  الأثر  لها  �شيكون 
ريال  املليار  قيمتها  يتجاوز   ، ريال الأوقاف  املليار  قيمتها  يتجاوز   ، الأوقاف 
، ولدينا  امل�شتثمرين والداعمني لهذه ، ولدينا  امل�شتثمرين والداعمني لهذه 
ال�شمو  �شاحب  دعم  ثم   ، ال�شمو امل�شاريع  �شاحب  دعم  ثم   ، امل�شاريع 
امللكي اأمري منطقة ع�شري الأمري تركي امللكي اأمري منطقة ع�شري الأمري تركي 
�شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  طالل  �شعود بن  اآل  عبدالعزيز  بن  طالل  بن 
اجلامعة،  لأوقاف  الفخري  اجلامعة، الرئي�س  لأوقاف  الفخري  الرئي�س 
معايل  من  وامل�شتمر  الدائم  معايل والدعم  من  وامل�شتمر  الدائم  والدعم 
اجلمعية  رئي�س  اجلامعة  اجلمعية رئي�س  رئي�س  اجلامعة  رئي�س 
النظارة  جمل�س  ورئي�س  النظارة العمومية  جمل�س  ورئي�س  العمومية 
اهلل  رجاء  بن  فالح  الدكتور  اهلل الأ�شتاذ  رجاء  بن  فالح  الدكتور  الأ�شتاذ 
اأي�شًا   وم�شتمر  دائم  ودعم  اأي�شًا  ال�شلمي،   وم�شتمر  دائم  ودعم  ال�شلمي،  
الأ�شتاذ  العام  الأمني  �شعادة  الأ�شتاذ من  العام  الأمني  �شعادة  من 
 ، م�شيط  اآل  �شعيد  بن  عمر  ، الدكتور  م�شيط  اآل  �شعيد  بن  عمر  الدكتور 

وجلنة  النظارة  جمل�س  اأع�شاء  وجلنة ومن  النظارة  جمل�س  اأع�شاء  ومن 
امل�شاريع  هذه  و�شتبداأ  امل�شاريع ال�شتثمار،  هذه  و�شتبداأ  ال�شتثمار، 

بالعمل قريبًا  باإذن اهلل   بالعمل قريبًا  باإذن اهلل   

ذات  محددة  مشاريع  عن  حدثنا 
أهمية ؟ 

والتي   ، الكاملة  املدينة  م�شروع  ؛  والتي اأوًل   ، الكاملة  املدينة  م�شروع  ؛  اأوًل 
من  الأول  وهو  ماليًا،   مركزًا  من ت�شم   الأول  وهو  ماليًا،   مركزًا  ت�شم  
وفنادق   ، ع�شري  منطقة  يف  وفنادق نوعه    ، ع�شري  منطقة  يف  نوعه  
جتارية،  حمالت  ي�شم  ومول  جتارية، مميزة،  حمالت  ي�شم  ومول  مميزة، 
اأ�شماك،  واأحوا�س   ، ثلجية  اأ�شماك، ومدينة  واأحوا�س   ، ثلجية  ومدينة 
وغريها،   املعزز  الواقع  وغريها،  واألعاب  املعزز  الواقع  واألعاب 
اأطفال  واألعاب   ، و�شاليهات  اأطفال وبوليفارد  واألعاب   ، و�شاليهات  وبوليفارد 
مفتوحة ومغلقة ، ومنطقة للم�شروبات مفتوحة ومغلقة ، ومنطقة للم�شروبات 

ال�شاخنة وحدائق وغريها. ال�شاخنة وحدائق وغريها. 
امللك  جامعة  مدار�س  م�شروع  ؛  امللك ثانيًا  جامعة  مدار�س  م�شروع  ؛  ثانيًا 
خالد اخلا�شة ، و�شيكون هذا امل�شروع  خالد اخلا�شة ، و�شيكون هذا امل�شروع  
ح�شانة  ال�شتة،  للمراحل  اهلل  ح�شانة باإذن  ال�شتة،  للمراحل  اهلل  باإذن 
 ، ،متو�شط  ،ابتدائي  ، ،رو�شة، متهيدي  ،متو�شط  ،ابتدائي  ،رو�شة، متهيدي 
ثانوي ، لكال اجلن�شني ، و�شتكون هذه ثانوي ، لكال اجلن�شني ، و�شتكون هذه 
املدار�س مميزة جدًا، �شت�شرف عليها املدار�س مميزة جدًا، �شت�شرف عليها 
اجلامعة ، و�شيكون خريجوها  مهيئون اجلامعة ، و�شيكون خريجوها  مهيئون 
اجلامعية،  للدرا�شة  اهلل،   اجلامعية، مب�شيئة  للدرا�شة  اهلل،   مب�شيئة 
و�شيتم التعاقد فيها مع اأف�شل املعلمني و�شيتم التعاقد فيها مع اأف�شل املعلمني 
التعاقد  ، وكذلك  الداخل واخلارج  التعاقد يف  ، وكذلك  الداخل واخلارج  يف 
التعليمية  ال�شركات  اأف�شل  مع  التعليمية فيها  ال�شركات  اأف�شل  مع  فيها 

والتطويرية. والتطويرية. 
الإعالمية  اآفاق  �شركة  م�شروع  ثالثًا؛  الإعالمية   اآفاق  �شركة  م�شروع  ثالثًا؛   
م�شروعًا  �شيكون  والذي  م�شروعًا القاب�شة،  �شيكون  والذي  القاب�شة، 
نوعه  من  والأول  �شخمًا،   نوعه اإعالميًا  من  والأول  �شخمًا،   اإعالميًا 
مرئيًا  اإعالمًا  و�شي�شم   ، املنطقة  مرئيًا يف  اإعالمًا  و�شي�شم   ، املنطقة  يف 
على  و�شي�شرف  ومقروًء،   على وم�شموعًا  و�شي�شرف  ومقروًء،   وم�شموعًا 
امل�شروع كل من امل�شرف على �شحيفة امل�شروع كل من امل�شرف على �شحيفة 
الربوفي�شور  واحلايل   ال�شابق  الربوفي�شور اآفاق،  واحلايل   ال�شابق  اآفاق، 
علي بن �شويل القرين والدكتور علي بن علي بن �شويل القرين والدكتور علي بن 
زهري القحطاين، وغريها من امل�شاريع زهري القحطاين، وغريها من امل�شاريع 
اأن  يفوتني  ول   ، اهلل  باإذن  اأن الواعدة  يفوتني  ول   ، اهلل  باإذن  الواعدة 
من  جمموعة  بعقد  قمنا  اأننا  من اأذكر  جمموعة  بعقد  قمنا  اأننا  اأذكر 
والدورات   ، العمل  وور�س   ، والدورات الندوات   ، العمل  وور�س   ، الندوات 
كانت  �شواء   ، الوقف  حول  كانت التثقيفية  �شواء   ، الوقف  حول  التثقيفية 
عدة  ووقعنا  ح�شوريًا،  اأو  بعد  عدة عن  ووقعنا  ح�شوريًا،  اأو  بعد  عن 
وحملية  عاملية  جامعات  مع  وحملية �شراكات  عاملية  جامعات  مع  �شراكات 
ا�شت�شارية  و�شركات  م�شارف  و  ا�شت�شارية ،  و�شركات  م�شارف  و   ،
اأوقاف اجلامعات  وزرنا   ، اأوقاف اجلامعات وا�شتثمارية  وزرنا   ، وا�شتثمارية 
هذا  يف   ، املتقدمة  واملحلية  هذا العاملية  يف   ، املتقدمة  واملحلية  العاملية 

املجال لال�شتفادة من خرباتهم. املجال لال�شتفادة من خرباتهم. 

المعرض  العام   هذا  دشنتم 
)داعم(تحدثنا  الوقفي  االلكتروني 

عنه ؟ 
وهنا يقدم لنا الأ�شتاذ علي العا�شمي وهنا يقدم لنا الأ�شتاذ علي العا�شمي 
فيقول  اللكرتوين،  املعر�س  فيقول مبادرة  اللكرتوين،  املعر�س  مبادرة 
للتربعات  اأ�شهم  عدة  ي�شم  للتربعات املعر�س   اأ�شهم  عدة  ي�شم  املعر�س  
الأ�شتاذ  اأن   اإيل  وي�شري  الأ�شتاذ الوقفية   اأن   اإيل  وي�شري  الوقفية  
اجلهات  مبراجعة  قام   ، جوفان  اجلهات علي  مبراجعة  قام   ، جوفان  علي 
للدفع  من�شات  من  العالقة  للدفع ذات  من�شات  من  العالقة  ذات 
كل  وا�شتكمل   ، والبنوك  كل اللكرتوين  وا�شتكمل   ، والبنوك  اللكرتوين 
على  وعر�شه  املطلوبة،  على الإجراءات  وعر�شه  املطلوبة،  الإجراءات 
جلنة ال�شتثمار، ومن ثم على جمل�س جلنة ال�شتثمار، ومن ثم على جمل�س 
النظارة ، فتم اعتماده وهلل احلمد وهو النظارة ، فتم اعتماده وهلل احلمد وهو 

جاهز حاليًا. جاهز حاليًا. 

في  تطويرية  خطط  هناك  هل 
السنوات القادمة ؟ وماهي ؟ 

هذه  عمل  مت  وقد   ، خطة  هناك  هذه نعم  عمل  مت  وقد   ، خطة  هناك  نعم 
بداية   ، الكبرية  التطويرية  بداية اخلطة    ، الكبرية  التطويرية  اخلطة  
هذا العام ، ولكن ل ميكن عر�شها هنا هذا العام ، ولكن ل ميكن عر�شها هنا 

مدير إدارة أوقاف الجامعة: 
مشاريعنا االستثمارية الوقفية يتجاوز تمويلها المليار ريال

بع�شها  �شاأطرح  ولكن  حجمها،   بع�شها لكرب  �شاأطرح  ولكن  حجمها،   لكرب 
فيها   ا�شرتك  التي  خمت�شر،  فيها  ب�شكل  ا�شرتك  التي  خمت�شر،  ب�شكل 
مبا  اخلطة  يف  الوقف  من�شوبي  مبا جميع  اخلطة  يف  الوقف  من�شوبي  جميع 
وجلنة  النظارة  جمل�س  اأع�شاء  وجلنة فيهم  النظارة  جمل�س  اأع�شاء  فيهم 
بالأوقاف  العمل  وفريق  بالأوقاف ال�شتثمار  العمل  وفريق  ال�شتثمار 
بالإ�شافة اىل املتطوعني ، من اأهداف بالإ�شافة اىل املتطوعني ، من اأهداف 
اخلطة ؛ ابتكار وتطوير طرق وو�شائل اخلطة ؛ ابتكار وتطوير طرق وو�شائل 
جلذب الدعم املايل ، تطوير عالقات جلذب الدعم املايل ، تطوير عالقات 
عامة فاعلة مع الداعمني، ن�شر ثقافة عامة فاعلة مع الداعمني، ن�شر ثقافة 
الأمثل  ال�شتثمار  املجتمع،  يف  الأمثل الوقف  ال�شتثمار  املجتمع،  يف  الوقف 
ملوارد واأ�شول اجلامعة املتاحة،  تطوير ملوارد واأ�شول اجلامعة املتاحة،  تطوير 
وجاري  متميزة،  ا�شتثمارية  وجاري م�شاريع  متميزة،  ا�شتثمارية  م�شاريع 
بداية  من  اخلطة  هذه  على  بداية العمل  من  اخلطة  هذه  على  العمل 
هذه  من  هدف  ولكل  هذه م،  من  هدف  ولكل  20212021م،  العام العام 
 ، املبادرات  من  جمموعة   ، ، الأهداف  املبادرات  من  جمموعة   ، الأهداف 
لكل  وكذلك   ، مكلفني  مبادرة  لكل ولكل  وكذلك   ، مكلفني  مبادرة  ولكل 
مبادرة موؤ�شر اأداء ذكي،  قابل للتنفيذ مبادرة موؤ�شر اأداء ذكي،  قابل للتنفيذ 
والقيا�س،  وكذلك لكل مبادرة م�شوؤول والقيا�س،  وكذلك لكل مبادرة م�شوؤول 

تتم متابعته ب�شكل دوري.تتم متابعته ب�شكل دوري. 

الجديد  الجامعات  نظام  أضاف  ماذا 
المعزز لدور األوقاف ؟ 

اجلديد  اجلامعات  نظام  عزز  اجلديد نعم  اجلامعات  نظام  عزز  نعم 
لالأوقاف اجلامعية ؛ عدة نقاط اإدارية لالأوقاف اجلامعية ؛ عدة نقاط اإدارية 
يوؤكد حر�س  ، مما  يوؤكد حر�س ومالية جيدة جدًا  ، مما  ومالية جيدة جدًا 
ال�شريفني  احلرمني  خادم  ال�شريفني حكومة  احلرمني  خادم  حكومة 
الأوقاف  هذه  لدعم   ، اهلل  الأوقاف حفظه  هذه  لدعم   ، اهلل  حفظه 
العقبات  بع�س  هناك  مازالت  العقبات ولكن  بع�س  هناك  مازالت  ولكن 
لوائح  ويف  النظام  نف�س  يف  لوائح النظامية  ويف  النظام  نف�س  يف  النظامية 
حق  و�شوح  عدم  راأ�شها  وعلى  حق اأخرى،  و�شوح  عدم  راأ�شها  وعلى  اأخرى، 
باأرا�شي   ، اجلامعات  اأوقاف  باأرا�شي انتفاع   ، اجلامعات  اأوقاف  انتفاع 
ومت  اجلامعات،  وممتلكات  ومت وعقارات  اجلامعات،  وممتلكات  وعقارات 
اخل�شو�س  هذا  يف  مقرتحات  اخل�شو�س رفع  هذا  يف  مقرتحات  رفع 
من قبل �شعادة الأمني العام باجلامعة من قبل �شعادة الأمني العام باجلامعة 
 ، اجلامعات  اأوقاف  اأمناء  ، وكذلك  اجلامعات  اأوقاف  اأمناء  وكذلك 

لتعتمد قريبًا باإذن اهلل تعاىل.لتعتمد قريبًا باإذن اهلل تعاىل.  

ختامًا ماذا تود أن تقول ؟ 
�شعاد  واأ�شكر  حممد  اأخي  �شعاد ا�شكرك  واأ�شكر  حممد  اأخي  ا�شكرك 
القحطاين،  زهري  بن  علي  القحطاين، الدكتور  زهري  بن  علي  الدكتور 
على   ، ال�شحيفة  من�شوبي  كل  على واأ�شكر   ، ال�شحيفة  من�شوبي  كل  واأ�شكر 
بهذه  املجتمع  لتوعية  املبذولة  بهذه اجلهود  املجتمع  لتوعية  املبذولة  اجلهود 
الأوقاف اجلليلة ، وكما قال النبي �شلى الأوقاف اجلليلة ، وكما قال النبي �شلى 
مات  احلديث)اإذا  يف  و�شلم  عليه  مات اهلل  احلديث)اإذا  يف  و�شلم  عليه  اهلل 
ابن اآدم انقطع عمله اإل من ثالث �شدقة ابن اآدم انقطع عمله اإل من ثالث �شدقة 
�شالح  ولد  اأو  به  ينتفع  علم  اأو  �شالح جارية  ولد  اأو  به  ينتفع  علم  اأو  جارية 
يدعوا له(، ويف الأوقاف العلمية بالذات يدعوا له(، ويف الأوقاف العلمية بالذات 
ذكرها  التي  الثالثة  الأقطاب  ذكرها تتحقق  التي  الثالثة  الأقطاب  تتحقق 
و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  الكرمي  و�شلم، نبينا  عليه  اهلل  �شلى  الكرمي  نبينا 
باملال  يكون  الأوقاف  لهذه  باملال والدعم  يكون  الأوقاف  لهذه  والدعم 
اأحد  ال�شحيفة  يف  واأنتم   ، املال  اأحد وغري  ال�شحيفة  يف  واأنتم   ، املال  وغري 
الداعمني لهذا الوقف ، وكل من �شاهم الداعمني لهذا الوقف ، وكل من �شاهم 
يف  م�شارك  فهو  جهد  اأو  فكرة  اأو  يف مبال  م�شارك  فهو  جهد  اأو  فكرة  اأو  مبال 
�شي�شتمر  الأجر  وهذا  باذن اهلل،  �شي�شتمر الأجر  الأجر  وهذا  باذن اهلل،  الأجر 
اهلل  باإذن  والآخرة  الدنيا  احلياة  اهلل مدى  باإذن  والآخرة  الدنيا  احلياة  مدى 

تعاىل.  تعاىل.  
اأهيب  الإعالمي؛  املنرب  هذا  اأهيب ومن  الإعالمي؛  املنرب  هذا  ومن 
والعمادات   الكليات  يف  امل�شوؤولني  والعمادات  بكل  الكليات  يف  امل�شوؤولني  بكل 
طاقات  ي�شتثمروا  اأن  طاقات باجلامعة  ي�شتثمروا  اأن  باجلامعة 
م�شروع  لإن�شاء   ، من�شوبيهم  م�شروع وقدرات  لإن�شاء   ، من�شوبيهم  وقدرات 
خا�س  ا�شتثمارية،  وقفية  م�شاريع  خا�س اأو  ا�شتثمارية،  وقفية  م�شاريع  اأو 
اجلامعة  اأوقاف  اإدارة  حتت  اجلامعة بجهتهم  اأوقاف  اإدارة  حتت  بجهتهم 
اجلامعة  اأوقاف  يف  باإذن  ونحن  اجلامعة ،  اأوقاف  يف  باإذن  ونحن   ،
�شندعمهم، بكل ما ن�شتطيع ، والوقف �شندعمهم، بكل ما ن�شتطيع ، والوقف 
العلمي باجلامعة �شيكافئ كل جمتهد، العلمي باجلامعة �شيكافئ كل جمتهد، 
وكل من يدعم هذا الوقف ، وقبل هذا وكل من يدعم هذا الوقف ، وقبل هذا 
وذاك فله اأجر املبادرة باذن اهلل تعاىلوذاك فله اأجر املبادرة باذن اهلل تعاىل
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حسام العمري،

عبد  املبتعث  الطب  طالب  عبد يقول   املبتعث  الطب  طالب  يقول  
الوليات  يف  اللغبي  اأحمد  الوليات الرحمن  يف  اللغبي  اأحمد  الرحمن 
ديرتويت  مدينة  الأمريكية   ديرتويت املتحدة  مدينة  الأمريكية   املتحدة 
الأورام  مركز   - ميت�شيقن  ولية  الأورام -  مركز   - ميت�شيقن  ولية   -
اإن   ، الأمريكية  �شتيت  وين  اإن بجامعة   ، الأمريكية  �شتيت  وين  بجامعة 
حترز،   �شهادة  جمرد  لي�س  حترز،  البتعاث  �شهادة  جمرد  لي�س  البتعاث 
فهو تبادل معريف وثقايف ، ينتج عنه فهو تبادل معريف وثقايف ، ينتج عنه 
تكون  والتجربة،   اخلربة  من  تكون مزيج  والتجربة،   اخلربة  من  مزيج 
اإذا  اإذا ثرية ومفيدة يف خدمة الوطن،   ثرية ومفيدة يف خدمة الوطن،  
يتعّلمه   وما  ؛  البتعاث  رحلة  يتعّلمه  دمج  وما  ؛  البتعاث  رحلة  دمج 
 ، الوطن  باحتياجات   ، ، املبتعث  الوطن  باحتياجات   ، املبتعث 
ولذلك اأبقيت توا�شلي ، مع زمالئي ولذلك اأبقيت توا�شلي ، مع زمالئي 
ع�شري  منطقة  ويف   ، الطب  كلية  ع�شري يف  منطقة  ويف   ، الطب  كلية  يف 
واأخدم   ، الحتياج  ،لأج�س  واأخدم عمومًا   ، الحتياج  ،لأج�س  عمومًا 
على  واأنا  وبلدي  ومنطقتي  على اأهلي  واأنا  وبلدي  ومنطقتي  اأهلي 
حديثه  يف  ذلك  جاء  البعثة،  حديثه راأ�س  يف  ذلك  جاء  البعثة،  راأ�س 

ل�شحيفة)اآفاق ( فلنتابع معه: ل�شحيفة)اآفاق ( فلنتابع معه: 

استقبال سعودي بالمطار 
الرحلة  بداأت  ؛  عبدالرحمن  الرحلة يقول  بداأت  ؛  عبدالرحمن  يقول 
هبطت  عندما  هبطت م   عندما  فرباير20132013م   فربايريف  يف 
اإىل مطار  ال�شعودية  اإىل مطار رحلة اخلطوط  ال�شعودية  رحلة اخلطوط 
وا�شنطن دال�س الدويل،  بعد النزول وا�شنطن دال�س الدويل،  بعد النزول 
من الطائرة ، والنتهاء من اإجراءات من الطائرة ، والنتهاء من اإجراءات 
واأثناء  الأمتعة،  وا�شتالم  واأثناء اجلوازات  الأمتعة،  وا�شتالم  اجلوازات 
اأرى  الو�شول،  ل�شالة  اأرى خروجي  الو�شول،  ل�شالة  خروجي 
ينتظر  كان  الذي  املوظف  ينتظر ذلك  كان  الذي  املوظف  ذلك 
مكتوب  لوحة  بجانب   ، ال�شالة  مكتوب يف  لوحة  بجانب   ، ال�شالة  يف 
ال�شعودية.    الثقافية  امللحقية  ال�شعودية.   عليها:  الثقافية  امللحقية  عليها: 
املبتعثني  ا�شتقبال  تقدم خدمة  املبتعثني فهي  ا�شتقبال  تقدم خدمة  فهي 
يف  املبتعثني  اأعداد  لكرثة   ، يف اجلدد  املبتعثني  اأعداد  لكرثة   ، اجلدد 
بع�س  يف  وت�شاعدهم  الفرتة،  بع�س تلك  يف  وت�شاعدهم  الفرتة،  تلك 
الرتتيبات املتعلقة، باأول يوم لهم يف الرتتيبات املتعلقة، باأول يوم لهم يف 

بلد البتعاث.بلد البتعاث.

يوم ال أنساه  
يوم  اأول  اإن  ؛  اللغبي   يوم اوي�شتطرد  اأول  اإن  ؛  اللغبي   اوي�شتطرد 
ل  خا�س،  وقٌع  له  البتعاث  بلد  ل يف  خا�س،  وقٌع  له  البتعاث  بلد  يف 
مُييزه   ، حياتي  يف  ن�شياُنه  مُييزه اأ�شتطيع   ، حياتي  يف  ن�شياُنه  اأ�شتطيع 
اخلطوة  و�شغف  البدايات،  اخلطوة قلق  و�شغف  البدايات،  قلق 
الذي  الطموح،   عن  للبحث  الذي الأوىل  الطموح،   عن  للبحث  الأوىل 
فلم  ِغماِره،   خو�ِس  حلمت  فلم لطاملا  ِغماِره،   خو�ِس  حلمت  لطاملا 
يحدث يل،  اأن �شافرت اإىل الوليات يحدث يل،  اأن �شافرت اإىل الوليات 
هذه  فكانت  قبل،  من  هذه املتحدة  فكانت  قبل،  من  املتحدة 
ُكلّيا  جديد  والأمر  الأوىل،  ُكلّيا املرة   جديد  والأمر  الأوىل،  املرة  
فاأر�شدنا  مثلي،  طبٍّ  طالب  فاأر�شدنا على  مثلي،  طبٍّ  طالب  على 
الذي   ، البا�س  اإىل  امللحقية  الذي موظف   ، البا�س  اإىل  امللحقية  موظف 
اأ�شعار  يقدم  فندق،   اإىل  اأ�شعار �شينقلنا   يقدم  فندق،   اإىل  �شينقلنا  
الو�شول  وبعد  للمبتعثني.  الو�شول خُمّف�شة  وبعد  للمبتعثني.  خُمّف�شة 
لبدايات  خو�شنا  �شيت�شمرُّ  لبدايات للفندق،  خو�شنا  �شيت�شمرُّ  للفندق، 
التَّجُربة ، ولكن هذِه املّرة، لوحدنا! التَّجُربة ، ولكن هذِه املّرة، لوحدنا! 
م�شوؤوًل  منا،  الفرد  �شيكون  م�شوؤوًل حيث  منا،  الفرد  �شيكون  حيث 
واملدينة  الدولة  هذه  تواجده يف  واملدينة عن  الدولة  هذه  تواجده يف  عن 
�شعودي  كطالب  القاّرة  هذه  وبل  �شعودي ،  كطالب  القاّرة  هذه  وبل   ،
وهذا  برّمته،  الأمِر  على  م�شتجد  وهذا ،  برّمته،  الأمِر  على  م�شتجد   ،
يعني اأن نعي�س ُمنحنى اآخر من هذه يعني اأن نعي�س ُمنحنى اآخر من هذه 

التجربة! التجربة! 

دروس يومية جديدة
ويوا�شل عبدالرحمن اللغبي ؛ ُكلُّ ما ويوا�شل عبدالرحمن اللغبي ؛ ُكلُّ ما 
ُيقابلني من َغراَبٍة واأموٍر مل اعتادها ُيقابلني من َغراَبٍة واأموٍر مل اعتادها 
؛ هي در�ٍس وموقف يل؛ اأتعلم  من كل ؛ هي در�ٍس وموقف يل؛ اأتعلم  من كل 
الزوايا التي حويُل، ومن كل الأماكن الزوايا التي حويُل، ومن كل الأماكن 
التي اأذهب اإليها، وعن الّثقافة التي التي اأذهب اإليها، وعن الّثقافة التي 
والعي�س  ُمواجهتها،  ب�شدد  والعي�س نحن  ُمواجهتها،  ب�شدد  نحن 

المبتعث عبدالرحمن اللغبي:
 االبتعاث ليس الحصول على شهادة فهو تجربة مفيدة لخدمة الوطن

فكنُت  حذافريها،  بكامل  فكنُت بجوارها  حذافريها،  بكامل  بجوارها 
يوم  �شبيحة  كل  جديًدا  �شيًئا  يوم اأتعلم  �شبيحة  كل  جديًدا  �شيًئا  اأتعلم 
اأ�شتيقُظ فيه! بدًءا من اإلقاء التحّية، اأ�شتيقُظ فيه! بدًءا من اإلقاء التحّية، 
وطلب وجبتي من امَلطعم، وحتى عند وطلب وجبتي من امَلطعم، وحتى عند 
وعندما  امَلقهى،  لنادل  وعندما حمادثتي  امَلقهى،  لنادل  حمادثتي 
التي   ، الإجنليزية  بلغتي  التي اأُتفاو�س   ، الإجنليزية  بلغتي  اأُتفاو�س 
الوقت  طواِل  ا�شتخدمها  الوقت اأ�شبحت  طواِل  ا�شتخدمها  اأ�شبحت 
�شريحة  ل�شتخراج  البلد  اأهُل  مع  �شريحة ،  ل�شتخراج  البلد  اأهُل  مع   ،
هاتفي، وكيف اأقوم بتخطيط يومي، هاتفي، وكيف اأقوم بتخطيط يومي، 

وكيف اأم�شي اإليه.وكيف اأم�شي اإليه.

كنت محظوظًا  
القول  مُيكنني  ؛  عبدالرحمن   القول يقول  مُيكنني  ؛  عبدالرحمن   يقول 
َكبري!  حلد  حمظوًظا  كنت  َكبري! باأّنني  حلد  حمظوًظا  كنت  باأّنني 
املبتعثني  اأحد  بلقاء  قمت  املبتعثني لأّنني  اأحد  بلقاء  قمت  لأّنني 
التي  اجلامعة  ذات  من   ، التي ال�شابقني  اجلامعة  ذات  من   ، ال�شابقني 
امللك  جامعة  برناجمها،  على  امللك اأتيت  جامعة  برناجمها،  على  اأتيت 
حيث  التخ�ش�س،  باختالف  حيث خالد،  التخ�ش�س،  باختالف  خالد، 
كان من ُطاّلب كلية احلا�شب الآيل،  كان من ُطاّلب كلية احلا�شب الآيل،  
فاأتى اإيل بعد و�شويل لهذه القاّرة ، فاأتى اإيل بعد و�شويل لهذه القاّرة ، 
وهذه املدينة ، واأنا ُم�شتجّد ل اأعرف وهذه املدينة ، واأنا ُم�شتجّد ل اأعرف 
اأرجاء  على  يعرفني  وبداأ  اأرجاء �شيًئا،  على  يعرفني  وبداأ  �شيًئا، 
حمظوًظا  فكنُت  وا�ُشنطن،  حمظوًظا مدينة  فكنُت  وا�ُشنطن،  مدينة 
جتاوز  يف  بداأُت  قد  لأنني   ، جتاوز حقيقة  يف  بداأُت  قد  لأنني   ، حقيقة 
ب�شرعة  النتقالية،  واملرحلة   ، ب�شرعة القلق  النتقالية،  واملرحلة   ، القلق 
لقد  ُمطمئنة،  و�شال�َشة   ، لقد َملحوظة  ُمطمئنة،  و�شال�َشة   ، َملحوظة 
َجميٌل،   ال�شخ�س  هذا  لقاء  َجميٌل،  كان  ال�شخ�س  هذا  لقاء  كان 
واأمنتُّ له مبا قدم يل ، حيث اأدركُت واأمنتُّ له مبا قدم يل ، حيث اأدركُت 
اأخيك  بع�شد  ت�شدُّ  اأن   ، اأخيك باأهمية  بع�شد  ت�شدُّ  اأن   ، باأهمية 
القادم  من الوطن ذاته ، اإىل مدينة القادم  من الوطن ذاته ، اإىل مدينة 
عمالقة، ل يعرف الغريب فيها �شيًئا عمالقة، ل يعرف الغريب فيها �شيًئا 
جديدة  جتربة  غمار  يخو�س  وهو  جديدة ،  جتربة  غمار  يخو�س  وهو   ،
موقفنا  ُي�شبح  فكم  موقفنا كالبتعاث،  ُي�شبح  فكم  كالبتعاث، 
على  نكون  عندما  وقوّيًا،  على ُمتما�شكا  نكون  عندما  وقوّيًا،  ُمتما�شكا 
ي�شدُّ  واحد  وُبنياٍن  واحدة،  ي�شدُّ هّمة  واحد  وُبنياٍن  واحدة،  هّمة 
بع�شه البع�س، حيث تكوُن الن�شيحة بع�شه البع�س، حيث تكوُن الن�شيحة 
ُهنا ، مبثابة اإنقاٍذ حقيقي، ونفٌع ذا ُهنا ، مبثابة اإنقاٍذ حقيقي، ونفٌع ذا 

قيمة.قيمة.  
 

أنا بمدينة الرياح والثلوج
عدة  بعد  قوله؛  اللغبي  عدة ويوا�شل  بعد  قوله؛  اللغبي  ويوا�شل   
توجهت  وا�شنطن،  يف  ق�شيتها  توجهت اأيام  وا�شنطن،  يف  ق�شيتها  اأيام 
اإىل  ُتقّلنا  كانت  التي  اإىل الطائرة  ُتقّلنا  كانت  التي  الطائرة 
مدينة  اإىل  الأخرية،  مدينة حمطتها  اإىل  الأخرية،  حمطتها 
اأن  اأهلها  يحب  كما  ،اأو  اأن �شيكاغو  اأهلها  يحب  كما  ،اأو  �شيكاغو 
يلقبوها مبدينة الرياح، كان و�شويل يلقبوها مبدينة الرياح، كان و�شويل 
 ، ال�شنوي  القار�س  ال�ّشتاء  وقت  ، يف  ال�شنوي  القار�س  ال�ّشتاء  وقت  يف 
بالثلوج  ُمغطاة  املدينة  كانت  بالثلوج حيُث  ُمغطاة  املدينة  كانت  حيُث 
متاًما،  فروؤية  هذا الكم من الثلوج متاًما،  فروؤية  هذا الكم من الثلوج 
تقع عليه عيناي   ، لأول مرة  �شيء  تقع عليه عيناي ،   ، لأول مرة  �شيء   ،
يف حياتي، فالأمور من حويل لزالت يف حياتي، فالأمور من حويل لزالت 
جديدة،  اأماكُن  اآخر،  معنى  جديدة، تتخذ  اأماكُن  اآخر،  معنى  تتخذ 
مل   ، قار�س  وبرد  عديدة،  مل حمطاٌت   ، قار�س  وبرد  عديدة،  حمطاٌت 
ي�شبق واأن �شعرُت به!  و�شيكاغو هي ي�شبق واأن �شعرُت به!  و�شيكاغو هي 
�شاأبقى  والتي   ، املن�شودة  �شاأبقى املحطة  والتي   ، املن�شودة  املحطة 
البتعاث،  جتربة  خلو�س  البتعاث، فيها  جتربة  خلو�س  فيها 
بيت  اإىل   ، مبا�شرًة  ه  بالتوجِّ بيت فقمت  اإىل   ، مبا�شرًة  ه  بالتوجِّ فقمت 
العائلة الأمريكية،  هديف املق�شود ، العائلة الأمريكية،  هديف املق�شود ، 
للتعرف  �شيطول،  م�شوار  للتعرف ولخت�شار  �شيطول،  م�شوار  ولخت�شار 
على اأهل البلد ذاته؛ دخلت مبا�شرة على اأهل البلد ذاته؛ دخلت مبا�شرة 
يت�شنى  حتى  يومهم،  روتني  يت�شنى لأمار�س  حتى  يومهم،  روتني  لأمار�س 
يل لحقًا ، البقاء يف منزل منف�شل، يل لحقًا ، البقاء يف منزل منف�شل، 

بعد هذه التجربة  املبدئية.بعد هذه التجربة  املبدئية.
 

مع العائلة األمريكية  
مع  واملكوث   ، العي�س  جتربة  مع كانت  واملكوث   ، العي�س  جتربة  كانت 
الوقع  وخفيفُة  جميلة  العائلة،  الوقع هذه  وخفيفُة  جميلة  العائلة،  هذه 

كيف   ، لحظُت  حيُث  نف�شي،  كيف على   ، لحظُت  حيُث  نف�شي،  على 
اليومّية،   عاداتهم  مبزاولة  اليومّية،  يقومون  عاداتهم  مبزاولة  يقومون 
الأفراد  بجمع  تُقوم  التي  هي  الأفراد فالأم  بجمع  تُقوم  التي  هي  فالأم 
على  وُت�شرُّ  املنزل،  يف  على الآخرين  وُت�شرُّ  املنزل،  يف  الآخرين 
اليوم،  طوال  للوجبات  اليوم، م�شاركتي  طوال  للوجبات  م�شاركتي 
حما�شة،  التجربة  يزيُد  كان  حما�شة، ومما  التجربة  يزيُد  كان  ومما 
كان لديهم العديد من الأ�شئلة ، عن كان لديهم العديد من الأ�شئلة ، عن 
بلد  اأي  ومن  بها،  اأتيُت  التي  بلد ثقافتي  اأي  ومن  بها،  اأتيُت  التي  ثقافتي 
جئُت منه، كنُت �شعيًدا بحما�شتهم، جئُت منه، كنُت �شعيًدا بحما�شتهم، 
وهم يتعرفون على �شيء من ثقافتنا وهم يتعرفون على �شيء من ثقافتنا 
اأبادلهم  كنت  وبدوري  اأبادلهم العربية،   كنت  وبدوري  العربية،  
التعلُّم  بهدف  والأ�شئلة،  التعلُّم الأحاديث  بهدف  والأ�شئلة،  الأحاديث 
الأحاديث  بطريقة   ، الأحاديث وال�شتزادة  بطريقة   ، وال�شتزادة 

لديهم ، وتبادل ثقافات خمتلفة.لديهم ، وتبادل ثقافات خمتلفة.

خدمة غريبة بالنسبة لي
ويقول عبدالرحمن ؛ درو�س خمتلفة ويقول عبدالرحمن ؛ درو�س خمتلفة 
من  ؛  البتعاث  بداية  يف  من تعلمتها  ؛  البتعاث  بداية  يف  تعلمتها 
تكون  دائما  البدايات  اأن  تكون اأهمها  دائما  البدايات  اأن  اأهمها 
طبيعية  ظاهرة  والقلق  طبيعية مقلقة،  ظاهرة  والقلق  مقلقة، 
تقوم  اأنك  على  موؤ�شر  بل   تقوم جدًا،  اأنك  على  موؤ�شر  بل   جدًا، 
بتعّلم �شيء جديد ، وهذا ما ي�شميه بتعّلم �شيء جديد ، وهذا ما ي�شميه 
زلت  وما  البدايات،  بقلق  زلت البع�س  وما  البدايات،  بقلق  البع�س 
اإىل  فيه  ذهبت   ، يوم  اأول  اإىل اأتذكر  فيه  ذهبت   ، يوم  اأول  اأتذكر 
بع�س  لأ�شرتي  ماركت،   بع�س ال�شوبر  لأ�شرتي  ماركت،   ال�شوبر 
اإىل  و�شلت  وعندما   ، اإىل الحتياجات  و�شلت  وعندما   ، الحتياجات 
املحا�شب،  وقمت با�شتخدام بطاقة املحا�شب،  وقمت با�شتخدام بطاقة 
كا�س  تريد  هل   :، �شاألني  كا�س الدفع  تريد  هل   :، �شاألني  الدفع 
اأكن  مل  اأكن ؟.  مل  )Cash Back(؟.  باك باك 
الرغم  على  يق�شد!  ماذا  الرغم اأعرف  على  يق�شد!  ماذا  اأعرف 
من و�شوح الكلمة،  فلم اأفهم ما هو من و�شوح الكلمة،  فلم اأفهم ما هو 
املق�شود منها، ف�شاألته ماذا تق�شد؟ املق�شود منها، ف�شاألته ماذا تق�شد؟ 
فاأخربين اأنه باإمكاين اأن اأطلب منه، فاأخربين اأنه باإمكاين اأن اأطلب منه، 
كنت  حال  يف  نقدًا،   يل   يقّدم  كنت اأن  حال  يف  نقدًا،   يل   يقّدم  اأن 
حُمتاًجا من ح�شابي البنكي مبا�شرة حُمتاًجا من ح�شابي البنكي مبا�شرة 
، مثل خدمة ال�شراف البنكي، هذه ، مثل خدمة ال�شراف البنكي، هذه 
متامًا،  علي  جديدة  كانت  متامًا، اخلدمة  علي  جديدة  كانت  اخلدمة 
اإمكانه  يف  املحا�شب  اأن  اأعرف  اإمكانه ومل  يف  املحا�شب  اأن  اأعرف  ومل 

اأن يقدم لك هذه   ، اأن يقدم لك هذه يف �شوق جتاري   ، يف �شوق جتاري 
اخلدمة!اخلدمة!

الغموض خطوة نحو الفهم 
بداية  يف  تعّلمت  ؛  اللغبي  بداية ويقول  يف  تعّلمت  ؛  اللغبي  ويقول 
يكون  قد  الغمو�س  اإن  يكون البتعاث،  قد  الغمو�س  اإن  البتعاث، 
كثري  فهناك  للفهم!  الأوىل  كثري اخلطوة  فهناك  للفهم!  الأوىل  اخلطوة 
غام�شة  تكون   ، التحديات  غام�شة من  تكون   ، التحديات  من 
مع  ولكن  البداية،  يف  مع املالمح  ولكن  البداية،  يف  املالمح 
تتعّلم،  �شتبداأ  والتاأين،  تتعّلم، ال�شرب  �شتبداأ  والتاأين،  ال�شرب 
�شي�شاعدك  مما  حقيقتها   �شي�شاعدك وتفهم  مما  حقيقتها   وتفهم 
ومن  املطاف،  نهاية  يف  التغلب  ومن على  املطاف،  نهاية  يف  التغلب  على 
وال�شبابية،  الغمو�س  ذلك  وال�شبابية، اأمثلة  الغمو�س  ذلك  اأمثلة 
كيفية ُح�شوِلك على القبول يف اأحد كيفية ُح�شوِلك على القبول يف اأحد 
التدريب  يف  املعتمدة  التدريب امل�شت�شفيات  يف  املعتمدة  امل�شت�شفيات 
اأول  يف  واأنا   ، لك  قلت  فلو  اأول الطبي،   يف  واأنا   ، لك  قلت  فلو  الطبي،  
من  يوم  �شياأتي  اأنه  ابتعاثي؛  من اأيام  يوم  �شياأتي  اأنه  ابتعاثي؛  اأيام 
الأيام ، حني تتقدم اإيل امل�شت�شفيات الأيام ، حني تتقدم اإيل امل�شت�شفيات 
اأكرث  �شتاأتيك    ، املختلفة  اأكرث الأمريكية  �شتاأتيك    ، املختلفة  الأمريكية 
من من 2020 دعوة للمقابلة ؛ فقد تقول يل  دعوة للمقابلة ؛ فقد تقول يل 
اأنك قد فقدت �شوابك! على الرغم اأنك قد فقدت �شوابك! على الرغم 
اأن هذا ما حدث لحقًا، بعد اجتياز اأن هذا ما حدث لحقًا، بعد اجتياز 
مرحلة الغمو�س وال�شبابية يف بداية مرحلة الغمو�س وال�شبابية يف بداية 
جتربة  غمار  وخو�شي  جتربة البتعاث،  غمار  وخو�شي  البتعاث، 
التقدمي على امل�شت�شفيات الأمريكية. التقدمي على امل�شت�شفيات الأمريكية. 

العبرة بكمال النهاية
معرفتها  ك�شبت  التي  الأمور  معرفتها حد  ك�شبت  التي  الأمور  �أحد 
جتربة  بداياتي  يف  جتربة وتعّلمتها،   بداياتي  يف  وتعّلمتها،  
بكمال  العربة  اأن  وهو  بكمال البتعاث،  العربة  اأن  وهو  البتعاث، 
النهاية،  ولي�س بنق�س البداية،  كما النهاية،  ولي�س بنق�س البداية،  كما 
يقولون، واأن اخلطاأ والف�شل،  قد يكون يقولون، واأن اخلطاأ والف�شل،  قد يكون 
اأول خطوة يف �شلم النجاح، اأتذكر اأول اأول خطوة يف �شلم النجاح، اأتذكر اأول 
املعهد  بـالدرا�شة يف  فيه  بداأت  املعهد يوم،   بـالدرا�شة يف  فيه  بداأت  يوم،  
لختبارات  لالإعداد  لختبارات املخ�ش�س،   لالإعداد  املخ�ش�س،  
الرخ�شة الطبية، اأقدمُت على اختبار الرخ�شة الطبية، اأقدمُت على اختبار 
تقِييم يقي�س مدى ا�شتعدادي، لتجاوز تقِييم يقي�س مدى ا�شتعدادي، لتجاوز 
وكانت   ، الأمريكية  الرخ�شة  وكانت اختبار   ، الأمريكية  الرخ�شة  اختبار 

الدرجة التي ح�شلُت عليها اأقل بكثري الدرجة التي ح�شلُت عليها اأقل بكثري 
�شيًئا  يل  حُتقق  ول   ، املطلوب  �شيًئا من  يل  حُتقق  ول   ، املطلوب  من 
بتاًتا، كنت اأ�شلي نف�شي قائاًل ؛  الأهم بتاًتا، كنت اأ�شلي نف�شي قائاًل ؛  الأهم 
كيف اأُنهي رحلة التح�شري لالختبار ، كيف اأُنهي رحلة التح�شري لالختبار ، 
ولي�س كيف بداأتها! وبف�شل اهلل وحده ولي�س كيف بداأتها! وبف�شل اهلل وحده 
بدرجة   ، الختبار  هذا  لحًقا  بدرجة اأنهيت   ، الختبار  هذا  لحًقا  اأنهيت 
املختربين  متو�شط  املختربين اأعلى من جمموع  متو�شط  اأعلى من جمموع 
ن�شبة  ارتفعت  وبالتايل   ، ن�شبة الأمريكيني  ارتفعت  وبالتايل   ، الأمريكيني 
فر�شة قبويل، وهوما انعك�س ايجابيًا فر�شة قبويل، وهوما انعك�س ايجابيًا 
على جتربة التقدمي ، واحل�شول على على جتربة التقدمي ، واحل�شول على 
،لإكمال  جامعي  م�شت�شفى  يف  ،لإكمال قبول  جامعي  م�شت�شفى  يف  قبول 
الطب  يف  التخ�ش�شي  الطب تدريبي  يف  التخ�ش�شي  تدريبي 

الباطني ، ومن ثم طب الأورام..الباطني ، ومن ثم طب الأورام..

احتياج كثير وإقبال قليل

؛  ويقول  عبدالرحمن  ؛ وي�شتطرد  ويقول  عبدالرحمن  وي�شتطرد 
يف  طالبًا  كنُت  عندما  جيدا  يف اأتذكر  طالبًا  كنُت  عندما  جيدا  اأتذكر 
الأ�شاتذة  اأحد  يل  قال  الطب،  الأ�شاتذة كلية  اأحد  يل  قال  الطب،  كلية 
ل  عبارًة   ، معهم  اأعمل  كنت  ل الذين  عبارًة   ، معهم  اأعمل  كنت  الذين 
زلُت اأفّكر فيها اإىل يومي هذا، : فكر زلُت اأفّكر فيها اإىل يومي هذا، : فكر 
يا عبدالرحمن يف اختيار تخ�ش�س يا عبدالرحمن يف اختيار تخ�ش�س 
اإقبال  وعليه  كبري  احتياج  اإقبال له  وعليه  كبري  احتياج  له 
نف�شي  يف  قلت  البداية،  يف  نف�شي قليل!.  يف  قلت  البداية،  يف  قليل!. 
تخ�ش�س  يوجد  املعقول،   من  تخ�ش�س هل  يوجد  املعقول،   من  هل 
عليه  والإقبال  كبري،  له  عليه الحتياج  والإقبال  كبري،  له  الحتياج 
الطب  كلية  من  اخلريجني  الطب من  كلية  من  اخلريجني  من 
قليل؟! لأجد لحًقا الإجابة تكمن يف قليل؟! لأجد لحًقا الإجابة تكمن يف 
ت�شخي�س  فيتم  الأورام،   ت�شخي�س تخ�ش�س  فيتم  الأورام،   تخ�ش�س 
 ، �شرطاين  ورم  حالتي  يقارب  ، ما  �شرطاين  ورم  حالتي  يقارب  ما 
يومي،  �شبه  ب�شكل  يومي، يف منطقة ع�شري  �شبه  ب�شكل  يف منطقة ع�شري 
الإح�شائية  يف  عنه  معلن  هو  الإح�شائية كما  يف  عنه  معلن  هو  كما 
ال�شادرة، من �شجل الأورام الوطني ال�شادرة، من �شجل الأورام الوطني 
هذه  واأغلب  ال�شحة،  لوزارة  هذه التابع  واأغلب  ال�شحة،  لوزارة  التابع 
خارج  اإىل   ، حتويلها  يتم  خارج احلالت  اإىل   ، حتويلها  يتم  احلالت 
العالجية  اخلطط  لبحث  العالجية املنطقة  اخلطط  لبحث  املنطقة 
لها، وهناك احتياج كبري لتخ�ش�س لها، وهناك احتياج كبري لتخ�ش�س 
واأحمد  ع�شري،   منطقة  يف  واأحمد الأورام  ع�شري،   منطقة  يف  الأورام 

اخرتت  اأين  على   ، يوم  كل  اخرتت اهلل   اأين  على   ، يوم  كل  اهلل  
يتميز  الذي   ، التخ�ش�س  يتميز هذا  الذي   ، التخ�ش�س  هذا 
علمية  واأبحاث   ، كبري  علمي  علمية بتطّور  واأبحاث   ، كبري  علمي  بتطّور 
النظري،  منقطعة  وغري   ، النظري، مت�شارعة  منقطعة  وغري   ، مت�شارعة 
نف�س  ي�شكل فر�شة وحتدي يف  نف�س وهو   ي�شكل فر�شة وحتدي يف  وهو  
 ، جديد  �شيء  لتعّلم  فر�شة  ، الوقت!  جديد  �شيء  لتعّلم  فر�شة  الوقت! 
 ، مر�شانا  تخدم  مهارات  ، واكت�شاب  مر�شانا  تخدم  مهارات  واكت�شاب 
اجلد  يتطلب   اآخر  نوع  من  اجلد وحتدي  يتطلب   اآخر  نوع  من  وحتدي 

والجتهاد، والعمل الدوؤوب.والجتهاد، والعمل الدوؤوب.

تحديات الغربة 
يقول  الغربة  حتديات  يقول وعن  الغربة  حتديات  وعن 
عن  البعد  ميثل  عن عبدالرحمن؛  البعد  ميثل  عبدالرحمن؛ 
من  بل  جدًا،  كبريًا  حتديًا  من الوالدين  بل  جدًا،  كبريًا  حتديًا  الوالدين 
�شبه  ب�شكل  تدفعني  التي  �شبه الأ�شياء  ب�شكل  تدفعني  التي  الأ�شياء 
يف  البتعاث  متطلبات  ،لإنهاء  يف يومي  البتعاث  متطلبات  ،لإنهاء  يومي 
العودة  يف  لرغبتي   ، املحدد  العودة الوقت  يف  لرغبتي   ، املحدد  الوقت 
مع  جنب  اإىل  جنبًا  والعي�س  مع للوطن،  جنب  اإىل  جنبًا  والعي�س  للوطن، 

الوالدين اأطال اهلل يف اأعمارهم.  الوالدين اأطال اهلل يف اأعمارهم.  

وتك�شبك  منها،  تتعلم  وتك�شبك والتحديات  منها،  تتعلم  والتحديات 
املحافظة  �شرورة  مع  جديدة،  املحافظة ثقافة  �شرورة  مع  جديدة،  ثقافة 
تربيت عليها.  التي  واملبادئ  القيم  تربيت عليها. على  التي  واملبادئ  القيم  على 
والبتعاث  فر�شة اكت�شاب ثقافة جديدة والبتعاث  فر�شة اكت�شاب ثقافة جديدة 
بثقافة  يتعلق  فيما  ا  خ�شو�شً بثقافة مميزة،  يتعلق  فيما  ا  خ�شو�شً مميزة، 
بروح  العمل  وثقافة  والن�شباط،  بروح العمل  العمل  وثقافة  والن�شباط،  العمل 
قد  ولكن  الفّعال،  والتوا�شل  قد الفريق،  ولكن  الفّعال،  والتوا�شل  الفريق، 
فهم  ي�شيء  املبتعثني،  من  قلة  فهم جتد  ي�شيء  املبتعثني،  من  قلة  جتد 
 ، واملبادئ  القيم  على  املحافظة  ، مبداأ  واملبادئ  القيم  على  املحافظة  مبداأ 
ما  كل  لرف�س  �شماعة  ذلك  ما وي�شتخدم  كل  لرف�س  �شماعة  ذلك  وي�شتخدم 
البتعاث  جتربة  خالل  من   ، جديد  البتعاث هو  جتربة  خالل  من   ، جديد  هو 
، مما يت�شبب بحرمانه من تعّلم الكثري ، مما يت�شبب بحرمانه من تعّلم الكثري 
ُجّل  ليخ�شر  واملهارات،  اخلطوات  ُجّل من  ليخ�شر  واملهارات،  اخلطوات  من 
التي  الفر�س  يف   تكمن  التي   ، التي الفائدة  الفر�س  يف   تكمن  التي   ، الفائدة 
ب�شكل  البتعاث  جتربة  خاللها  من  ب�شكل متر  البتعاث  جتربة  خاللها  من  متر 
حتقيق  عدم  اإىل  يوؤدي  مما  حتقيق عام،   عدم  اإىل  يوؤدي  مما  عام،  

اأهدافه من برنامج البتعاث.اأهدافه من برنامج البتعاث.
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القراءة
تفتح لك باب 

كل علم

تحديات  المجال  الطبي  
املجال  يف  بالتحديات   يتعلق  املجال وفيما  يف  بالتحديات   يتعلق  وفيما 
جتربة  اإن  ؛  اللغبي  يقول  ؛  جتربة الطبي  اإن  ؛  اللغبي  يقول  ؛  الطبي 
اختبارات طبية مقننة مهمة  اختبارات طبية مقننة مهمة خو�س  خو�س 
جدًا ، تكون مبثابة ُمتطّلب اأ�شا�شي ، جدًا ، تكون مبثابة ُمتطّلب اأ�شا�شي ، 
للح�شول على قبول لربامج التدريب للح�شول على قبول لربامج التدريب 
فكليات  الأمريكية،   امل�شت�شفيات  فكليات يف  الأمريكية،   امل�شت�شفيات  يف 
 ، عمومًا  العربي  العامل  يف  ، الطب  عمومًا  العربي  العامل  يف  الطب 
مبتطلبات  لالإيفاء  موجهة  مبتطلبات غري  لالإيفاء  موجهة  غري 
يف  التدريب  برامج  يف  يف القبول،  التدريب  برامج  يف  القبول، 
فتوجد  الأمريكية،  فتوجد امل�شت�شفيات  الأمريكية،  امل�شت�شفيات 
يجب  خمتلفة  نوعية  يجب متطلبات  خمتلفة  نوعية  متطلبات 
القبول  ح�شول  اأجل  من  القبول توفريها،  ح�شول  اأجل  من  توفريها، 
ويعترب  الأمريكية،  امل�شت�شفيات   ويعترب يف  الأمريكية،  امل�شت�شفيات   يف 
الأمريكية  الطبية  الرخ�شة  الأمريكية اختبار  الطبية  الرخ�شة  اختبار 
))usmleusmle(، من اأ�شهر املتطلبات، (، من اأ�شهر املتطلبات، 
الختبارات  من  اأنه  على  الختبارات وي�شنف  من  اأنه  على  وي�شنف 
جمهودًا  ويتطلب  بتاًتا،  �شهلة  جمهودًا غري  ويتطلب  بتاًتا،  �شهلة  غري 
وجتربة  بنجاح.  لجتيازه  وجتربة ووقتًا،  بنجاح.  لجتيازه  ووقتًا، 
علمتني  الختبارات  هذه  علمتني خو�س  الختبارات  هذه  خو�س 
ال�شتعجال،  وعدم  ال�شرب،  ال�شتعجال، اأهمية  وعدم  ال�شرب،  اأهمية 
بالجتهاد  ثم  اهلل،  من  بالجتهاد وبف�شل  ثم  اهلل،  من  وبف�شل 
التي  الختبارات،  اجتزت  التي امل�شتمر  الختبارات،  اجتزت  امل�شتمر 
كانت متطلب لتحقيق هدف برنامج كانت متطلب لتحقيق هدف برنامج 
جتربة  اكت�شبت  حّتى  جتربة البتعاث،   اكت�شبت  حّتى  البتعاث،  
مع  اأ�شاركها  اأن  اأ�شتطيع  مع ناجحة،  اأ�شاركها  اأن  اأ�شتطيع  ناجحة، 
طالب  من  التخ�ش�س  طالب زمالء  من  التخ�ش�س  زمالء 
للخارج  واملبتعثني  الّطب،   للخارج وطالبات  واملبتعثني  الّطب،   وطالبات 
املجال  يف  متعددة  اأهداف  املجال لتحقيق  يف  متعددة  اأهداف  لتحقيق 
خمتلفة  دورات  اأقمنا  حيث  خمتلفة الطبي،  دورات  اأقمنا  حيث  الطبي، 
املهتمني  اأفادت  اخل�شو�س،  املهتمني بهذا  اأفادت  اخل�شو�س،  بهذا 
التجربة  خو�س  يف  الكثري  التجربة و�شاعدت  خو�س  يف  الكثري  و�شاعدت 
بعملي  اقوم  واأنا  اأتذكر  بعملي بنجاح،  اقوم  واأنا  اأتذكر  بنجاح، 
كطبيب م�شرف على فريقي الطبي،  كطبيب م�شرف على فريقي الطبي،  
خالل فرتة العمل يف الطب الباطني خالل فرتة العمل يف الطب الباطني 

قالت  توليدو،  جامعة  قالت مب�شت�شفى  توليدو،  جامعة  مب�شت�شفى 
كنت  التي  ال�شت�شارية  الطبيبة  كنت يل   التي  ال�شت�شارية  الطبيبة  يل  
مهتم  اأراك  اإ�شرافها:  حتت  مهتم اأعمل  اأراك  اإ�شرافها:  حتت  اأعمل 
ومهتم   ، بالذات  غريك  ومهتم بتعليم   ، بالذات  غريك  بتعليم 
الطب،  كليات  من  الطلبة  الطب، بتعليم  كليات  من  الطلبة  بتعليم 
يف  فكرت  هل  جميل،  �شيء  يف وهذا  فكرت  هل  جميل،  �شيء  وهذا 
تو�شيع دائرة و�شولك، اإىل جمموعة تو�شيع دائرة و�شولك، اإىل جمموعة 
والطالبات؟.  الطلبة  من  والطالبات؟. اأكرب  الطلبة  من  اأكرب 
اأخربتها اأنني قمت بعمل فيديوهات اأخربتها اأنني قمت بعمل فيديوهات 
اليوتيوب  على  وطرحتها  اليوتيوب تعليمية،  على  وطرحتها  تعليمية، 
�شاركتها  وعندما  الفائدة،   �شاركتها لتعم  وعندما  الفائدة،   لتعم 
بع�س تلك الفيديوهات، تفاجاأت اأن بع�س تلك الفيديوهات، تفاجاأت اأن 
اإحدى الطبيبات يف ال�شنة الأوىل يف اإحدى الطبيبات يف ال�شنة الأوىل يف 
الباطني  الباطني تدريبها الطبي ، يف الطب  تدريبها الطبي ، يف الطب 
اأنه  وتخربنا   ، حديثنا  على  تعّلق  اأنه ،  وتخربنا   ، حديثنا  على  تعّلق   ،
الفيديوهات،  هذه  على  الفيديوهات، اطلعت  هذه  على  اطلعت 
على  و�شاعدتها  منها،  على وا�شتفادت  و�شاعدتها  منها،  وا�شتفادت 
هي  و  املطلوبة،  الختبارات  هي اجتياز  و  املطلوبة،  الختبارات  اجتياز 
الفريق،  نف�س  ويف  معنا  تعمل  الفريق، اليوم  نف�س  ويف  معنا  تعمل  اليوم 
اأن  حينها  اأيقنت  فيه،  اأعمل  اأن الذي  حينها  اأيقنت  فيه،  اأعمل  الذي 
�شريفة  ر�شالة  التعليم،   �شريفة ر�شالة  ر�شالة  التعليم،   ر�شالة 
يف  الب�شيطة  املحاولة  واأن  يف ومهمة،  الب�شيطة  املحاولة  واأن  ومهمة، 
تعليم الغري،  قد يكون لها اأكرث كبري، تعليم الغري،  قد يكون لها اأكرث كبري، 

يف حياة املتعّلم.  يف حياة املتعّلم.  

صعوبات ...الرفض 
تواجه  التي  ال�شعوبات  تواجه  وبخ�شو�س  التي  ال�شعوبات   وبخ�شو�س 
من   ، عبدالرحمن  يقول  ؛  من املبتعث   ، عبدالرحمن  يقول  ؛  املبتعث 
املبتعث  تواجه  قد  التي  املبتعث ال�شعوبات  تواجه  قد  التي  ال�شعوبات 
فعند  الرف�س،  مع  التعامل  فعند كيفية  الرف�س،  مع  التعامل  كيفية 
يف  التدريب  برامج  على  يف تقدميي  التدريب  برامج  على  تقدميي 
ال�شنة  يف  الأمريكية،  ال�شنة امل�شت�شفيات  يف  الأمريكية،  امل�شت�شفيات 
الأوىل من خو�شي للتجربة ، تقدمت الأوىل من خو�شي للتجربة ، تقدمت 
م�شت�شفى،  مل  م�شت�شفى،  مل    200200 من  اأكرث  من اإيل  اأكرث  اإيل 
للمقابلة،  دعوة  اأي  على  للمقابلة، اأح�شل  دعوة  اأي  على  اأح�شل 

امل�شت�شفيات،   كان  هذه  من  اأي  امل�شت�شفيات،   كان يف  هذه  من  اأي  يف 
وال�شت�شالم  التوقف،  وال�شت�شالم با�شتطاعتي  التوقف،  با�شتطاعتي 
ابتعثتني   التي  كليتي،   اإىل  ابتعثتني  والعودة  التي  كليتي،   اإىل  والعودة 
يحالفني،  مل  احلظ  اإن  لهم  يحالفني، لأقول  مل  احلظ  اإن  لهم  لأقول 
بعد  تاأملت  و  نف�شي،  مع  بعد  فتوقفت  تاأملت  و  نف�شي،  مع   فتوقفت 
و�شاألت  املبدئية،  التجربة  و�شاألت خو�س  املبدئية،  التجربة  خو�س 
اأقدم  اأن  ا�شتطيع  كيف  اأقدم نف�شي  اأن  ا�شتطيع  كيف  نف�شي 
القادمة  ال�شنة  يف  القادمة للم�شت�شفيات،   ال�شنة  يف  للم�شت�شفيات،  
،و اأتعلم من كل در�س مررت به من ،و اأتعلم من كل در�س مررت به من 
وبعد  ؛  هلل  الأوىل.  واحلمد  وبعد جتربتي  ؛  هلل  الأوىل.  واحلمد  جتربتي 
التي  املتطلبات  توفري  التي ا�شتطاعتي  املتطلبات  توفري  ا�شتطاعتي 
املناف�شة،  على  قدرتي  من  املناف�شة، ترفع  على  قدرتي  من  ترفع 
ال�شنة  يف  قبويل  فر�س  ال�شنة ارتفعت  يف  قبويل  فر�س  ارتفعت 
من  العديد  على  ،وح�شلت  من التالية  العديد  على  ،وح�شلت  التالية 
املقابالت، اإىل درجة اأين ا�شطررت املقابالت، اإىل درجة اأين ا�شطررت 
التعار�س،  ب�شبب  بع�شها  التعار�س، لإلغاء  ب�شبب  بع�شها  لإلغاء 
احل�شول  يف  املطاف  بي  احل�شول وانتهى  يف  املطاف  بي  وانتهى 
على قبول يف التخ�ش�س الذي كنت على قبول يف التخ�ش�س الذي كنت 

اأرغب فيه.  اأرغب فيه.  

تحديات توظيف االبتعاث  
ع�شتها  التي  الأخرى  التحديات  ع�شتها من  التي  الأخرى  التحديات  من 
كيفية  وهو  البتعاث،  جتربة  كيفية خالل  وهو  البتعاث،  جتربة  خالل 
الوطن،  خدمة  يف  التجربة  الوطن، توظيف  خدمة  يف  التجربة  توظيف 
البتعاث لي�س جمرد �شهادة حت�شل البتعاث لي�س جمرد �شهادة حت�شل 
معريف  تبادل  هو  والبتعاث  معريف عليها،  تبادل  هو  والبتعاث  عليها، 
وثقايف ، ينتج عنه مزيج من اخلربة وثقايف ، ينتج عنه مزيج من اخلربة 
ومفيدة  ثرية  تكون  قد  ومفيدة والتجربة،   ثرية  تكون  قد  والتجربة،  
دمج  من  فالبد  الوطن،  خدمة  دمج يف  من  فالبد  الوطن،  خدمة  يف 
 ، املبتعث  يتعّلمه  وما  البتعاث  ، رحلة  املبتعث  يتعّلمه  وما  البتعاث  رحلة 
مبا يحتاجه الوطن يف ذات الفرتة، مبا يحتاجه الوطن يف ذات الفرتة، 
فكنت  اأبقى على توا�شل مع زمالئي فكنت  اأبقى على توا�شل مع زمالئي 
ع�شري  منطقة  ويف   ، الطب  كلية  ع�شري يف  منطقة  ويف   ، الطب  كلية  يف 
واأفهم  الحتياج،  لأج�س  واأفهم عمومًا  الحتياج،  لأج�س  عمومًا 
كيف اأ�شتطيع خدمة اأهلي ومنطقتي كيف اأ�شتطيع خدمة اأهلي ومنطقتي 

وبلدي،  واأنا على راأ�س البعثة، فمثل وبلدي،  واأنا على راأ�س البعثة، فمثل 
من  اأ�شعر  كنت  الهتمام،  من هذا  اأ�شعر  كنت  الهتمام،  هذا 
تقدمي  يف  �شي�شاعدين  اأنه  تقدمي خالله،  يف  �شي�شاعدين  اأنه  خالله، 
بعد  ومنطقتي  جلامعتي  بعد اإ�شافة  ومنطقتي  جلامعتي  اإ�شافة 

البتعاث بحول اهلل وقوته.  البتعاث بحول اهلل وقوته.  

الدعوات الصالحات ..والسخاء 
 يقول عبدالرحمن ؛ دعوات الوالدين   يقول عبدالرحمن ؛ دعوات الوالدين  
�شعوبات  اأي  املبتعث،  على  �شعوبات ت�شهل  اأي  املبتعث،  على  ت�شهل 
ومن  البتعاث،   خالل  يواجهها  ومن قد  البتعاث،   خالل  يواجهها  قد 
جتربة  وت�ّشهل  ت�شاعد  التي  جتربة الأمور  وت�ّشهل  ت�شاعد  التي  الأمور 
الزمالء  وخدمة  العطاء  الزمالء البتعاث،  وخدمة  العطاء  البتعاث، 
فالعطاء  وغريهم،  مبتعثني  فالعطاء من  وغريهم،  مبتعثني  من 
على  تنعك�س  اإيجابية،  طاقة  على يخلق  تنعك�س  اإيجابية،  طاقة  يخلق 
ال�شخ�س ذاته،  ثم النا�س من حوله، ال�شخ�س ذاته،  ثم النا�س من حوله، 
لذلك دائمًا اأجد اأن كل حتٍد ومعاناٍة،  لذلك دائمًا اأجد اأن كل حتٍد ومعاناٍة،  
قد اأمر بها ، قد تكون �شبب لتخفيف قد اأمر بها ، قد تكون �شبب لتخفيف 
بالعطاء  بالعطاء معاناة غريي،   فالن�شغال  معاناة غريي،   فالن�شغال 
�شكل من اأ�شكال التكييف الإيجابي، �شكل من اأ�شكال التكييف الإيجابي، 
اأن  ب�شريطة  البتعاث،  حتديات  اأن مع  ب�شريطة  البتعاث،  حتديات  مع 
مع   ، العطاء  حماولة  تتعار�س  مع ل   ، العطاء  حماولة  تتعار�س  ل 
بالذات  البتعاث،   وراء  من  بالذات الهدف  البتعاث،   وراء  من  الهدف 

فيما يتعّلق بالتح�شيل العلمي.  فيما يتعّلق بالتح�شيل العلمي.  

جائزة أفضل طبيب.. وخدمة  
جناحه  عن  عبدالرحمن  جناحه ويحدثنا  عن  عبدالرحمن  ويحدثنا 
اإجنازاتي  فيقول،  اأحد  اإجنازاتي �شخ�شي؛  فيقول،  اأحد  �شخ�شي؛ 
خالل جتربة البتعاث؛ ح�شويل  على خالل جتربة البتعاث؛ ح�شويل  على 
جائزة اأف�شل طبيب متدرب ، خالل جائزة اأف�شل طبيب متدرب ، خالل 
فرتة التدريب الطبي بجامعة تليدو، فرتة التدريب الطبي بجامعة تليدو، 
وهي عبارة  عن جائزة �شنوية ، تقدم وهي عبارة  عن جائزة �شنوية ، تقدم 
برنامج  من  اخلريجني  حفل  برنامج يف  من  اخلريجني  حفل  يف 
ونلتها   الباطني،  الطب  يف  ونلتها  التدريب  الباطني،  الطب  يف  التدريب 
يف حفل عام يف حفل عام 20192019م، فكما ت�شرفت م، فكما ت�شرفت 
تعليم  اإن�شاء  من�شة  يف  تعليم بامل�شاركة،   اإن�شاء  من�شة  يف  بامل�شاركة،  

للطلبة  موجهة   ، افرتا�شية  للطلبة  طبية  موجهة   ، افرتا�شية   طبية 
والتي   ، الطب  كليات  يف  والتي والطالبات   ، الطب  كليات  يف  والطالبات 
 مت اإطالقها يف بداية عام  مت اإطالقها يف بداية عام 20202020م ، م ، 
  ٤000٤000 يقارب  ما  الآن  اإليها  يقارب وان�شم  ما  الآن  اإليها  وان�شم 
حتوي  املن�شة  هذه  وطالبة،  حتوي طالب  املن�شة  هذه  وطالبة،  طالب 
مواد تعليمية واإر�شادية ، خم�ش�شة مواد تعليمية واإر�شادية ، خم�ش�شة 

للمهتمني يف املجال الطبي. للمهتمني يف املجال الطبي. 

طموحي    
  يتمثل طموحي  يف امل�شاركة الفعلية   يتمثل طموحي  يف امل�شاركة الفعلية 
مملكتنا  يف  املري�س  خدمة  مملكتنا يف  يف  املري�س  خدمة  يف 
يف  الأكادميية  وامل�شاركة  يف الغالية،  الأكادميية  وامل�شاركة  الغالية، 
الطلبة  خلدمة  الطبي،  الطلبة التعليم  خلدمة  الطبي،  التعليم 
بجامعة  الطب  كلية  يف  بجامعة والطالبات  الطب  كلية  يف  والطالبات 

امللك خالد.  امللك خالد.  
اإر�شاء جتربة  اإر�شاء جتربة  واأكرب طموحات تتمثل يف   واأكرب طموحات تتمثل يف 
منطقة  يف  الأورام  ملر�س  منطقة مميزة،  يف  الأورام  ملر�س  مميزة، 
عالية  طبية  رعاية  بتقدمي  عالية ع�شري،  طبية  رعاية  بتقدمي  ع�شري، 
هلل   واحلمد  م�شتدام،  ب�شكل  هلل  اجلودة،  واحلمد  م�شتدام،  ب�شكل  اجلودة، 
بالذات  ذلك،  حدوث  اإمكانية  بالذات  اأرى  ذلك،  حدوث  اإمكانية   اأرى 
ومن  ومن ،     ،20302030 الطموحة   بلدنا  روؤية  الطموحة  مع  بلدنا  روؤية  مع 
اأحملها،    امل�شاركة  التي  اأحملها،    امل�شاركة الطموحات   التي  الطموحات  
امللك  بجامعة  الطب  كلية  جعل  امللك يف  بجامعة  الطب  كلية  جعل  يف 
الطبي  العلمي  للحراك  منارة،   الطبي خالد  العلمي  للحراك  منارة،   خالد 
من  بداية  الأ�شعدة،  كافة  من على   بداية  الأ�شعدة،  كافة  على  
بالو�شط  وانتهاء  والطالبات،  بالو�شط الطلبة  وانتهاء  والطالبات،  الطلبة 
جدًا  ممكن  �شيء  وهو   ، العاملي  جدًا الطبي  ممكن  �شيء  وهو   ، العاملي  الطبي 
بالتعاون، والعمل الدوؤوب، ب�شكل يتوافق بالتعاون، والعمل الدوؤوب، ب�شكل يتوافق 
ت�شعى  التي  اجلامعة،  ا�شرتاتيجية  ت�شعى مع  التي  اجلامعة،  ا�شرتاتيجية  مع 

لرتجمة م�شتهدفات روؤيةلرتجمة م�شتهدفات روؤية20302030م م 

رسالة لكل من فكر
يفكر  ملن  ر�شالته  بخ�شو�س  يفكر  اأما  ملن  ر�شالته  بخ�شو�س   اأما 
على  اللغبي؛  يقول  البتعاث  على يف  اللغبي؛  يقول  البتعاث  يف 
البتعاث،  جتربة  خو�س  يريد  البتعاث، من  جتربة  خو�س  يريد  من 

من  الهدف  اأن  الإدراك  من عليه  الهدف  اأن  الإدراك  عليه 
خدمة  يف  امل�شاركة  التجربة،  خدمة وراء  يف  امل�شاركة  التجربة،  وراء 
ين�شى  اإل  املبتعث  ين�شى الوطن،  فعلى  اإل  املبتعث  الوطن،  فعلى 
�شعوري،   ل  ب�شكل  الهدف  �شعوري،  ذلك  ل  ب�شكل  الهدف  ذلك 
دون  نف�شه،  على  جناحه  دون ويق�شر  نف�شه،  على  جناحه  ويق�شر 
التي  املنظومة،  اإجناح  التي حماولة  املنظومة،  اإجناح  حماولة 
قامت بابتعاثه. وهناك حالت قليلة قامت بابتعاثه. وهناك حالت قليلة 
البتعاث،   بعد  تعود  قد  البتعاث،  لالآ�شف  بعد  تعود  قد  لالآ�شف 
ال�شلبية  من  �شيء  لديها  ال�شلبية ويكون  من  �شيء  لديها  ويكون 
و�شيء  املعطيات،  مع  التعامل  و�شيء يف  املعطيات،  مع  التعامل  يف 
الذي  للمكان،  الدونية  النظرة  الذي من  للمكان،  الدونية  النظرة  من 
عدم  اإىل  يدفعه  مما   ، اإليه  عدم يعود  اإىل  يدفعه  مما   ، اإليه  يعود 
الفّعالة، يف خدمة اجلهة  الفّعالة، يف خدمة اجلهة امل�شاركة  امل�شاركة 
رد  فعلينا  البتعاث.  له  هياأت  رد التي  فعلينا  البتعاث.  له  هياأت  التي 
اجلميل للوطن ،  مبعرفة  التحديات اجلميل للوطن ،  مبعرفة  التحديات 
من  وال�شتفادة    ، بها  مير  من التي  وال�شتفادة    ، بها  مير  التي 
هذه  حتويل  يف   ، البتعاث  هذه جتربة  حتويل  يف   ، البتعاث  جتربة 
 ، وم�شاريع  فر�س  اإىل  ، التحديات  وم�شاريع  فر�س  اإىل  التحديات 
ووطننا،  ومنطقتنا  اأهلنا  ووطننا، تخدم  ومنطقتنا  اأهلنا  تخدم 
وهذه ر�شالة اأ�شاركها مع من يفكر وهذه ر�شالة اأ�شاركها مع من يفكر 

يف خو�س جتربة البتعاث.  يف خو�س جتربة البتعاث.  

كلمة أخيرة 
حياتية،  جتربة  البتعاث  حياتية،  اأقول؛  جتربة  البتعاث   اأقول؛ 
واإ�شافة  مهنية،  تعليمية  واإ�شافة وفر�شة  مهنية،  تعليمية  وفر�شة 
املبتعث؛   حياة  على  املبتعث؛  اإيجابية  حياة  على  اإيجابية 
جناحات  لتحقيق  توظيفها  جناحات ميكن  لتحقيق  توظيفها  ميكن 
الأوىل   اخلطوة  فهو  الأوىل  خمتلفة،  اخلطوة  فهو  خمتلفة، 
اأن  ي�شتطيع  مثمرة،   اأن لتجربة  ي�شتطيع  مثمرة،   لتجربة 
واقع  اإىل  تفا�شيلها،  جميع  واقع يحول  اإىل  تفا�شيلها،  جميع  يحول 
ال�شخ�شية،  كفاءته  من  فيه  ال�شخ�شية، يرفع  كفاءته  من  فيه  يرفع 
التي  اجلهة  على  اإيجابًا  التي وينعك�س  اجلهة  على  اإيجابًا  وينعك�س 
الذي  البلد  وعلى  بابتعاثه،  الذي قامت  البلد  وعلى  بابتعاثه،  قامت 

مت ابتعاثه اإليها.  مت ابتعاثه اإليها.  
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فضاءاتفضاءات

وعد آل بداح 

وروؤية  مر�شوم  هدف  اإىل  وروؤية ب)الو�شول  مر�شوم  هدف  اإىل  ب)الو�شول 
م�شتقبل  اإىل  متطلعني  م�شتقبل الآخرين  اإىل  متطلعني  الآخرين 
اأف�شل( هذا اأكرث ما يبهج  وكيلة كلية اأف�شل( هذا اأكرث ما يبهج  وكيلة كلية 
�شطر  يف  والتطبيقية  الطبية  �شطر العلوم  يف  والتطبيقية  الطبية  العلوم 
الطالبات، والباحثة يف جمال الأحياء الطالبات، والباحثة يف جمال الأحياء 
الغامدي  من  الدكتورة هدى  الغامدي  من الدقيقة  الدكتورة هدى  الدقيقة 
خالل عملها يف مكتبها، والذي ت�شعى خالل عملها يف مكتبها، والذي ت�شعى 
عقول  يف  ال�شتثمار  اإىل  خالله  عقول من  يف  ال�شتثمار  اإىل  خالله  من 
خالل  من  اأخربتنا  مثلما  خالل الطالبات  من  اأخربتنا  مثلما  الطالبات 
احلوار الذي اأجريناه معها يف )اآفاق(.احلوار الذي اأجريناه معها يف )اآفاق(.

 
عالقتك  تصفين  كــيــف 

بالمكتب؟
من  اأ�شعى  للعمل  مكان  هو  من املكتب  اأ�شعى  للعمل  مكان  هو  املكتب 
�شيء من حويل  كل  يكون  اأن  �شيء من حويل خالله  كل  يكون  اأن  خالله 

اأف�شل واأجمل.اأف�شل واأجمل.

التي  واألدوار  المهام  ما 
خالل  مــن  بها  تقومين 

العمل بهذا المكتب؟
متابعة  منها  عديدة  مبهام  متابعة اأقوم  منها  عديدة  مبهام  اأقوم 
)�شطر  الأكادميية  )�شطر ال�شوؤون  الأكادميية  ال�شوؤون 
من�شوبات  متابعة  واأي�شا  من�شوبات الطالبات(  متابعة  واأي�شا  الطالبات( 

الكلية واإجناز اخلطط الأ�شبوعية.الكلية واإجناز اخلطط الأ�شبوعية. 

به  تقومين  عمل  أول  ما 
عند دخولك للمكتب؟ 

اأول ما اأفعله فور دخويل للمكتب هو اأول ما اأفعله فور دخويل للمكتب هو 
مراجعة املهام اليومية املدونة وكوب مراجعة املهام اليومية املدونة وكوب 
باملهمة  اأبداأ  ذلك  بعد  القهوة  باملهمة من  اأبداأ  ذلك  بعد  القهوة  من 

الأهم..الأهم.. 

ما المناصب التي توليتِها 
إلى  وصولك  حتى  سابقا 

هذا المكتب؟ 
واإ�شراف  رئا�شة  توليت  واأن  واإ�شراف �شبق  رئا�شة  توليت  واأن  �شبق 

ق�شم الأحياء يف كلية العلوم.ق�شم الأحياء يف كلية العلوم.

التي  ــقــرارات  ال أهــم  ما 
ــذا  ــي ه ــا فـ ــه ــذتِ ــخ ات

المكتب؟
قراراتي  تكون  اأن  هو  الأهم  قراراتي القرار  تكون  اأن  هو  الأهم  القرار 

ت�شاركية مع فريق العمل.ت�شاركية مع فريق العمل. 

تحتفظين  شيء  أهم  ما 
ويعني  مكتبك،  في  به 

الدكتورة هدى الغامدي: 
أسعى لالستثمار في عقول طالباتنا الـطموحة نحو األفضل

لك كثيرا؟ 
ابنتي ذات اخلم�س  ابنتي ذات اخلم�س اأحتفظ بر�شائل  اأحتفظ بر�شائل 
�شنوات والتي ترتكها يل يف حقيبتي �شنوات والتي ترتكها يل يف حقيبتي 
كتب  واأي�شا  �شباح  كل  كتب اليدوية  واأي�شا  �شباح  كل  اليدوية 

امليكرو.امليكرو.

تحرصين  التي  األشياء  ما 
في  توفرها  على 

المكتب؟
كتبي  وبع�س  �شكولتة  وقطع  كتبي قهوة  وبع�س  �شكولتة  وقطع  قهوة 

املف�شلة. املف�شلة. 

قضيتِها  مدة  أطــول  ما 
في المكتب، ولماذا؟

هناك  تكون  عندما  الأيام  من  هناك عدد  تكون  عندما  الأيام  من  عدد 
من  ولبد  اإدارية  اأو  بحثية  من مهام  ولبد  اإدارية  اأو  بحثية  مهام 

اإنهائها ب�شكل عاجل.اإنهائها ب�شكل عاجل.

التي  الشخصيات  أبــرز  ما 
زارتك في المكتب؟

واأن  �شبق  وطالبة  واأن �شديقاتي،  �شبق  وطالبة  �شديقاتي،   
در�شتها منذ �شنوات، زيارتهم تعني در�شتها منذ �شنوات، زيارتهم تعني 

يل الكثري.يل الكثري.

ممن يتكون فريق العمل 
التابع لمكتبك؟

من  رائع  عمل  فريق  من  من يتكون  رائع  عمل  فريق  من  يتكون 
الكلية  ومن�شوبات  الكلية املوظفات  ومن�شوبات  املوظفات 

والطالبات املتميزات.والطالبات املتميزات. 

تفضليها  صــفــات  ثـــالث 
ــى  ــون إل فــيــمــن يــعــمــل

جانبك؟  
الحرتام،   ثانيا  بالنف�س،  الثقة  الحرتام،  اأول  ثانيا  بالنف�س،  الثقة  اأول 

واأخريا الإيجابية. واأخريا الإيجابية. 

التي  اإلنــجــازات  أهــم  ما 
حققتها مع فريق العمل 

بمكتبك؟
عملت  التي  الإجنازات  اأهم  عملت من  التي  الإجنازات  اأهم  من 
و�شع  هو  عملي  فريق  مع  و�شع عليها  هو  عملي  فريق  مع  عليها 
تنفيذها  يف  والبدء  تطويرية  تنفيذها خطة  يف  والبدء  تطويرية  خطة 
البتكار  وحدة   : خمرجاتها  البتكاراأهم  وحدة   : خمرجاتها  اأهم 
 Innovation unit CAMS
من  وجمموعة  للطالبات،  من   وجمموعة  للطالبات،   Cafe

املبادراتاملبادرات
 

لتحقيقه  تسعين  الذي  ما 

هذا  في  عملك  خالل  من 
المكتب؟

اأ�شعى اإىل اأن يكون املكان اأف�شل ما اأ�شعى اإىل اأن يكون املكان اأف�شل ما 
ميكن، واأن ن�شتثمر يف عقول طالبتنا ميكن، واأن ن�شتثمر يف عقول طالبتنا 
الأف�شل،  نحو  والطموحة  الأف�شل، املتطلعة  نحو  والطموحة  املتطلعة 
الفريق  بروح  اجلميع  يعمل  الفريق واأن  بروح  اجلميع  يعمل  واأن 

الواحد نحو روؤية واحدة.الواحد نحو روؤية واحدة. 

بهذا  عملك  خــالل  ــن  م
أن  المكتب هل استطعتِ 
تحققي شيئا من طموحك 
على المستوى الشخصي؟ 
باأنف�شهم  يوؤمنون  الآخرين  روؤية  باأنف�شهم اإن  يوؤمنون  الآخرين  روؤية  اإن 
طموحهم  نحو  خطوات  طموحهم ويتقدمون  نحو  خطوات  ويتقدمون 

،هذا اأحد اأهم ما اأتطلع اإليه عندما ،هذا اأحد اأهم ما اأتطلع اإليه عندما 
امل�شتوى  وعلى  الآخرين،  مع  امل�شتوى اأعمل  وعلى  الآخرين،  مع  اأعمل 
من  عدد  لدي  لزال  من ال�شخ�شي  عدد  لدي  لزال  ال�شخ�شي 
اأحققها  اأن  اآمل  املهمة  اأحققها الأهداف  اأن  اآمل  املهمة  الأهداف 

قريبا باإذن اهلل تعاىل.قريبا باإذن اهلل تعاىل.

تؤمنين  ــة  إداريـ قــاعــدة 
خاللها  من  وتعملين  بها 

في مكتبك؟  
اأنظر دائما يف اجلانب امل�شرق فيمن اأنظر دائما يف اجلانب امل�شرق فيمن 
حولك وفيما يحدث لك من اأحداث، حولك وفيما يحدث لك من اأحداث، 
كما اأن الإدارة اجليدة هي التوا�شل كما اأن الإدارة اجليدة هي التوا�شل 

اجليد.اجليد.

ــذي  ــا الـــمـــشـــروب الـ مـ
داخل  مزاجك  به  تحسنين 

المكتب؟* 

وايت  الفالت  قهوة  من  وايت اكوب  الفالت  قهوة  من  اكوب 
ال�شاخنة.ال�شاخنة.

يبهجك  شــيء  أكثر  مــا 
ــل  ــ ــك داخ ــل ــم ــالل ع ــ خـ

المكتب؟ 
وروؤية  مر�شوم  هدف  اإىل  وروؤية الو�شول  مر�شوم  هدف  اإىل  الو�شول 
م�شتقبل  اإىل  متطلعني  م�شتقبل الآخرين  اإىل  متطلعني  الآخرين 

اأف�شل. اأف�شل.  

ــيء الــمــرفــوض  ــش ــا ال م
به  تقبلين  ال  الــذي  لديك 

أبدا في مكتبك؟ 
ل اأ�شمح بالظلم.ل اأ�شمح بالظلم.

من  كفى  تقولين  متى 
هذا العمل؟ 

ما  كل  اأقدم  عندما  كفى  ما اأقول  كل  اأقدم  عندما  كفى  اأقول   
لّدي، وعندما ل اأجد اأي اإ�شافة من لّدي، وعندما ل اأجد اأي اإ�شافة من 

وجودي يف املكان. وجودي يف املكان. 

الخاصة  لفلسفتك  وفقا 
المكتب هو؟ 

هو   املكتب  باأن  القول  هو  ميكنني  املكتب  باأن  القول  ميكنني 
امل�شوؤولية والإجناز وخدمة الآخرين. امل�شوؤولية والإجناز وخدمة الآخرين. 
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1 شعبان 1442 - 14 مارس 2021 األحد الرأي الجامعي

بع�س   ان  بالرغم  الكرام  �شيم  من  العتذار  بان  بع�س  يقولون  ان  بالرغم  الكرام  �شيم  من  العتذار  بان  يقولون 
العتذارات قد تاتي بالإهانة للمعتذر يف كثري من الوقات العتذارات قد تاتي بالإهانة للمعتذر يف كثري من الوقات 
فالن�شان ي�شع نف�شه يف مواقف حمرجة له عندما يخطئ فالن�شان ي�شع نف�شه يف مواقف حمرجة له عندما يخطئ 
املز  او  او ال�شارة  او احلركة  باللفظ  �شواء  املز على �شخ�س  او  او ال�شارة  او احلركة  باللفظ  �شواء  على �شخ�س 
كل  حترج  الت�شرفات  هذه  قبيلته  و  ا�شرته  و  �شكله  كل يف  حترج  الت�شرفات  هذه  قبيلته  و  ا�شرته  و  �شكله  يف 
من يقوم بها امام النا�س فمهما كان تربيره لت�شرفه او من يقوم بها امام النا�س فمهما كان تربيره لت�شرفه او 
ي�شجعه  ومن  امثاله  غري  معه  يقف  من  يجد  فلن  ي�شجعه كالمه  ومن  امثاله  غري  معه  يقف  من  يجد  فلن  كالمه 

على الغلط.على الغلط.
وقد  لنف�شه  حمرجا  موقفه  يجعل  الت�شرف  بهذا  وقد وهو  لنف�شه  حمرجا  موقفه  يجعل  الت�شرف  بهذا  وهو 
ميتد هذا الحراج ل�شرته وقبيلته وكذلك جمتمعه، وبعد ميتد هذا الحراج ل�شرته وقبيلته وكذلك جمتمعه، وبعد 
ذلك ل بد له من تقدمي اعتذاره وقد يكون هذا العتذار ذلك ل بد له من تقدمي اعتذاره وقد يكون هذا العتذار 
حكم  لو  عنها  غنًا  يف  كان  وقبلية  ا�شرية  مواقف  حكم يتطلب  لو  عنها  غنًا  يف  كان  وقبلية  ا�شرية  مواقف  يتطلب 
مواقفه  جميع  يف  الت�شرف  واح�شن  ل�شانه  وحفظ  مواقفه عقله  جميع  يف  الت�شرف  واح�شن  ل�شانه  وحفظ  عقله 
لنه ل بد ان يعتذر ويطلب من ال�شخ�س ال�شماح له والعفو لنه ل بد ان يعتذر ويطلب من ال�شخ�س ال�شماح له والعفو 
 ، اعتذاره  ليقبل  تنازلت كثرية  لتقدمي  ، عنه وقد ي�شطر  اعتذاره  ليقبل  تنازلت كثرية  لتقدمي  عنه وقد ي�شطر 
مع  التعامل  نف�شك  حترتم  ك�شخ�س  عليك  يجب  مع لذلك  التعامل  نف�شك  حترتم  ك�شخ�س  عليك  يجب  لذلك 
وال�شغينة  بعيدا عن احلزازيات  وال�شغينة الآخرين باحرتام كبري  بعيدا عن احلزازيات  الآخرين باحرتام كبري 
التي ل تورث غري اخل�شران احرتم كل من تقابل وكل من التي ل تورث غري اخل�شران احرتم كل من تقابل وكل من 
تتعامل معه )فالكلمة الطيبة �شدقة( عليك ان ل جتعل تتعامل معه )فالكلمة الطيبة �شدقة( عليك ان ل جتعل 
الخرين يجعلونك ت�شارع يف العتذار الذي قد ل يقبل يف الخرين يجعلونك ت�شارع يف العتذار الذي قد ل يقبل يف 

بع�س الأحيان واملواقفبع�س الأحيان واملواقف
لذلك العتذار لي�س من �شيم الكرام لن الكرمي ي�شتطيع لذلك العتذار لي�س من �شيم الكرام لن الكرمي ي�شتطيع 
احد  على  يخطئ  فال  الغ�شب  عند  نف�شه  مي�شك  احد ان  على  يخطئ  فال  الغ�شب  عند  نف�شه  مي�شك  ان 
والحرتام  باحلكمة  ي�شادفه  امر  اي  معاجلة  والحرتام ويحاول  باحلكمة  ي�شادفه  امر  اي  معاجلة  ويحاول 
لنه اذا غلط يعترب فاقدا للثقة يف نف�شة غري قادر على لنه اذا غلط يعترب فاقدا للثقة يف نف�شة غري قادر على 

التحكم  بانفعالته فيفقد �شفة الكرام.التحكم  بانفعالته فيفقد �شفة الكرام.

محمد إبراهيم 
العسيري

وقفةنائب المشرف العام ليس من  االعتذار 
شيم الكرام

ابن سلمان...سندًا لكل السعوديين

ارفع رأسك أنت سعودي
أ.د. مبارك بن سعيد 

حمدان

الوطن  داخل  يف  ال�شعودي  املواطن  الوطن يرى  داخل  يف  ال�شعودي  املواطن  يرى 
وخارجه اأن ويل العهد �شاحب ال�شمو امللكي وخارجه اأن ويل العهد �شاحب ال�شمو امللكي 
اآل  اآل الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز  الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز 
الفريدة  بروؤيته  ي�شعى  اهلل  حفظه  الفريدة �شعود  بروؤيته  ي�شعى  اهلل  حفظه  �شعود 
والطموحة لتحقيق العي�س الكرمي والرفاهية والطموحة لتحقيق العي�س الكرمي والرفاهية 
املجتمعية،  التنمية  توفري  املجتمعية، للمواطن و�شمان  التنمية  توفري  للمواطن و�شمان 
»�شند  برنامج  باإطالق  �شموه  وجه  »�شند فعندما  برنامج  باإطالق  �شموه  وجه  فعندما 

ال�شعودي  املواطن  �شعر  �شلمان«  بن  ال�شعودي حممد  املواطن  �شعر  �شلمان«  بن  حممد 
اإن�شانية  يج�شد  ملا  امتدادا  ياأتي  ذلك  اإن�شانية اأن  يج�شد  ملا  امتدادا  ياأتي  ذلك  اأن 
-يحفظه  العهد  ويل  �شيدي  �شمو  -يحفظه وعطاء  العهد  ويل  �شيدي  �شمو  وعطاء 
اهلل- واهتمامه بدعم ومتكني اأبناء الوطن اهلل- واهتمامه بدعم ومتكني اأبناء الوطن 
ذلك  �شبقت  خريية  ملبادرات  ذلك وامتدادا  �شبقت  خريية  ملبادرات  وامتدادا 
�شراح  واإطالق  اخلريية،  اجلمعيات  �شراح كدعم  واإطالق  اخلريية،  اجلمعيات  كدعم 
التاريخية  امل�شاجد  وتطوير  التاريخية ال�شجناء،  امل�شاجد  وتطوير  ال�شجناء، 
النوعية  اإميانا  املبادرة  وتاأتي هذه  النوعية  اإميانا وغريها  املبادرة  وتاأتي هذه  وغريها 
وم�شاندة  الأ�شري،  ال�شتقرار  وم�شاندة باأهمية  الأ�شري،  ال�شتقرار  باأهمية 
جمتمعي  برنامج  اأنه  حيث  الزواج  جمتمعي حديثي  برنامج  اأنه  حيث  الزواج  حديثي 
املجتمع  احتياجات  يتلم�س  ربحي  املجتمع غري  احتياجات  يتلم�س  ربحي  غري 

الذي  ال�شعار  ذلك  يتذكر  الذي اجلميع  ال�شعار  ذلك  يتذكر  اجلميع 
الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  الأمري رفعه  امللكي  ال�شمو  �شاحب  رفعه 
خادم  م�شت�شار  الفي�شل  خادم خالد  م�شت�شار  الفي�شل  خالد 
منطقة  واأمري  ال�شريفني  منطقة احلرمني  واأمري  ال�شريفني  احلرمني 
اأبها  مللتقى  اهلل  وفقه  املكرمة  اأبها مكة  مللتقى  اهلل  وفقه  املكرمة  مكة 
اأمريًا  كان  ما   عند  اأمريًا هـ   كان  ما   عند  1٤2٨1٤2٨هـ   عام عام 
ارفع   : بعنوان  اآنذاك  ع�شري  ارفع ملنطقة   : بعنوان  اآنذاك  ع�شري  ملنطقة 
يف  املدقق  و  �شعودي   اأنت  يف راأ�شك  املدقق  و  �شعودي   اأنت  راأ�شك 
م�شمون هذا ال�شعار ، يجد اأنه يعمل م�شمون هذا ال�شعار ، يجد اأنه يعمل 
والروح  الوطني  النتماء  تعزيز  والروح على  الوطني  النتماء  تعزيز  على 
الوطنية ، التي يجب اأن تتجلى يف كل الوطنية ، التي يجب اأن تتجلى يف كل 

اإن�شان ينتمي اإىل وطننا احلبيب.اإن�شان ينتمي اإىل وطننا احلبيب.
اأن قيم النتماء  املتعارف عليه  اأن قيم النتماء ومن  املتعارف عليه  ومن 
ح�شور  على  توؤكد  التي  القيم  ح�شور من  على  توؤكد  التي  القيم  من 
و  الأفكار  من  متكاملة  و جمموعة  الأفكار  من  متكاملة  جمموعة 
تتغلغل  التي  التقاليد  و  تتغلغل الأعراف  التي  التقاليد  و  الأعراف 
حتيا  و  بها  فيحيا  الفرد  اأعماق  حتيا يف  و  بها  فيحيا  الفرد  اأعماق  يف 
غري  وجود  اإىل  تتحول  حتى  غري به،  وجود  اإىل  تتحول  حتى  به، 
وهو  يتنف�شه  الهواء  كاأنه  وهو حم�شو�س،  يتنف�شه  الهواء  كاأنه  حم�شو�س، 
ل يراه. و يعد النتماء من احلاجات ل يراه. و يعد النتماء من احلاجات 
فرد  كل  داخل  ال�شرورية  فرد الأ�شا�شية  كل  داخل  ال�شرورية  الأ�شا�شية 
 ، الإن�شاين  وجوده  حتكم  التي  ، فهي  الإن�شاين  وجوده  حتكم  التي  فهي 
وهي النزعة التي تعد الفرد للدخول وهي النزعة التي تعد الفرد للدخول 
مبا  معني  فكري  اجتماعي  اإطار  مبا يف  معني  فكري  اجتماعي  اإطار  يف 
التزام  من  الدخول  هذا   التزام يت�شمنه  من  الدخول  هذا   يت�شمنه 

بالقيم واملعايري.بالقيم واملعايري.
ال�شعور  ذلك  فهي  املواطنة  ال�شعور اأما  ذلك  فهي  املواطنة  اأما 
الوجداين يف اأعماق الفرد ، واملتمثلة الوجداين يف اأعماق الفرد ، واملتمثلة 
يعي�س  التي  بالأر�س  ارتباطه  يعي�س يف  التي  بالأر�س  ارتباطه  يف 
الآخرين  املجتمع  وباأفراد  الآخرين عليها  املجتمع  وباأفراد  عليها 
الذين يعي�شون معه على تلك الأر�س الذين يعي�شون معه على تلك الأر�س 
جمموعة  ترتجمه  الرتباط  وهذا  جمموعة .  ترتجمه  الرتباط  وهذا   .

والرتاث  الجتماعية  القيم  والرتاث من  الجتماعية  القيم  من 
تربط  والتي  امل�شرتك  تربط التاريخي  والتي  امل�شرتك  التاريخي 
وحتثهم   ، البع�س  ببع�شهم  وحتثهم النا�س   ، البع�س  ببع�شهم  النا�س 
ال�شالح  اأجل  من  اخلري  فعل  ال�شالح على  اأجل  من  اخلري  فعل  على 
هي  املواطنة  فاإن  ثم  ومن   ، هي العام  املواطنة  فاإن  ثم  ومن   ، العام 
وع�شب  الجتماعية  الهوية  وع�شب اأ�شا�س  الجتماعية  الهوية  اأ�شا�س 

الكينونة الجتماعيةالكينونة الجتماعية
اأو تتطلب  اأو تتطلب فاملواطنة هنا قد ت�شتلزم  فاملواطنة هنا قد ت�شتلزم 
يعي�س  الذي  املجتمع  يف  يعي�س الع�شوية  الذي  املجتمع  يف  الع�شوية 
مبا  التمتع  من  ليتمكن  الإن�شان  مبا فيه  التمتع  من  ليتمكن  الإن�شان  فيه 
يوفره املجتمع من حقوق ويف مقابل يوفره املجتمع من حقوق ويف مقابل 
التزامات  من  عليه  ما  يوؤدي  التزامات ذلك  من  عليه  ما  يوؤدي  ذلك 
املجتمع من خالل  املجتمع من خالل وم�شئوليات جتاه  وم�شئوليات جتاه 

امل�شاركة الجتماعية .امل�شاركة الجتماعية .
اإجنازات  من  بنا  يحيط  ما  لعل  اإجنازات و  من  بنا  يحيط  ما  لعل  و 
املجتمع  يف  حتقيقها  مت  املجتمع جمتمعية  يف  حتقيقها  مت  جمتمعية 
اأهم  ملن  الآنية  الفرتة  يف  اأهم ال�شعودي  ملن  الآنية  الفرتة  يف  ال�شعودي 
مثل  حتقيق  اإىل  الدافعة  مثل العوامل  حتقيق  اإىل  الدافعة  العوامل 
 ، ووطنه  املواطن  بني  النتماء  ، هذا  ووطنه  املواطن  بني  النتماء  هذا 

واعتزازه بهذا الوطن .واعتزازه بهذا الوطن .
العربية  اململكة  �شهدت  العربية فلقد  اململكة  �شهدت  فلقد 
معا�شرة  تنموية  نه�شة  معا�شرة ال�شعودية  تنموية  نه�شة  ال�شعودية 
و  الإ�شالمية.  الأ�شالة  بني  و جتمع  الإ�شالمية.  الأ�شالة  بني  جتمع 
ت�شكل تراثًا ح�شاريًا ياأخذ باملجتمع ت�شكل تراثًا ح�شاريًا ياأخذ باملجتمع 
املتقدمة، ومتثل  الدول  املتقدمة، ومتثل اإىل م�شاف  الدول  اإىل م�شاف 
اأمنوذجا يف الألفة و الوحدة بني جميع اأمنوذجا يف الألفة و الوحدة بني جميع 
اأبناء املجتمع ال�شعودي، و�شبياًل اإىل  اأبناء املجتمع ال�شعودي، و�شبياًل اإىل  
به  تقوم  الذي  التطوير  و  به التحديث  تقوم  الذي  التطوير  و  التحديث 
النفتاح  و  املجالت،  كل  يف  النفتاح الدولة  و  املجالت،  كل  يف  الدولة 
تفريط  دون  العاملية  الثقافات  تفريط على  دون  العاملية  الثقافات  على 
الجتماعي،  التنظيم  �شالمة  الجتماعي، يهدد  التنظيم  �شالمة  يهدد 
و �شبكة العالقات الجتماعية القوية و �شبكة العالقات الجتماعية القوية 
الأ�شيلة.  الإ�شالمية  الأ�شيلة. بجذورها  الإ�شالمية  بجذورها 
يف  ال�شعودي  املواطن  دور  يف ويتمثل  ال�شعودي  املواطن  دور  ويتمثل 

حتقيق مفاهيم هذا ال�شعار ما يلي:حتقيق مفاهيم هذا ال�شعار ما يلي:
الدقيق  واللتزام  اجلاد  الدقيق العمل  واللتزام  اجلاد  العمل 

بتاأدية الدور الذي ميكنه من الوفاء بتاأدية الدور الذي ميكنه من الوفاء 
الوطن  جتاه  وم�شئولياته  الوطن بواجباته  جتاه  وم�شئولياته  بواجباته 
بعد اأن يكون قد ت�شلح ب�شالح العلم بعد اأن يكون قد ت�شلح ب�شالح العلم 
موؤ�ش�شات  خالل  من  موؤ�ش�شات والتدريب  خالل  من  والتدريب 
التعليم املختلفة يف املجتمع . اإن اأداء التعليم املختلفة يف املجتمع . اإن اأداء 
اأكمل  على  به  املنوط  لدوره  اأكمل املواطن  على  به  املنوط  لدوره  املواطن 
امل�شئولية  حتمل  على  لدليل  امل�شئولية وجه  حتمل  على  لدليل  وجه 

وحتقيق مفهوم املواطنة ال�شحيح.وحتقيق مفهوم املواطنة ال�شحيح.
الأول  الأمن  رجل  املواطن  يكون  الأول اأن  الأمن  رجل  املواطن  يكون  اأن 
وحر�شه  الأمن  رجال  مع  وحر�شه بتعاونه  الأمن  رجال  مع  بتعاونه 
على كل ما يتعلق باأمن وطنه داخليًا على كل ما يتعلق باأمن وطنه داخليًا 

وخارجيًا.وخارجيًا.
وعد  والأنظمة  القانون  وعد احرتام  والأنظمة  القانون  احرتام 
امل�شاركة  على  واحلر�س  امل�شاركة جتاوزها  على  واحلر�س  جتاوزها 
التي  الجتماعية  الأن�شطة  التي يف  الجتماعية  الأن�شطة  يف 
اإن  �شك  ول  واأفراده،  املجتمع  اإن تخدم  �شك  ول  واأفراده،  املجتمع  تخدم 
يف  وامل�شاركة  بفاعلية  الأدوار  يف تاأدية  وامل�شاركة  بفاعلية  الأدوار  تاأدية 
الأن�شطة املختلفة، �شواًء الجتماعية الأن�شطة املختلفة، �شواًء الجتماعية 
الثقافية،  اأو  القت�شادية  الثقافية، اأو  اأو  القت�شادية  اأو 
وتطوير  حت�شني  نحو  وتطوير والعمل  حت�شني  نحو  والعمل 
الإن�شان  فيه  يعي�س  الذي  الإن�شان املجتمع  فيه  يعي�س  الذي  املجتمع 
ل�شت�شعار  اإيجابية  حم�شلة  ل�شت�شعار هي  اإيجابية  حم�شلة  هي 
وواجباتهم  م�شئولياتهم  وواجباتهم اجلميع  م�شئولياتهم  اجلميع 
يجب  التي  واحلقيقة  الوطن.  يجب جتاه  التي  واحلقيقة  الوطن.  جتاه 
املرتبطة  الواجبات  اأن  بها  املرتبطة الت�شليم  الواجبات  اأن  بها  الت�شليم 
مبفهوم املواطنة حميط وا�شع ، تبداأ مبفهوم املواطنة حميط وا�شع ، تبداأ 
والتزاماته  الفرد  م�شئوليات  والتزاماته من  الفرد  م�شئوليات  من 
جمتمعه  ثم  اأ�شرته  ثم  نف�شه  جمتمعه جتاه  ثم  اأ�شرته  ثم  نف�شه  جتاه 
الذي  الكبري  املجتمع  واأخريًا  الذي املحلي  الكبري  املجتمع  واأخريًا  املحلي 
فيجب   ، املواطنة  هذه  له  فيجب حقق   ، املواطنة  هذه  له  حقق 
واملوازنة  التخطيط  الإن�شان  واملوازنة على  التخطيط  الإن�شان  على 
والتدبر حتى يتمكن من الوفاء بهذه والتدبر حتى يتمكن من الوفاء بهذه 

امل�شئوليات اجل�شام.امل�شئوليات اجل�شام.
ا�شت�شعار  جوانب  من  اأن  ا�شت�شعار كما  جوانب  من  اأن  كما 
جمتمعه  جتاه  الفرد  جمتمعه م�شئولية  جتاه  الفرد  م�شئولية 
باعتباره فردًا يعتز بانتمائه لوطنه ، باعتباره فردًا يعتز بانتمائه لوطنه ، 

تغليب امل�شلحة العامة على امل�شالح تغليب امل�شلحة العامة على امل�شالح 
الوطن  م�شلحة  وجعل  الوطن الفردية  م�شلحة  وجعل  الفردية 
ويرتبط  الأخرى،  امل�شالح  كل  ويرتبط فوق  الأخرى،  امل�شالح  كل  فوق 
على  املحافظة  اأهمية  اجلانب  على بهذا  املحافظة  اأهمية  اجلانب  بهذا 
املجتمع  ومنجزات  العامة  املجتمع املمتلكات  ومنجزات  العامة  املمتلكات 

وم�شاريعه.وم�شاريعه.
الذي  التطوعي  العمل  الذي ممار�شة  التطوعي  العمل  ممار�شة 
تطور  يف  وحيويًا  هامًا  دورًا  تطور يوؤدي  يف  وحيويًا  هامًا  دورًا  يوؤدي 
اأبناءها  طاقات  وتفعيل  اأبناءها املجتمعات  طاقات  وتفعيل  املجتمعات 
مبا ي�شهم يف نه�شتها والو�شول اإىل مبا ي�شهم يف نه�شتها والو�شول اإىل 
اأهدافها التنموية ، وهو منهج متميز اأهدافها التنموية ، وهو منهج متميز 
خالله  من  ي�شتطيع  الوجود  خالله لإثبات  من  ي�شتطيع  الوجود  لإثبات 
منزلة  لنف�شه  يّكون  اأن  منزلة الإن�شان  لنف�شه  يّكون  اأن  الإن�شان 
املجتمع،  يف  عالية  ومكانة  املجتمع، مرموقة  يف  عالية  ومكانة  مرموقة 
وهو اأي�شًا ال�شبيل الذي يربز العطاء وهو اأي�شًا ال�شبيل الذي يربز العطاء 
النتماء  روح  من  بدافع  النتماء واجلهود  روح  من  بدافع  واجلهود 
العمل  وت�شجيع  دعم  اإن  العمل للوطن.  وت�شجيع  دعم  اإن  للوطن. 
اأمرًا يف غاية الأهمية  اأمرًا يف غاية الأهمية التطوعي يعد  التطوعي يعد 
�شواًء من موؤ�ش�شات القطاع العام اأو �شواًء من موؤ�ش�شات القطاع العام اأو 
امل�شاركة  فاإن  الواقع  ويف  امل�شاركة اخلا�س.  فاإن  الواقع  ويف  اخلا�س. 
الفاعلة يف كل ن�شاط يخدم املجتمع الفاعلة يف كل ن�شاط يخدم املجتمع 
و يحقق اأهدافه و طموحاته ، و يناأى و يحقق اأهدافه و طموحاته ، و يناأى 
به عن كل ما يخالف عقيدته و تراثه به عن كل ما يخالف عقيدته و تراثه 
التم�شك  على  وا�شح  لدليل  التم�شك الأ�شيل  على  وا�شح  لدليل  الأ�شيل 
ب�شدة بقيم النتماء و الهوية الوطنية ب�شدة بقيم النتماء و الهوية الوطنية 
لهذا املجتمع املعطاء من قبل اأبنائه. لهذا املجتمع املعطاء من قبل اأبنائه. 
فالنتماء للوطن و العتزاز برتاثه و فالنتماء للوطن و العتزاز برتاثه و 
يتجزاأ  ل  جزء   ، الإ�شالمية  يتجزاأ عقيدته  ل  جزء   ، الإ�شالمية  عقيدته 

من �شلوكيات املواطن ال�شعودي .من �شلوكيات املواطن ال�شعودي .
ومما ي�شهم يف غر�س النتماء للوطن ومما ي�شهم يف غر�س النتماء للوطن 
ومنجزاته  وبقادته  به  ومنجزاته والعتزاز  وبقادته  به  والعتزاز 
تنظيم املزيد من احللقات النقا�شية تنظيم املزيد من احللقات النقا�شية 
فيها  ي�شارك  التي  العمل  فيها وور�س  ي�شارك  التي  العمل  وور�س 

الطالب بفاعلية.الطالب بفاعلية.

د. عبداهلل آل مرعي
عضو هيئة التدريسن قسم 

اإلعالم واالتصال.

لتحقيق احلياة الكرمية وال�شتقرار، ويقدم لتحقيق احلياة الكرمية وال�شتقرار، ويقدم 
الدعم  توفر  واجتماعية،  تنموية  الدعم مبادرات  توفر  واجتماعية،  تنموية  مبادرات 
املادي واملعريف يف اإطار عملي وا�شح واآليات املادي واملعريف يف اإطار عملي وا�شح واآليات 
جميع  ت�شمل  تقنية  من�شة  عرب  جميع حمددة  ت�شمل  تقنية  من�شة  عرب  حمددة 
خدمات الربنامج وتكفل الو�شول اإىل فئات خدمات الربنامج وتكفل الو�شول اإىل فئات 

املجتمع املختلفة.املجتمع املختلفة.
و يعمل الربنامج على تعزيز املعرفة والتوعية و يعمل الربنامج على تعزيز املعرفة والتوعية 
التي  للمنافع  الفاعل  الأثر  تركيز  �شبيل  التي يف  للمنافع  الفاعل  الأثر  تركيز  �شبيل  يف 
و�شمان  حتقيقها  اإىل  الربنامج  و�شمان ي�شعى  حتقيقها  اإىل  الربنامج  ي�شعى 
املجتمع،فهذا  على  العطاء  اأثر  املجتمع،فهذا ا�شتدامة  على  العطاء  اأثر  ا�شتدامة 
املزيد فقد مت  اقتب�شناه وملعرفة  املزيد فقد مت بع�س مما  اقتب�شناه وملعرفة  بع�س مما 

بربنامج  اخلا�س  الإلكرتوين  املوقع  بربنامج اإطالق  اخلا�س  الإلكرتوين  املوقع  اإطالق 
  �شند حممد بن �شلمان�شند حممد بن �شلمان
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املبادرات  عن  اأو�شع  تفا�شيل  واملت�شمن  املبادرات   عن  اأو�شع  تفا�شيل  واملت�شمن   

واأهدافها..واأهدافها..
التي  املبادرات  بكل  ال�شعودي  التي ويتفائل  املبادرات  بكل  ال�شعودي  ويتفائل 
اخلري  فعل  اأن  ويعد  الكرمي  �شموه  اخلري يطلقها  فعل  اأن  ويعد  الكرمي  �شموه  يطلقها 
عظيم  عمل  ال�شعد  وجه  و  اخلري  عظيم من  وجه  عمل  ال�شعد  وجه  و  اخلري  من  وجه 
ال�شاب  الأمري  واملجدد  امللهم  بالقائد  ال�شاب يليق  الأمري  واملجدد  امللهم  بالقائد  يليق 
فهو �شندهم و�شند مل�شتقبل وطنهم العظيم.فهو �شندهم و�شند مل�شتقبل وطنهم العظيم.

المرأة.. المعطية بال مقابل!
املجتمع ريم سعيد العرداني يف  املراأة  دور  املجتمع يتطّلب  يف  املراأة  دور  يتطّلب 

يف  و�شمّوًا  بالنف�س،  ثقًة  يف احلديث  و�شمّوًا  بالنف�س،  ثقًة  احلديث 
اإىل  بالإ�شافة  والأفكار،  اإىل الطموح  بالإ�شافة  والأفكار،  الطموح 
املبادرة، واملواظبة، والرغبة الكامنة املبادرة، واملواظبة، والرغبة الكامنة 
يف العمل والإجناز والإبداع، فاملراأة يف العمل والإجناز والإبداع، فاملراأة 
هي الأم والقائدة القادرة على تربية هي الأم والقائدة القادرة على تربية 
�شباب و�شابات املجتمع تربيًة طيبة، �شباب و�شابات املجتمع تربيًة طيبة، 
وهي الأكرث تاأثريًا فيهم واإ�شهامًا يف وهي الأكرث تاأثريًا فيهم واإ�شهامًا يف 
املراأة  دور  ُيعّد  لذلك  املراأة جناحاتهم؛  دور  ُيعّد  لذلك  جناحاتهم؛ 
من اأكرث الأدوار الإن�شانية تاأثريًا يف من اأكرث الأدوار الإن�شانية تاأثريًا يف 
الوقت  يف  املراأة  اأثبتت  الوقت املجتمع،وقد  يف  املراأة  اأثبتت  املجتمع،وقد 
تتكّيف  اأن  ت�شتطيع  اأّنها  تتكّيف احلا�شر  اأن  ت�شتطيع  اأّنها  احلا�شر 
الجتماعية  الظروف  تطّور  الجتماعية مع  الظروف  تطّور  مع 

املحيطة  وال�شيا�شية  املحيطة والقت�شادية  وال�شيا�شية  والقت�شادية 
يف  امللحوظ  تقّدمها  ويوؤّكد  يف بها،  امللحوظ  تقّدمها  ويوؤّكد  بها، 
املعرفة  تتطّلب  التي  املعرفة املجالت  تتطّلب  التي  املجالت 
فقد  ذلك،  على  والعمل  فقد والنقا�س  ذلك،  على  والعمل  والنقا�س 
لقدراتها  ا�شتغاللها  املراأة  لقدراتها اأثبتت  ا�شتغاللها  املراأة  اأثبتت 

الإدارية واأثبتت جناحها وكفاءتهاالإدارية واأثبتت جناحها وكفاءتها
احلياه  اعباء  حتمل  على  احلياه وقدرتها  اعباء  حتمل  على  وقدرتها 
�شهد  لقد  ومعاناتها  �شهد وم�شاقها  لقد  ومعاناتها  وم�شاقها 
الأ�شماء  من  العديد  الأ�شماء التاريخ  من  العديد  التاريخ 
نتيجة  متّيزن  قد  لطبيباٍت  نتيجة البارزة  متّيزن  قد  لطبيباٍت  البارزة 
تطوير  يف  عملهّن  يف  تطوير اجتهادهّن  يف  عملهّن  يف  اجتهادهّن 
الأدوية،  واكت�شاف  الطبي،  الأدوية، املجال  واكت�شاف  الطبي،  املجال 
�شاهم  الأمرا�س،كما  �شاهم وعالج  الأمرا�س،كما  وعالج 

يف  الطبي  احلقل  يف  املراأة  يف دخول  الطبي  احلقل  يف  املراأة  دخول 
اأنظمة  يف  جديدة  اأ�شاليب  اأنظمة اإيجاد  يف  جديدة  اأ�شاليب  اإيجاد 
املهنية  والعالقة  ال�شحية،  املهنية الرعاية  والعالقة  ال�شحية،  الرعاية 
اأّدت  وقد  املر�شى،  مع  التعامل  اأّدت يف  وقد  املر�شى،  مع  التعامل  يف 
م�شاركة املراأة يف املجال الطبي اإىل م�شاركة املراأة يف املجال الطبي اإىل 
يف  متخ�ش�شة  اأبحاث  بعمل  يف القيام  متخ�ش�شة  اأبحاث  بعمل  القيام 

جمال دخلته املراأة .جمال دخلته املراأة .
العمل  يف  املراأة  دور  ُيعّد  العمل كما  يف  املراأة  دور  ُيعّد  كما 
يف  خا�شًة  جّدًا،  فّعاًل  يف التطوعي  خا�شًة  جّدًا،  فّعاًل  التطوعي 
مُيكن  التي  التطوعية  مُيكن الأعمال  التي  التطوعية  الأعمال 
من  غريها  حاجات  فيها  ُتلّبي  من اأن  غريها  حاجات  فيها  ُتلّبي  اأن 
الن�شاء؛ وذلك ب�شبب بع�س املهارات الن�شاء؛ وذلك ب�شبب بع�س املهارات 
على  كقدرتها  بها؛  تتمّيز  على التي  كقدرتها  بها؛  تتمّيز  التي 

وتنظيم  املوارد،  قّلة  مع  وتنظيم التعامل  املوارد،  قّلة  مع  التعامل 
الوقت، واأداء املهام املتعددة، ورعاية الوقت، واأداء املهام املتعددة، ورعاية 
حيث  مقابل،  دون  اأ�شرتها  حيث اأفراد  مقابل،  دون  اأ�شرتها  اأفراد 
من  املهارات  هذه  ُت�شتثمر  اأن  من مُيكن  املهارات  هذه  ُت�شتثمر  اأن  مُيكن 
موؤ�ش�شات  يف  املراأة  اإ�شراك  موؤ�ش�شات خالل  يف  املراأة  اإ�شراك  خالل 
يعود  ما  وهو  التطوعية،  يعود الأعمال  ما  وهو  التطوعية،  الأعمال 
ُت�شاهم  انها  حيث   ، بالنفع  ُت�شاهم عليها  انها  حيث   ، بالنفع  عليها 
التطوعي  العمل  يف  فعالة  التطوعي مب�شاركة  العمل  يف  فعالة  مب�شاركة 
من خالل  تطوير قدراتها، واكت�شاب من خالل  تطوير قدراتها، واكت�شاب 
يف  فر�شها  وزيادة  جديدة،  يف مهارات  فر�شها  وزيادة  جديدة،  مهارات 

امل�شاركة الجتماعيةامل�شاركة الجتماعية
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الدول  اأقوى  من  ومملكتنا  وجيزة  الدول فرتة  اأقوى  من  ومملكتنا  وجيزة  فرتة 
جبارة  مقاومة  ذات  لالأزمة  جبارة مواجهًة  مقاومة  ذات  لالأزمة  مواجهًة 
للحّد من انت�شار الفايرو�س، فـ مل توِقف للحّد من انت�شار الفايرو�س، فـ مل توِقف 
ت�شمح  مل  بل  الوباء  اأجل  من  ت�شمح احلياة  مل  بل  الوباء  اأجل  من  احلياة 
للوباء اأن ُيكمل من اأجل احلياة، واتخذنا للوباء اأن ُيكمل من اأجل احلياة، واتخذنا 
للبقاء؛  اأخرى  مغايرة  م�شارات  للبقاء؛ اليوم  اأخرى  مغايرة  م�شارات  اليوم 
باقية  الطبية  واملواعيد  باقي  التعليم  باقية فـ  الطبية  واملواعيد  باقي  التعليم  فـ 
والكثري غريها باقي، والدرو�س من هذا والكثري غريها باقي، والدرو�س من هذا 
ل  التي  الكائنات  هذه  ُتعد  ل  ل الفايرو�س  التي  الكائنات  هذه  ُتعد  ل  الفايرو�س 
ا�شتطاعت  باأثرها  وتالحظ  بالعني  ا�شتطاعت ُترى  باأثرها  وتالحظ  بالعني  ُترى 
كثري  واك�شابنا  احلياة  موازين  كثري تغيري  واك�شابنا  احلياة  موازين  تغيري 
نحن  ما  على  واحلمدهلل  الدرو�س  نحن من  ما  على  واحلمدهلل  الدرو�س  من 
قريًبا  احلياة  عودة  ونتمنى  الآن  قريًبا عليه  احلياة  عودة  ونتمنى  الآن  عليه 

لطبيعتها.لطبيعتها.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

اإن تعاقب اأزمات متعددة خانقة �شهدتها املجتمعات الب�شرية اإن تعاقب اأزمات متعددة خانقة �شهدتها املجتمعات الب�شرية 
احلديثة واآخرها اأزمة كورونا)احلديثة واآخرها اأزمة كورونا)coviDcoviD  1919 ( التي مازالت تفر�س  ( التي مازالت تفر�س 
يف  النا�س  ملاليني  اليومية  احلياة  على  اخلطرية  يف تداعياتها  النا�س  ملاليني  اليومية  احلياة  على  اخلطرية  تداعياتها 
خمتلف بقاع العامل وجعلتهم يعي�شون يف ف�شاءات افرتا�شية خمتلف بقاع العامل وجعلتهم يعي�شون يف ف�شاءات افرتا�شية 
تغيريية  حتولت  ظهور  اىل  اأدى  قد  التقنية،   جمود  تغيريية يحكمها  حتولت  ظهور  اىل  اأدى  قد  التقنية،   جمود  يحكمها 
يف  والإب�شتمولوجية  الجتماعية  النقطاعات  ظاهرة  يف ر�شخت  والإب�شتمولوجية  الجتماعية  النقطاعات  ظاهرة  ر�شخت 
وخا�شة  املجتمعات  يف  احل�شاري  للفعل  املحركة  وخا�شة املنظومات  املجتمعات  يف  احل�شاري  للفعل  املحركة  املنظومات 
وعطلت  الثقافية  والجتماعية  والقت�شادية  الفكرية  وعطلت منها   الثقافية  والجتماعية  والقت�شادية  الفكرية  منها  
التطور  اأجل  من  لالإن�شان   الطبيعية  التغيري  حركة  التطور بذلك  اأجل  من  لالإن�شان   الطبيعية  التغيري  حركة  بذلك 

والنماء .والنماء .
املرتتبة عن  النقطاع الجتماعي  ال�شلوكي لظاهرة  البعد  املرتتبة عن اإن  النقطاع الجتماعي  ال�شلوكي لظاهرة  البعد  اإن 
خ�شائ�شه  ي�شرح  كورونا  جائحة  وخا�شة  الأزمات  خ�شائ�شه تداعيات  ي�شرح  كورونا  جائحة  وخا�شة  الأزمات  تداعيات 
الأملاين  الفيل�شوف  ووجوده  الإن�شان  م�شتقبل  على  الأملاين وعواقبه  الفيل�شوف  ووجوده  الإن�شان  م�شتقبل  على  وعواقبه 
اأك�شيل هونيث يف كتاب له �شدر موؤخرا ويحمل عنوان جمتمع اأك�شيل هونيث يف كتاب له �شدر موؤخرا ويحمل عنوان جمتمع 
الحتقار  مبينا فيه تاأثري هذا الُبعد وب�شورة فعالة على م�شار الحتقار  مبينا فيه تاأثري هذا الُبعد وب�شورة فعالة على م�شار 
بارز  بتطور  امل�شحوب  التكيف  الجتماعي من خالل  بارز التغيري  بتطور  امل�شحوب  التكيف  الجتماعي من خالل  التغيري 
يتوافق  مبا  ال�شلوكية  وعاداتهم  واجتاهاتهم  النا�س  قيم  يتوافق يف  مبا  ال�شلوكية  وعاداتهم  واجتاهاتهم  النا�س  قيم  يف 
الجتماعي  الن�شق  هذا  �شمن  النقطاعية  الظاهرة  هذه  الجتماعي مع  الن�شق  هذا  �شمن  النقطاعية  الظاهرة  هذه  مع 

الأزماتي اجلديد.الأزماتي اجلديد.
خالل  من  جاء  الفيل�شوف  هذا  اإليه  تو�شل  ما  فاإن  خالل وبالتايل  من  جاء  الفيل�شوف  هذا  اإليه  تو�شل  ما  فاإن  وبالتايل 
يف  وكيفيا   كميا  النا�س  بني  التفاعل  حلركة  البحثي  يف تتبعه  وكيفيا   كميا  النا�س  بني  التفاعل  حلركة  البحثي  تتبعه 
اأن  اىل  م�شريا  كورونا  جائحة  اأثناء  وخا�شة  الأزمات  اأن ظل  اىل  م�شريا  كورونا  جائحة  اأثناء  وخا�شة  الأزمات  ظل 
منط  يف  والب�شتمولوجي  الجتماعي  النقطاع  هذا  منط ظهور  يف  والب�شتمولوجي  الجتماعي  النقطاع  هذا  ظهور 
قد  الجتماعي  العقد  وقيم  معايري  �شمن  الن�شاين  قد التفاعل  الجتماعي  العقد  وقيم  معايري  �شمن  الن�شاين  التفاعل 
ينتابها  الإن�شانية  والعالقات  والنظم  احلياة  مقومات  ينتابها جعل  الإن�شانية  والعالقات  والنظم  احلياة  مقومات  جعل 
يقت�شي ح�شب  وهذا  واجلمود  التوقف  تدريجي حتمية  يقت�شي ح�شب ب�شكل  وهذا  واجلمود  التوقف  تدريجي حتمية  ب�شكل 
يتمخ�س  قد  ملا  م�شتنرية  علمية  ومواجهة  معقول  تكيفا  يتمخ�س راأيه  قد  ملا  م�شتنرية  علمية  ومواجهة  معقول  تكيفا  راأيه 
عنه هذا التحول والتغري من م�شكالت ومتناق�شات ومطالب عنه هذا التحول والتغري من م�شكالت ومتناق�شات ومطالب 

واحتياجات.واحتياجات.
الدرا�شات  تبينه  ما  الأزمات وفق  فاإن هذه  الأمر  الدرا�شات ويف حقيقة  تبينه  ما  الأزمات وفق  فاإن هذه  الأمر  ويف حقيقة 
العلمية اجلديدة تتعدد مظاهرها وجتلياتها باختالف التعامل العلمية اجلديدة تتعدد مظاهرها وجتلياتها باختالف التعامل 
معها واإدارتها وحتدث تغيريات مفاجئة يف البيئات الداخلية و معها واإدارتها وحتدث تغيريات مفاجئة يف البيئات الداخلية و 
اخلارجية  للمجتمعات موؤدية اىل زعزعة ا�شتقرارها وتوازنها اخلارجية  للمجتمعات موؤدية اىل زعزعة ا�شتقرارها وتوازنها 
الأمريكيان  املفكران  ومنهجي  علمي  ب�شكل  يوؤكده  ما  الأمريكيان وهذا  املفكران  ومنهجي  علمي  ب�شكل  يوؤكده  ما  وهذا 
املرتبطة  اأبحاثهما  يف  مرتون  وروبرت  بار�شون�س  املرتبطة تالكوت  اأبحاثهما  يف  مرتون  وروبرت  بار�شون�س  تالكوت 

بالبنائية الوظيفية يف املجتمعات .بالبنائية الوظيفية يف املجتمعات .
الجتماعي  النقطاع  هذا  فاإن  الأ�شا�س  هذا  الجتماعي وعلى  النقطاع  هذا  فاإن  الأ�شا�س  هذا  وعلى 
تفكريا  ي�شتدعي  الأزمات  هذه  حتدثه  الذي  تفكريا والب�شتمولوجي  ي�شتدعي  الأزمات  هذه  حتدثه  الذي  والب�شتمولوجي 
عقالنيا يهدف اىل اإيجاد اأ�شاليب وطرق جديدة لتجنبه ومنع عقالنيا يهدف اىل اإيجاد اأ�شاليب وطرق جديدة لتجنبه ومنع 
خالل  من  واملتاحة  املتوفرة  الو�شائل  بكل  حدوثه  خالل ا�شتمرار  من  واملتاحة  املتوفرة  الو�شائل  بكل  حدوثه  ا�شتمرار 
توجيه  على  تعمل  فعالة  علمية   ا�شرتاتيجيات  على  توجيه العتماد  على  تعمل  فعالة  علمية   ا�شرتاتيجيات  على  العتماد 
التوا�شلي  العقل  اإطار  يف  الأزمات  اأثناء  الجتماعي  التوا�شلي التغيري  العقل  اإطار  يف  الأزمات  اأثناء  الجتماعي  التغيري 
الإن�شان  لعطاء  الوظيفية  الطبيعة  مع  يتماهى  الذي  الإن�شان الواقعي  لعطاء  الوظيفية  الطبيعة  مع  يتماهى  الذي  الواقعي 
وتطوره يف الأن�شاق الجتماعية الن�شانية مبختلف البلدان يف وتطوره يف الأن�شاق الجتماعية الن�شانية مبختلف البلدان يف 

كل اأنحاء املعمورة.كل اأنحاء املعمورة.

هل نعيش عصر 
االنقطاعات؟!

طبيبات الجراحة وسلبيات المهنة

ُكتب في أيام الحجر الصحي..
لكني  حينها  مق�شدي  يكن  مل  لكني مّطلع..  حينها  مق�شدي  يكن  مل  مّطلع.. 
الآونة  هذه  يف  �شفحاتي،  بني  الآونة وجدته  هذه  يف  �شفحاتي،  بني  وجدته 
ُمبهم  مر�س  ي�شارع  الكثري  ُمبهم املتهاونه،  مر�س  ي�شارع  الكثري  املتهاونه، 
الآخر   ، ثاأر  وكاأنه  املوت  يحارب  الآخر والبع�س   ، ثاأر  وكاأنه  املوت  يحارب  والبع�س 
تخور قواه يف ممرات بي�شاء باهته ل �شوت تخور قواه يف ممرات بي�شاء باهته ل �شوت 
فيها غري عدادات القلوب ونب�شات متعالية فيها غري عدادات القلوب ونب�شات متعالية 
والآخر  اأخر�س  كقطار  واخرى  والآخر مت�شاعدة  اأخر�س  كقطار  واخرى  مت�شاعدة 
متوت  اأن  اأتع�س  وما  وحيدة  روحه  متوت تعلو  اأن  اأتع�س  وما  وحيدة  روحه  تعلو 
من  تخُرج  بكماء  باأجهزة  حماط  من وحيًدا  تخُرج  بكماء  باأجهزة  حماط  وحيًدا 
البيا�س،  وحيد  اأحبتك،  دون  احلياة  البيا�س، بطن  وحيد  اأحبتك،  دون  احلياة  بطن 
 .. القدر  وُلعبة  طبي  تناف�س  طبية  .. نه�شة  القدر  وُلعبة  طبي  تناف�س  طبية  نه�شة 
و�شط  نور  طرف  اأرى  لعلي  القنوات  و�شط اأقلب  نور  طرف  اأرى  لعلي  القنوات  اأقلب 
مليء  مكتظ  ال�شريط  فاأجد  مليء الظلمات  مكتظ  ال�شريط  فاأجد  الظلمات 
باجلثث واملذيعة متر من فوقه مل تتعرث اإل باجلثث واملذيعة متر من فوقه مل تتعرث اإل 

بطرف ف�شتانها.بطرف ف�شتانها.
كما  بكرثتها  تتناف�س  الأرقام  اأجد  كما مل  بكرثتها  تتناف�س  الأرقام  اأجد  مل 

   شجون حسن علي
    اإلعالم واالتصال

أ.د. علي سعيد القحطاني
كلية الطب

زمنية  عقود  ثالثة  من  اأكرث  زمنية منذ  عقود  ثالثة  من  اأكرث  منذ 
والدرا�شات  الإح�شائيات  والدرا�شات اأ�شارت  الإح�شائيات  اأ�شارت 
الن�شاء  عمل  بني  عالقة  وجود  الن�شاء اإىل  عمل  بني  عالقة  وجود  اإىل 
اجلراحية  العمليات  غرف  اجلراحية داخل  العمليات  غرف  داخل 
ن�شبة  زيادة  وبني  ن�شبة بامل�شت�شفيات  زيادة  وبني  بامل�شت�شفيات 
اإجها�س الأجّنة يف احلامالت منهّن اإجها�س الأجّنة يف احلامالت منهّن 
ل�شتن�شاق  لتعر�شهّن  ذلك  ل�شتن�شاق وُعزي  لتعر�شهّن  ذلك  وُعزي 
املر�شى  تخدير  واأبخرة  املر�شى غازات  تخدير  واأبخرة  غازات 
اأثناء  وا�شع  نطاق  على  اأثناء وامل�شتعملة  وا�شع  نطاق  على  وامل�شتعملة 
هذه  اكت�شاف  اأّدى  وقد  هذه اجلراحة،  اكت�شاف  اأّدى  وقد  اجلراحة، 
حت�شينات  اإحداث  اإىل  حت�شينات العالقة  اإحداث  اإىل  العالقة 
العمليات  غرف  ت�شميم  يف  العمليات جذرية  غرف  ت�شميم  يف  جذرية 

للتهوية  فعالة  اأنظمة  اإدخال  للتهوية اأهمها  فعالة  اأنظمة  اإدخال  اأهمها 
غازات  من  العادم  بطرد  غازات وذلك  من  العادم  بطرد  وذلك 
العمليات،  اأجنحة  خارج  العمليات، التخدير  اأجنحة  خارج  التخدير 
العمل  يف  الراغبات  اإخطار  العمل بجانب  يف  الراغبات  اإخطار  بجانب 
العالقة  بهذه  العمليات  العالقة داخل غرف  بهذه  العمليات  داخل غرف 
باأق�شام  للعمل  النتقال  اإمكانية  باأق�شام مع  للعمل  النتقال  اإمكانية  مع 
بديلة بامل�شت�شفى خالل فرتة احلمل  بديلة بامل�شت�شفى خالل فرتة احلمل  
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ذلك  منذ  الباحثني  عني  تغفل  ذلك مل  منذ  الباحثني  عني  تغفل  مل 
والبحث  الأمر  متابعة  عن  والبحث الوقت  الأمر  متابعة  عن  الوقت 
اأخرى كاأخطاٍر مرتبطة  اأ�شباب  اأخرى كاأخطاٍر مرتبطة عن  اأ�شباب  عن 
العمليات  غرف  داخل  العمل  العمليات مبهنة  غرف  داخل  العمل  مبهنة 
امل�شاكل  لهذه  حلول  عن  امل�شاكل والبحث  لهذه  حلول  عن  والبحث 
منظومة  يف  لأهميتها  منظومة بالنظر  يف  لأهميتها  بالنظر 

فاإذا  للمر�شى  الطبية  فاإذا اخلدمات  للمر�شى  الطبية  اخلدمات 
بنتائج درا�شة هامة اأخرى تن�شر منذ بنتائج درا�شة هامة اأخرى تن�شر منذ 
اجلراحية  املجلة  يف  قليلة  اجلراحية اأ�شابيع  املجلة  يف  قليلة  اأ�شابيع 
الطبية  اجلمعية  عن  الطبية ال�شادرة  اجلمعية  عن  ال�شادرة 
الأمريكية يف عددها ال�شادر يوم الأمريكية يف عددها ال�شادر يوم 22  
  JamaJama( يناير/كانون الثاين يناير/كانون الثاين 20202020م )م
عن  عن (   )20202020   JJanuaryanuary   22  : :ssurgurg
اجلراحة  طبيبات  عمل  بني  اجلراحة ال�شلة  طبيبات  عمل  بني  ال�شلة 
على  تاأثري  ذات  م�شاكل  عدة  على وبني  تاأثري  ذات  م�شاكل  عدة  وبني 
هذه  واأهم  لهّن،  ال�شحي  هذه الو�شع  واأهم  لهّن،  ال�شحي  الو�شع 
عالية  ن�شبة  وجود  هي  عالية امل�شاعفات  ن�شبة  وجود  هي  امل�شاعفات 
احلمل  وم�شاعفات  العقم  احلمل من  وم�شاعفات  العقم  من 
العقم  )م�شاكل  بينهن  العقم باملقارنة  )م�شاكل  بينهن  باملقارنة 
باحلمل  وم�شاكل  باحلمل %  وم�شاكل   %3535 من  من اأكرث  اأكرث 
)العقم  الن�شاء  عامة  وبني  )العقم %(  الن�شاء  عامة  وبني   )%3232
اأكرث من اأكرث من 1٤1٤% واحلمل % واحلمل 1111%( وذلك %( وذلك 

طبيبة  طبيبة    10211021 اأو�شاع  معاينة  اأو�شاع بعد  معاينة  بعد 
الدرا�شة  وعّددت  اأمريكية،  الدرا�شة جراحة  وعّددت  اأمريكية،  جراحة 
الأ�شباب التي قد تكون �شببا يف ذلك الأ�شباب التي قد تكون �شببا يف ذلك 
غرفة  داخل  لالأ�شعة  التعر�س  غرفة وهي  داخل  لالأ�شعة  التعر�س  وهي 
الناجت  والدخان اجلراحي  الناجت العمليات  والدخان اجلراحي  العمليات 
من ا�شتعمال اأجهزة الكّي ملنع نزيف من ا�شتعمال اأجهزة الكّي ملنع نزيف 
الأدوات  الناجتة عن  الأدوات الدم واجلروح  الناجتة عن  الدم واجلروح 
اجلراحية احلادة وا�شتن�شاق اأبخرة اجلراحية احلادة وا�شتن�شاق اأبخرة 
مادة  وا�شتخدام  التخدير  مادة وغازات  وا�شتخدام  التخدير  وغازات 
""مثيل ميثاكريالتمثيل ميثاكريالت"" لتثبيت املفا�شل  لتثبيت املفا�شل 
زيادة  اإىل  بالإ�شافة  زيادة ال�شطناعية،  اإىل  بالإ�شافة  ال�شطناعية، 
طويال  والوقوف  العمل  طويال �شاعات  والوقوف  العمل  �شاعات 

واجلهد اجل�شماين.واجلهد اجل�شماين.

" األشياء المبعثرة "
البتول عبداهلل

االعالم واالتصال

جتري بحقيبتها ال�شغرية نحو ال�شرداب جتري بحقيبتها ال�شغرية نحو ال�شرداب 
م�شرعة ، قبل اأن تبتلعها موجة الإع�شار م�شرعة ، قبل اأن تبتلعها موجة الإع�شار 
وتبحث  جانًبا  حقيبتها  تركن  وتبحث الأبكم،  جانًبا  حقيبتها  تركن  الأبكم، 
بقايا  هنا  نعم  لل�شوء،  م�شدٍر  بقايا عن  هنا  نعم  لل�شوء،  م�شدٍر  عن 
عنها  نف�شت  ا�شتخدامها،  ميكن  عنها �شعلة  نف�شت  ا�شتخدامها،  ميكن  �شعلة 
الغبار ثم اأ�شعلتها، تاأملت لوهلة الأ�شياء الغبار ثم اأ�شعلتها، تاأملت لوهلة الأ�شياء 

املبعرثة، املركونة هنا منذ زمن،املبعرثة، املركونة هنا منذ زمن،
عن  تبحث  بينها،  ببطء  عن وتخطو  تبحث  بينها،  ببطء  وتخطو 
وحينما  فيه،  تبات  اأن  مُيكنها  وحينما دهليز  فيه،  تبات  اأن  مُيكنها  دهليز 
فجاأة،  النوم  تال�شى  راأ�شها،  فجاأة، اأ�شندت  النوم  تال�شى  راأ�شها،  اأ�شندت 
وت�شاءلت ب�شكل غري مرغوب به، مازالت وت�شاءلت ب�شكل غري مرغوب به، مازالت 
موجة الإع�شار تتمايل باخلارج، ماذا لو موجة الإع�شار تتمايل باخلارج، ماذا لو 
لو  ماذا  احلياة؟  مدى  الإع�شار  لو ا�شتمر  ماذا  احلياة؟  مدى  الإع�شار  ا�شتمر 
والأر�شفة  بال�شكون  ال�شوارع  والأر�شفة ا�شتمرت  بال�شكون  ال�شوارع  ا�شتمرت 
بالهدوء! احلياة اخلارجية اأ�شبه بغيبوبة، بالهدوء! احلياة اخلارجية اأ�شبه بغيبوبة، 
ولكن..  الراحة  من  ق�شًطا  تاأخذ  ولكن.. وكاأنها  الراحة  من  ق�شًطا  تاأخذ  وكاأنها 
ماذا لو ا�شتمر طوياًل؟ يا اهلل كيف نخرج ماذا لو ا�شتمر طوياًل؟ يا اهلل كيف نخرج 
نطقت  اأخرًيا  ولكنها  املاأزق؟  هذا  نطقت من  اأخرًيا  ولكنها  املاأزق؟  هذا  من 
خطوته  املرء  يغري  اأن  اإما  عاٍل  خطوته ب�شوٍت  املرء  يغري  اأن  اإما  عاٍل  ب�شوٍت 
البدايات!  فرحة  على  جمدًدا  البدايات! ويعرث  فرحة  على  جمدًدا  ويعرث 
بالإعتيادية  نف�شه  على  يحكم  اأن  بالإعتيادية واإما  نف�شه  على  يحكم  اأن  واإما 
الأكرث كاآبة،نف�شت الغطاء عنها وعادت الأكرث كاآبة،نف�شت الغطاء عنها وعادت 
تتاأرجح  متطفلة،  بروح  الفو�شى  تتاأرجح تتاأمل  متطفلة،  بروح  الفو�شى  تتاأمل 
حقيبتي  هذه  اوه!  هناك،  وتت�شقلب  حقيبتي هنا  هذه  اوه!  هناك،  وتت�شقلب  هنا 
عتيقة!  من  يالها  الأول!  ال�شف  عتيقة! يف  من  يالها  الأول!  ال�شف  يف 
قلياًل،،  ممزق  طرفها  لأن  هنا  قلياًل،، ركنتها  ممزق  طرفها  لأن  هنا  ركنتها 

ت�شتدعي  هل  فـ  لذلك  لِنكرتث  فـ  ت�شتدعي الآن،  هل  فـ  لذلك  لِنكرتث  فـ  الآن، 
ر�شفـة قهوة اأن تغ�س يف كوب احلياة؟ر�شفـة قهوة اأن تغ�س يف كوب احلياة؟

تعد  مل  زمنية  بوعكة  مررنا  اأ�شهر  تعد قبل  مل  زمنية  بوعكة  مررنا  اأ�شهر  قبل 
ول  اهلل  من  كتابٌة  لنا  معبدة  ول الطرق  اهلل  من  كتابٌة  لنا  معبدة  الطرق 
لي�شع  اأخطاأ  �شخ�س  وب�شبب  لي�شع اإعرتا�س  اأخطاأ  �شخ�س  وب�شبب  اإعرتا�س 
�شبعة مليار حتت خطاءه ويغري م�شارات �شبعة مليار حتت خطاءه ويغري م�شارات 
والكرُة  ال�شنة  قرابة  لنا  واليوم  والكرُة احلياة،  ال�شنة  قرابة  لنا  واليوم  احلياة، 
نتخذ  اأن  علينا  ويتحتم  نف�شها  نتخذ ُتعاود  اأن  علينا  ويتحتم  نف�شها  ُتعاود 
يف  اأخرى  ُطرق  ون�شلك  اآخر  يف م�شاًرا  اأخرى  ُطرق  ون�شلك  اآخر  م�شاًرا 
من  يكون  رمبا  ونعي�س،  لنتنف�س  من احلياة  يكون  رمبا  ونعي�س،  لنتنف�س  احلياة 
خلف القناع الطبي! فاأعتدنا على منظر خلف القناع الطبي! فاأعتدنا على منظر 
قدر  امل�شافة  واأ�شبحت  الطبية  قدر الأقنعة  امل�شافة  واأ�شبحت  الطبية  الأقنعة 
ولكن  حديثي  يف  اأُِعم  ول  نظر  ولكن وال�شالم  حديثي  يف  اأُِعم  ول  نظر  وال�شالم 
لتكن الحرتازات فر�س ذاتي ل�شالمتنا، لتكن الحرتازات فر�س ذاتي ل�شالمتنا، 
اأن  اإ�شتطعنا  اإيجابًيا  الآخر  اجلانب  اأن يف  اإ�شتطعنا  اإيجابًيا  الآخر  اجلانب  يف 
يف  بعد(  )عن  عاملية  قوية  نه�شة  يف نخلق  بعد(  )عن  عاملية  قوية  نه�شة  نخلق 

وهنا  اإ�شالحها،  �شاأحاول  باأ�س  ل  وهنا اممم  اإ�شالحها،  �شاأحاول  باأ�س  ل  اممم 
فاخر!  طراز  من  اإطارها  مك�شورة  فاخر! مراآة  طراز  من  اإطارها  مك�شورة  مراآة 
وهناك  رونقه،  على  حمافًظا  وهناك مازال  رونقه،  على  حمافًظا  مازال 
ماهيتها!  حتديد  عن  عَجزت  ماهيتها! اأ�شياء  حتديد  عن  عَجزت  اأ�شياء 
حتاول  عارمة،  وفو�شى  مزدحمة  حتاول اأ�شياء  عارمة،  وفو�شى  مزدحمة  اأ�شياء 
امل�شتتة،  املعلومات  وجتمع  ت�شتذكر  امل�شتتة، اأن  املعلومات  وجتمع  ت�شتذكر  اأن 
وكل  ال�شرداب  تتاأملها يف  وكل ومع كل قطعة  ال�شرداب  تتاأملها يف  ومع كل قطعة 
اأو  ترميمها  اأو  اإ�شالحها  حتاول  اأو قطعة  ترميمها  اأو  اإ�شالحها  حتاول  قطعة 
ا�شتخدامها بطريقة جديدة، كانت ترمم ا�شتخدامها بطريقة جديدة، كانت ترمم 
�شيًئا يف داخلها، وُت�شلح �شعوًرا وتتقرب �شيًئا يف داخلها، وُت�شلح �شعوًرا وتتقرب 
زواياها  فهمت  حتى  ذاتها،  من  زواياها اأكرث  فهمت  حتى  ذاتها،  من  اأكرث 
ف�شيًئا،  �شيًئا  الفو�شى  وتال�شت  ف�شيًئا، املعقدة،  �شيًئا  الفو�شى  وتال�شت  املعقدة، 

هي بروح جديدة الآن اأو مرمّمة اإن �شح هي بروح جديدة الآن اأو مرمّمة اإن �شح 
بزوايا  احلياة  ترى  اأن  وت�شتطيع  بزوايا التعبري  احلياة  ترى  اأن  وت�شتطيع  التعبري 

خمتلفة.خمتلفة.
قلياًل،  الإع�شار  ركد  رمبا  قلياًل، ح�شًنا!  الإع�شار  ركد  رمبا  ح�شًنا! 
مللمت  اخلروج،  ميكنني  باأنه  مللمت اأعتقد  اخلروج،  ميكنني  باأنه  اأعتقد 
اأ�شياءها، حملت حقيبتها، وقبل اخلروج اأ�شياءها، حملت حقيبتها، وقبل اخلروج 
تاأملت ال�شرداب لوهلة وتذكرت كيف كان تاأملت ال�شرداب لوهلة وتذكرت كيف كان 
قبل عدة اأيام وكيف كان �شعورها وكيف قبل عدة اأيام وكيف كان �شعورها وكيف 
من  فيه  مبا  ال�شرداب  �شكرت  من اأ�شبح!  فيه  مبا  ال�شرداب  �شكرت  اأ�شبح! 
اأفراد عائلته قدمت امتنانها العظيم، ثم اأفراد عائلته قدمت امتنانها العظيم، ثم 
م�شت نحو الباب، خرجت، تاأملت الفَناء م�شت نحو الباب، خرجت، تاأملت الفَناء 
للحظات، اأغم�شت عينيها، تنف�شت بعمق للحظات، اأغم�شت عينيها، تنف�شت بعمق 

�شديد، وم�شت ُقدًما نحو احلياة.�شديد، وم�شت ُقدًما نحو احلياة.
اخلارجة  للقوى  ميكن  النهاية  اخلارجة ويف  للقوى  ميكن  النهاية  ويف 
متلك  ما  كل  ت�شلبك  اأن  اإرادتك  متلك عن  ما  كل  ت�شلبك  اأن  اإرادتك  عن 
يف  حريتك  وهو  واحد  �شيء  يف با�شتثناء  حريتك  وهو  واحد  �شيء  با�شتثناء 
للموقف،  بها  ت�شتجيب  التي  للموقف، الكيفية  بها  ت�شتجيب  التي  الكيفية 
يف  لك  يحدث  فيما  التحكم  ميكنك  يف ل  لك  يحدث  فيما  التحكم  ميكنك  ل 
تتحكم  اأن  دائًما  ت�شتطيع  لكنك  تتحكم احلياة،  اأن  دائًما  ت�شتطيع  لكنك  احلياة، 
فيما �شوف ت�شعر به وما تقوم به اإزاء ما فيما �شوف ت�شعر به وما تقوم به اإزاء ما 

يحدث لك.يحدث لك.
اأحدثته كورونا من اجلانب  اأحدثته كورونا من اجلانب هذا ما  هذا ما 

الآخر.الآخر.
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مشاعل الشهراني 

الأحمري  حنان  الأ�شتاذة  الأحمري اأكدت  حنان  الأ�شتاذة  اأكدت 
ع�شو هيئة التدري�س بق�شم الإعالم ع�شو هيئة التدري�س بق�شم الإعالم 
والطالبة   ، باجلامعة  والطالبة والت�شال   ، باجلامعة  والت�شال 
من  لي�س  باأنه  الق�شم  بذات  من �شابقا  لي�س  باأنه  الق�شم  بذات  �شابقا 
تعليمية،  وظيفية  يف  العمل  تعليمية، ال�شهل  وظيفية  يف  العمل  ال�شهل 
جمال  يف  النغما�س  اأن  جمال معتربة  يف  النغما�س  اأن  معتربة 
لأن  يحتاج  لأنه  متعب؛   لأن التعليم  يحتاج  لأنه  متعب؛   التعليم 
ذاته،  من  التدري�س   ع�شو  ذاته، يطور  من  التدري�س   ع�شو  يطور 

واأن يطور الدار�شني معه. واأن يطور الدار�شني معه. 
الذي  احلوار  خالل  من  الذي وك�شفت  احلوار  خالل  من  وك�شفت 
املادي  املعلم  اأن  اآفاق  معها  املادي اأجرته  املعلم  اأن  اآفاق  معها  اأجرته 
ل ي�شيف للطالب �شيء، ول للعملية ل ي�شيف للطالب �شيء، ول للعملية 
التعليمية؛ م�شرية اإىل اأنه يت�شرف التعليمية؛ م�شرية اإىل اأنه يت�شرف 
بناء على الفل�شفة املادية التي ترى بناء على الفل�شفة املادية التي ترى 
العقل  واأن  الأ�شا�س،  هي  املادة  العقل اأن  واأن  الأ�شا�س،  هي  املادة  اأن 

والأفكار هما التابع.والأفكار هما التابع. 

ــن تــجــربــتــك  ــا عـ ــن ــي ــدث ح
قسم  فـــي  كـــــمــعــيــدة 
سابقا  كنتِ  الذي  اإلعالم 

طالبة به؟ 
كوين طالبة بق�شم الإعالم بجامعة كوين طالبة بق�شم الإعالم بجامعة 
هيئة  وع�شو  �شابقا،  خالد  هيئة امللك  وع�شو  �شابقا،  خالد  امللك 
تدري�س حاليا بالق�شم، اأ�شعر مبدى تدري�س حاليا بالق�شم، اأ�شعر مبدى 
القرب بيني وبني طالباتي، وتفهمي القرب بيني وبني طالباتي، وتفهمي 
للم�شاكل التي تواجههن، ول اأعترب للم�شاكل التي تواجههن، ول اأعترب 
نف�شي اإل اأخت لهن ودائما اأذكرهن نف�شي اإل اأخت لهن ودائما اأذكرهن 
باأن ما تقوله املعلمة لي�س بال�شرورة باأن ما تقوله املعلمة لي�س بال�شرورة 

اأن يكون �شحيحا. اأن يكون �شحيحا. 

فاإن احتفظِت بني خلجات �شدرك فاإن احتفظِت بني خلجات �شدرك 
باأن املعلمة دائما على حق؛ ول يحق باأن املعلمة دائما على حق؛ ول يحق 
يف  فاأنِت   ، ذلك  تقاومي  اأن  يف لِك  فاأنِت   ، ذلك  تقاومي  اأن  لِك 
طالبة  اأنِك  ومبا  ات�شال،  طالبة ا�شكالية  اأنِك  ومبا  ات�شال،  ا�شكالية 
كثرًيا  در�شِت  قد  فكنِت  كثرًيا اإعالم  در�شِت  قد  فكنِت  اإعالم 
يف  اإل  ناجح  يكون  ل  الت�شال  يف اأن  اإل  ناجح  يكون  ل  الت�شال  اأن 
اجتاهني، فكيف لو كان يف التعليم!  اجتاهني، فكيف لو كان يف التعليم!  
لدينا  ولأ�شبح  املعلومة  لدينا لتقبلنا  ولأ�شبح  املعلومة  لتقبلنا 

اختالف تنوع ل اختالف ت�شاد.اختالف تنوع ل اختالف ت�شاد.

عندما  تطمحين  كنت  هل 
كعضو  للعمل  طالبة  كنت 

تدريس بقسم اإلعالم؟
كنت  منذ  مدرو�شة  خطوة  تكن  كنت مل  منذ  مدرو�شة  خطوة  تكن  مل 
للحياة  اأنظر  كنت  لأنني  للحياة طالبة؛  اأنظر  كنت  لأنني  طالبة؛ 

األستاذة حنان األحمري:
أقسام اإلعالم بالجامعات بحاجة إلى التطوير في المناهج الدراسية 

وخ�شو�شا  الوظائف،  وفرة  وخ�شو�شا مببداأ  الوظائف،  وفرة  مببداأ 
العالقات  العالقات مع تخ�ش�س كتخ�ش�س  مع تخ�ش�س كتخ�ش�س 
على  خريجات  وكاأول  على العامة،  خريجات  وكاأول  العامة، 
المتيازات  هذه  املنطقة،  المتيازات م�شتوى  هذه  املنطقة،  م�شتوى 
التوظيفية  اجلهات  قائمة  التوظيفية جعلت  اجلهات  قائمة  جعلت 
على  التقدمي  ومنها  تطول  على لدي  التقدمي  ومنها  تطول  لدي 

اجلامعة.اجلامعة.

التعليم  فـــي  ــل  ــم ــع ال
جهد  يتطلب  الجامعي 
تأثير  كــان  فكيف  كبير، 
المجال  هــذا  في  العمل 
ــى مــســتــوى  ــل ســـــواًء ع

العملي، أو الشخصي؟ 
متعب  التعليم  جمال  يف  متعب النغما�س  التعليم  جمال  يف  النغما�س 
يف  لتطوير  يحتاج  لأنه  يف فعاًل؛  لتطوير  يحتاج  لأنه  فعاًل؛ 
كمعلمة،  نف�شك  تطوير  كمعلمة، اجتاهني  نف�شك  تطوير  اجتاهني 
يف  والعمل  معك،  الطالبة  يف وتطوير  والعمل  معك،  الطالبة  وتطوير 
وظيفية تعليمية لي�س �شهاًل اإذ يجب وظيفية تعليمية لي�س �شهاًل اإذ يجب 
الطالب  عقول  اأن  على  ت�شاوم  الطالب اأن  عقول  اأن  على  ت�شاوم  اأن 
لأن  املال؛  ل  احلقيقية  الرثوة  لأن هي  املال؛  ل  احلقيقية  الرثوة  هي 
تخف�س  لالأ�شياء  املادية  تخف�س نظرتنا  لالأ�شياء  املادية  نظرتنا 
اإنتاجيتنا لالأ�شفل، بجعلها  اإنتاجيتنا لالأ�شفل، بجعلها م�شتوى  م�شتوى 
نظام  من  يت�شرف  نظام ال�شخ�س  من  يت�شرف  ال�شخ�س 
ال�شخ�س  كان  اإذا  فكيف  ال�شخ�س خوف،  كان  اإذا  فكيف  خوف، 
واخلوف  املعلم؟  مكان  يف  واخلوف اخلائف  املعلم؟  مكان  يف  اخلائف 
متابعة  مثل  اأ�شياء  يف  يتج�شد  متابعة هنا  مثل  اأ�شياء  يف  يتج�شد  هنا 
اخلوف  البدلت،  وترقب  اخلوف راتبه،  البدلت،  وترقب  راتبه، 
ووظيفته...  من�شبه،  فقدان  ووظيفته... على  من�شبه،  فقدان  على 

الخ الخ 
كل هذه الأمور تبعد املعلم، واملعلمة كل هذه الأمور تبعد املعلم، واملعلمة 
التعليم،  يف  الأ�شا�شي  هدفهم  التعليم، عن  يف  الأ�شا�شي  هدفهم  عن 
واإ�شافة  الطالب،  عقلية  رفع  واإ�شافة وهو  الطالب،  عقلية  رفع  وهو 
ل  املادي  واملعلم  له،  جديد  ل �شيء  املادي  واملعلم  له،  جديد  �شيء 
للعملية  ول  �شيء،  للطالب  للعملية ي�شيف  ول  �شيء،  للطالب  ي�شيف 
يت�شرف  باخت�شار  فهو  يت�شرف التعليمية،  باخت�شار  فهو  التعليمية، 
بناء على الفل�شفة املادية التي ترى بناء على الفل�شفة املادية التي ترى 
اأن املادة هي الأ�شا�س، واأن العقل، اأن املادة هي الأ�شا�س، واأن العقل، 

اأو الأفكار هما التابع. اأو الأفكار هما التابع. 
قد  الفل�شفية  املدار�س  قد وكانت  الفل�شفية  املدار�س  وكانت 
املاديني،  بني  اختالف  على  املاديني، وقفت  بني  اختالف  على  وقفت 
اإىل  الوجود  م�شنفة  اإىل واملثاليني  الوجود  م�شنفة  واملثاليني 
بالعملية  ارتباطها  راأيت  بالعملية فل�شفتني،  ارتباطها  راأيت  فل�شفتني، 
التعليمية كثريا هما فل�شفة مادية، التعليمية كثريا هما فل�شفة مادية، 
وفل�شفة  م�شبقا،  ذكرتها  وفل�شفة والتي  م�شبقا،  ذكرتها  والتي 
الأ�شا�س  هو  العقل  اأن  ترى  الأ�شا�س مثالية  هو  العقل  اأن  ترى  مثالية 

واملادة تابعة له. واملادة تابعة له. 

بوعيك  لتقفز  �شرورة  بوعيك فهناك  لتقفز  �شرورة  فهناك 
خارج  اإىل  اأ�شتاذة  اأو  خارج كاأ�شتاذ  اإىل  اأ�شتاذة  اأو  كاأ�شتاذ 
الفل�شفة  بتبني  اخلوف  الفل�شفة نظام  بتبني  اخلوف  نظام 
اإىل  لتنتقل من معلم مادي  اإىل الثانية  لتنتقل من معلم مادي  الثانية 
اأن عقل  بو�شوح  اأن عقل معلم مثايل وترى  بو�شوح  معلم مثايل وترى 
واأن  الأ�شا�س  هو  والطالبة  واأن الطالب  الأ�شا�س  هو  والطالبة  الطالب 

الراتب ومكانتك الوظيفية ثانيا. الراتب ومكانتك الوظيفية ثانيا. 

نحن اآلن في زمن التقنيات 
تعتمد  والتي  السريعة، 
على الصور، والفيديوهات، 
الذي  الجيل  من  والطالبات 
يناسبهم طريقة  يُعد  لم 
فما  التقليدية،  التعليم 
رأيك في ذلك ؟ وهل سبق 
باستخدام  قمتِ  أن  لك 
تقنيات العرض اإللكترونية 
ووجدتِ  المحاضرات  في 
تفاعل أكبر من قِبلهم ؟ 

نعم اأدعم وبقوة التعليم الذكي؛ لأنه نعم اأدعم وبقوة التعليم الذكي؛ لأنه 
يجعل التعلم اأ�شرع واأجنح فالتعليم يجعل التعلم اأ�شرع واأجنح فالتعليم 
بالكلمات،  بل  بالكلمات فقط  بالكلمات، لي�س  بل  بالكلمات فقط  لي�س 
وال�شور معا، ودائًما اأ�شعى اأن تكن وال�شور معا، ودائًما اأ�شعى اأن تكن 
ومب�شاعر  مفتوحة  ومب�شاعر حما�شراتي  مفتوحة  حما�شراتي 

واأرى  البع�س،  بع�شنا  بني  واأرى جيدة  البع�س،  بع�شنا  بني  جيدة 
ويجعلني  يبهرين،  تفاعل  ويجعلني منهن  يبهرين،  تفاعل  منهن 

فخورة بهن.. فخورة بهن.. 

في  صعوبة  حاليا  نواجه 
التعليم  إلـــى  الـــعـــودة 
جائحة  بسبب  الحضوري 
جعلت  ــي  ــت ال ــا  ــورونـ كـ
خيار  بعد  ــن  ع التعليم 
خيار  كان  ما  بعد  أساسي 
نتاج  ترين  فكيف  ثانوي، 
؟  التعليم  من  النوع  هذا 
عليك،  تأثيره  كان  وكيف 

وعلى مستوى طالباتك؟
اأن�شئ  احلايل  اجلامعات  اأن�شئ منوذج  احلايل  اجلامعات  منوذج 
عام عام 12001200م يعني قرابه م يعني قرابه ٨20٨20 �شنة،  �شنة، 
ونحن على نف�س النظام التعليمي، ونحن على نف�س النظام التعليمي، 
واأرى اأننا متاأخرين جدا يف حتويل واأرى اأننا متاأخرين جدا يف حتويل 
لأن  بها؛  والرتقاء  التعليم،  لأن بيئة  بها؛  والرتقاء  التعليم،  بيئة 
املدر�شة،  خارج  اأ�شبح  املدر�شة، التعليم  خارج  اأ�شبح  التعليم 
عن  داخلها،  من  اأكرب  عن واجلامعة  داخلها،  من  اأكرب  واجلامعة 
واجلامعات  النرتنت،  واجلامعات طريق  النرتنت،  طريق 
والأكادمييات،  والأكادمييات، الإلكرتونية،  الإلكرتونية، 

والدورات عن بعد، وغريها. والدورات عن بعد، وغريها. 
لدور  تهمي�شنا  يعني  ل  لدور وهذا  تهمي�شنا  يعني  ل  وهذا 
يف   الأ�شا�شي  واملدر�شة  يف  اجلامعة،  الأ�شا�شي  واملدر�شة  اجلامعة، 
بالتح�شن  والطالبة  الطالب  بالتح�شن التزام  والطالبة  الطالب  التزام 
لعل  لكن  بالتعلم،  لعل وال�شتمرار  لكن  بالتعلم،  وال�شتمرار 
بع�س  تغري  �شبب يف  بع�س اجلائحة هذه  تغري  �شبب يف  اجلائحة هذه 

اأمناط التدري�س املعتادة.  اأمناط التدري�س املعتادة.  

لطالباتي  اأ�شاف  بعد  عن  لطالباتي التعليم  اأ�شاف  بعد  عن  التعليم 
ومن  واملعرفة،  املتعة،  من  ومن كثري  واملعرفة،  املتعة،  من  كثري 
كاأ�شتاذة  اأنا  اأفقدين  اآخر  كاأ�شتاذة جانب  اأنا  اأفقدين  اآخر  جانب 
مل�شتوى  ال�شليم  التقييم  مل�شتوى م�شداقية  ال�شليم  التقييم  م�شداقية 
جميع  اأ�شبحت  وقت  يف  جميع الطالبة،  اأ�شبحت  وقت  يف  الطالبة، 
اأثناء  يديها  بني  متوفرة  اأثناء امل�شادر  يديها  بني  متوفرة  امل�شادر 

الختبار. الختبار. 

التعليم  بطرق  ــك   رأي ما 
في  المعتمدة  والتدريب 
بالجامعات  اإلعالم  أقسام 
ــل هي  الــســعــوديــة؟ وه
يتناسب  إلى تطوير  بحاجة 
مع تطور وسائل اإلعالم؟  

ل تزال اأق�شام الإعالم باجلامعات ل تزال اأق�شام الإعالم باجلامعات 

املناهج  يف  التطوير  اإىل  املناهج بحاجة  يف  التطوير  اإىل  بحاجة 
بالتقنيات  وربطها  بالتقنيات الدرا�شية،  وربطها  الدرا�شية، 
وامليدان  التدريب  وجعل  وامليدان اجلديدة،  التدريب  وجعل  اجلديدة، 
عليها  يقوم  اأ�شا�شية  عليها ركيزة  يقوم  اأ�شا�شية  ركيزة 
خريج  ي�شبح  حتى  خريج التخ�ش�س،  ي�شبح  حتى  التخ�ش�س، 
امليدان  �شوت  هو  التخ�ش�س  امليدان هذا  �شوت  هو  التخ�ش�س  هذا 

بكامريته اأو قلمه. بكامريته اأو قلمه. 

ــي الــخــتــام مــاهــي   فـ
المستقبلية،  ــك  ــداف أه
التعليم،  مجال  في  سواًء 
أو مجال العمل اإلعالمي؟

بالإجابة  م�شتمتعة  جدا  بالإجابة كنت  م�شتمتعة  جدا  كنت 
لأهدايف  وبالن�شبة  اأ�شئلتِك،  لأهدايف على  وبالن�شبة  اأ�شئلتِك،  على 
التعليم  جمال  يف  هدف  التعليم هناك  جمال  يف  هدف  هناك 
التعليمي  الوعي  ثقافة  ن�شر  التعليمي وهو  الوعي  ثقافة  ن�شر  وهو 
واإي�شالهم  لالأع�شاء،  واإي�شالهم بالن�شبة  لالأع�شاء،  بالن�شبة 
بدل  التعليم،  يف  ممتعة  بدل ملرحلة  التعليم،  يف  ممتعة  ملرحلة 
هدف  ولدي  روتينية،  كونها  هدف من  ولدي  روتينية،  كونها  من 
وهو خلق  الإعالم  وهو خلق اآخر يف جمال  الإعالم  اآخر يف جمال 
�شلة بني خمرجات اجلامعة من �شلة بني خمرجات اجلامعة من 
الإعالم  ووزارة  وطالبات  الإعالم طالب  ووزارة  وطالبات  طالب 

ال�شعودي.ال�شعودي.
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الماء 
مصدر للحياة وثروة وطنية لنا وألحفادنا..

فلنستخدمه بحكمة ودون إهدار



1 شعبان 1442 - 14 مارس 2021 األحد أساتذة

الدكتور هاني الشقيفي:
بدراسة  واالهتمام  الثقافة  وسعة  والمثابرة  الصبر  القانوني  على 

اللغة العربية 
إبراهيم الزين 

ال�شقيفي  الدكتور هاين ح�شن  ال�شقيفي قال  الدكتور هاين ح�شن  قال 
الأ�شتاذ امل�شاعد بق�شم القانون يف الأ�شتاذ امل�شاعد بق�شم القانون يف 
وم�شت�شار  باجلامعة  الأعمال  وم�شت�شار كلية  باجلامعة  الأعمال  كلية 
وكيل اجلامعة لالأعمال والقت�شاد وكيل اجلامعة لالأعمال والقت�شاد 
ال�شب  هو  القانون  اإن  ال�شب املعريف،  هو  القانون  اإن  املعريف، 
عامة،  املجتمعات  ل�شتقرار  عامة، الأول  املجتمعات  ل�شتقرار  الأول 
العربية،  املجتمعات  العربية، وخا�شة  املجتمعات  وخا�شة 
جناحي  هما  والقت�شاد  جناحي والقانون  هما  والقت�شاد  والقانون 
رقي اأي دولة حول العامل، جاء ذلك رقي اأي دولة حول العامل، جاء ذلك 
يف احلوار الذي اأجرته معه اآفاق.   يف احلوار الذي اأجرته معه اآفاق.   

الــدكــتــور هاني  مــن هــو 
الشقيفي؟  

ربه  عبد  ح�شن  هاين  ربه الدكتور  عبد  ح�شن  هاين  الدكتور 
م�شر  جمهورية  من  م�شر ال�شقيفي   جمهورية  من  ال�شقيفي  
باملدر�شة  التحقت  باملدر�شة العربية،  التحقت  العربية، 
�شري  اأبو  قرية  يف  �شري البتدائية  اأبو  قرية  يف  البتدائية 
مركز  تتبع  والتي  مركز م،  تتبع  والتي  19٨019٨0م،  عام عام 
ومن  اجليزة،  حمافظة  ومن البدر�شني  اجليزة،  حمافظة  البدر�شني 
املدر�شة  املدر�شة    19٨619٨6 عام  دخلت  عام ثم  دخلت  ثم 
 - واأحرزت   بالقرية،  - الإعدادية  واأحرزت   بالقرية،  الإعدادية 
بف�شل اهلل - جمموع كبري، ثم  اإيل بف�شل اهلل - جمموع كبري، ثم  اإيل 
البدر�شني  العامة مبدر�شة  البدر�شني الثانوية  العامة مبدر�شة  الثانوية 
املركز، وكانت يف  املركز، وكانت يف الثانوية يف ذات  الثانوية يف ذات 
يقل   طالب   تقبل   ل  احلني  يقل  ذلك  طالب   تقبل   ل  احلني  ذلك 
درجة  درجة    1٨01٨0 عن  درجاته  عن جمموع  درجاته  جمموع 
من  اأعلى  كنت  اهلل  وبف�شل  من ،  اأعلى  كنت  اهلل  وبف�شل   ،
الثانوية،   وبعد  بكثري،   احلد  الثانوية،  هذا  وبعد  بكثري،   احلد  هذا 
19931993م،  م،   �شنة  احلقوق  كلية  �شنة دخلت  احلقوق  كلية  دخلت 
199٧199٧م،  م،   عام  فيها  عام وتخرجت  فيها  وتخرجت 
الفرتة  الفرتة يف  يف  املحاماة  مبهنة  املحاماةفعملت  مبهنة  فعملت 
ولكن  ولكن م،  20012001م،  اإىل  اإىل م  19991999م  من من 
مازالت  والتعلم،  العلم  يف  مازالت رغبتي  والتعلم،  العلم  يف  رغبتي 
درا�شاتي  اإكمال  فوا�شلت   ، درا�شاتي متقدة  اإكمال  فوا�شلت   ، متقدة 
املاج�شتري  على  فح�شلت  املاج�شتري العليا،  على  فح�شلت  العليا، 
الدولية  وال�شتثمارات  التجارة  الدولية يف  وال�شتثمارات  التجارة  يف 
، ثم عملت يف املكتب الفني لوكيل ، ثم عملت يف املكتب الفني لوكيل 
م�شلحة  رئي�س  املالية  وزارة  م�شلحة اأول  رئي�س  املالية  وزارة  اأول 
كم�شت�شار  امل�شرية؛   كم�شت�شار ال�شرائب  امل�شرية؛   ال�شرائب 
قانوين، ثم اجتهدت حتى ح�شلت قانوين، ثم اجتهدت حتى ح�شلت 
كلية  من  الدكتوراه  درجة  كلية على  من  الدكتوراه  درجة  على 
عام  القاهرة  جامعة  عام احلقوق  القاهرة  جامعة  احلقوق 
20122012م  تخ�ش�س القانون - ق�شم م  تخ�ش�س القانون - ق�شم 
القانون التجاري - بتقدير ممتاز،  القانون التجاري - بتقدير ممتاز،  
املخالفة  )اأثر  مو�شوعها  املخالفة كان  )اأثر  مو�شوعها  كان 
الدويل  البيع  عقد  على  الدويل اجلوهرية  البيع  عقد  على  اجلوهرية 
فيينا  لتفاقية  وفقًا  فيينا للب�شائع  لتفاقية  وفقًا  للب�شائع 
الر�شالة   على  واأ�شرف   الر�شالة  م(   على  واأ�شرف   19٨019٨0م(  
)الربوفي�شور  الجيال  )الربوفي�شور اأ�شتاذ  الجيال  اأ�شتاذ 
عميد  ال�شرقاوي(  �شمري  عميد حممود  ال�شرقاوي(  �شمري  حممود 
واأو�شت  الأ�شبق،  احلقوق  واأو�شت كلية  الأ�شبق،  احلقوق  كلية 
جلنة املناق�شة بتبادل الر�شالة على جلنة املناق�شة بتبادل الر�شالة على 
وهلل   - بالعامل  اجلامعات  وهلل م�شتوى   - بالعامل  اجلامعات  م�شتوى 
حلوان  بجامعة  وعملت    - حلوان احلمد  بجامعة  وعملت    - احلمد 
يف الفرتة من يف الفرتة من 20122012م اإيل م اإيل 201٤201٤م،  م،  
ثم التحقت بجامعة امللك خالد يف ثم التحقت بجامعة امللك خالد يف 

�شنة �شنة 201٤201٤م. م. 

القانون   لدراسة  اختيارك 
رغبة أم صدفة؟  

عن  القانون  تخ�ش�س  عن اخرتت  القانون  تخ�ش�س  اخرتت 
كنت  �شغري  فمنذ  وحب،  كنت رغبة  �شغري  فمنذ  وحب،  رغبة 
واأمتنى  وكنت  بالقانون،   واأمتنى �شغوف  وكنت  بالقانون،   �شغوف 
كلية  ف�شلت  ولذلك  اأتعلمه،  كلية اأن  ف�شلت  ولذلك  اأتعلمه،  اأن 
على  ح�شلت  اأين  رغم  على احلقوق،  ح�شلت  اأين  رغم  احلقوق، 
الن�شبة  اأعلى من  الن�شبة %، وهي  اأعلى من  ن�شبة ن�شبة ٧6٧6%، وهي 
بكلية  للقبول  حمددة  كانت  بكلية التي  للقبول  حمددة  كانت  التي 
الأ�شا�شي  فال�شبب  الأ�شا�شي %،  فال�شبب   ،%6060 احلقوق احلقوق 
القانون  واختيار  للكلية،  القانون لدخويل  واختيار  للكلية،  لدخويل 

هو احلب والرغبة.  هو احلب والرغبة.  

القانون  أهمية  ما  برأيك 
في الحياة العامة ؟  

لتنظيم  اأ�شله   يف  القانون  لتنظيم و�شع  اأ�شله   يف  القانون  و�شع 
عالقة  تنظيم  اأي  عالقة املجتمعات،  تنظيم  اأي  املجتمعات، 
بني  فيما  املجتمع  يف  بني الأفراد  فيما  املجتمع  يف  الأفراد 
وبني  بينهم  اأو  البع�س،  وبني بع�شهم  بينهم  اأو  البع�س،  بع�شهم 
العام(  )القانون  حيث  العام( الدولة،  )القانون  حيث  الدولة، 
حيثياته  ولكل  اخلا�س،  حيثياته والقانون  ولكل  اخلا�س،  والقانون 
يف  القانون  فاأهمية  ينظمها،  يف التي  القانون  فاأهمية  ينظمها،  التي 
تنظيم عالقة احلقوق  بني الأفراد، تنظيم عالقة احلقوق  بني الأفراد، 
ال�شعيف،  القوي حق  ياأكل  ل  ال�شعيف، حتى  القوي حق  ياأكل  ل  حتى 
واأنه  الدولة،  هيبة  لفر�س  واأنه اإ�شافًة  الدولة،  هيبة  لفر�س  اإ�شافًة 
وهناك  القانون،  فوق  �شخ�س  وهناك ل  القانون،  فوق  �شخ�س  ل 
والقت�شاد   القانون  مهمة،  والقت�شاد  قاعدة  القانون  مهمة،  قاعدة 
العامل  يف  دولة  اأي  رقي  العامل جناحا  يف  دولة  اأي  رقي  جناحا 
العربية  اململكة  اأحيي  العربية ولذلك  اململكة  اأحيي  ولذلك 
هذه  هذه م،  20302030م،  روؤية  على  روؤية ال�شعودية  على  ال�شعودية 
اململكة  ت�شعى  التي  الواعدة  اململكة الروؤية  ت�شعى  التي  الواعدة  الروؤية 
وعزمية،  قوة  بكل  حتقيقها،  وعزمية، يف  قوة  بكل  حتقيقها،  يف 
الأمري  العهد  ويل  �شمو  الأمري فراأينا  العهد  ويل  �شمو  فراأينا 
حممد بن �شلمان وهو اآخذ بجناحي حممد بن �شلمان وهو اآخذ بجناحي 
م�شاف  اىل  بها  للو�شول  م�شاف الدولة،  اىل  بها  للو�شول  الدولة، 
الدول املتقدمة على م�شتوى العامل الدول املتقدمة على م�شتوى العامل 
نرجو من  فاإننا  املجالت،  �شتى  نرجو من يف  فاإننا  املجالت،  �شتى  يف 
على  الروؤية  هذه  تتحقق  اأن  على اهلل  الروؤية  هذه  تتحقق  اأن  اهلل 
اأر�س الواقع يف ال�شنوات القادمة.  اأر�س الواقع يف ال�شنوات القادمة.  

تأثير  ــرى  ت ــدى  م اي  ــى  ال
مجتمعاتنا  في  القانون 

العربية؟  
على  يوؤثر  القانون  فاإن  على بالطبع  يوؤثر  القانون  فاإن  بالطبع 
كبري،  وب�شكل  العربية  كبري، املجتمعات  وب�شكل  العربية  املجتمعات 
القانون  بدون  ذلك؟  يكون  القانون وكيف  بدون  ذلك؟  يكون  وكيف 
فو�شوي،  املجتمع  هذا  فو�شوي، �شي�شبح  املجتمع  هذا  �شي�شبح 
الدولة  كانت  كلما  اأنه  الدولة فبالتاأكيد  كانت  كلما  اأنه  فبالتاأكيد 
ارتقت  القوانني،  لتطبيق  ارتقت حازمة  القوانني،  لتطبيق  حازمة 
واأ�شبح جمتمعها منتظمًا، وللدولة واأ�شبح جمتمعها منتظمًا، وللدولة 
هيبتها وقب�شتها، فبف�شل اهلل نحن هيبتها وقب�شتها، فبف�شل اهلل نحن 
باأمن  ترى  كما  اململكة،  يف  باأمن نعي�س  ترى  كما  اململكة،  يف  نعي�س 
ورخاء،  وا�شتقرار  وراحة  ورخاء، واأمان،  وا�شتقرار  وراحة  واأمان، 
وهذا نتيجة تنفيذ القوانني، ب�شكل وهذا نتيجة تنفيذ القوانني، ب�شكل 
ومن  اململكة،  اأر�س  على  ومن �شارم  اململكة،  اأر�س  على  �شارم 
ب�شط الأمثلة اأنه ل ي�شتطيع �شخ�س ب�شط الأمثلة اأنه ل ي�شتطيع �شخ�س 
احلمراء،  املرور  اإ�شارة  يقطع  احلمراء، اأن  املرور  اإ�شارة  يقطع  اأن 
العقوبة فورًا  العقوبة فورًا ومن فعل نفذت عليه  ومن فعل نفذت عليه 
، فهذا بف�شل اهلل اوًل،  ثم بف�شل ، فهذا بف�شل اهلل اوًل،  ثم بف�شل 
القائمني على هذه البالد املباركة ، القائمني على هذه البالد املباركة ، 
ففي النهاية ترى اأهمية القانون يف ففي النهاية ترى اأهمية القانون يف 
تنظيم  يف  اأثره  ولهذا  تنظيم جمتمعاتنا،  يف  اأثره  ولهذا  جمتمعاتنا، 
الأمن  اأ�شباب  من  و�شبب  الأمن حياتنا،  اأ�شباب  من  و�شبب  حياتنا، 

والأمان يف بالدنا .   والأمان يف بالدنا .   
في  تجربتك  عــن  حدثنا 

الدكتور هاني الشقيفي
بكلية  القانون  ق�شم  يف  م�شاعد  اأ�شتاذ    

الأعمال يف جامعة امللك خالد.  
القاهرة  جامعة  من  احلقوق  لي�شان�س   -

199٧م .  
قانون  يف  العليا  الدرا�شات  دبلوم   -
كلية  من  الدولية  وال�شتثمارات  التجارة 

احلقوق جامعة القاهرة عام 2000م.  
القانون  يف  العليا  الدرا�شات  دبلوم   -
اخلا�س من كلية احلقوق جامعة القاهرة 

عام 2001م .  
جامعة  احلقوق  كلية  من  -الدكتوراه 

القاهرة عام 2012م .  
لالأعمال  اجلامعة  وكيل  م�شت�شار   -

والقت�شاد املعريف   
ا�شتفيد منها يف كثري  - عدة موؤلفات وبحوث 

من دول العامل. 

الملك  بجامعة  العمل  
خالد؟  

اأعرق  من  خالد  امللك  جامعة  اأعرق اإن  من  خالد  امللك  جامعة  اإن 
كوادر  بها  باململكة،  كوادر اجلامعات  بها  باململكة،  اجلامعات 
مواقعهم،  مبختلف  مواقعهم، مميزة  مبختلف  مميزة 
اأن  الكوادر  هذه  اأن ا�شتطاعت  الكوادر  هذه  ا�شتطاعت 
بكل  البع�س،  بع�شها  مع  بكل تتكاتف  البع�س،  بع�شها  مع  تتكاتف 
للرقي  وحما�س،  واجتهاد  للرقي جد  وحما�س،  واجتهاد  جد 
الأ�شعدة،  خمتلف  يف  الأ�شعدة، باجلامعة  خمتلف  يف  باجلامعة 
اجلامعات  اأف�شل  من   اجلامعات لت�شبح  اأف�شل  من   لت�شبح 
من  وخا�شة  العامل،  م�شتوى  من على  وخا�شة  العامل،  م�شتوى  على 
ت�شبح  اأن  الأمر؛  ولة  ت�شبح اأهداف  اأن  الأمر؛  ولة  اأهداف 
�شمن  من  خالد  امللك  �شمن جامعة  من  خالد  امللك  جامعة 
العامل،  حول  جامعة  العامل،   حول  جامعة   200200 اأف�شل اأف�شل 

ومنذ قدومي عام ومنذ قدومي عام 201٤201٤م، اأعمل  م، اأعمل  
الأعمال،  بكلية  القانون  الأعمال، بق�شم  بكلية  القانون  بق�شم 
على  ا�شمه  وله  ثقله،  له  على الذي  ا�شمه  وله  ثقله،  له  الذي 
م�شتوى اململكة ، و لقد حظيت  اأن م�شتوى اململكة ، و لقد حظيت  اأن 
اجلامعة  لوكيل  م�شت�شارًا  اجلامعة اأ�شبح  لوكيل  م�شت�شارًا  اأ�شبح 
املعريف،  والقت�شاد  املعريف، لالأعمال  والقت�شاد  لالأعمال 
اللطيف  عبد  الدكتور  اللطيف �شعادة  عبد  الدكتور  �شعادة 
وحتى  وحتى م  20192019م  من  من احلديثي   احلديثي  
امللك  جامعة  اأثرت  فقد  امللك الن،  جامعة  اأثرت  فقد  الن، 
تاأثريًا  �شخ�شيتي  على  تاأثريًا خالد  �شخ�شيتي  على  خالد 
وا�شتفدت  حقيقيًا،  وا�شتفدت اإيجابيًا  حقيقيًا،  اإيجابيًا 
من  وعميق  كبري  ب�شكل  من منها  وعميق  كبري  ب�شكل  منها 
اىل  اإ�شافة  الأكادميية،  اىل الناحية  اإ�شافة  الأكادميية،  الناحية 
واملعارف  باخلربات  واملعارف ال�شتزادة  باخلربات  ال�شتزادة 
يف  اأعمايل  �شمن  فمن  يف املهمة،  اأعمايل  �شمن  فمن  املهمة، 
اجلامعة، اأين و�شعت عدة لوائح اجلامعة، اأين و�شعت عدة لوائح 
لوكالة  ومالية  وتنظيمية  لوكالة قانونية  ومالية  وتنظيمية  قانونية 
املعريف،  والقت�شاد  املعريف، الأعمال  والقت�شاد  الأعمال 
وريادة  واإبداع  موهبة  وريادة وملركز  واإبداع  موهبة  وملركز 
الأكادميي  عملي  ومع  الأكادميي الأعمال،  عملي  ومع  الأعمال، 
بالق�شم كنت اأمني لق�شم القانون بالق�شم كنت اأمني لق�شم القانون 
20202020م، م،  حتى  حتى م  20152015م  من من 
فجامعة امللك خالد فعاًل هي من فجامعة امللك خالد فعاًل هي من 
قلبي،  على  العزيزة  قلبي، اجلامعات  على  العزيزة  اجلامعات 
الدكتور  على  الف�شل  لها  الدكتور والتي  على  الف�شل  لها  والتي 

هاين . هاين .  

في  جــهــودك  عــن  حدثنا 
التأليف والبحث العلمي؟  

الأول  اأ�شا�شيان،  موؤلفان  الأول لدي  اأ�شا�شيان،  موؤلفان  لدي 
اجلوهرية  املخالفة  )اأثر  اجلوهرية بعنوان  املخالفة  )اأثر  بعنوان 
للب�شائع  الدويل  البيع  عقد  للب�شائع على  الدويل  البيع  عقد  على 
19٨019٨0م(، م(،  فيينا  لتفاقية  فيينا وفقًا  لتفاقية  وفقًا 
بالن�شبة  املوؤلفات  اأهم  من  بالن�شبة وهي  املوؤلفات  اأهم  من  وهي 
يل ، و متوفر يف الإنرتنت ملن اأراد يل ، و متوفر يف الإنرتنت ملن اأراد 
قيمة  ر�شالة  يحمل  عليه،  قيمة الطالع  ر�شالة  يحمل  عليه،  الطالع 
ومهمة جدًا، عملت عليها يف فرتة ومهمة جدًا، عملت عليها يف فرتة 

زمنية طويلة. زمنية طويلة. 
التحكيم  عن  الثاين  التحكيم اأما  عن  الثاين  اأما 
مبجملة  يتكلم  الدويل،  مبجملة التجاري  يتكلم  الدويل،  التجاري 
وب�شببه  اململكة،  يف  التحكيم  وب�شببه عن  اململكة،  يف  التحكيم  عن 
اجلامعة  يف  دورات  عدة  اجلامعة اجريت  يف  دورات  عدة  اجريت 
 ، اأي�شًا  املوؤلفات  ومن  ، وخارجها،  اأي�شًا  املوؤلفات  ومن  وخارجها، 
هناك موؤلف عن حماية امل�شتهلك هناك موؤلف عن حماية امل�شتهلك 
يف  ال�شتهالكية  يف واجلمعيات  ال�شتهالكية  واجلمعيات 
مقارنه،  بها  وعملت  مقارنه، اململكة،  بها  وعملت  اململكة، 
حقوقه  للم�شتهلك  حقوقه للتعريف  للم�شتهلك  للتعريف 
ا�شرتى  اإذا  فمثاًل  ا�شرتى والتزاماته،  اإذا  فمثاًل  والتزاماته، 
امل�شتهلك ب�شائع، وراأي  اأنها غري امل�شتهلك ب�شائع، وراأي  اأنها غري 
مطابقة لل�شروط واملعايري، اأو بها مطابقة لل�شروط واملعايري، اأو بها 
عيوب فنية، فمن حقه اإرجاعها، عيوب فنية، فمن حقه اإرجاعها، 
بالطريقة النظامية، التي ت�شاعده بالطريقة النظامية، التي ت�شاعده 
عليها جمعيات حماية امل�شتهلك، عليها جمعيات حماية امل�شتهلك، 
رهن  حول  بحثًا   عملت   رهن كما  حول  بحثًا   عملت   كما 
امل�شتودعات،  يف  الإيداع  امل�شتودعات، �شك  يف  الإيداع  �شك 
الدولية،   املجالت  احدى  الدولية،  ن�شر يف  املجالت  احدى  ن�شر يف 
وتكلمت عن كيف ميكن للتاجر اأن وتكلمت عن كيف ميكن للتاجر اأن 
يرهن ب�شاعته ، لأنه قد ي�شتورد يرهن ب�شاعته ، لأنه قد ي�شتورد 
، وي�شعها يف  ، وي�شعها يف ب�شائع من اخلارج  ب�شائع من اخلارج 
على  وبناء  العامة،  على امل�شتودعات  وبناء  العامة،  امل�شتودعات 
قر�شًا  ياأخذ  اأن  ميكن  قر�شًا ذلك؛   ياأخذ  اأن  ميكن  ذلك؛  
من البنك،  مقابل الب�شائع هذه من البنك،  مقابل الب�شائع هذه 
اليداع،  �شك  رهن  طريق  اليداع، عن  �شك  رهن  طريق  عن 
ائتمانه  ائتمانه وبذلك ي�شتطيع ان يقوي  وبذلك ي�شتطيع ان يقوي 

التجاري.   التجاري.   

التي  النصيحة  مــاهــي 
القانون  لطالب  تقدمها  
أو  خالد  الملك  بجامعة 

غيرها من الجامعات؟  
الذين  لل�شباب  اأوجهها  الذين ن�شيحتي  لل�شباب  اأوجهها  ن�شيحتي 
العمر،  مقتبل  يف  مازالوا  العمر، هم  مقتبل  يف  مازالوا  هم 
القانون  درا�شة  يف  القانون ويرغبون  درا�شة  يف  ويرغبون 
بال�شرب  فعليهم   له،  بال�شرب ويطمحون  فعليهم   له،  ويطمحون 
احل�شول  يف  والجتهاد  احل�شول واجللد،  يف  والجتهاد  واجللد، 

والرغبة  بها،  والعمل  املعلومة  والرغبة على  بها،  والعمل  املعلومة  على 
واأكرث  بتمعن  القراءة   واأكرث وال�شغف يف  بتمعن  القراءة   وال�شغف يف 
اأكرث  ي�شمعوا  اأن  عليهم  اأكرث عمقًا،  ي�شمعوا  اأن  عليهم  عمقًا، 
الزمن  من  لفرتة  يتكلمون  الزمن مما  من  لفرتة  يتكلمون  مما 
وجهة  من  �شنوات  وجهة   من  �شنوات   1010 عن  تقل  عن ل  تقل  ل 
مرحلة  اىل  ي�شلون  حتى  مرحلة نظري،  اىل  ي�شلون  حتى  نظري، 
عليهم  يجب  ثم  القانوين،  عليهم الثقل  يجب  ثم  القانوين،  الثقل 
العربية  اللغة  اأحكام  يدر�شوا  العربية اأن  اللغة  اأحكام  يدر�شوا  اأن 
درا�شة جيدة، فمن املعيب اأن يكتب درا�شة جيدة، فمن املعيب اأن يكتب 
الكثري  وفيها  مذكرة،  الكثري القانوين   وفيها  مذكرة،  القانوين  
من الأخطاء الإمالئية، من املعيب من الأخطاء الإمالئية، من املعيب 
الق�شاء،  اأمام  يرتافع  اأنه  الق�شاء، اأي�شًا  اأمام  يرتافع  اأنه  اأي�شًا 
، وغري  ، وغري وينطق بجملة غري حمكمة  وينطق بجملة غري حمكمة 
لغويًا،  �شحيحة  غري  بل  لغويًا، مرتبة،  �شحيحة  غري  بل  مرتبة، 
واأن  اللغة،  على  مبني  واأن فالقانون  اللغة،  على  مبني  فالقانون 
مثقفًا  جلدًا  �شغوفًا  القانوين  مثقفًا يكون  جلدًا  �شغوفًا  القانوين  يكون 
ومتعلمًا، واأن يكون مدركًا للقوانني ومتعلمًا، واأن يكون مدركًا للقوانني 
والأنظمة ب�شكل جيد، ومطلع عليها والأنظمة ب�شكل جيد، ومطلع عليها 
؛لأنها تتغري من فرتة لفرتة، اأخريًا ؛لأنها تتغري من فرتة لفرتة، اأخريًا 
يجب على رجل القانون اأن يدركوا يجب على رجل القانون اأن يدركوا 
انه  ملح البلد يف اأي دولة، ولذا من انه  ملح البلد يف اأي دولة، ولذا من 

ي�شلح امللح ، اإذا امللح ف�شد..ي�شلح امللح ، اإذا امللح ف�شد..  

كلمة اخيرة؟ 
اأن  اهلل  اأ�شاأل  الأخرية؛  اأن كلمتي  اهلل  اأ�شاأل  الأخرية؛  كلمتي 
ال�شريفني،  احلرمني  بالد  ال�شريفني، يحفظ   احلرمني  بالد  يحفظ  
احلرمني  خادم  يحفظ   احلرمني واأن  خادم  يحفظ   واأن 
عبد  بن  �شلمان  امللك  عبد ال�شريفني  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 
 - اهلل  رعاه   - �شعود  اآل  - العزيز  اهلل  رعاه   - �شعود  اآل  العزيز 
حممد  الأمري  الأمني  عهده  حممد وويل  الأمري  الأمني  عهده  وويل 
بن �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود بن �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود 
من كل �شوء، واأن يدمي على اململكة من كل �شوء، واأن يدمي على اململكة 
والزدهار  والرخاء  والأمان  والزدهار الأمن  والرخاء  والأمان  الأمن 
مرفوعًة،  اململكة  راية  يجعل  واأن  مرفوعًة، ،  اململكة  راية  يجعل  واأن   ،
اأبدًا اىل عنان ال�شماء، واأن يحفظ اأبدًا اىل عنان ال�شماء، واأن يحفظ 
يبعد  واأن  وامل�شلمني،  العرب  يبعد بالد  واأن  وامل�شلمني،  العرب  بالد 

عنهم كل مكروه .  عنهم كل مكروه .  
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األستاذة حنان األحمري:
هناك وعي بأهمية العالج النفسي لدى الطالب والطالبات 

روان آل زندان

لتحقيق  قتال  بدون  لتحقيق )احلياة  قتال  بدون  )احلياة 
ما  هذا  لها(  قيمة  ل  ما اأحالمنا  هذا  لها(  قيمة  ل  اأحالمنا 
قالته ع�شو هيئة التدري�س بق�شم قالته ع�شو هيئة التدري�س بق�شم 
حنان  الأ�شتاذة  النف�س  حنان علم  الأ�شتاذة  النف�س  علم 
�شغوفة  كانت  والتي  �شغوفة الأحمري،  كانت  والتي  الأحمري، 
منذ �شغرها مبجال علم النف�س، منذ �شغرها مبجال علم النف�س، 
وكانت تطور ذاتها يف هذا املجال وكانت تطور ذاتها يف هذا املجال 
ثم  النف�س،  علم  كتب  ثم بقراءة  النف�س،  علم  كتب  بقراءة 
اجلامعية  باملرحلة  اجلامعية ا�شتطاعت  باملرحلة  ا�شتطاعت 
يف  النف�س  علم  بق�شم  تلتحق  يف اأن  النف�س  علم  بق�شم  تلتحق  اأن 
ت�شعى  كما  �شعود،  امللك  ت�شعى جامعة  كما  �شعود،  امللك  جامعة 

للح�شول على درجة الدكتوراه.للح�شول على درجة الدكتوراه.

التطوع والدورات
على  تعلمت  اأنها  على وك�شفت  تعلمت  اأنها  وك�شفت 
الدكاترة  من  العديد  الدكاترة اأيدي  من  العديد  اأيدي 
ومن  املتميزين،  ومن واملتخ�ش�شني  املتميزين،  واملتخ�ش�شني 
ثم ح�شلت على درجة املاج�شتري ثم ح�شلت على درجة املاج�شتري 
يف جامعة الإمام حممد بن �شعود يف جامعة الإمام حممد بن �شعود 
الإ�شالمية. وخالل هذه املرحلتني الإ�شالمية. وخالل هذه املرحلتني 
اأماكن،  التطوع يف عدة  اأماكن، مل ترتك  التطوع يف عدة  مل ترتك 

وقدمت العديد من الدورات.وقدمت العديد من الدورات.

م�شت�شفى  يف  تطوعت  وقالت:  م�شت�شفى   يف  تطوعت  وقالت:   
اجلامعي،  العزيز  عبد  اجلامعي، امللك  العزيز  عبد  امللك 

كان  الفرتة  تلك  كان وخالل  الفرتة  تلك  وخالل 
الطالب  من  مراجعني  الطالب هناك  من  مراجعني  هناك 
والطالبات، مما يدل على م�شتوى والطالبات، مما يدل على م�شتوى 
العالج  باأهمية  العاملي  العالج الوعي  باأهمية  العاملي  الوعي 

النف�شي(.النف�شي(.

اإلقبال على الدورات
اإقبال  عن  �شوؤالها  على  اإقبال وردا  عن  �شوؤالها  على  وردا 
التي  الدورات  على  التي الطالبات  الدورات  على  الطالبات 
تقدمها يف املجال النف�شي قالت: تقدمها يف املجال النف�شي قالت: 
قبل  ووعي جيد من  اإقبال  قبل هناك  ووعي جيد من  اإقبال  هناك 
الدورات  يف  خ�شو�شا  الدورات طالباتنا،  يف  خ�شو�شا  طالباتنا، 
اأو  جذابة،  عناوين  حتمل  اأو التي  جذابة،  عناوين  حتمل  التي 
على  م�شكالتهم  تالم�س  على التي  م�شكالتهم  تالم�س  التي 
دورات  اأو  ال�شخ�شي،  دورات امل�شتوى  اأو  ال�شخ�شي،  امل�شتوى 

تنمية الذات.تنمية الذات.

االستشارة النفسية
و  الطالب  تخوف  �شبب  و وعن  الطالب  تخوف  �شبب  وعن 
على  احل�شول  من  على الطالبات  احل�شول  من  الطالبات 
قالت:  النف�شية  قالت: ال�شت�شارة  النف�شية  ال�شت�شارة 
الو�شمة  من  يكون  الو�شمة اخلوف  من  يكون  اخلوف 
ال�شبب  تعترب  التي  ال�شبب النف�شية  تعترب  التي  النف�شية 
عن  المتناع  يف  عن الرئي�شي  المتناع  يف  الرئي�شي 
فقط  لي�س  النف�شية،   فقط ال�شت�شارة  لي�س  النف�شية،   ال�شت�شارة 
ب�شكل  بل  اجلامعة  م�شتوى  ب�شكل على  بل  اجلامعة  م�شتوى  على 
ومع ذلك جند هناك وعي  ومع ذلك جند هناك وعي عام،  عام، 

يف  وزيادة  ال�شابق  من  يف اأف�شل  وزيادة  ال�شابق  من  اأف�شل 
الإقبال لطلب ال�شت�شارة النف�شية الإقبال لطلب ال�شت�شارة النف�شية 

من املركز.من املركز.

طرق طلب االستشارة
اإىل  ت�شعى  اجلامعة  اأن  اإىل واأكدت  ت�شعى  اجلامعة  اأن  واأكدت 
توجيه الطالبات لطلب ال�شت�شارة توجيه الطالبات لطلب ال�شت�شارة 
بعدة  الأكادميية  اأو  بعدة النف�شية  الأكادميية  اأو  النف�شية 
املفتوحة  اللقاءات  منها:  املفتوحة طرق  اللقاءات  منها:  طرق 
حث  امل�شتجدات،  الطالبات  حث مع  امل�شتجدات،  الطالبات  مع 
اأع�شاء هيئة التدري�س على توعية اأع�شاء هيئة التدري�س على توعية 
الطالبات باأهمية الذهاب للمركز الطالبات باأهمية الذهاب للمركز 
الر�شادي عند مواجهة م�شكالت الر�شادي عند مواجهة م�شكالت 
تكون  قد  اأكادميية  اأو  تكون نف�شية  قد  اأكادميية  اأو  نف�شية 
موا�شلة  اإعاقتهم عن  وراء  موا�شلة �شبب  اإعاقتهم عن  وراء  �شبب 
م�شريتهم التعليمية ب�شكل �شحي، م�شريتهم التعليمية ب�شكل �شحي، 
من  وغريها  التعريفية  من واللوحات  وغريها  التعريفية  واللوحات 

الأ�شاليب الفعالة.الأ�شاليب الفعالة.

رقم  هناك  كان  اإذا  ما  رقم وعن  هناك  كان  اإذا  ما  وعن 
بجامعة  النف�شية  بجامعة لال�شت�شارات  النف�شية  لال�شت�شارات 
امللك خالد، ك�شفت اأنه من خالل امللك خالد، ك�شفت اأنه من خالل 
النف�شي  الإر�شاد  النف�شي عملها يف مركز  الإر�شاد  عملها يف مركز 
قبل  الرتبية  كلية  يف  قبل والأكادميي  الرتبية  كلية  يف  والأكادميي 
رقم  هناك  يكن  مل  �شنوات  رقم   هناك  يكن  مل  �شنوات   33
لال�شت�شارات النف�شية بالرغم من لال�شت�شارات النف�شية بالرغم من 
اجلامعة  اأن  موؤكدة  ذلك،  اجلامعة اأهمية  اأن  موؤكدة  ذلك،  اأهمية 
بيئة  لتطوير وحتقيق  بيئة ت�شعى دوما  لتطوير وحتقيق  ت�شعى دوما 

ومل  والطالبات،  للطالب  ومل �شحية  والطالبات،  للطالب  �شحية 
النف�شي، كما تعري  النف�شي، كما تعري تهمل اجلانب  تهمل اجلانب 
اجلانب الأكادميي جل اهتمامها.اجلانب الأكادميي جل اهتمامها.

      
كوفيد  واأ�شافت: خالل جائحة  كوفيد    واأ�شافت: خالل جائحة    
1919  مت ن�شر العديد من الأرقام و   مت ن�شر العديد من الأرقام و 
الإر�شاد  مركز  قبل  من  الإر�شاد الروابط  مركز  قبل  من  الروابط 
عرب  الرتبية  كلية  يف  عرب النف�شي  الرتبية  كلية  يف  النف�شي 
الطالبات  مل�شاعدة  تويرت  الطالبات تطبيق  مل�شاعدة  تويرت  تطبيق 
نف�شيا واأكادمييا، والقادم اأجمل.نف�شيا واأكادمييا، والقادم اأجمل.

مشاكل نفسية
وردا على �شوؤالها عن اأبرز امل�شاكل وردا على �شوؤالها عن اأبرز امل�شاكل 
الطالب  تواجه  التي  الطالب النف�شية  تواجه  التي  النف�شية 
والطالبات قالت: تتنوع امل�شكالت والطالبات قالت: تتنوع امل�شكالت 
فهناك  الطالبات  تواجه  فهناك التي  الطالبات  تواجه  التي 
اإل  حتتاج  ل  ب�شيطة  اإل م�شكالت  حتتاج  ل  ب�شيطة  م�شكالت 
جلل�شة اأو جل�شتان وتنتهي م�شكلة جلل�شة اأو جل�شتان وتنتهي م�شكلة 
الب�شيط  القلق  مثل:  الب�شيط الطالبة  القلق  مثل:  الطالبة 
خ�شو�شا  الب�شيطة  خ�شو�شا واملخاوف  الب�شيطة  واملخاوف 
للطالبات امل�شتجدات ب�شبب تغري للطالبات امل�شتجدات ب�شبب تغري 
البيئة عليهن وكذلك ال�شعي نحو البيئة عليهن وكذلك ال�شعي نحو 
الكمال بدرجة قد توؤثر على جودة الكمال بدرجة قد توؤثر على جودة 
املقابل  ويف  الدرا�شية،  املقابل حياتهم  ويف  الدرا�شية،  حياتهم 
حتتاج  �شديدة  م�شكالت  حتتاج هناك  �شديدة  م�شكالت  هناك 
واأحيانا  م�شتمرة  جل�شات  واأحيانا اإىل  م�شتمرة  جل�شات  اإىل 
اأ�شرة  حلث  الأمر  اأ�شرة ي�شتدعي  حلث  الأمر  ي�شتدعي 
امل�شت�شفى  اإىل  للذهاب  امل�شت�شفى الطالبة  اإىل  للذهاب  الطالبة 

ِقبل  ِقبل لت�شخي�شها ب�شكل دقيق من  لت�شخي�شها ب�شكل دقيق من 
الأدوية  واإعطائها  نف�شي  الأدوية طبيب  واإعطائها  نف�شي  طبيب 
كالو�شاو�س  حالتها  ملثل  كالو�شاو�س املنا�شبة  حالتها  ملثل  املنا�شبة 
القهرية والقلق ال�شديد واملخاوف القهرية والقلق ال�شديد واملخاوف 
الأمرا�س  وبع�س  الأمرا�س املر�شية  وبع�س  املر�شية 
الذهانية، اإل اأنه ل توجد م�شكلة الذهانية، اإل اأنه ل توجد م�شكلة 
تتنوع احلالت  بل  بعينها،  تتنوع احلالت رائجة  بل  بعينها،  رائجة 
تفكري  طريقة  باختالف  تفكري وتختلف  طريقة  باختالف  وتختلف 
ظروف  مع  وتعاطيها  ظروف الطالبة  مع  وتعاطيها  الطالبة 

احلياة.احلياة.

الدكتورة  أريج األنصاري:
وفاة والدتي جعلتني أقطع االبتعاث بمرحلة الدكتوراه 

رهف الصعاق

العلوم  كلية  وكيلة  العلوم ترعرعت  كلية  وكيلة  ترعرعت 
وع�شو  عبيدة،  ب�شراة  وع�شو والآداب  عبيدة،  ب�شراة  والآداب 
الدكتورة  بالكلية  التدري�س  الدكتورة هيئة  بالكلية  التدري�س  هيئة 
يف  الأن�شاري  اإبراهيم  يف اأريج  الأن�شاري  اإبراهيم  اأريج 
جدة، وتخرجت من كلية العلوم جدة، وتخرجت من كلية العلوم 
املاج�شتري  اأكملت  ثم  املاج�شتري بها،  اأكملت  ثم  بها، 
القرى  اأم  يف جامعة  القرى والدكتوراه  اأم  يف جامعة  والدكتوراه 
من  العديد  وتقلدت  من مبكة،  العديد  وتقلدت  مبكة، 
املنا�شب خالل م�شريتها العملية املنا�شب خالل م�شريتها العملية 
حيث عملت عميدة  بكلية �شراة حيث عملت عميدة  بكلية �شراة 
للن�شاط  رائدة  ثم  للن�شاط عبيدة،  رائدة  ثم  عبيدة، 
اإدارة  لق�شم  ورئي�شة  اإدارة الطالبي،  لق�شم  ورئي�شة  الطالبي، 
كوكيلة  تكليفها  حتى  كوكيلة الأعمال،  تكليفها  حتى  الأعمال، 

للكلية. للكلية. 

هذا ما ك�شفته لنا من خالل  هذا ما ك�شفته لنا من خالل  
يف  معها  اأجريناه  الذي  يف احلوار  معها  اأجريناه  الذي  احلوار 

)اآفاق(.)اآفاق(.

مساندة العائلة 
التي  الأمور  عن  لنا  حتدثت  التي ةو  الأمور  عن  لنا  حتدثت  ةو 
الدرا�شة  اإكمال  على  الدرا�شة �شاعدتها  اإكمال  على  �شاعدتها 
�شبحانه  اهلل  توفيق  اأول  �شبحانه قائلة:  اهلل  توفيق  اأول  قائلة: 
وتعاىل، ثم م�شاندة عائلتي يل، وتعاىل، ثم م�شاندة عائلتي يل، 
كان  الذي  والدي  كان وخ�شو�شا  الذي  والدي  وخ�شو�شا 
ياأمل اأن اأكمل درا�شتي، حيث اأنه ياأمل اأن اأكمل درا�شتي، حيث اأنه 

يف  املاج�شتري  در�س  ممن  يف كان  املاج�شتري  در�س  ممن  كان 
امللك  عهد  يف  املتحدة  امللك الوليات  عهد  يف  املتحدة  الوليات 
في�شل، وكان �شمن اأول دفعة مت في�شل، وكان �شمن اأول دفعة مت 

ابتعاثها لدرا�شة املاج�شتري. ابتعاثها لدرا�شة املاج�شتري. 

      واأ�شافت: مما �شاعدين اأي�شا       واأ�شافت: مما �شاعدين اأي�شا 
اإياها  وهبني  التي  احلفظ  اإياها قوة  وهبني  التي  احلفظ  قوة 
اهلل، والرغبة احلثيثة بالو�شول اهلل، والرغبة احلثيثة بالو�شول 
اجلو  وتوفر  له،  اأطمح  ما  اجلو اإىل  وتوفر  له،  اأطمح  ما  اإىل 
املنا�شب يل الذي �شاعدين على املنا�شب يل الذي �شاعدين على 
اأن  كما  ال�شعاب،  على  اأن التغلب  كما  ال�شعاب،  على  التغلب 
تعييني يف اجلامعة خلق بداخلي تعييني يف اجلامعة خلق بداخلي 

الطموح لإكمال الدرا�شة.الطموح لإكمال الدرا�شة.

صعوبات أثناء الدراسة 
واجهتها  التي  ال�شعوبات  واجهتها وعن  التي  ال�شعوبات  وعن 
يف  الدرا�شية  م�شريتها  يف خالل  الدرا�شية  م�شريتها  خالل 
والدكتوراه  املاج�شتري  والدكتوراه مرحلتي  املاج�شتري  مرحلتي 
يف  كنت  املاج�شتري  يف  يف قالت:  كنت  املاج�شتري  يف  قالت: 
ثم  الزوجية  حياتي  ثم بدايات  الزوجية  حياتي  بدايات 
ُبعد  واأي�شا  والولدة،  ُبعد احلمل  واأي�شا  والولدة،  احلمل 
يف  اأ�شكن  كنت  حيث  يف املكان،   اأ�شكن  كنت  حيث  املكان،  
املكرمة،  مكة  اىل  واأذهب  املكرمة، جدة  مكة  اىل  واأذهب  جدة 
ولكن  ما خفف علي هو م�شاندة ولكن  ما خفف علي هو م�شاندة 
وزميالتي  الكرمية  وزميالتي عائلتي  الكرمية  عائلتي 
هيئة  اأع�شاء  و  هيئة الرائعات،  اأع�شاء  و  الرائعات، 

التدري�س يف جامعة اأم القرى. التدري�س يف جامعة اأم القرى. 
    واأ�شافت: يف الدكتوراه توفيت     واأ�شافت: يف الدكتوراه توفيت 

اأقطع  جعلني  مما  اأقطع والدتي،  جعلني  مما  والدتي، 
البتعاث، ومما عانيته قبل وفاة البتعاث، ومما عانيته قبل وفاة 
اأ�شيبت مبر�س يف  التي  اأ�شيبت مبر�س يف والدتي  التي  والدتي 
باجللو�س  م�شطرة  كنت  باجللو�س القلب  م�شطرة  كنت  القلب 
بامل�شت�شفى لفرتات طويلة  بامل�شت�شفى لفرتات طويلة معها  معها 
اأجنز  وكنت  لأيام،  اأجنز ومرافقتها  وكنت  لأيام،  ومرافقتها 
واأبحاثي وهذا مل يكن  واأبحاثي وهذا مل يكن واجباتي  واجباتي 
عائقا يل،  بل كلماتها ودعواتها عائقا يل،  بل كلماتها ودعواتها 
احلمد  وهلل  كثريا  احلمد �شاندتني  وهلل  كثريا  �شاندتني 

واملنة.واملنة. 

مشاركات الطالبات 
اإقبال  عن  �شوؤالها  على  اإقبال وردا  عن  �شوؤالها  على  وردا 
يف  امل�شاركة  على  يف الطالبات  امل�شاركة  على  الطالبات 
اأن  اأكدت  اجلماعية،  اأن الأن�شطة  اأكدت  اجلماعية،  الأن�شطة 
ثقافة  م�شتوى  اإىل  يعود  ثقافة ذلك  م�شتوى  اإىل  يعود  ذلك 
واهتمامها  ووعيها  واهتمامها الطالبة  ووعيها  الطالبة 
ذاتية  �شرية  لديها   يكون  ذاتية باأن  �شرية  لديها   يكون  باأن 
الكلية،  من  تتخرج  اأن  الكلية، مبجرد  من  تتخرج  اأن  مبجرد 
الطالبات  عدد  اأن  اإىل  الطالبات م�شرية  عدد  اأن  اإىل  م�شرية 
الفعاليات  يف  الفعاليات امل�شاركات  يف  امل�شاركات 
بعدد  قيا�شا  �شئيل  بعدد والأن�شطة  قيا�شا  �شئيل  والأن�شطة 
طالبات الكلية، متمنية اأن يكون طالبات الكلية، متمنية اأن يكون 
متقدمة  وحوافز  اآليات  متقدمة هناك  وحوافز  اآليات  هناك 
احل�شور  على  الطالبات  احل�شور حلث  على  الطالبات  حلث 
هيئة  اأع�شاء  اأو  الأ�شر  قبل  هيئة من  اأع�شاء  اأو  الأ�شر  قبل  من 

التدري�س.التدري�س.

اللجان الثقافية 
م�شاركات  اأبرز  عن  م�شاركات وحتدثت  اأبرز  عن  وحتدثت 
العلوم  بكلية  الثقافية  العلوم اللجان  بكلية  الثقافية  اللجان 
موؤكدة  عبيدة،   ب�شراة  موؤكدة والآداب  عبيدة،   ب�شراة  والآداب 
من  العديد  يف  �شاركت  من اأنها  العديد  يف  �شاركت  اأنها 
خدمة  يف  ت�شب  التي  خدمة اللجان  يف  ت�شب  التي  اللجان 
�شرائحه،  مبختلف  �شرائحه، املجتمع  مبختلف  املجتمع 
يف  �شاركت  اأنها  اإىل  يف م�شرية  �شاركت  اأنها  اإىل  م�شرية 
اللجنة  يف  املن�شرم  اللجنة العام  يف  املن�شرم  العام 
تهدف  التي  الفكرية،  تهدف التوعوية  التي  الفكرية،  التوعوية 
فكريا  الطالبات  توعية  فكريا اإىل  الطالبات  توعية  اإىل 
وتوجيههن  ودينيا،  وتوجيههن وثقافيا  ودينيا،  وثقافيا 
يف  م�شلحتهن  يخدم  ما  يف نحو  م�شلحتهن  يخدم  ما  نحو 
وعيهن  وزيادة  العمل،  وعيهن �شوق  وزيادة  العمل،  �شوق 
العلمية،  كفاءتهن  م�شتوى  العلمية، برفع  كفاءتهن  م�شتوى  برفع 
يف  م�شاركتها  اإىل  يف بالإ�شافة  م�شاركتها  اإىل  بالإ�شافة 
اإقامة العديد من الدورات خارج اإقامة العديد من الدورات خارج 

الكلية خلدمة املجتمع. الكلية خلدمة املجتمع. 

شكر للجامعة 
اأتقدم  قائلة:  حديثها  اأتقدم واختتمت  قائلة:  حديثها  واختتمت 
لإتاحة  لك  اجلزيل  لإتاحة بال�شكر  لك  اجلزيل  بال�شكر 
يف  للم�شاركة  يل  يف الفر�شة  للم�شاركة  يل  الفر�شة 
والهادف  القيم  احلوار  والهادف هذا  القيم  احلوار  هذا 
اأ�شكر  كما  اأ�شئلته،  خالل  اأ�شكر من  كما  اأ�شئلته،  خالل  من 
رئي�س  معايل  املكان  هذا  رئي�س من  معايل  املكان  هذا  من 
فالح  الربوف�شور  فالح اجلامعة  الربوف�شور  اجلامعة 

تكليفي،   وجتديد  لثقته  تكليفي،  ال�ُشلمي  وجتديد  لثقته  ال�ُشلمي 
واأتقدم بال�شكر اجلزيل ل�شعادة واأتقدم بال�شكر اجلزيل ل�شعادة 
عميد الكلية لثقته اأي�شا، واأمتنى عميد الكلية لثقته اأي�شا، واأمتنى 
حتقيق  اإىل  الو�شول  حتقيق جلامعتي  اإىل  الو�شول  جلامعتي 
م�شاف  يف  تكون  واأن  م�شاف روؤيتها  يف  تكون  واأن  روؤيتها 
بحول  عامليا  اجلامعات  بحول اأف�شل  عامليا  اجلامعات  اأف�شل 
بال�شكر  واأتقدم  وقوته،   بال�شكر اهلل  واأتقدم  وقوته،   اهلل 
كوادرها  وجميع  اجلامعة  كوادرها لهذه  وجميع  اجلامعة  لهذه 
من  تطور  اأن  دائما حتاول  من التي  تطور  اأن  دائما حتاول  التي 
التدري�س،   هيئة  اأع�شاء  التدري�س،  كفاءة  هيئة  اأع�شاء  كفاءة 
املوارد  به  قامت  ما  دليل  املوارد وخري  به  قامت  ما  دليل  وخري 
الب�شرية من اإقامة برنامج على الب�شرية من اإقامة برنامج على 
من�شة م�شارات لتطوير اأع�شاء من�شة م�شارات لتطوير اأع�شاء 
هيئة التدري�س وزيادة كفاءتهم،  هيئة التدري�س وزيادة كفاءتهم،  

و�شكًرا على ُح�شن ال�شت�شافة.و�شكًرا على ُح�شن ال�شت�شافة.
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مركبة تحاكي حركة الثدييات في التأقلم مع التضاريس
عبير جابر 

الكورية  ال�شركة  طرحت   
  tiger املركبة  هيواندي 
من  الأوىل  املركبة  هذه  وتعد 
ال�شركة  تعتزم  التي  نوعها 
والتي حتاكي  ببدء ت�شنيعها، 
احلركة  يف  الثديات  طريقة 
الت�شاري�س،  على  والتاأقلم 
العون  بتقدمي  املركبة  وتقوم 
التي  الطارئة  احلالت  يف 
من  التي  الأماكن  يف  حتدث 
الإنقاذ  فرق  على  ال�شعب 

الو�شول اإليها. 

قيادة ذاتية 

الذي  الأول  النموذج  وكان 
خمت�س   2019 عام  يف  طرح 
النموذج  اأما يف  الركاب  بنقل 
امل�شاحة  اأ�شبحت  الثاين 
لنقل  خم�ش�شة  الداخلية 
والغذائية  الطبية  امل�شاعدات 
تعد  كما  كبرية،   بحمولت 
ذاتية  املركبة   يف  القيادة 

 .%100

التأقلم مع التضاريس 

الطرقات  يف   tiger تنطلق 
بناًء  فيها  بال�شري  وتقوم 
عليه  برجمت  قد  ما  على 
وتتاأقلم املركبة مع كل اأ�شكال 

لها  املمكن  من  اإذ  الت�شاري�س 
فوق  من  والقفز  الأبنية  ت�شلق 
طريقة  حتاكي  حيث  احلفر، 
على  التاأقلم  يف  الثديات 
الت�شاري�س املختلفة، وحتوي يف 
الأربعة  القوائم  واحدة من  كل 
لها  على مف�شل يف الإطار الذي 
في�شاعدها  ال�شاق  ب�شكل  ياأتي 
قد  التي  املواقف  معاجلة  على 

تطراأ اأثناء تنقلها. 

tiger X-1 هذا ما اأطلق على 
النموذج التجريبي الأول ويقود 
التابع  هورايزونز  نيو  ا�شتوديو 
بالإ�شافة  هيونداي  ملجموعة 
دي�شك  اأوتو  �شركة  اىل 
ال�شراكة  هذه  حول  الت�شنيع،  
اأوتو  �شركة  رئي�س  نائب  قال 
مع  قرب  عن  "نعمل  دي�شك: 
تطوير  على  هيونداي  فريق 
املركبة با�شتخدام التكنولوجيا 
على  تعتمد  التي  املتقدمة 
الت�شميم التوليدي لدفع حدود 
تخفي�س  مع  املتزايدة  القوة 
وت�شاعد  النقل،  عند  الوزن 
والهند�شة  الت�شميم  تقنيات 
التي  اجلديدة  والت�شنيع 
دي�شك  اأوتو  بوا�شطة  قدمت 
على الإنتاج ب�شكل اأ�شرع واأعلى 

كفاءة". 

سعيد ال يلعى 

�شونغ  جني  هيونغ  ك�شف   
املتقدم  الكوري  املعهد  من 
كوريا  يف  والتكنولوجيا  للعلوم 
جديدة  طريقة  عن  اجلنوبية 
الأع�شاب  ا�شتخدام  يف 
زلقة  ال�شفينة  جلعل  البحرية 
ويوفر  ال�شحب  يقلل  مما   ،
مت  اإذا   " قائاًل  ؛  الطاقة 
الت�شميم  معلمات  اعتماد 
تقليل  معدل  فاإن  احلالية، 
كبري،  ب�شكل  �شيزداد  ال�شحب 
بن�شبة  انخفا�شا  لحظنا  وقد 

1٨ يف املائة يف ال�شحب " 

الطريقة  اأن   هيونغ  واأ�شاف 
للبيئة  �شديقة  ال�شفن  جتعل 
اأكرث  ب�شكل  املياه  ،وتقطع  
متطلبات  من  وتقلل   ، كفاءة 
الوقود ، مو�شحًا اأن الأع�شاب 
عند  زلق  �شطح  لها  البحرية 
خاليا  وتفرز   ، باملياه  غمرها 
خماطية ، الأمر الذي يوؤهلها 

للقيام بدورها كاماًل.  

املرقطة  الأ�شطح  واأردف" 
بال�شفن  الدقيقة  بالفتحات 
الت�شحيم،  مواد  تطلق  التي 
يف  املوجود  املخاط  حتاكي 
م�شريًا  البحرية،  الأع�شاب 
اإيل اأنه متت عمليات املحاكاة 
املواد  من  عينات  با�شتخدام 
؛  دقيقة  بتجاويف  منقطة 
ب�شفة  جزئيًا  مغطى  منها  كل 
التجويف،  حافة  من  متتد 
الزجاجة،  عنق  يخلق  مما 

هيونغ : تم ابتكار طريقة عبر األعشاب البحرية يوفر الطاقة للسفن 
ال�شغرية  الفراغات  ملء  ومت 
 krytoX ت�شمى  ت�شحيم  مبادة 
103K gPl ، �شارحًا اأنه كلما 
الزجاجة  عنق  فتحة  زادت 
اإطالق  زاد  التجويف،  يف 
التجويف  من  الت�شحيم  مادة 
وتلطخها ، مما يجعل ال�شطح 
اأثناء حتركه عرب  اأقل مقاومة 

املاء". 

النظر  وجهة  وتقول 
يكون  ل  )قد  الهند�شية،  
هذا  ا�شتخدام  الواقعي  من 
امل�شحم  النزلقي  ال�شطح 
لتقليل   ، الت�شحيم  مبادة 
الأخذ  مع  ال�شفينة،  �شحب 
الرطب  �شطحها  العتبار  يف 
النظر  وجهة  وترجع  الكبري(، 
الهند�شية ذلك؛ اإيل ا�شتخدام 
ال�شفن  بناء  يف  خمتلفة  مواد 
 ٧0 اإىل   60 حوايل  لأن  نظًرا 
الكلية  املقاومة  من  املائة  يف 
اأن  ميكن   ، ال�شفينة  حلركة 
املاء  بني  الحتكاك  من  تاأتي 

وج�شم ال�شفينة. 

تاأثري  حول  اآخر  �شياق  ويف 
الأ�شماك  على  التزلق  مادة 
باملعهد  وزمالوؤه  هيونغ  اأكد  ؛ 
الكوري اأن مادة التزليق لي�شت 
�شارة بالأ�شماك اأو احليوانات 
هذه  تطبيق  ميكن  و  الأخرى، 
اأ�شطح ال�شفن يف  الفكرة على 

احلياة الواقعية بدون خوف .
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الجدية في التعليم عن 
بعد ضرورة

اإح��دى  ط��ال��ٌب يف  تعر�َس  اأن  بعد  امل��ق��ال  ه��ذا  اأك��ت��ُب 
عرب  املحا�سرة  ح�سوره  اأثناء  �سر  حل��ادث  حما�سراتي 
من�سة الباك بورد اجلامعية عن طريق دخوله للمحا�سرة 
ل��ه: ح��م��ًدا هلل على  ف��اأق��ول  ع��رب ج��وال��ه وه��و يف �سيارته، 
وطالباتنا  طابنا  وجميع  اأنت  املوىل  وحفظك  �سامتك، 

من كل مكروه، وجعلكم قرة عن لأهلكم ووطنكم.
وعليه اأحببُت التاأكيد على اأن اجلائحة فر�ست انتقال 
اجلامعية  ب��ورد(  )الباك  من�سة  اإىل  التعليمية  العملية 
ت�ساركية  حل��ال��ٍة  توؤ�س�س  اعتقادي  يف  التي  الفرتا�سية 
التعليمي  امل��وق��ف  ي��ف��وق  وف��ع��اًل  ج��دًي��ا  ح�����س��وًرا  وتتطلب 
ا�سرتاتيجًيا  خ��ي��اًرا  اأ�سبحت  تقنية  التقليدي؛بو�سفها 
هنا  فاجلدية  لذلك  التعليمي،  واملنهاج  العملية  ل�ستمرار 
تفتح جمال الطاقات وامل�ساركات والإ�سافات خال ح�سور 
املحا�سرات، وعليه فا ُيكتفى الطالب اأو الطالبة بالدخول 
ثم  للمحا�سرة  الدخول  اأو  احل�سور  ت�سجيل  ملجرد  فقط 
الن�سغال عنها باأي ُملهيات اأخرى يف حميط الطالب؛ لأن 

اجلدية نابعة من الذات.
اأ�سبح  اإذا تكا�سل وتوانى وتوقف  الإن�سان  املقابل  ويف 
كاملاء الآ�سن، وبالتايل فلنجعل من تقنية )الباك بورد( 
والن�سباط  واجلدية  التفاعل  على  يقوم  علمًيا  نربا�ًسا 
حمولت  م��ن  مايحمله  بكل  التعليمي  امل��وق��ف  وت��ق��دي��ر 
كتاب  جم��ّرَد  لي�س  التقنية  ه��ذه  عرب  فالتعليم  ودللت، 
ن�سء  وتربية  جيل  اإع��داد  هو  بل  ُتلقى  ومعلومات  ُيحفظ 

وتر�سيخ مفاهيم وغر�س قيم

د. علي
زهير القحطاني

ُ
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آفاق طالبية
القوة تفقدنا االشياء

قراأت يف كتاب )ال�سماح بالرحيل( للدكتور ديفد ر . هاوكينز 
له  وقوعه  ن�سبة  فاإن  ما  ب�سيء  ال�سخ�س  يتم�سك  عندما  انه 
اأن  يريد  ل  ان  عينيه  ن�سب  امل��رء  جعل  اذا  مثا   ، �سئيله 
ال�ساغل فان من  ال�سيء همه  ب�سيارته ويجعل هذا  ي�سطدم 

الرجح انه �سي�سطدم بها.
بدون  ولكن  نريد   مبا  بالتم�سك  الكتاب  او�سى  لذلك 
وذلك  تختفي  اأن  الرغبة  مل�ساعر  وال�سماح  ال��ازم  احلر�س 
وفق ماجا فيه فان احلياة جتذب ال�سياء التي  نرغب اأن ل 

حت�سل.
مثال اأخر عندما يكون طالب الدكتوراة �سديد احلر�س 
على النتهاء من قراءة كتاب خال هذا ال�سبوع ولديه رغبه 
�سديدة يف انهائه فعلى قول الكتاب انه لن ينهيه وذلك لنه 

اظهر جانب الرغبة يف احل�سول على ال�سيء.
وقد مررت بتجربة حقيقية عند كتابة هذا املقال فكان 
لدي رغبة ملحه وجدية يف انهائه قبل عدة ايام ولكن لا�سف 
لين وظفت جانب الرغبة الكبره  ما ا�ستطعت اأن اكتب فكرة 

متكاملة الركان على مدة ثاث ايام .
بدون  ولكن  نريد  مبا  نتم�سك  ان  لب��د  القول  خا�سة 
الرغبة يف احل�سول عليه لنه غالبًا لن يح�سل،  افراط يف 
جميع  من  املو�سوع  اىل  وننظر  الول��وي��ات  نحدد  اأن  ويجب 
يخرج  ل  حتى  وا�سحة  وب�سورة  اإيجابي  ب�سكل  اجل��وان��ب 
عن  فيعجز  امامنا  وتت�سارع  الفكار  وت��زداد  امل��األ��وف  عن 
ال�ستمارة وجتعل كل ما رغبنا القيام به ي�سر عك�س الجتاه 

املرغوب.

درة الحمادي
رئيسة التحرير* 

* طالبة قسم اإلعالم واالتصال


