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تطوير نادي المنسوبين والصالة الرياضية..  
السلمي يدشن 8 مبادرات جديدة لوكالة الجامعة

الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  معايل  الأ�ستاذ رعى  اجلامعة  رئي�س  معايل  رعى 
ال�سلمي،  اهلل  رجاء  بن  فالح  ال�سلمي، الدكتور  اهلل  رجاء  بن  فالح  الدكتور 
اجلامعة  من�سوبي  نادي  تد�سني  اجلامعة حفل  من�سوبي  نادي  تد�سني  حفل 
الريا�سية، و66   الريا�سية، وبحلته اجلديدة، وال�سالة  بحلته اجلديدة، وال�سالة 
مبادرات اأخرى لوكالة اجلامعة ممثلة يف مبادرات اأخرى لوكالة اجلامعة ممثلة يف 
العامة  والإدارة  للمرافق  العامة  العامة الإدارة  والإدارة  للمرافق  العامة  الإدارة 

لل�سالمة والأمن اجلامعي. لل�سالمة والأمن اجلامعي. 
يف  اجلامعة  رئي�س  معايل  يف وجتول  اجلامعة  رئي�س  معايل  وجتول 
ومقرات  الريا�سية  وال�سالة  ومقرات النادي  الريا�سية  وال�سالة  النادي 
اجلديدة  الهوية  على  واطلع  اجلديدة املبادرات،  الهوية  على  واطلع  املبادرات، 
العمليات  وغرفة  الإلكرتونية  العمليات والأنظمة  وغرفة  الإلكرتونية  والأنظمة 
ال�سلمي  اأ�ساد  كما  تد�سينها،  مت  ال�سلمي التي  اأ�ساد  كما  تد�سينها،  مت  التي 
اجلامعة  وكالة  من  املبذولة  اجلامعة باجلهود  وكالة  من  املبذولة  باجلهود 
واجلهات  الب�سرية  املوارد  واجلهات وعمادة  الب�سرية  املوارد  وعمادة 

والإدارات التابعة للوكالة. والإدارات التابعة للوكالة. 
الأ�ستاذ  اجلامعة  وكيل  الأ�ستاذ واأو�سح  اجلامعة  وكيل  واأو�سح 
اأن  البحريي  حامد  بن  حممد  اأن الدكتور  البحريي  حامد  بن  حممد  الدكتور 
تد�سني احلزمة الأوىل من مبادرات وكالة تد�سني احلزمة الأوىل من مبادرات وكالة 
اجلامعة امل�ستملة على اجلامعة امل�ستملة على 88 مبادرات نوعية  مبادرات نوعية 
اأهداف  حتقيق  خطوات  كاإحدى  اأهداف ياأتي  حتقيق  خطوات  كاإحدى  ياأتي 
اجلامعة ال�سرتاتيجية املتمثلة يف حت�سني اجلامعة ال�سرتاتيجية املتمثلة يف حت�سني 
جودة احلياة اجلامعية وتطوير القدرات جودة احلياة اجلامعية وتطوير القدرات 
الب�سرية ملن�سوبي اجلامعة وكذلك حتقيق الب�سرية ملن�سوبي اجلامعة وكذلك حتقيق 
التميز املوؤ�س�سي، وياأتي ذلك التزاًما من التميز املوؤ�س�سي، وياأتي ذلك التزاًما من 

والإدارات  وكالتها  يف  ممثلة  والإدارات اجلامعة  وكالتها  يف  ممثلة  اجلامعة 
اأف�سل  بتحقيق  بها  املرتبطة  اأف�سل والعمادات  بتحقيق  بها  املرتبطة  والعمادات 
حتقيق  اأجل  من  واملبادرات  حتقيق املمار�سات  اأجل  من  واملبادرات  املمار�سات 
وتوجيه  مبتابعة  ور�سالتها  اجلامعة  وتوجيه روؤية  مبتابعة  ور�سالتها  اجلامعة  روؤية 

مبا�سر من معايل رئي�س اجلامعة. مبا�سر من معايل رئي�س اجلامعة. 
املوارد  عمادة  عميد  اأكد  جهته  املوارد من  عمادة  عميد  اأكد  جهته  من 
حر�س  العلياين  علي  الدكتور  حر�س الب�سرية  العلياين  علي  الدكتور  الب�سرية 
العمادة على توفري بيئة منا�سبة ملن�سوبي العمادة على توفري بيئة منا�سبة ملن�سوبي 
النادي  تطوير  مت  اأنه  مبيًنا  النادي اجلامعة،  تطوير  مت  اأنه  مبيًنا  اجلامعة، 
نادي  وي�سمل  الريا�سية،  نادي وال�سالة  وي�سمل  الريا�سية،  وال�سالة 
جمل�ًسا  اجلديدة  حلته  يف  جمل�ًسا املن�سوبني  اجلديدة  حلته  يف  املن�سوبني 
طائرة  وملعب  الطعام  و�سالة  طائرة لل�سيافة  وملعب  الطعام  و�سالة  لل�سيافة 
كرة  وملعب  للكبار  قدم  كرة  كرة وملعب  وملعب  للكبار  قدم  كرة  وملعب 
الأطفال،  األعاب  ومنطقة  لل�سغار  الأطفال، قدم  األعاب  ومنطقة  لل�سغار  قدم 
ملن�سوبي  الريا�سية  ال�سالة  ت�سمل  ملن�سوبي كذلك  الريا�سية  ال�سالة  ت�سمل  كذلك 
اجلامعة �سالة الألعاب وطاولت البلياردو اجلامعة �سالة الألعاب وطاولت البلياردو 
الريا�سية  والأجهزة  والهوكي  الريا�سية والتن�س  والأجهزة  والهوكي  والتن�س 
املتعددة، وم�سبح الكبار وم�سبح الأطفال املتعددة، وم�سبح الكبار وم�سبح الأطفال 
وغرف اجلاكوزي وال�ساونا وغرف تبديل وغرف اجلاكوزي وال�ساونا وغرف تبديل 

املالب�س.  املالب�س.  
كما د�سن معايل رئي�س اجلامعة عدة كما د�سن معايل رئي�س اجلامعة عدة 
مبادرات اأخرى، هي نظام الإدارة العامة مبادرات اأخرى، هي نظام الإدارة العامة 
خدمات  جلميع  اأمتتة  وميثل  خدمات للمرافق  جلميع  اأمتتة  وميثل  للمرافق 
اإدارة ال�سيانة واإدارة ال�سالمة وال�سحة اإدارة ال�سيانة واإدارة ال�سالمة وال�سحة 

واإدارة  الهند�سية  ال�سوؤون  واإدارة  واإدارة املهنية  الهند�سية  ال�سوؤون  واإدارة  املهنية 
التغذية واإدارة احلركة ابتداء من تقدمي التغذية واإدارة احلركة ابتداء من تقدمي 
اأنظمة  مع  اإغالقها  وحتى  اأنظمة البالغات  مع  اإغالقها  وحتى  البالغات 
تقارير  واإعداد  اجلودة  ملراقبة  تقارير حديثة  واإعداد  اجلودة  ملراقبة  حديثة 
ومبادرة  الإلكرتونية،  الأداء  ومبادرة وموؤ�سرات  الإلكرتونية،  الأداء  وموؤ�سرات 
وهي  وهي   ""مرافقمرافق""  عمليات  غرفة  عمليات نظام  غرفة  نظام 
غرفة لإدارة عمليات وبالغات اخلدمات غرفة لإدارة عمليات وبالغات اخلدمات 
ومرتبطة  التقنيات  باأحدث  ومرتبطة مزودة  التقنيات  باأحدث  مزودة 
املوحد  والت�سال  الكامريات  املوحد بنظام  والت�سال  الكامريات  بنظام 
للم�ستفيدين،  اخلدمات  اأف�سل  للم�ستفيدين، لتقدمي  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي 
ل�سيارات  اجلديدة  الهوية  ل�سيارات ومبادرة  اجلديدة  الهوية  ومبادرة 
اخلدمات  يف  نقلة  متثل  التي  اخلدمات الأمن  يف  نقلة  متثل  التي  الأمن 
باأحدث  جهزت  حيث  باجلامعة،  باأحدث الأمنية  جهزت  حيث  باجلامعة،  الأمنية 
الأمن  من�سوبي  ت�ساعد  التي  الأمن التقنيات  من�سوبي  ت�ساعد  التي  التقنيات 
عالية،  باحرتافية  مهامهم  اأداء  عالية، على  باحرتافية  مهامهم  اأداء  على 
اإدارة  ل�سيارات  الهوية اجلديدة  اإدارة ومبادرة  ل�سيارات  الهوية اجلديدة  ومبادرة 
ل�ستقبال  خ�س�ست  والتي  ل�ستقبال احلركة  خ�س�ست  والتي  احلركة 
اجلامعة،  هوية  وتعك�س  اجلامعة  اجلامعة، �سيوف  هوية  وتعك�س  اجلامعة  �سيوف 
اإ�سافة اإىل مبادرة  ور�س �سيانة �سيارات اإ�سافة اإىل مبادرة  ور�س �سيانة �سيارات 
الأجهزة  باأحدث  جهزت  والتي  الأجهزة اجلامعة  باأحدث  جهزت  والتي  اجلامعة 
لأعمال  ذاتيا  اكتفاء  للجامعة  لأعمال لتحقق  ذاتيا  اكتفاء  للجامعة  لتحقق 
اخلفيفة  اجلامعة  �سيارات  اخلفيفة �سيانة  اجلامعة  �سيارات  �سيانة 
املتنقلة  الور�سة  ومبادرة  �سعودية،  املتنقلة وباأيد  الور�سة  ومبادرة  �سعودية،  وباأيد 
ل�سيارات  الطارئة  ال�سيانة  ل�سيارات خلدمات  الطارئة  ال�سيانة  خلدمات 

خلدمة  املثلى  احللول  لتقدمي  خلدمة اجلامعة  املثلى  احللول  لتقدمي  اجلامعة 
اأي مكان  و�سيانتها يف  اأي مكان �سيارات اجلامعة  و�سيانتها يف  �سيارات اجلامعة 

كانت. كانت. 
الإدارة  عام  مدير  بني  الإدارة بدوره  عام  مدير  بني  بدوره 
اأن هذه  اأن هذه العامة للمرافق حممد الأ�سمري  العامة للمرافق حممد الأ�سمري 
الإدارة  اهتمام  �سياق  يف  تاأتي  الإدارة املبادرات  اهتمام  �سياق  يف  تاأتي  املبادرات 
بتطوير اأعمالها حيث ت�سعى الإدارة منذ بتطوير اأعمالها حيث ت�سعى الإدارة منذ 
تاأ�سي�سها بعد قرار الهيكلة اجلديدة قبل تاأ�سي�سها بعد قرار الهيكلة اجلديدة قبل 
الت�سغيل  كفاءة  اإىل حتقيق  اأ�سهر  الت�سغيل   كفاءة  اإىل حتقيق  اأ�سهر   66 نحو نحو 
العتماد  عن  تدريجي  ب�سكل  العتماد وال�ستغناء  عن  تدريجي  ب�سكل  وال�ستغناء 
اجلامعة  خارج  والور�س  اجلهات  اجلامعة على  خارج  والور�س  اجلهات  على 
�سرتفع  اخلدمات  اأمتتة  اأن  �سرتفع م�سيًفا  اخلدمات  اأمتتة  اأن  م�سيًفا 
جودتها وحتدد املهام وامل�سوؤوليات ب�سكل جودتها وحتدد املهام وامل�سوؤوليات ب�سكل 

جيد. جيد. 
كما اأو�سح مدير عام الإدارة العامة كما اأو�سح مدير عام الإدارة العامة 
لل�سالمة والأمن اجلامعي علي القحطاين لل�سالمة والأمن اجلامعي علي القحطاين 
  4242( الأمنية  ال�سيارات  جتهيز  مت  )اأنه  الأمنية  ال�سيارات  جتهيز  مت  اأنه 
وباأحدث  اجلديدة  الهوية  وفق  وباأحدث �سيارة(  اجلديدة  الهوية  وفق  �سيارة( 
ومتثل  اجلودة  تعك�س  التي  ومتثل التقنيات  اجلودة  تعك�س  التي  التقنيات 

واجهة جيدة للجامعة. واجهة جيدة للجامعة. 
حر�ست  اجلامعة  وكالة  اأن  حر�ست يذكر  اجلامعة  وكالة  اأن  يذكر 
خالل الفرتة املا�سية على حتقيق كفاءة خالل الفرتة املا�سية على حتقيق كفاءة 
وممار�سات  مبادرات  عدة  عرب  وممار�سات الت�سغيل  مبادرات  عدة  عرب  الت�سغيل 

اإدارية وت�سغيلية.اإدارية وت�سغيلية.
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خالل رعايته لورشتي عمل )تعزيز دور الموظف في رفع األداء(  
األمير تركي بن طالل يبادر بالتوقيع على مدونة قواعد السلوك 

الوظيفي
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خالل رعايته لورشتي عمل )تعزيز دور الموظف في رفع األداء(  
األمير تركي بن طالل يبادر بالتوقيع على مدونة قواعد السلوك الوظيفي

ب��ن طالل  ب��ن طالل ب��ادر الأم���ر تركي  ب��ادر الأم���ر تركي 
بالتوقيع  ع�سر  منطقة  بالتوقيع اأم��ر  ع�سر  منطقة  اأم��ر 
ال�سلوك  ال�سلوك قواعد  ""قواعد  مدونة  مدونة على  على 
الوظيفة  واأخالقيات  الوظيفة الوظيفي  واأخالقيات  الوظيفي 
العامةالعامة"" ب�سفته امل�سوؤول الأول  ب�سفته امل�سوؤول الأول 
وجه  فيما  ع�سر،  منطقة  وجه يف  فيما  ع�سر،  منطقة  يف 
موظفي  جميع  باطالع  موظفي �سموه  جميع  باطالع  �سموه 
ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي والأه��ل��ي ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي والأه��ل��ي 
والتوقيع  ع�سر  يف  والتوقيع واخل��ا���ص  ع�سر  يف  واخل��ا���ص 
ع��ل��ي��ه��ا ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ���س��ع��ب��ان ع��ل��ي��ه��ا ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ���س��ع��ب��ان 
ج��اء يف  ما  بناًء على  ج��اء يف احل��ايل  ما  بناًء على  احل��ايل 
امل��ادة ال���امل��ادة ال���2222 من ق��رار جمل�ص  من ق��رار جمل�ص 
وت��اري��خ  وت��اري��خ    555555 رق���م  رق���م ال������وزراء  ال������وزراء 

2525//1212//14371437ه�. ه�. 
ج���اء ذل���ك خ���الل رع��اي��ة ج���اء ذل���ك خ���الل رع��اي��ة 
بعنوان  عمل  ور���س��ت��ي  بعنوان �سموه  عمل  ور���س��ت��ي  �سموه 
رفع  يف  املوظف  دور  رفع )تعزيز  يف  املوظف  دور  )تعزيز 
اإم��ارة  نظمتها  التي  اإم��ارة الأداء(،  نظمتها  التي  الأداء(، 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ب��ال��ت��ع��اون م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ب��ال��ت��ع��اون 
ومكافحة  ال��رق��اب��ة  هيئة  ومكافحة م��ع  ال��رق��اب��ة  هيئة  م��ع 
املجل�ص  يف  املجل�ص   يف  ""نزاهةنزاهة""  الف�ساد الف�ساد 
العام بديوان الإمارة، بح�سور العام بديوان الإمارة، بح�سور 
هيئة  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب  هيئة م���ع���ايل  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب  م���ع���ايل 
الف�ساد  وم��ك��اف��ح��ة  الف�ساد ال��رق��اب��ة  وم��ك��اف��ح��ة  ال��رق��اب��ة 
حلماية النزاهة، امل�سرف على حلماية النزاهة، امل�سرف على 
ومكافحة  والتحقيق  ومكافحة الرقابة  والتحقيق  الرقابة 
الف�ساد الدكتور بندر بن اأحمد الف�ساد الدكتور بندر بن اأحمد 
اأبا اخليل، وعدد من م�سوؤويل اأبا اخليل، وعدد من م�سوؤويل 
احلكومية  اجلهات  احلكومية وموظفي  اجلهات  وموظفي 

مبنطقة ع�سر. مبنطقة ع�سر. 
واأ���س��ار الأم���ر ت��رك��ي بن واأ���س��ار الأم���ر ت��رك��ي بن 
من  ال���ه���دف  اأن  اإىل  من ط���الل  ال���ه���دف  اأن  اإىل  ط���الل 
يتمثل  الأول  املقام  يف  يتمثل الور�سة  الأول  املقام  يف  الور�سة 
الوقوع  من  املوظف  حماية  الوقوع يف  من  املوظف  حماية  يف 
الإداري  الف�ساد  منزلقات  الإداري يف  الف�ساد  منزلقات  يف 
ب��ك��اف��ة اأ���س��ك��ال��ه، وذل���ك من ب��ك��اف��ة اأ���س��ك��ال��ه، وذل���ك من 
خ���الل رف���ع م�����س��ت��وى ال��وع��ي خ���الل رف���ع م�����س��ت��وى ال��وع��ي 
بالأنظمة واطالعه على مدونة بالأنظمة واطالعه على مدونة 

ق���واع���د ال�����س��ل��وك ال��وظ��ي��ف��ي ق���واع���د ال�����س��ل��وك ال��وظ��ي��ف��ي 
العامة  الوظيفة  العامة واأخ��الق��ي��ات  الوظيفة  واأخ��الق��ي��ات 
التي متكنه من معرفة حقوقه التي متكنه من معرفة حقوقه 

وواجباته. وواجباته. 
منطقة  اأم����ر  منطقة واأ�����س����اف  اأم����ر  واأ�����س����اف 
فرق  خلق  اإىل  ن�سعى  فرق ع�سر  خلق  اإىل  ن�سعى  ع�سر 
حت��ارب  واع��ي��ة  حكومية  حت��ارب عمل  واع��ي��ة  حكومية  عمل 
ملجتمعات  وت��وؤ���س�����ص  ملجتمعات الف�ساد  وت��وؤ���س�����ص  الف�ساد 
ت�ساهم  نزيهة  ور�سمية  ت�ساهم عملية  نزيهة  ور�سمية  عملية 
يف ���س��ن��اع��ة ال��ت��ن��م��ي��ة وج��ع��ل يف ���س��ن��اع��ة ال��ت��ن��م��ي��ة وج��ع��ل 
ع�سر  ومنطقة  عموًما  ع�سر دولتنا  ومنطقة  عموًما  دولتنا 
ب�����س��ك��ل خ���ا����ص يف م�����س��اف ب�����س��ك��ل خ���ا����ص يف م�����س��اف 
ال����دول امل��ت��ق��دم��ة وال��وج��ه��ات ال����دول امل��ت��ق��دم��ة وال��وج��ه��ات 
قيادتنا  لها  تريد  كما  قيادتنا العاملية  لها  تريد  كما  العاملية 

الر�سيدة -اأيدها اهللالر�سيدة -اأيدها اهلل-.-.  
ال�سلوك  مدونة  ال�سلوك وتت�سمن  مدونة  وتت�سمن 
امل��ح��اور  م��ن  ع���دًدا  امل��ح��اور الوظيفي  م��ن  ع���دًدا  الوظيفي 
املوظف  يتقيد  اأن  ينبغي  املوظف التي  يتقيد  اأن  ينبغي  التي 
ب��ه��ا وت��ت��م��ث��ل يف ال��رف��ع عن ب��ه��ا وت��ت��م��ث��ل يف ال��رف��ع عن 
وظيفته  ب�سرف  يخل  م��ا  وظيفته ك��ل  ب�سرف  يخل  م��ا  ك��ل 
وقت  وتخ�سي�ص  وقت وكرامتها،  وتخ�سي�ص  وكرامتها، 
العمل لأداء واجباته الوظيفية، العمل لأداء واجباته الوظيفية، 
اإليه  ال�سادرة  الأوامر  اإليه وتنفيذ  ال�سادرة  الأوامر  وتنفيذ 
ا�ستملت  فيما  روؤ���س��ائ��ه،  ا�ستملت م��ن  فيما  روؤ���س��ائ��ه،  م��ن 
على ما يجب على املوظف يف على ما يجب على املوظف يف 
الف�ساد  مكافحة  جهود  الف�ساد �سبيل  مكافحة  جهود  �سبيل 
املخت�سة  اجل���ه���ات  املخت�سة واإب�����الغ  اجل���ه���ات  واإب�����الغ 
اأث��ن��اء  ب��ه  علم  ف�ساد  اأي  اأث��ن��اء ع��ن  ب��ه  علم  ف�ساد  اأي  ع��ن 

وظيفته. وظيفته. 
اأم����ا م���ا ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق اأم����ا م���ا ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق 
يف  فيكمن  احلكومية  يف اجلهة  فيكمن  احلكومية  اجلهة 
ت��ع��ري��ف امل��وظ��ف مب��ا ورد يف ت��ع��ري��ف امل��وظ��ف مب��ا ورد يف 
امل��دون��ة واإب��الغ��ه ب��اأن��ه يجب امل��دون��ة واإب��الغ��ه ب��اأن��ه يجب 
ع��ل��ي��ه الل���ت���زام ب��اأح��ك��ام��ه��ا، ع��ل��ي��ه الل���ت���زام ب��اأح��ك��ام��ه��ا، 
و�سحية  اآم��ن��ة  بيئة  و�سحية وت��ه��ي��ئ��ة  اآم��ن��ة  بيئة  وت��ه��ي��ئ��ة 
روح  وت�����س��ج��ي��ع  روح ل���ل���م���وظ���ف،  وت�����س��ج��ي��ع  ل���ل���م���وظ���ف، 
امل���ب���ادرة والب��ت��ك��ار واإت��اح��ة امل���ب���ادرة والب��ت��ك��ار واإت��اح��ة 
للم�ساركة  للموظف  للم�ساركة الفر�ص  للموظف  الفر�ص 

يف تقدمي القراحات املتعلقة يف تقدمي القراحات املتعلقة 
وتطوير  اخل��دم��ات  وتطوير بتح�سني  اخل��دم��ات  بتح�سني 
الثقة  ت�سودها  بيئة  يف  الثقة العمل  ت�سودها  بيئة  يف  العمل 

والفهم امل�سرك. والفهم امل�سرك. 
الور�ستني  اأنه ح�سر  الور�ستني يذكر  اأنه ح�سر  يذكر 
ف��ري��ق نقل امل��ع��رف��ة ال���ذي مت ف��ري��ق نقل امل��ع��رف��ة ال���ذي مت 
من  عدد  من  اأع�سائه  من ت�سكيل  عدد  من  اأع�سائه  ت�سكيل 

الإدارات احلكومية والتعليمية الإدارات احلكومية والتعليمية 
ميتلكون  مم��ن  ميتلكون وال��ت��دري��ب��ي��ة،  مم��ن  وال��ت��دري��ب��ي��ة، 
نقل  يف  وال���رغ���ب���ة  نقل ال����ق����درة  يف  وال���رغ���ب���ة  ال����ق����درة 
م�سامني الور�سة بالتن�سيق مع م�سامني الور�سة بالتن�سيق مع 
الفريق العلمي يف نزاهة، اإىل الفريق العلمي يف نزاهة، اإىل 
جميع املوظفني يف القطاعات جميع املوظفني يف القطاعات 
والأهلية  واخلا�سة  والأهلية احلكومية  واخلا�سة  احلكومية 
باملنطقة وفق خطة عمل �سيتم باملنطقة وفق خطة عمل �سيتم 

اإعالنها لحًقا. اإعالنها لحًقا. 
ال��ور���س��ت��ني  يف  ال��ور���س��ت��ني و�����س����ارك  يف  و�����س����ارك 
اأ�ستاذ القانون الإداري مبعهد اأ�ستاذ القانون الإداري مبعهد 
جمل�ص  وع�سو  العامة  جمل�ص الإدارة  وع�سو  العامة  الإدارة 
اأيوب بن من�سور  اأ.د  اأيوب بن من�سور ال�سورى  اأ.د  ال�سورى 
القانوين  وامل�ست�سار  القانوين اجلربوع،  وامل�ست�سار  اجلربوع، 
د.حم��م��د ب��ن علي احل���داوي، د.حم��م��د ب��ن علي احل���داوي، 

ال����ن����دوات  اإدارة  ال����ن����دوات وم����دي����ر  اإدارة  وم����دي����ر 
الرقابة  هيئة  يف  الرقابة وامل��وؤمت��رات  هيئة  يف  وامل��وؤمت��رات 
بن  حممد  الف�ساد  بن ومكافحة  حممد  الف�ساد  ومكافحة 
من�سور بن لوؤي، واملتخ�س�ص من�سور بن لوؤي، واملتخ�س�ص 
ال���ق���ان���وين ب��ه��ي��ئ��ة ال��رق��اب��ة ال���ق���ان���وين ب��ه��ي��ئ��ة ال��رق��اب��ة 
بن  فار�ص  الف�ساد  بن ومكافحة  فار�ص  الف�ساد  ومكافحة 

بندر العتيبي.بندر العتيبي.

هيئة تطوير عسير تنظم اللقاء التنفيذي األول لتطوير مجال اإلعاقة بالمنطقة
ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة ت��ط��وي��ر ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة ت��ط��وي��ر 
م��ن��ط��ق��ة ع�������س���ر  ال��ل��ق��اء م��ن��ط��ق��ة ع�������س���ر  ال��ل��ق��اء 
لتطوير  الأول  لتطوير ال��ت��ن��ف��ي��ذي  الأول  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
منطقة  يف  الإع��اق��ة  منطقة جم��ال  يف  الإع��اق��ة  جم��ال 
ممثلي  ب��ح�����س��ور  ممثلي ع�����س��ر،  ب��ح�����س��ور  ع�����س��ر، 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ذات اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ذات 
ال�����ع�����الق�����ة، وع���������دد م��ن ال�����ع�����الق�����ة، وع���������دد م��ن 
امل���وؤ����س�������س���ات الأه���ل���ي���ة يف امل���وؤ����س�������س���ات الأه���ل���ي���ة يف 

املنطقة. املنطقة. 

ون���اق�������ص امل�������س���ارك���ون ون���اق�������ص امل�������س���ارك���ون 
خ���الل ال��ل��ق��اء ح��ق��وق ذوي خ���الل ال��ل��ق��اء ح��ق��وق ذوي 
الإع��اق��ة وال��دع��م الأ���س��ري الإع��اق��ة وال��دع��م الأ���س��ري 
ال�سحية  واخل��دم��ات  ال�سحية لهم،  واخل��دم��ات  لهم، 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ت��وظ��ي��ف وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ت��وظ��ي��ف 
وال������و�������س������ول ال�������س���ام���ل وال������و�������س������ول ال�������س���ام���ل 
الإع��اق��ة،  ذوي  الإع��اق��ة، لالأ�سخا�ص  ذوي  لالأ�سخا�ص 
مب��ا ي��ت��ن��ا���س��ب م��ع اأه����داف مب��ا ي��ت��ن��ا���س��ب م��ع اأه����داف 
التنمية املتجددة يف منطقة التنمية املتجددة يف منطقة 
ع�سر، التي يقودها �ساحب ع�سر، التي يقودها �ساحب 
تركي  الأم��ر  امللكي  تركي ال�سمو  الأم��ر  امللكي  ال�سمو 
عبدالعزيز  ب��ن  ط���الل  عبدالعزيز ب��ن  ب��ن  ط���الل  ب��ن 
رئي�ص  ع�سر  منطقة  رئي�ص اأم��ر  ع�سر  منطقة  اأم��ر 
باملنطقة،  ال��ت��ط��وي��ر  باملنطقة، هيئة  ال��ت��ط��وي��ر  هيئة 

ويوؤكد من خاللها على كفالة ويوؤكد من خاللها على كفالة 
ورعايتهم  املواطنني  ورعايتهم حقوق  املواطنني  حقوق 
حال  يف  احتياجاتهم  حال وتلبية  يف  احتياجاتهم  وتلبية 

العجز. العجز. 

وا���س��ت��ع��ر���س��ت اجل��ه��ات وا���س��ت��ع��ر���س��ت اجل��ه��ات 
امل�����س��ارك��ة اأه�����م اخل��ط��ط امل�����س��ارك��ة اأه�����م اخل��ط��ط 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة وال����رام����ج امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة وال����رام����ج 
التي  والتثقيفية  التي التوعوية  والتثقيفية  التوعوية 
اجلهات  م��ن  ع��دد  اجلهات تنفذها  م��ن  ع��دد  تنفذها 
امل�ساركة لدعم ذوي الإعاقة امل�ساركة لدعم ذوي الإعاقة 
بناء اخلطط  بناء اخلطط واإ�سراكهم يف  واإ�سراكهم يف 

امل�ستقبلية للمنطقة.امل�ستقبلية للمنطقة.
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معكم

جودة الحياة تبدأ من هنا
التعليمية  باجلوانب  فقط  لي�ص  خالد  امللك  جامعة  التعليمية تهتم  باجلوانب  فقط  لي�ص  خالد  امللك  جامعة  تهتم 
وال��ب��ح��ث��ي��ة، ب��ل ت��اأت��ي ك��ذل��ك يف اه��ت��م��ام��ه��ا اخل��دم��ات وال��ب��ح��ث��ي��ة، ب��ل ت��اأت��ي ك��ذل��ك يف اه��ت��م��ام��ه��ا اخل��دم��ات 
�سرائحهم،  مبختلف  ملن�سوبيها  والريا�سية  �سرائحهم، الجتماعية  مبختلف  ملن�سوبيها  والريا�سية  الجتماعية 
وال�سالة  اجل��ام��ع��ة  من�سوبي  ن���ادي  وت��د���س��ني  وال�سالة وحت��دي��ث  اجل��ام��ع��ة  من�سوبي  ن���ادي  وت��د���س��ني  وحت��دي��ث 
منوذج  هي  واجلديدة  املطورة  خدماتها  بكافة  منوذج الريا�سية  هي  واجلديدة  املطورة  خدماتها  بكافة  الريا�سية 
�سخ�سيا  و�سعدت  اجلامعة.  مبن�سوبي  الهتمام  هذا  �سخ�سيا يف  و�سعدت  اجلامعة.  مبن�سوبي  الهتمام  هذا  يف 
املبادرات  من  وعدد  الريا�سية  وال�سالة  النادي  املبادرات بتد�سني  من  وعدد  الريا�سية  وال�سالة  النادي  بتد�سني 
التابعة  اجلهات  من  ع��دد  هوية  ذل��ك  يف  مبا  التابعة اجل��دي��دة،  اجلهات  من  ع��دد  هوية  ذل��ك  يف  مبا  اجل��دي��دة، 

لوكالة اجلامعة وعمادة املوارد الب�سرية.لوكالة اجلامعة وعمادة املوارد الب�سرية.

اإن جودة احلياة هي اأحد اأهداف روؤية اململكة اإن جودة احلياة هي اأحد اأهداف روؤية اململكة 20302030، ، 
ويرتكز حولها الهتمام بالإن�سان يف كافة جوانب احلياة، ويرتكز حولها الهتمام بالإن�سان يف كافة جوانب احلياة، 
الأه��داف  ه��ذه  حتقيق  على  عازمة  خالد  امللك  الأه��داف وجامعة  ه��ذه  حتقيق  على  عازمة  خالد  امللك  وجامعة 
و�سن�ستكملها  فيها  بداأنا  و�سن�ستكملها باإذن اهلل عر منظومة متكاملة  فيها  بداأنا  باإذن اهلل عر منظومة متكاملة 
القادمة، وجميعها ي�سعى اىل حتقيق جودة  القادمة، وجميعها ي�سعى اىل حتقيق جودة خالل الفرة  خالل الفرة 

احلياة يف جامعتنا الرائدة.احلياة يف جامعتنا الرائدة.

وادعو اجلميع لزيارة النادي وال�ستفادة من خدماته وادعو اجلميع لزيارة النادي وال�ستفادة من خدماته 
ومالعب  م�سابح  به  توجد  حيث  خا�ص  ب�سكل  ومالعب الريا�سية  م�سابح  به  توجد  حيث  خا�ص  ب�سكل  الريا�سية 
الريا�سية.  الألعاب  من  وغرها  والطائرة  القدم  الريا�سية. لكرة  الألعاب  من  وغرها  والطائرة  القدم  لكرة 
الأ�ساتذة  من  وخا�سة  اجلامعة  من�سوبي  اأن  امياننا  الأ�ساتذة ومع  من  وخا�سة  اجلامعة  من�سوبي  اأن  امياننا  ومع 
اجلامعة عر خمتلف  دائما يف خدمة  يعملون  اجلامعة عر خمتلف واملوظفني  دائما يف خدمة  يعملون  واملوظفني 
وظائفها البحثية والتعليمية واملجتمعية، ال اأننا نرى اأي�سا وظائفها البحثية والتعليمية واملجتمعية، ال اأننا نرى اأي�سا 
ترفيهية  خدمات  لهم  توفر  اأن  اجلامعة  واج��ب  من  ترفيهية اأن  خدمات  لهم  توفر  اأن  اجلامعة  واج��ب  من  اأن 
واجتماعية ت�ساعدهم على الرويح عن اأنف�سهم واأبنائهم واجتماعية ت�ساعدهم على الرويح عن اأنف�سهم واأبنائهم 
يف بيئة منوذجية مت اإعدادها على اأف�سل امل�ستويات الفنية يف بيئة منوذجية مت اإعدادها على اأف�سل امل�ستويات الفنية 

والإدارية.والإدارية.

كما اأن املبادرات التي اأطلقناها خالل حفل التد�سني كما اأن املبادرات التي اأطلقناها خالل حفل التد�سني 
ال��ن��ادي  ت�����س��اع��د ع��ل��ى دع���م  اإ���س��اف��ي��ة  ال��ن��ادي تعك�ص خ��دم��ات  ت�����س��اع��د ع��ل��ى دع���م  اإ���س��اف��ي��ة  تعك�ص خ��دم��ات 
وال�سالت الريا�سية وكافة اخلدمات الجتماعية باآليات وال�سالت الريا�سية وكافة اخلدمات الجتماعية باآليات 
باخلدمات  و�سعدت  متخ�س�سة.  اإداري��ة  واأنظمة  باخلدمات تقنية  و�سعدت  متخ�س�سة.  اإداري��ة  واأنظمة  تقنية 
اجلامعي  والأم��ن  لل�سالمة  العامة  الإدارة  يف  اجلامعي التحديثية  والأم��ن  لل�سالمة  العامة  الإدارة  يف  التحديثية 
اأ�سيفت  التي  النوعية  واخلدمات  اجلديدة  هويتها  اأ�سيفت عر  التي  النوعية  واخلدمات  اجلديدة  هويتها  عر 
لها.  وكذلك باخلدمات والهوية اجلديدة لإدارة احلركة لها.  وكذلك باخلدمات والهوية اجلديدة لإدارة احلركة 
وعميد  اجلامعة  وكيل  �سعادة  اأ�سكر  وختاما،  وعميد باجلامعة.   اجلامعة  وكيل  �سعادة  اأ�سكر  وختاما،  باجلامعة.  
عمادة املوارد الب�سرية وكافة فرق العمل التي عملت خالل عمادة املوارد الب�سرية وكافة فرق العمل التي عملت خالل 

فرة ق�سرة يف اإعداد وتنفيذ هذه الأعمال واملبادرات.فرة ق�سرة يف اإعداد وتنفيذ هذه الأعمال واملبادرات.

أ.د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
رئيس الجامعة

أخبار الجامعة

ضمن مبادرة أرامكو...  
مع  تعاون  اتفاقية  توقيع  يشهد  الجامعة  رئيس 

جمعية النحالين برجال ألمع

برعاية رئيس الجامعة..  
اختتام مبادرة التميز في التعلم اإللكتروني بعلوم 

وآداب المجاردة  

�سهد معايل رئي�ص اجلامعة الأ�ستاذ �سهد معايل رئي�ص اجلامعة الأ�ستاذ 
ال�سلمي  اهلل  رجاء  بن  فالح  ال�سلمي الدكتور  اهلل  رجاء  بن  فالح  الدكتور 
توقيع اتفاقية تعاون يف جمال التاأهيل توقيع اتفاقية تعاون يف جمال التاأهيل 
لربية النحل واإنتاج منتجاته، وذلك لربية النحل واإنتاج منتجاته، وذلك 
بح�سور نائب الرئي�ص ل�سوؤون اأرامكو بح�سور نائب الرئي�ص ل�سوؤون اأرامكو 

ال�سعودية املهند�ص نبيل النعيم. ال�سعودية املهند�ص نبيل النعيم. 
حيث وقعت وحدة اأبحاث النحل حيث وقعت وحدة اأبحاث النحل 
اتفاقية  باجلامعة  الع�سل  اتفاقية واإن��ت��اج  باجلامعة  الع�سل  واإن��ت��اج 
التعاونية  النحالني  التعاونية تعاون مع جمعية  النحالني  تعاون مع جمعية 
�سركة  م��ب��ادرة  �سمن  اأمل���ع  �سركة ب��رج��ال  م��ب��ادرة  �سمن  اأمل���ع  ب��رج��ال 

رع���ى م��ع��ايل رئ��ي�����ص اجل��ام��ع��ة رع���ى م��ع��ايل رئ��ي�����ص اجل��ام��ع��ة 
رجاء  بن  فالح  الدكتور  رجاء الأ�ستاذ  بن  فالح  الدكتور  الأ�ستاذ 
اخلتامي  احلفل  ال�سلمي،  اخلتامي اهلل  احلفل  ال�سلمي،  اهلل 
يف  التميز  مل��ب��ادرة  يف الف��را���س��ي  التميز  مل��ب��ادرة  الف��را���س��ي 
اأطلقتها  التي  الإلكروين  اأطلقتها التعلم  التي  الإلكروين  التعلم 
العلوم  كلية  يف  ممثلة  العلوم اجلامعة  كلية  يف  ممثلة  اجلامعة 
بداية  م��ن  ب��امل��ج��اردة  بداية والآداب  م��ن  ب��امل��ج��اردة  والآداب 
للعام  الأول  ال��درا���س��ي  للعام الف�سل  الأول  ال��درا���س��ي  الف�سل 
وا�ستمرت  وا�ستمرت ه����،  14421442ه����،  اجلامعي اجلامعي 

مدة ف�سل درا�سي كامل. مدة ف�سل درا�سي كامل. 

وخ���الل ح��ف��ل اخل��ت��ام رف��ع وخ���الل ح��ف��ل اخل��ت��ام رف��ع 
ال�سكر  اجلامعة  رئي�ص  ال�سكر معايل  اجلامعة  رئي�ص  معايل 
جهودها  على  الر�سيدة  جهودها للقيادة  على  الر�سيدة  للقيادة 
ال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ظ��ي��م��ة يف دع����م  ال��ع��ظ��ي��م��ة يف دع����م 
وتعزيز التعلم الإلكروين كخيار وتعزيز التعلم الإلكروين كخيار 
ا�سراتيجي، كما ثّمن دور وزارة ا�سراتيجي، كما ثّمن دور وزارة 
التي  احلثيثة  وجهودها  التي التعليم  احلثيثة  وجهودها  التعليم 
متكني  خاللها  م��ن  متكني ا�ستطاعت  خاللها  م��ن  ا�ستطاعت 
ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����روين وحت��ق��ي��ق ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����روين وحت��ق��ي��ق 
الإقليمي  امل�ستويني  على  الإقليمي التميز  امل�ستويني  على  التميز 
للكلية  �سكره  مقدًما  للكلية والعاملي،  �سكره  مقدًما  والعاملي، 
على مبادرتها النوعية وما انتهت على مبادرتها النوعية وما انتهت 

توقيع  يف  اجلامعة  مّثل  وقد  توقيع اأرامكو،  يف  اجلامعة  مّثل  وقد  اأرامكو، 
التفاقية، امل�سرف على وحدة اأبحاث التفاقية، امل�سرف على وحدة اأبحاث 
النحل واإنتاج الع�سل الأ�ستاذ الدكتور النحل واإنتاج الع�سل الأ�ستاذ الدكتور 
مثل  فيما  غ��رام��ة،  اآل  علي  مثل ح��ام��د  فيما  غ��رام��ة،  اآل  علي  ح��ام��د 
برجال  التعاونية  النحالني  برجال جمعية  التعاونية  النحالني  جمعية 

األع، رئي�سها علي يحيى احلياين. األع، رئي�سها علي يحيى احلياين. 
واأو����س���ح امل�����س��رف ع��ل��ى وح��دة واأو����س���ح امل�����س��رف ع��ل��ى وح��دة 
اأب����ح����اث ال��ن��ح��ل واإن����ت����اج ال��ع�����س��ل اأب����ح����اث ال��ن��ح��ل واإن����ت����اج ال��ع�����س��ل 
حامد  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  حامد باجلامعة  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  باجلامعة 
مع  التعاون  جم��الت  اأن  غرامة  مع اآل  التعاون  جم��الت  اأن  غرامة  اآل 

برجال  التعاونية  النحالني  برجال جمعية  التعاونية  النحالني  جمعية 
وو�سع  العلمي  التخطيط  تدعم  وو�سع اأمل��ع  العلمي  التخطيط  تدعم  اأمل��ع 
يف  وال���س��ت�����س��ارات  يف ال�سراتيجيات  وال���س��ت�����س��ارات  ال�سراتيجيات 
بهذا  املعني  املوؤ�س�سي  بهذا التخطيط  املعني  املوؤ�س�سي  التخطيط 
اخل��رات  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  اخل��رات القطاع  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  القطاع 
وت��ن��ف��ي��ذ اخلطة  واإق������رار  و���س��ع  وت��ن��ف��ي��ذ اخلطة يف  واإق������رار  و���س��ع  يف 
نحل  بربية  املعنية  نحل ال�سراتيجية  بربية  املعنية  ال�سراتيجية 

الع�سل. الع�سل. 
التعاون  اأن  غرامة  اآل  التعاون واأ�ساف  اأن  غرامة  اآل  واأ�ساف 
حمطة  واإن�ساء  تاأ�سي�ص  اإىل  حمطة يهدف  واإن�ساء  تاأ�سي�ص  اإىل  يهدف 

�ساللة  ذات  منتخبة  ملكات  �ساللة اإن��ت��اج  ذات  منتخبة  ملكات  اإن��ت��اج 
بلدية ممتازة لإحداث تغير جوهري بلدية ممتازة لإحداث تغير جوهري 
النقدية  القطاع  عوائد  يف  النقدية ملمو�ص  القطاع  عوائد  يف  ملمو�ص 
وتلقيح  احليوي  التنوع  مثل  وتلقيح والبيئية  احليوي  التنوع  مثل  والبيئية 
وغرها  اخللية  ومنتجات  وغرها الأزه���ار  اخللية  ومنتجات  الأزه���ار 
وتوحيد  اخل��رات  تبادل  خ��الل  وتوحيد من  اخل��رات  تبادل  خ��الل  من 
عجلة  دفع  اإىل  تهدف  التي  عجلة اجلهود  دفع  اإىل  تهدف  التي  اجلهود 
مع  يتفق  مب��ا  النحل  ع�سل  مع �سناعة  يتفق  مب��ا  النحل  ع�سل  �سناعة 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ال�سعودية روؤي����ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  روؤي����ة 
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اإليه من خمرجات متميزة.    اإليه من خمرجات متميزة.    

الكلية  ع��م��ي��دة  الكلية واأو���س��ح��ت  ع��م��ي��دة  واأو���س��ح��ت 
ال�سهري  حممد  مها  ال�سهري ال��دك��ت��ورة  حممد  مها  ال��دك��ت��ورة 
مع  تزامًنا  اأتت  املبادرة  مع اأن هذه  تزامًنا  اأتت  املبادرة  اأن هذه 
التعلم  لتطبيق  ال��ع��ام  التعلم ال��ت��وج��ه  لتطبيق  ال��ع��ام  ال��ت��وج��ه 
بعد  ع��ن  والتعليم  بعد الإل���ك���روين  ع��ن  والتعليم  الإل���ك���روين 

وك����ذل����ك ل��ت��ح��ق��ي��ق وك����ذل����ك ل��ت��ح��ق��ي��ق 
اأح����د ب��رام��ج روؤي���ة اأح����د ب��رام��ج روؤي���ة 
اململكة وهو التحفيز اململكة وهو التحفيز 
وخلق بيئات منا�سبة وخلق بيئات منا�سبة 
الإب���داع  يف  الإب���داع ت�ساهم  يف  ت�ساهم 
وهدفت  وهدفت والب��ت��ك��ار،  والب��ت��ك��ار، 
ك��ف��اءة  ت��ط��وي��ر  ك��ف��اءة اإىل  ت��ط��وي��ر  اإىل 
م��ن�����س��وب��ي ال��ك��ل��ي��ة م��ن�����س��وب��ي ال��ك��ل��ي��ة 
واملجتمع خالل اأزمة واملجتمع خالل اأزمة 

فرو�ص كورونا للرفع من م�ستوى فرو�ص كورونا للرفع من م�ستوى 
التعليم الإلكروين وامل�ساهمة يف التعليم الإلكروين وامل�ساهمة يف 
ومتكني  املحلي،  املجتمع  ومتكني خدمة  املحلي،  املجتمع  خدمة 
تطبيق  م���ن  ال��ك��ل��ي��ة  تطبيق م��ن�����س��وب��ي  م���ن  ال��ك��ل��ي��ة  م��ن�����س��وب��ي 
احلديثة  التعليم  احلديثة ا�سراتيجيات  التعليم  ا�سراتيجيات 
والرت����ق����اء ب���ج���ودة اخل��دم��ات والرت����ق����اء ب���ج���ودة اخل��دم��ات 
وذل��ك  الإل��ك��رون��ي��ة،  وذل��ك التعليمية  الإل��ك��رون��ي��ة،  التعليمية 

على  الكلية  حر�ص  منطلق  على من  الكلية  حر�ص  منطلق  من 
رائ��ًدا يف هذا  تكون منوذًجا  رائ��ًدا يف هذا اأن  تكون منوذًجا  اأن 

اجلانب. اجلانب. 
  

اأن  اإىل  ال�سهري  اأن واأ���س��ارت  اإىل  ال�سهري  واأ���س��ارت 
اأك��ر  تنظيم  ���س��ه��دت  اأك��ر امل���ب���ادرة  تنظيم  ���س��ه��دت  امل���ب���ادرة 
باإجمايل  تدريبية  دورة  باإجمايل   تدريبية  دورة   4040 من من 
  17251725 بلغ  بلغ م�ستفيدين  م�ستفيدين 
وم�ستفيدة،  وم�ستفيدة، م�ستفيًدا  م�ستفيًدا 
ك���م���ا ب���ل���غ اإج���م���ايل ك���م���ا ب���ل���غ اإج���م���ايل 
ال��ن��دوات وال��ل��ق��اءات ال��ن��دوات وال��ل��ق��اءات 
ل��ق��اًء  ل��ق��اًء    2424 امل��ن��ع��ق��دة امل��ن��ع��ق��دة 
وندوة بعدد م�ساركني وندوة بعدد م�ساركني 

بلغ بلغ 755755 م�سارًكا.    م�سارًكا.   
  

اختتام  اختتام وت�سمن  وت�سمن 
امل����ب����ادرة ت���ك���رمي ال��ط��ال��ب��ات امل����ب����ادرة ت���ك���رمي ال��ط��ال��ب��ات 
واأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص واأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص 
الأوىل  ب���امل���راك���ز  الأوىل ال���ف���ائ���زي���ن  ب���امل���راك���ز  ال���ف���ائ���زي���ن 
التعلم  يف  التميز  م�سابقة  التعلم يف  يف  التميز  م�سابقة  يف 
لتحفيزهم  وذل��ك  لتحفيزهم الإل��ك��روين،  وذل��ك  الإل��ك��روين، 
ن��ح��و ت��ع��ل��م وت��ع��ل��ي��م اإل���ك���روين ن��ح��و ت��ع��ل��م وت��ع��ل��ي��م اإل���ك���روين 
وج��ودة،  وفعالية  اإنتاجية  وج��ودة، اأك��ر  وفعالية  اإنتاجية  اأك��ر 

ب�سرى  الطالبة  ح�سلت  ب�سرى حيث  الطالبة  ح�سلت  حيث 
املركز  على  القرين  املركز عبدالرزاق  على  القرين  عبدالرزاق 
روان  الطالبة  وح�سلت  روان الأول،  الطالبة  وح�سلت  الأول، 
اأح���م���د ال�����س��ه��ري ع��ل��ى امل��رك��ز اأح���م���د ال�����س��ه��ري ع��ل��ى امل��رك��ز 
الثاين، فيما ح�سلت على املركز الثاين، فيما ح�سلت على املركز 
م��رع��ي  ال��ط��ال��ب��ة رمي  م��رع��ي ال��ث��ال��ث  ال��ط��ال��ب��ة رمي  ال��ث��ال��ث 

القرين.  القرين.  
  

 ومن اأع�ساء هيئة التدري�ص  ومن اأع�ساء هيئة التدري�ص 
عامر  خلود  الأ�ستاذة  عامر ح�سلت  خلود  الأ�ستاذة  ح�سلت 
الأول،  امل��رك��ز  على  ع��ام��ر  الأول، اآل  امل��رك��ز  على  ع��ام��ر  اآل 
دع��اء  ال��دك��ت��ورة  ح�سلت  دع��اء فيما  ال��دك��ت��ورة  ح�سلت  فيما 
املركز  على  ال��رف��اع��ي  املركز ال�سيد  على  ال��رف��اع��ي  ال�سيد 
ال���ث���اين، وح�����س��ل��ت ال��دك��ت��ورة ال���ث���اين، وح�����س��ل��ت ال��دك��ت��ورة 
ح��ن��ان��ة ال��ن��اج��ي م��ب��ارك على ح��ن��ان��ة ال��ن��اج��ي م��ب��ارك على 
ال��ث��ال��ث، ويف اخل��ت��ام  ال��ث��ال��ث، ويف اخل��ت��ام امل��رك��ز  امل��رك��ز 
جلميع  ال�سكر  ال�سهري  جلميع قدمت  ال�سكر  ال�سهري  قدمت 
اجلهات التي �ساهمت يف جناح اجلهات التي �ساهمت يف جناح 

املبادرة. املبادرة. 
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وا�سلت اجلامعة تقدمها يف الت�سنيفات وا�سلت اجلامعة تقدمها يف الت�سنيفات 
ت�سنيف  يف  ح��ق��ق��ت  ح��ي��ث  ت�سنيف ال���دول���ي���ة؛  يف  ح��ق��ق��ت  ح��ي��ث  ال���دول���ي���ة؛ 
ذات  ال��دول  جلامعات  العاملي  ذات التاميز  ال��دول  جلامعات  العاملي  التاميز 
القت�سادات النا�سئة )وهي الدول التي القت�سادات النا�سئة )وهي الدول التي 
مير اقت�سادها مبرحلة منو �سريع ب�سبب مير اقت�سادها مبرحلة منو �سريع ب�سبب 
والتكنولوجيا  الأ����س���واق  يف  والتكنولوجيا ال��ت��غ��رات  الأ����س���واق  يف  ال��ت��غ��رات 
وث����ق����اف����ة الأع������م������ال وامل���م���ار����س���ات وث����ق����اف����ة الأع������م������ال وامل���م���ار����س���ات 
م�ستوى  م�ستوى على  105105على  املركز  املركز الجتماعية(  الجتماعية( 

العامل. العامل. 

للتطوير  اجلامعة  وك��ي��ل  للتطوير واأو���س��ح  اجلامعة  وك��ي��ل  واأو���س��ح 
اأن  ال�سهراين  م��رزن  الدكتور  اأن واجل��ودة  ال�سهراين  م��رزن  الدكتور  واجل��ودة 
هذا الإجناز ياأتي �سمن �سل�سلة متكاملة هذا الإجناز ياأتي �سمن �سل�سلة متكاملة 
من الأه��داف املخطط لها وفق خارطة من الأه��داف املخطط لها وفق خارطة 
ت��ه��دف اإىل ال��و���س��ول  ت��ه��دف اإىل ال��و���س��ول ط��ري��ق وا���س��ح��ة  ط��ري��ق وا���س��ح��ة 

العملية  ا�ستمرار  دع��م  يف  اجلامعة  جهود  العملية �سمن  ا�ستمرار  دع��م  يف  اجلامعة  جهود  �سمن 
العملية  وحتول  كورونا  جائحة  ظروف  ظل  يف  العملية التعليمية  وحتول  كورونا  جائحة  ظروف  ظل  يف  التعليمية 
التعليمية اإىل التعلم الإلكروين، يوفر مركز الأ�سخا�ص التعليمية اإىل التعلم الإلكروين، يوفر مركز الأ�سخا�ص 
والح��ت��ي��اج��ات  املتطلبات  م��ن  ال��ع��دي��د  الإع���اق���ة  والح��ت��ي��اج��ات ذوي  املتطلبات  م��ن  ال��ع��دي��د  الإع���اق���ة  ذوي 
ت�سم  حيث  الغالية؛  الفئة  ب��ه��ذه  اخلا�سة  ت�سم التعليمية  حيث  الغالية؛  الفئة  ب��ه��ذه  اخلا�سة  التعليمية 
الإعاقة  وطالبة من ذوي  الإعاقة  طالًبا  وطالبة من ذوي  اأكر من 150150 طالًبا  اأكر من اجلامعة  اجلامعة 
احلركية  الإع��اق��ة  وكذلك  ال�سمع،  و�سعف  احلركية ال�سمعية،  الإع��اق��ة  وكذلك  ال�سمع،  و�سعف  ال�سمعية، 

والب�سرية، والتوحد.  والب�سرية، والتوحد.  
ذوي  الأ�سخا�ص  مركز  على  امل�سرف  اأو�سح  ذوي فيما  الأ�سخا�ص  مركز  على  امل�سرف  اأو�سح  فيما 
با�ستمرار  يعمل  املركز  اأن  الدكتور عامر جعفر  با�ستمرار العاقة  يعمل  املركز  اأن  الدكتور عامر جعفر  العاقة 
التي من �ساأنها قراءة موقع  اأحدث الرامج  التي من �ساأنها قراءة موقع على توفر  اأحدث الرامج  على توفر 
اجلامعة ونظام )بالك بورد( لذوي الإعاقة الب�سرية، اجلامعة ونظام )بالك بورد( لذوي الإعاقة الب�سرية، 

ا.   ا.  بالإ�سافة اإىل تفعيل لغة )برايل( لهذه الفئة اأي�سً بالإ�سافة اإىل تفعيل لغة )برايل( لهذه الفئة اأي�سً
كما يقدم املركز خدماته مل�ستفيديه من ذوي الإعاقة كما يقدم املركز خدماته مل�ستفيديه من ذوي الإعاقة 
ال�سمعية عر توفر مرجمني متخ�س�سني يف لغة الإ�سارة ال�سمعية عر توفر مرجمني متخ�س�سني يف لغة الإ�سارة 
وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  ي�����س��ارك��ون  وال��ط��ال��ب��ات ل��ل��م��ح��ا���س��رات، بحيث  ال��ط��الب  ي�����س��ارك��ون  ل��ل��م��ح��ا���س��رات، بحيث 

حما�سراتهم من خالل خانة متت اإ�سافتها يف اأنظمة التعلم حما�سراتهم من خالل خانة متت اإ�سافتها يف اأنظمة التعلم 
الإلكروين لت�سهيل العملية التعليمية لهم.  الإلكروين لت�سهيل العملية التعليمية لهم.  

اأو�سح  املجال  هذا  يف  ا  اأي�سً اجلامعة  جهود  اأو�سح وحول  املجال  هذا  يف  ا  اأي�سً اجلامعة  جهود  وحول 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  م�سيط  بخمي�ص  املجتمع  كلية  اأحمد عميد  ال��دك��ت��ور  م�سيط  بخمي�ص  املجتمع  كلية  عميد 
الإعاقة  ب��ذوي  خا�ص  برنامج  ت�سميم  مت  اأن��ه  مريع  الإعاقة اآل  ب��ذوي  خا�ص  برنامج  ت�سميم  مت  اأن��ه  مريع  اآل 
ال�سمعية يف جمال نظم املعلومات لي�سهم يف تي�سر �سر ال�سمعية يف جمال نظم املعلومات لي�سهم يف تي�سر �سر 
تعليمهم وفق اأعلى املعاير، موؤكًدا اأن الكلية كونت جلنة تعليمهم وفق اأعلى املعاير، موؤكًدا اأن الكلية كونت جلنة 
خا�سة بذوي الحتياجات اخلا�سة ملتابعة �سوؤون الطالب خا�سة بذوي الحتياجات اخلا�سة ملتابعة �سوؤون الطالب 
واآليات �سر تعليمهم وا�ستكمالهم الرامج التي تقدمها واآليات �سر تعليمهم وا�ستكمالهم الرامج التي تقدمها 

الكلية.  الكلية.  
وبالتعاون  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  مركز  اأن  وبالتعاون يذكر  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  مركز  اأن  يذكر 
معايل  بتوجيهات  توفران  اللكروين  التعلم  عمادة  معايل مع  بتوجيهات  توفران  اللكروين  التعلم  عمادة  مع 
الإع��اق��ة  ذوي  تخدم  واأج��ه��زة  ب��رام��ج  اجلامعة  الإع��اق��ة رئي�ص  ذوي  تخدم  واأج��ه��زة  ب��رام��ج  اجلامعة  رئي�ص 
وت�ساهم يف متكينهم من التعلم ب�سكل فاعل وبّناء اأ�سوة وت�ساهم يف متكينهم من التعلم ب�سكل فاعل وبّناء اأ�سوة 

بباقي زمالئهم من طالب وطالبات اجلامعة.  بباقي زمالئهم من طالب وطالبات اجلامعة.  

مجلس الجامعة يعقد اجتماعه الثامن للعام الجامعي 1442هـ 
ويقر عددًا من برامج الدراسات العليا

عالميًا   105 المركز  تحقق  الجامعة 
في تصنيف التايمز لجامعات الدول التي 

يشهد اقتصادها نموًا متسارعًا

أنظمة تعلم خاصة ومترجمون 
لتمكين ذوي اإلعاقة بالجامعة من 

الدراسة إلكترونيًا 

راأ���ص  التعليم،  وزي��ر  معايل  ع��ن  راأ���ص نيابًة  التعليم،  وزي��ر  معايل  ع��ن  نيابًة 
الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�ص  الدكتور معايل  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�ص  معايل 
فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي   ، الجتماع فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي   ، الجتماع 
اجلامعي  للعام  اجلامعة  ملجل�ص  اجلامعي الثامن  للعام  اجلامعة  ملجل�ص  الثامن 
الت�سال  بتقنية  عقد  وال��ذي  الت�سال ه���،  بتقنية  عقد  وال��ذي  14421442ه���، 
ملجل�ص  العام  الأم��ني  بح�سور  بعد،  ملجل�ص عن  العام  الأم��ني  بح�سور  بعد،  عن 
���س��وؤون اجل��ام��ع��ات ال��دك��ت��ور حممد بن ���س��وؤون اجل��ام��ع��ات ال��دك��ت��ور حممد بن 
عبدالعزيز ال�سالح، واأع�ساء وع�سوات عبدالعزيز ال�سالح، واأع�ساء وع�سوات 

جمل�ص اجلامعة.  جمل�ص اجلامعة.  

للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  للدرا�سات واأو�سح  اجلامعة  وكيل  واأو�سح 
جمل�ص  اأم��ني   - العلمي  والبحث  جمل�ص العليا  اأم��ني   - العلمي  والبحث  العليا 
جمدوع  بن  حامد  الدكتور   - جمدوع اجلامعة  بن  حامد  الدكتور   - اجلامعة 
من  ع���دًدا  ناق�ص  املجل�ص  اأن  من ال��ق��رين،  ع���دًدا  ناق�ص  املجل�ص  اأن  ال��ق��رين، 
التو�سيات  حيالها  واتخذ  التو�سيات املو�سوعات  حيالها  واتخذ  املو�سوعات 

الالزمة.  الالزمة.  
اأب���رز  م���ن  اأن  ال���ق���رين  اأب���رز واأ����س���اف  م���ن  اأن  ال���ق���رين  واأ����س���اف 
املجل�ص  ات��خ��ذه��ا  ال��ت��ي  املجل�ص ال��ت��و���س��ي��ات  ات��خ��ذه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��و���س��ي��ات 
العايل  الدبلوم  برنامج  باإقرار  العايل التو�سية  الدبلوم  برنامج  باإقرار  التو�سية 
يف )الراث الوطني( )مدفوع الر�سوم( يف )الراث الوطني( )مدفوع الر�سوم( 
الإن�سانية،  العلوم  بكلية  التاريخ  الإن�سانية، بق�سم  العلوم  بكلية  التاريخ  بق�سم 
العلوم  ماج�ستر  برنامج  اإقرار  العلوم وكذلك  ماج�ستر  برنامج  اإقرار  وكذلك 
)مدفوع  اجلنائية  والأدل���ة  ال�سموم  )مدفوع يف  اجلنائية  والأدل���ة  ال�سموم  يف 
العلوم،  بكلية  الأحياء  بق�سم  العلوم، الر�سوم(  بكلية  الأحياء  بق�سم  الر�سوم( 
يف  ال��ع��ل��وم  ماج�ستر  ب��رن��ام��ج  يف واإق����رار  ال��ع��ل��وم  ماج�ستر  ب��رن��ام��ج  واإق����رار 
الطبيعية  املوارد  وحفظ  البيئية  الطبيعية الإدارة  املوارد  وحفظ  البيئية  الإدارة 
بكلية  الأحياء  بق�سم  الر�سوم(  بكلية )مدفوع  الأحياء  بق�سم  الر�سوم(  )مدفوع 

العلوم، وهو برنامج م�سرك بني كليتي العلوم، وهو برنامج م�سرك بني كليتي 
العلوم والأعمال.  العلوم والأعمال.  

باملوافقة  ا  اأي�سً اأو�سى املجل�ص  باملوافقة كما  ا  اأي�سً اأو�سى املجل�ص  كما 
للف�سل  الت�سجيل  ف��ت��ح  م��ق��رح  للف�سل ع��ل��ى  الت�سجيل  ف��ت��ح  م��ق��رح  ع��ل��ى 
14421442ه�����، ه�����،  اجل��ام��ع��ي  ل��ل��ع��ام  اجل��ام��ع��ي ال�سيفي  ل��ل��ع��ام  ال�سيفي 
التو�سية  وكذلك  البكالوريو�ص،  التو�سية ملرحلة  وكذلك  البكالوريو�ص،  ملرحلة 
العلوم  كلية  هيكلة  اإعادة  على  العلوم باملوافقة  كلية  هيكلة  اإعادة  على  باملوافقة 
الطبية التطبيقية مبحايل ع�سر وحتويل الطبية التطبيقية مبحايل ع�سر وحتويل 
والرفع  كلية  اإىل  بها  التمري�ص  والرفع ق�سم  كلية  اإىل  بها  التمري�ص  ق�سم 
اإ�سافة  �سوؤون اجلامعات،  اإ�سافة بذلك ملجل�ص  �سوؤون اجلامعات،  بذلك ملجل�ص 
اإىل مناق�سة واعتماد احل�ساب اخلتامي اإىل مناق�سة واعتماد احل�ساب اخلتامي 
جلامعة امللك خالد للعام املايل جلامعة امللك خالد للعام املايل 20202020م، م، 

وعدد من ح�سابات املوارد الذاتية.  وعدد من ح�سابات املوارد الذاتية.  

اجلامعة  ك��وادر  تطوير  جمال  اجلامعة ويف  ك��وادر  تطوير  جمال  ويف 
ابتعاث  على  باملوافقة  املجل�ص  ابتعاث اأو���س��ى  على  باملوافقة  املجل�ص  اأو���س��ى 
وامل��ح��ا���س��ري��ن،  امل��ع��ي��دي��ن  م���ن  وامل��ح��ا���س��ري��ن، (  امل��ع��ي��دي��ن  م���ن   )99((
ا على تعيني )1010( اأ�ساتذة ( اأ�ساتذة  ا على تعيني )واملوافقة اأي�سً واملوافقة اأي�سً
اإىل  اإ�سافة  م�ساعد،  اأ�ستاذ  رتبة  اإىل على  اإ�سافة  م�ساعد،  اأ�ستاذ  رتبة  على 
املاج�ستر  درج��ت��ي  منح  على  املاج�ستر املوافقة  درج��ت��ي  منح  على  املوافقة 
ط���الب  م����ن  ط���الب (  م����ن   )1818( ل�����  )وال����دك����ت����وراه  ل�����  وال����دك����ت����وراه 

الدرا�سات العليا باجلامعة. الدرا�سات العليا باجلامعة. 

باجلامعة اإىل العاملية، من خالل حتقيق باجلامعة اإىل العاملية، من خالل حتقيق 
واملتمثلة  للجامعة  ال�سراتيجية  واملتمثلة الروؤية  للجامعة  ال�سراتيجية  الروؤية 
اأف�سل 200200 جامعة  جامعة  اأف�سل بالو�سول اإىل قائمة  بالو�سول اإىل قائمة 
اإىل  بالإ�سافة  اإىل م،  بالإ�سافة  20302030م،  بحلول  بحلول عامليًّا  عامليًّا 
ت��ع��زي��ز ح�����س��ور اجل��ام��ع��ة يف جم��الت ت��ع��زي��ز ح�����س��ور اجل��ام��ع��ة يف جم��الت 
التعليم والبحث العلمي والإنتاج املعريف؛ التعليم والبحث العلمي والإنتاج املعريف؛ 
اجلامعة  مكانة  تعزيز  يف  ي�ساهم  اجلامعة مبا  مكانة  تعزيز  يف  ي�ساهم  مبا 
على  والأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�س�سية  على و�سمعتها  والأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�س�سية  و�سمعتها 
وحتقيق  وال���دويل،  الإقليمي  وحتقيق امل�ستويني  وال���دويل،  الإقليمي  امل�ستويني 
اأع��ل��ى م�����س��ت��وي��ات اجل����ودة يف ب��رام��ج اأع��ل��ى م�����س��ت��وي��ات اجل����ودة يف ب��رام��ج 

اجلامعة وخمرجاتها. اجلامعة وخمرجاتها. 

واأو�����س����ح  امل�����س��رف ال���ع���ام على واأو�����س����ح  امل�����س��رف ال���ع���ام على 
باجلامعة  الدولية  الت�سنيفات  باجلامعة وح��دة  الدولية  الت�سنيفات  وح��دة 
ت�سنيف  اأن  ال�سهري  �سامي  ت�سنيف الدكتور  اأن  ال�سهري  �سامي  الدكتور 

ذات  ال��دول  جلامعات  العاملي  ذات التاميز  ال��دول  جلامعات  العاملي  التاميز 
تقييم  اإىل  يهدف  النا�سئة  تقييم القت�سادات  اإىل  يهدف  النا�سئة  القت�سادات 
البحثي  الإن���ت���اج  ���س��وء  يف  البحثي اجل��ام��ع��ات  الإن���ت���اج  ���س��وء  يف  اجل��ام��ع��ات 
خالل  من  وذل��ك  القت�سادي،  خالل والعائد  من  وذل��ك  القت�سادي،  والعائد 
لت�سنيف  الرئي�سة  اخلم�سة  لت�سنيف امل��ع��اي��ر  الرئي�سة  اخلم�سة  امل��ع��اي��ر 
اأوزانها  اختالف  مع  للجامعات  اأوزانها التاميز  اختالف  مع  للجامعات  التاميز 
والبحث  والبحث %(،   ،)%3030( التعليم  وهي  )الن�سبية  التعليم  وهي  الن�سبية 
البحوث  وا�ست�سهادات  البحوث %(،  وا�ست�سهادات   ،)%3030( )العلمي  العلمي 
ال�سناعة  من  املتاأتي  والدخل  ال�سناعة %(،  من  املتاأتي  والدخل   ،)%2020((
 ،)% ،)%1010( ال�����دويل  وال��ب��ع��د   ،)%( ال�����دويل  وال��ب��ع��د   ،)%1010((
م��وؤ���س��ًرا  م��وؤ���س��ًرا    1313 الت�سنيف  يت�سمن  الت�سنيف ك��م��ا  يت�سمن  ك��م��ا 
مبهنية  ت��ق��ّي��م  م��وزون��ة  بن�سب  مبهنية ل����الأداء  ت��ق��ّي��م  م��وزون��ة  بن�سب  ل����الأداء 
والبحثية  الأك��ادمي��ي��ة  اجل��وان��ب  والبحثية جميع  الأك��ادمي��ي��ة  اجل��وان��ب  جميع 

للجامعات.  للجامعات.  
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توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي الملك خالد وبيشة

رئيس الجامعة في ملتقى الدراسات العليا: 
إنشاء مبانٍ نموذجية ومعامل مركزية 

وتعزيز دعم البحوث

برامج  في  القبول  مواعيد  تعلن  الجامعة 
الدراسات العليا للمرحلة الثانية 

وقعت جامعتا امللك خالد وبي�سة، يف مقر وقعت جامعتا امللك خالد وبي�سة، يف مقر 
جامعة امللك خالد باأبها، اتفاقية تعاون جامعة امللك خالد باأبها، اتفاقية تعاون 
يف  اجلامعة  مثل  حيث  اجلامعتني،  يف بني  اجلامعة  مثل  حيث  اجلامعتني،  بني 
اجلامعة  رئي�ص  معايل  التفاقية  اجلامعة توقيع  رئي�ص  معايل  التفاقية  توقيع 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور فالح ب��ن رج��اء اهلل الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور فالح ب��ن رج��اء اهلل 
�سعادة  بي�سة  مثل جامعة  فيما  �سعادة ال�سلمي،  بي�سة  مثل جامعة  فيما  ال�سلمي، 
الدكتور حممد  الأ�ستاذ  اجلامعة  الدكتور حممد رئي�ص  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�ص 

بن حم�سن �سحفي. بن حم�سن �سحفي. 

اأ�ساد معايل رئي�ص اجلامعة الأ�ستاذ اأ�ساد معايل رئي�ص اجلامعة الأ�ستاذ 
ال�سلمي  فالح بن رجاء اهلل  ال�سلمي الدكتور  فالح بن رجاء اهلل  الدكتور 
برامج  اإليه  و�سلت  ال��ذي  برامج بامل�ستوى  اإليه  و�سلت  ال��ذي  بامل�ستوى 
الدرا�سات العليا يف اجلامعة، منوًها الدرا�سات العليا يف اجلامعة، منوًها 
بتنامي هذه الرامج من حيث الكم بتنامي هذه الرامج من حيث الكم 
ب��وج��ود برامج  وم�����س��ي��ًدا  ب��وج��ود برامج وال��ك��ي��ف،  وم�����س��ي��ًدا  وال��ك��ي��ف، 
م�سركة  برامج  منها  جديدة  م�سركة نوعية  برامج  منها  جديدة  نوعية 
ا برامج  ا برامج بني الأق�سام والكليات واأي�سً بني الأق�سام والكليات واأي�سً
ت��ن��ف��ي��ذي��ة وم��ه��ن��ي��ة ت��واك��ب ال��روؤي��ة ت��ن��ف��ي��ذي��ة وم��ه��ن��ي��ة ت��واك��ب ال��روؤي��ة 
و�سوق  التنمية  ومتطلبات  و�سوق الوطنية  التنمية  ومتطلبات  الوطنية 

العمل. العمل. 
معاليه  رعاية  خالل  ذلك  معاليه جاء  رعاية  خالل  ذلك  جاء 
الدرا�سات  وطالبات  ط��الب  الدرا�سات ملتقى  وطالبات  ط��الب  ملتقى 
عمادة  نظمته  ال��ذي  الثالث  عمادة العليا  نظمته  ال��ذي  الثالث  العليا 
وخالل  ُبعد،  عن  العليا  وخالل الدرا�سات  ُبعد،  عن  العليا  الدرا�سات 
على  العمادة  ال�سلمي  �سكر  على امللتقى  العمادة  ال�سلمي  �سكر  امللتقى 
الكليات  �سكر  كما  امللتقى  الكليات تنظيم  �سكر  كما  امللتقى  تنظيم 
العليا  الدرا�سات  وطالبات  العليا وط��الب  الدرا�سات  وطالبات  وط��الب 
يف  والبحثي  العلمي  احل���راك  يف على  والبحثي  العلمي  احل���راك  على 

هذا الجتاه. هذا الجتاه. 
اجلامعة  اأن  ال�سلمي  اجلامعة واأ���س��اف  اأن  ال�سلمي  واأ���س��اف 
ت����ويل ج���ان���ب ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا ت����ويل ج���ان���ب ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا 
الهتمام،  جل  وطالباتها  الهتمام، وطالبها  جل  وطالباتها  وطالبها 

اأعلنت عمادة الدرا�سات العليا باجلامعة اأعلنت عمادة الدرا�سات العليا باجلامعة 
اجلامعي  للعام  للقبول  املتاحة  اجلامعي الرامج  للعام  للقبول  املتاحة  الرامج 
يف  الثانية  للمرحلة  يف ه�����  الثانية  للمرحلة  14431443ه�����  ال��ق��ادم ال��ق��ادم 
ع����دد م���ن ال��ت��خ�����س�����س��ات امل��دف��وع��ة ع����دد م���ن ال��ت��خ�����س�����س��ات امل��دف��وع��ة 
)الدبلوم  الثالث  للدرجات  )الدبلوم الر�سوم،  الثالث  للدرجات  الر�سوم، 
ال��دك��ت��وراه(،   - املاج�ستر   - ال��دك��ت��وراه(، ال��ع��ايل   - املاج�ستر   - ال��ع��ايل 
مدفوعي  غر  برناجمني  اإىل  مدفوعي بالإ�سافة  غر  برناجمني  اإىل  بالإ�سافة 
ال���ر����س���وم، اأح��ده��م��ا يف ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ال���ر����س���وم، اأح��ده��م��ا يف ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 
والطفيليات  الدقيقة  الأحياء  والطفيليات تخ�س�ص  الدقيقة  الأحياء  تخ�س�ص 
العلوم  كلية  يف  وال��ث��اين  العلوم الإكلينيكية،  كلية  يف  وال��ث��اين  الإكلينيكية، 
املقررات  بنظام  الريا�سيات  املقررات تخ�س�ص  بنظام  الريا�سيات  تخ�س�ص 

الدرا�سية وامل�سروع البحثي.  الدرا�سية وامل�سروع البحثي.  

عن  اجلامعة  رئي�ص  معايل  عن وع��ر  اجلامعة  رئي�ص  معايل  وع��ر 
اأهدافها  التفاقية  حتقق  اأن  يف  اأهدافها اأم��ل��ه  التفاقية  حتقق  اأن  يف  اأم��ل��ه 
وتعود بالنفع على اجلامعتني، واأن تكون وتعود بالنفع على اجلامعتني، واأن تكون 
والتن�سيق  التعاون  من  للمزيد  والتن�سيق ب��اك��ورة  التعاون  من  للمزيد  ب��اك��ورة 
فيما يخدم من�سوبي وطالب اجلامعتني، فيما يخدم من�سوبي وطالب اجلامعتني، 
بي�سة  جامعة  رئي�ص  �سعادة  اأ�ساد  بي�سة فيما  جامعة  رئي�ص  �سعادة  اأ�ساد  فيما 
مبا حققته جامعة امللك خالد يف خمتلف مبا حققته جامعة امللك خالد يف خمتلف 

املجالت. املجالت. 

يف  ب���داأت  اجلامعة  اأن  اإىل  يف م�سًرا  ب���داأت  اجلامعة  اأن  اإىل  م�سًرا 
للدرا�سات  منوذجية  م��ب��اٍن  للدرا�سات اإن�ساء  منوذجية  م��ب��اٍن  اإن�ساء 
العليا، كما تعمل حاليًّا على البدء يف العليا، كما تعمل حاليًّا على البدء يف 
اإن�ساء معامل مركزية �سخمة تخدم اإن�ساء معامل مركزية �سخمة تخدم 
طالب وطالبات اجلامعة على مدار طالب وطالبات اجلامعة على مدار 
من  بدعم  وذلك  وال�ساعة،  من الأ�سبوع  بدعم  وذلك  وال�ساعة،  الأ�سبوع 

�سندوق التعليم العايل اجلامعي. �سندوق التعليم العايل اجلامعي. 
اجلامعة  وك��ي��ل  اأك���د  ذل��ك  اجلامعة اإىل  وك��ي��ل  اأك���د  ذل��ك  اإىل 
العلمي  والبحث  العليا  العلمي للدرا�سات  والبحث  العليا  للدرا�سات 
القرين  جم��دوع  بن  حامد  القرين الدكتور  جم��دوع  بن  حامد  الدكتور 
الدور  تعزيز  على  تعمل  الوكالة  الدور اأن  تعزيز  على  تعمل  الوكالة  اأن 
وطالبات  لطالب  والعلمي  وطالبات البحثي  لطالب  والعلمي  البحثي 
وجود  اإىل  م�سًرا  العليا،  وجود الدرا�سات  اإىل  م�سًرا  العليا،  الدرا�سات 
برامج دعم للبحوث العلمية، وموؤكًدا برامج دعم للبحوث العلمية، وموؤكًدا 
�سيتم  ال����ذي  امل���رك���زي  امل��ع��م��ل  �سيتم اأن  ال����ذي  امل���رك���زي  امل��ع��م��ل  اأن 
واملنطقة،  اجلامعة  �سيخدم  واملنطقة، اإن�ساوؤه  اجلامعة  �سيخدم  اإن�ساوؤه 
العلمي  للبحث  نوعية  نقلة  العلمي و�سيكون  للبحث  نوعية  نقلة  و�سيكون 

يف اجلامعة واملنطقة. يف اجلامعة واملنطقة. 
عمادة  عميد  �سكر  جانبه  عمادة م��ن  عميد  �سكر  جانبه  م��ن 
دكتور  الأ���س��ت��اذ  العليا  دكتور ال��درا���س��ات  الأ���س��ت��اذ  العليا  ال��درا���س��ات 
رئي�ص  ف��ائ��ع  اآل  يحيى  ب��ن  رئي�ص اأح��م��د  ف��ائ��ع  اآل  يحيى  ب��ن  اأح��م��د 
للدرا�سات  اجلامعة  ووكيل  للدرا�سات اجلامعة  اجلامعة  ووكيل  اجلامعة 
العليا والبحث العلمي على ما حتظى العليا والبحث العلمي على ما حتظى 

ياأتي  التفاقية  توقيع  اأن  ي��ذك��ر  ياأتي   التفاقية  توقيع  اأن  ي��ذك��ر   
ورغبة  امل�سركة  امل�سوؤولية  من  ورغبة انطالًقا  امل�سركة  امل�سوؤولية  من  انطالًقا 
من الطرفني يف حتقيق التكامل بينهما من الطرفني يف حتقيق التكامل بينهما 
والبحثية،  الأك��ادمي��ي��ة،  امل��ج��الت  والبحثية، يف  الأك��ادمي��ي��ة،  امل��ج��الت  يف 
وال���ت���دري���ب���ي���ة، وجم�������الت ال��ت��ط��وي��ر وال���ت���دري���ب���ي���ة، وجم�������الت ال��ت��ط��وي��ر 

وال�ستثمار املعريف. وال�ستثمار املعريف. 

به العمادة من دعم واهتمام، موؤكًدا به العمادة من دعم واهتمام، موؤكًدا 
ع��دد  ارت��ف��اع  م��ن  مكنها  ذل���ك  ع��دد اأن  ارت��ف��اع  م��ن  مكنها  ذل���ك  اأن 
اإىل  بها  العليا  ال��درا���س��ات  اإىل ب��رام��ج  بها  العليا  ال��درا���س��ات  ب��رام��ج 
جت��اوز  كما  برنامج  جت��اوز   كما  برنامج   100100 م��ن  م��ن اأك��ر  اأك��ر 
ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات 30003000   ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات ع���دد  ع���دد 
العمادة  اأن  واأو�سح  وطالبة،  العمادة طالب  اأن  واأو�سح  وطالبة،  طالب 
عملت على اإطالق منظومة خدمات عملت على اإطالق منظومة خدمات 
احلركات  جميع  ت�سمل  احلركات اإلكرونية  جميع  ت�سمل  اإلكرونية 
من  العديد  واأ���س��درت  من الأك��ادمي��ي��ة،  العديد  واأ���س��درت  الأك��ادمي��ي��ة، 
وال��ق��واع��د  للعمل  املنظمة  وال��ق��واع��د ال��ل��وائ��ح  للعمل  املنظمة  ال��ل��وائ��ح 
التنفيذية والأدلة الإر�سادية، م�سًرا التنفيذية والأدلة الإر�سادية، م�سًرا 
والرامج  اخلطط  من  العديد  والرامج اإىل  اخلطط  من  العديد  اإىل 
ال��ت��ط��وي��ري��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��زم ال��ع��م��ادة ال��ت��ط��وي��ري��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��زم ال��ع��م��ادة 

تنفيذها خالل الفرة املقبلة. تنفيذها خالل الفرة املقبلة. 
مفتوًحا  ح����واًرا  ال��ل��ق��اء  مفتوًحا و�سهد  ح����واًرا  ال��ل��ق��اء  و�سهد 
وم�ساركة بناءة من طالب وطالبات وم�ساركة بناءة من طالب وطالبات 
الإجابة  متت  كما  العليا،  الإجابة الدرا�سات  متت  كما  العليا،  الدرا�سات 
التي  ال�ستف�سارات  من  العديد  التي على  ال�ستف�سارات  من  العديد  على 
مت���ح���ورت ح���ول خم��ت��ل��ف ال�����س��وؤون مت���ح���ورت ح���ول خم��ت��ل��ف ال�����س��وؤون 
العلمية والبحثية والتنظيمية لطالب العلمية والبحثية والتنظيمية لطالب 

وطالبات الدرا�سات العليا. وطالبات الدرا�سات العليا. 

الدرا�سات  عمادة  عميد  الدرا�سات واأو���س��ح  عمادة  عميد  واأو���س��ح 
اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  باجلامعة  اأحمد العليا  الدكتور  الأ�ستاذ  باجلامعة  العليا 
بن يحيى اآل فائع اأن البوابة الإلكرونية بن يحيى اآل فائع اأن البوابة الإلكرونية 
للقبول �ستكون متاحة ل�ستقبال الطلبات للقبول �ستكون متاحة ل�ستقبال الطلبات 
  88 القادم  الأحد  يوم  �سباح  القادم اعتباًرا من  الأحد  يوم  �سباح  اعتباًرا من 
�سعبان، وحتى م�ساء يوم ال�سبت �سعبان، وحتى م�ساء يوم ال�سبت 2121 من  من 

ال�سهر نف�سه. ال�سهر نف�سه. 
 ك��م��ا ب���ني  اآل  ك��م��ا ب���ني  اآل 
ف���ائ���ع اأن������ه مي��ك��ن ف���ائ���ع اأن������ه مي��ك��ن 
جميع  على  جميع الطالع  على  الطالع 
ال���ت���ف���ا����س���ي���ل م��ن ال���ت���ف���ا����س���ي���ل م��ن 

خالل الرابط:خالل الرابط:

م�سيًفا اأن التقدمي على الرامج م�سيًفا اأن التقدمي على الرامج 
لل�سعوديني،  ُمتاح  الر�سوم  لل�سعوديني، املدفوعة  ُمتاح  الر�سوم  املدفوعة 
احل�سول  �سرط  ب��دون  احل�سول وللمقيمني  �سرط  ب��دون  وللمقيمني 
اأو م��واف��ق��ات  اأو م��واف��ق��ات ع��ل��ى م��ن��ح��ة ر���س��م��ي��ة  ع��ل��ى م��ن��ح��ة ر���س��م��ي��ة 

جهات العمل. جهات العمل. 
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بمناسبة اليوم العالمي للمرأة..  
قيادات نسائية بالجامعة يرفعن االمتنان للقيادة الرشيدة

الن�سائية  القيادات  من  ع��دد  الن�سائية  رف��ع  القيادات  من  ع��دد   رف��ع 
التدري�ص  هيئة  ع�سوات  من  التدري�ص باجلامعة  هيئة  ع�سوات  من  باجلامعة 
خلادم  وامتنانهن  �سكرهن  خلادم واملوظفات  وامتنانهن  �سكرهن  واملوظفات 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  بن احل��رم��ني  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
اآل �سعود وويل عهده الأمني  اآل �سعود وويل عهده الأمني عبدالعزيز  عبدالعزيز 
اهلل  �سلمان حفظهما  بن  اهلل الأم��ر حممد  �سلمان حفظهما  بن  الأم��ر حممد 
اململكة  يف  ب��ه  امل����راأة  حظيت  م��ا  اململكة ع��ل��ى  يف  ب��ه  امل����راأة  حظيت  م��ا  ع��ل��ى 
العربية ال�سعودية من تقدير وعناية كما العربية ال�سعودية من تقدير وعناية كما 
ثمّن القرارات والإجراءات التي هدفت ثمّن القرارات والإجراءات التي هدفت 
اإىل متكني املراأة ال�سعودية منوهات مبا اإىل متكني املراأة ال�سعودية منوهات مبا 
املجالت  �ستى  يف  جناحات  من  املجالت حققته  �ستى  يف  جناحات  من  حققته 

باململكة.  باململكة.  

شكر وعرفان 
واأكدت وكيلة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات واأكدت وكيلة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات 
اأبوملحة  �سعد  خلود  الدكتورة  اأبوملحة الأ�ستاذة  �سعد  خلود  الدكتورة  الأ�ستاذة 
اأن هذه املنا�سبة تعد حدًثا ملهًما للمراأة اأن هذه املنا�سبة تعد حدًثا ملهًما للمراأة 
ال�سعودية لتعزيز مكانتها ودورها الفعال ال�سعودية لتعزيز مكانتها ودورها الفعال 
يف نه�سة وطنها وا�ستذكار ب�سماتها يف يف نه�سة وطنها وا�ستذكار ب�سماتها يف 
وقالت  اأجمع،  العامل  ويف  الوطن  وقالت تاريخ  اأجمع،  العامل  ويف  الوطن  تاريخ 
نحن وهلل احلمد نعي�ص يف دولة عظيمة نحن وهلل احلمد نعي�ص يف دولة عظيمة 
ال�سعودية  العربية  اململكة  تاأ�سي�ص  ال�سعودية منذ  العربية  اململكة  تاأ�سي�ص  منذ 
�ساأنه  م��ن  م��ا  لكل  الرعاية  اأول���ت  �ساأنه التي  م��ن  م��ا  لكل  الرعاية  اأول���ت  التي 
مبداأ  على  الوطنية  التنمية  عجلة  مبداأ دفع  على  الوطنية  التنمية  عجلة  دفع 
منح  من  بدءا  الفر�ص  وتكافوؤ  منح امل�ساواة  من  بدءا  الفر�ص  وتكافوؤ  امل�ساواة 
املراأة حق التعليم، وو�سوًل اإىل تقليدها املراأة حق التعليم، وو�سوًل اإىل تقليدها 
الوطن،  وخ��ارج  داخ��ل  العليا  الوطن، املنا�سب  وخ��ارج  داخ��ل  العليا  املنا�سب 
وهذا تاأكيد ملا يوؤمن به خادم احلرمني وهذا تاأكيد ملا يوؤمن به خادم احلرمني 
�سلمان بن عبدالعزيز،  امللك  �سلمان بن عبدالعزيز، ال�سريفني  امللك  ال�سريفني 
والذي جاء يف كلمته ال�سافية )اإن املراأة والذي جاء يف كلمته ال�سافية )اإن املراأة 
فمن  جمتمع،  لأي  التطور  م�سدر  فمن هي  جمتمع،  لأي  التطور  م�سدر  هي 
اإ���س��الح  ي�سعب  ن�����س��اء مم��ك��ن��ات  اإ���س��الح غ��ر  ي�سعب  ن�����س��اء مم��ك��ن��ات  غ��ر 
ن�سف  ه��ي  امل���راأة  اإن  اإذ  ن�سف املجتمعات،  ه��ي  امل���راأة  اإن  اإذ  املجتمعات، 
واأثبتت  الأجيال،  مربية  وهي  واأثبتت املجتمع،  الأجيال،  مربية  وهي  املجتمع، 
يف  والفعال  البارز  دوره��ا  التاريخ  يف عر  والفعال  البارز  دوره��ا  التاريخ  عر 

بخمي�ص  املجتمع  كلية  وكيلة  بخمي�ص واأب��ي��ن��ت  املجتمع  كلية  وكيلة  واأب��ي��ن��ت 
م�سيط - �سطر الطالبات الدكتورة اأمل  م�سيط - �سطر الطالبات الدكتورة اأمل  
�سهر  من  الثامن  اليوم  اأن  م�سيط  �سهر اآل  من  الثامن  اليوم  اأن  م�سيط  اآل 
مار�ص هو احتفال باليوم العاملي للمراأة مار�ص هو احتفال باليوم العاملي للمراأة 
والتقدير  الح���رام  على  للدللة  والتقدير يقام  الح���رام  على  للدللة  يقام 
وح���ب امل�����راأة لإجن���ازات���ه���ا امل��ت��ن��وع��ة، وح���ب امل�����راأة لإجن���ازات���ه���ا امل��ت��ن��وع��ة، 
وقالت منذ اأن تقلد والدنا �سيدي خادم وقالت منذ اأن تقلد والدنا �سيدي خادم 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  بن احل��رم��ني  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
 - اهلل  حفظه   - �سعود  اآل  العزيز  - عبد  اهلل  حفظه   - �سعود  اآل  العزيز  عبد 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�سعودية احل��ك��م  العربية  اململكة  يف  احل��ك��م 
حتمل  والتي  حتمل   والتي   20302030 اململكة  روؤي��ة  اململكة ب��رزت  روؤي��ة  ب��رزت 
امل�ساركة  من  امل��راأة  ميّكن  مما  امل�ساركة الكثر  من  امل��راأة  ميّكن  مما  الكثر 
�ساعدت  وق��د  كبر  ب�سكل  املجتمع  �ساعدت يف  وق��د  كبر  ب�سكل  املجتمع  يف 
م�سارات  يف  مب�ساركتها  فعليًّا  م�سارات و�ساهمت  يف  مب�ساركتها  فعليًّا  و�ساهمت 
اململكة 20302030   روؤية  اململكة التنمية، ومن خالل  روؤية  التنمية، ومن خالل 
والتي اأكدت على اأهمية متكني املراأة  يف والتي اأكدت على اأهمية متكني املراأة  يف 
خمتلف املجالت حيث تقلدت عدًدا من خمتلف املجالت حيث تقلدت عدًدا من 
منها  الأ�سعدة  خمتلف  على  منها املنا�سب  الأ�سعدة  خمتلف  على  املنا�سب 
القيادية،  املنا�سب  يف  امل��راأة  القيادية، م�ساركة  املنا�سب  يف  امل��راأة  م�ساركة 
ال�سورى،  جمل�ص  يف  امل���راأة  ال�سورى، وم�ساركة  جمل�ص  يف  امل���راأة  وم�ساركة 
ويف  العمل،  �سوق  يف  امل���راأة  ويف وم�ساركة  العمل،  �سوق  يف  امل���راأة  وم�ساركة 
ال��ك��ث��ر ال��ك��ث��ر م��ن امل���ج���الت ال��ت��ي ل ال��ك��ث��ر ال��ك��ث��ر م��ن امل���ج���الت ال��ت��ي ل 
دلت  اإن  والتي  حل�سرها  املجال  دلت يت�سع  اإن  والتي  حل�سرها  املجال  يت�سع 
املراأة  اأهمية  تدل على  فاإمنا  �سيء  املراأة على  اأهمية  تدل على  فاإمنا  �سيء  على 
املجتمع  وتطور  بناء  يف  الكبر  املجتمع ودوره��ا  وتطور  بناء  يف  الكبر  ودوره��ا 
وركيزته،  املجتمع  ن�سف  وركيزته، باعتبارها  املجتمع  ن�سف  باعتبارها 
هذا  واب��ن��ة  �سعودية  باأنني  فخر  هذا فكلي  واب��ن��ة  �سعودية  باأنني  فخر  فكلي 
الوطن العظيم، الذي نكن له كل احلب الوطن العظيم، الذي نكن له كل احلب 
اأمرنا حفظهم  لولة  والوطنية  اأمرنا حفظهم والتقدير  لولة  والوطنية  والتقدير 
اهلل ورعاهم وحفظ بالد احلرمني من اهلل ورعاهم وحفظ بالد احلرمني من 

كل �سوء. كل �سوء. 

طموح وتمكين  
والإب���داع  املوهبة  م��رك��ز  وكيلة  والإب���داع وق��ال��ت  املوهبة  م��رك��ز  وكيلة  وق��ال��ت 
ال��دك��ت��ورة  باجلامعة  الأع��م��ال  ال��دك��ت��ورة وري����ادة  باجلامعة  الأع��م��ال  وري����ادة 

ف��اط��م��ة  ال����زه����راين: ح��ظ��ي��ت امل����راأة ف��اط��م��ة  ال����زه����راين: ح��ظ��ي��ت امل����راأة 
ال�����س��ع��ودي��ة م��ن��ذ ع��ه��د امل��وؤ���س�����ص امللك ال�����س��ع��ودي��ة م��ن��ذ ع��ه��د امل��وؤ���س�����ص امللك 
عهد  وحتى   - اهلل  رحمه   - عهد عبدالعزيز  وحتى   - اهلل  رحمه   - عبدالعزيز 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  �سلمان خادم احلرمني  امللك  ال�سريفني  خادم احلرمني 
اهلل  حفظه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز  اهلل بن  حفظه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
والعناية  التمكني  بالكثر من مظاهر  والعناية -  التمكني  بالكثر من مظاهر   -
والأوامر  امللكية  القرارات  حملتها  والأوامر التي  امللكية  القرارات  حملتها  التي 
ب�سكل  مت�ساًل  ك��ان  م��ا  منها  ب�سكل ال�سامية  مت�ساًل  ك��ان  م��ا  منها  ال�سامية 
كان  ما  ومنها  امل��راأة  دور  بدعم  كان مبا�سر  ما  ومنها  امل��راأة  دور  بدعم  مبا�سر 
احلكومية  املوؤ�س�سات  منظومة  احلكومية �سمن  املوؤ�س�سات  منظومة  �سمن 
روؤية 20302030 مبثابة  مبثابة  كانت  بينما  روؤية والأهلية  كانت  بينما  والأهلية 
حيث  ال�سعودية  للمراأة  طموح  حيث م�سروع  ال�سعودية  للمراأة  طموح  م�سروع 
من  حزمة  من م  حزمة  20172017م  عام  اململكة  عام �سهدت  اململكة  �سهدت 
ال�سعودية  للمراأة  واملمّكنات  ال�سعودية التنظيمات  للمراأة  واملمّكنات  التنظيمات 
العهد  ويل  ال�����س��اب  ال��ق��ائ��د  العهد ب��ط��م��وح  ويل  ال�����س��اب  ال��ق��ائ��د  ب��ط��م��وح 
التي  �سلمان،  بن  حممد  الأم��ر  التي اأمرنا  �سلمان،  بن  حممد  الأم��ر  اأمرنا 
العديد  خ��الل  من  امل���راأة  متكني  العديد تدعم  خ��الل  من  امل���راأة  متكني  تدعم 
والت�سريعات  وال��ق��رارات  ال��رام��ج  والت�سريعات من  وال��ق��رارات  ال��رام��ج  من 
الجتماعية  حقوقها  متنحها  الجتماعية وال��ت��ي  حقوقها  متنحها  وال��ت��ي 
والق���ت�������س���ادي���ة، جت�����س��ده��ا امل��ق��ول��ة والق���ت�������س���ادي���ة، جت�����س��ده��ا امل��ق��ول��ة 
اأن��ا  ق��ال:  حينما  العهد  ل��ويل  اأن��ا ال�سهرة  ق��ال:  حينما  العهد  ل��ويل  ال�سهرة 
من  ال�سعودية  ون�سف  ال�سعودية،  من اأدعم  ال�سعودية  ون�سف  ال�سعودية،  اأدعم 
الن�ساء، وهذه مل  اأدعم  اأنا  لذا  الن�ساء، وهذه مل الن�ساء،  اأدعم  اأنا  لذا  الن�ساء، 
الكرمي  �سموه  م��ن  كلمات  جم��رد  الكرمي تكن  �سموه  م��ن  كلمات  جم��رد  تكن 
الن�ساء  دعم  قواعد  من  قاعدة  هي  الن�ساء بل  دعم  قواعد  من  قاعدة  هي  بل 

ومتكينهم. ومتكينهم. 

إصرار وشموخ  
الإعالم  اإدارة  مديرة  اأكدت  الإعالم من جهتها  اإدارة  مديرة  اأكدت  من جهتها 
لالإعالم  العامة  الإدارة  يف  لالإعالم والت�سال  العامة  الإدارة  يف  والت�سال 
�سارة   الأ���س��ت��اذة  باجلامعة  �سارة  والعالقات  الأ���س��ت��اذة  باجلامعة  والعالقات 
ح�سلت  ال�سعودية  املراأة  اأن  ح�سلت القحطاين  ال�سعودية  املراأة  اأن  القحطاين 
يف عهد امللك �سلمان وويل عهده الأمر يف عهد امللك �سلمان وويل عهده الأمر 
حممد بن �سلمان - حفظهما اهلل - على حممد بن �سلمان - حفظهما اهلل - على 
عك�ست  وعامليًّا،  حمليًّا  مرموقة  عك�ست مكانة  وعامليًّا،  حمليًّا  مرموقة  مكانة 

ال��دوؤوب يف حتقيق  و�سعيه  الوطن  ال��دوؤوب يف حتقيق روؤية  و�سعيه  الوطن  روؤية 
الطموح. الطموح. 

حققت  ال��ق��ح��ط��اين:  حققت واأ����س���اف���ت  ال��ق��ح��ط��اين:  واأ����س���اف���ت 
غر  قفزات  ال�سعودية  العربية  غر اململكة  قفزات  ال�سعودية  العربية  اململكة 
واإعطائها  امل���راأة،  متكني  يف  واإعطائها م�سبوقة  امل���راأة،  متكني  يف  م�سبوقة 
اأ�سا�سيًّا  �سريًكا  جعلتها  التي  اأ�سا�سيًّا الفر�ص  �سريًكا  جعلتها  التي  الفر�ص 
حيث  وتنميته،  الوطن  نه�سة  بناء  حيث يف  وتنميته،  الوطن  نه�سة  بناء  يف 
ب�سخ�سيتها  ال�سعودية  امل���راأة  ب�سخ�سيتها جنحت  ال�سعودية  امل���راأة  جنحت 
يف  وال�سموخ  الإ���س��رار  ذات  يف امل�سوؤولة  وال�سموخ  الإ���س��رار  ذات  امل�سوؤولة 
ات�سمت  التي  والعلمية  املهنية  ات�سمت �سرتها  التي  والعلمية  املهنية  �سرتها 
امل��ج��الت،  وال��ك��ف��اح يف كافة  امل��ج��الت، ب��الإب��داع  وال��ك��ف��اح يف كافة  ب��الإب��داع 
عليا،  منا�سب  وتبواأت  وطنها  عليا، وخدمت  منا�سب  وتبواأت  وطنها  وخدمت 
كثر  يف  الفاعلة  م�ساركاتها  لها  كثر وك��ان  يف  الفاعلة  م�ساركاتها  لها  وك��ان 
الأمني،  واملجال  كال�سورى  املواقع  الأمني، من  واملجال  كال�سورى  املواقع  من 
والقطاع التعليمي، و�سوق العمل، وكانت والقطاع التعليمي، و�سوق العمل، وكانت 
الإجن���ازات  ح�سد  يف  اأ�سا�سية  الإجن���ازات ركيزة  ح�سد  يف  اأ�سا�سية  ركيزة 
ال�سعودية  امل���راأة  توجت  التي  ال�سعودية املتوالية  امل���راأة  توجت  التي  املتوالية 
للمراكز املتقدمة يف الكثر من املحافل.  للمراكز املتقدمة يف الكثر من املحافل.  
وخ��ت��م��ت ال��ق��ح��ط��اين: ن��ح��ن يف وخ��ت��م��ت ال��ق��ح��ط��اين: ن��ح��ن يف 
امل��راأة  ب��اأن  نفخر  للمراأة  العاملي  امل��راأة اليوم  ب��اأن  نفخر  للمراأة  العاملي  اليوم 
مناذج  اأح��د  وم��ازال��ت  كانت  مناذج ال�سعودية  اأح��د  وم��ازال��ت  كانت  ال�سعودية 
متثيل  خر  الوطن  مثلت  التي  متثيل النجاح  خر  الوطن  مثلت  التي  النجاح 
بعلم واإرادة ودعم ل حمدود من قيادتنا بعلم واإرادة ودعم ل حمدود من قيادتنا 
بروؤية  الوطن  هذا  تقود  التي  بروؤية العظيمة  الوطن  هذا  تقود  التي  العظيمة 
مزدهر  حلا�سر  وتنموية  مزدهر ا�ستثنائية  حلا�سر  وتنموية  ا�ستثنائية 

وم�ستقبل م�سرق. وم�ستقبل م�سرق. 

مشاركة وحضور 
املعلومات  تقنية  وح��دة  رئي�سة  املعلومات واأك��دت  تقنية  وح��دة  رئي�سة  واأك��دت 

مبركز  مبركز والإع���الم  والإبداع والإع���الم  والإبداع املوهبة  املوهبة 
وري�����������������ادة وري�����������������ادة 
الأع������م������ال الأع������م������ال 
الأ���س��ت��اذة الأ���س��ت��اذة 
ع���ائ�������س���ة ع���ائ�������س���ة 

ال�����س��ه��راين ال�����س��ه��راين 

ا  �سنويًّ ال��ع��امل  يحتفل  ا اأن���ه  �سنويًّ ال��ع��امل  يحتفل  اأن���ه 
وياأتي  للمراأة  العاملي  وياأتي باليوم  للمراأة  العاملي  باليوم 

خمتلف  يف  واإ�سهامها  خمتلف دوره��ا  يف  واإ�سهامها  دوره��ا 
مع  تتنا�سب  ال��ت��ي  مع امل��ج��الت  تتنا�سب  ال��ت��ي  امل��ج��الت 

ث��ق��اف��ة امل��ج��ت��م��ع وم��ت��غ��رات ث��ق��اف��ة امل��ج��ت��م��ع وم��ت��غ��رات 
ب��رزت  وق��د  وخم��رج��ات��ه،  ب��رزت الع�سر  وق��د  وخم��رج��ات��ه،  الع�سر 

من  الكثر  بتحقيق  ال�سعودية  من امل���راأة  الكثر  بتحقيق  ال�سعودية  امل���راأة 
الإجنازات وتخطت العديد من العوائق الإجنازات وتخطت العديد من العوائق 
امل��راأة  ا�ستطاعت  ولقد  واجهتها،  امل��راأة التي  ا�ستطاعت  ولقد  واجهتها،  التي 
امل�سارات  كل  يف  تنتظم  اأن  امل�سارات ال�سعودية،  كل  يف  تنتظم  اأن  ال�سعودية، 
ا  الوطنية، واأن تزيد من ح�سورها حمليًّا الوطنية، واأن تزيد من ح�سورها حمليًّ
واإقليميًّا وعامليًّا؛ فكانت مثار الإعجاب، واإقليميًّا وعامليًّا؛ فكانت مثار الإعجاب، 
ويف ����س���دارة احل�����دث، ف�����س��ارك��ت يف ويف ����س���دارة احل�����دث، ف�����س��ارك��ت يف 
بالدها  وفد  وتراأ�ست  رفيعة،  بالدها منا�سب  وفد  وتراأ�ست  رفيعة،  منا�سب 
لتعيني  امل��ح��اف��ل و���س��وًل  م��ن  ك��ث��ر  لتعيني يف  امل��ح��اف��ل و���س��وًل  م��ن  ك��ث��ر  يف 
نائب  اأول  وتعيني  �سعودية،  �سفرة  نائب اأول  اأول  وتعيني  �سعودية،  �سفرة  اأول 
ال�سعودية  القيادة  روؤية  جُم�سدة  ال�سعودية وزير،  القيادة  روؤية  جُم�سدة  وزير، 
يف  الوفود  �سمن  وم�ساركتها  يف احلكيمة،  الوفود  �سمن  وم�ساركتها  احلكيمة، 
املوؤمترات واملحافل الإقليمية والدولية، املوؤمترات واملحافل الإقليمية والدولية، 

وحت���ق���ي���ق���ًا ل�����روؤي�����ة احل��ل��م وحت���ق���ي���ق���ًا ل�����روؤي�����ة احل��ل��م 
ظل  يف  ظل م  يف  20302030م  ال�سعودي ال�سعودي 

الطموحات  من  الطموحات الكثر  من  الكثر 
ال��ق��ادم  ال��ق��ادم امل��ن��ت��ظ��رة يف  امل��ن��ت��ظ��رة يف 

من الأيام. من الأيام. 

والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  والآداب وق��ع��ت  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  وق��ع��ت 
ب��اجل��ام��ع��ة مب��ح��اف��ظ��ة ظ��ه��ران ب��اجل��ام��ع��ة مب��ح��اف��ظ��ة ظ��ه��ران 
اجل����ن����وب، م����وؤخ����ًرا، ات��ف��اق��ي��ة اجل����ن����وب، م����وؤخ����ًرا، ات��ف��اق��ي��ة 
التعليم  واإدارة  الكلية  بني  التعليم تعاون  واإدارة  الكلية  بني  تعاون 

مبحافظة ظهران اجلنوب. مبحافظة ظهران اجلنوب. 

والآداب  العلوم  كلية  والآداب ومثل  العلوم  كلية  ومثل 
ت��وق��ي��ع  ت��وق��ي��ع ب���ظ���ه���ران اجل���ن���وب يف  ب���ظ���ه���ران اجل���ن���وب يف 
بن  م�سفر  ال��دك��ت��ور  بن الت��ف��اق��ي��ة،  م�سفر  ال��دك��ت��ور  الت��ف��اق��ي��ة، 
اإدارة  مثل  فيما  الوادعي،  اإدارة اأحمد  مثل  فيما  الوادعي،  اأحمد 
مديرها  ب��امل��ح��اف��ظ��ة،  مديرها التعليم  ب��امل��ح��اف��ظ��ة،  التعليم 

�سعيد هبا�ص اأبوحديد. �سعيد هبا�ص اأبوحديد. 

العلوم  كلية  عميد  العلوم واأو���س��ح  كلية  عميد  واأو���س��ح 
اجل��ن��وب  ب���ظ���ه���ران  اجل��ن��وب والآداب  ب���ظ���ه���ران  والآداب 
الدكتور م�سفر بن اأحمد الوادعي الدكتور م�سفر بن اأحمد الوادعي 
اإقامة  على  اتفقا  الطرفني  اإقامة اأن  على  اتفقا  الطرفني  اأن 
ت���ع���اون ب��ي��ن��ه��م��ا ان���ط���الًق���ا من ت���ع���اون ب��ي��ن��ه��م��ا ان���ط���الًق���ا من 
جت��اه  امل�����س��رك��ة  جت��اه م�سوؤولياتهما  امل�����س��رك��ة  م�سوؤولياتهما 
يلزم  وما  يلزم جمتمع منطقة ع�سر،  وما  جمتمع منطقة ع�سر، 
التكامل  حتقيق  اإىل  ال�سعي  التكامل من  حتقيق  اإىل  ال�سعي  من 
م�ستوى  من  للرفع  اجلهتني  م�ستوى بني  من  للرفع  اجلهتني  بني 
تخدم  التي  والأن�سطة  تخدم ال��رام��ج  التي  والأن�سطة  ال��رام��ج 

إتفاقية تعاون بين علوم 
وآداب الجامعة بظهران 

الجنوب وإدارة تعليم 
المحافظة 

ما  وهذا  القرار(،  و�سنع  التغير  ما قيادة  وهذا  القرار(،  و�سنع  التغير  قيادة 
يدفع كل امراأة لأن يكون لها دور فعال؛ يدفع كل امراأة لأن يكون لها دور فعال؛ 
فطموح املراأة ال�سعودية لي�ص له حدود، فطموح املراأة ال�سعودية لي�ص له حدود، 
واأ�سافت  ال�سماء،  يعانق  طموح  واأ�سافت وه��و  ال�سماء،  يعانق  طموح  وه��و 
ختاًما وطن عظيم نفخر به ويفخر بنا، ختاًما وطن عظيم نفخر به ويفخر بنا، 
قادة عظماء، وطن معطاء، اأمن ورخاء، قادة عظماء، وطن معطاء، اأمن ورخاء، 

اللهم اأدم علينا ف�سلك ونعمك. اللهم اأدم علينا ف�سلك ونعمك. 

فخر واعتزاز 
العلوم  كلية  عميدة  ق��ال��ت  جهتها  العلوم م��ن  كلية  عميدة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة مب��ح��اي��ل ع�سر  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة مب��ح��اي��ل ع�سر ال��ط��ب��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
اأع��ت��ز  ب��ان��اف��ع  ن���ورة ح�سني  اأع��ت��ز ال��دك��ت��ورة  ب��ان��اف��ع  ن���ورة ح�سني  ال��دك��ت��ورة 
جنًبا  تقف  �سعودية  امراأة  باأين  جنًبا واأفتخر  تقف  �سعودية  امراأة  باأين  واأفتخر 
وطني  يف  الرجل  �سقيقها  مع  جنب  وطني اإىل  يف  الرجل  �سقيقها  مع  جنب  اإىل 
ي�سهد  التي  ال�سعودية  العربية  ي�سهد اململكة  التي  ال�سعودية  العربية  اململكة 
تاريخها عر الع�سور على حر�سها على تاريخها عر الع�سور على حر�سها على 
تنمية املراأة ال�سعودية يف جميع جمالت تنمية املراأة ال�سعودية يف جميع جمالت 
يف  امل�ساركة  يف  دوره��ا  ومتكني  يف احلياة  امل�ساركة  يف  دوره��ا  ومتكني  احلياة 
يوم  يف  الفر�سة  واأنتهز  البالد،  يوم نه�سة  يف  الفر�سة  واأنتهز  البالد،  نه�سة 
ال�سكر  خال�ص  لتقدمي  العاملي  ال�سكر امل���راأة  خال�ص  لتقدمي  العاملي  امل���راأة 
والم���ت���ن���ان مل���ق���ام   خ����ادم احل��رم��ني والم���ت���ن���ان مل���ق���ام   خ����ادم احل��رم��ني 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  عبدالعزيز ال�سريفني  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
�سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ر  ع��ه��ده  �سلمان وويل  ب��ن  حممد  الأم���ر  ع��ه��ده  وويل 
لت�سر  ال�سعودية  امل��راأة  دور  تعزيز  لت�سر على  ال�سعودية  امل��راأة  دور  تعزيز  على 
روؤي��ة  وحتقيق  لإجن���اح  وه��م��ة  روؤي��ة بطموح  وحتقيق  لإجن���اح  وه��م��ة  بطموح 

 . .20302030
وتابعت بانافع املراأة ن�سف املجتمع وتابعت بانافع املراأة ن�سف املجتمع 
لذا فقد حظيت بدعم الثقة امللكية ليكون لذا فقد حظيت بدعم الثقة امللكية ليكون 
والتغير  التطوير  يف  حم��وري  دور  والتغير لها  التطوير  يف  حم��وري  دور  لها 
الوطن  ب��ن��اء  يف  للم�ساهمة  الوطن وال��ق��ي��ادة  ب��ن��اء  يف  للم�ساهمة  وال��ق��ي��ادة 
وتنميته، ف�سكرا لقيادتنا الر�سيدة التي وتنميته، ف�سكرا لقيادتنا الر�سيدة التي 
اأهدت للمراأة كل اخلر والإح�سان حتى اأهدت للمراأة كل اخلر والإح�سان حتى 

ظهر على املجتمع باأكمله جميل اأثره.  ظهر على املجتمع باأكمله جميل اأثره.  

مشاركة ودعم  

تنمية الإن�سان يف منطقة ع�سر، تنمية الإن�سان يف منطقة ع�سر، 
الطرفني  حر�ص  م��ن  الطرفني وان��ط��الًق��ا  حر�ص  م��ن  وان��ط��الًق��ا 
الإي��ج��اب��ي يف هذا  ال��ت��ع��اون  الإي��ج��اب��ي يف هذا على  ال��ت��ع��اون  على 

اخل�سو�ص. اخل�سو�ص. 

واأ�ساف الوادعي اأن التفاقية واأ�ساف الوادعي اأن التفاقية 
التعليم  اإدارة  ت�ستفيد  لكي  التعليم اأت��ت  اإدارة  ت�ستفيد  لكي  اأت��ت 
تنفيذ  م��راف��ق اجل��ام��ع��ة يف  تنفيذ م��ن  م��راف��ق اجل��ام��ع��ة يف  م��ن 
اجلنوبي  احل��د  مل��دار���ص  اجلنوبي التواأمة  احل��د  مل��دار���ص  التواأمة 
للدرا�سة وتنظيم احتفالت وعقد للدرا�سة وتنظيم احتفالت وعقد 
وحم��ا���س��رات  ون�����دوات  وحم��ا���س��رات دورات  ون�����دوات  دورات 
التدريبية  ال��رام��ج  اإىل  التدريبية اإ�سافة  ال��رام��ج  اإىل  اإ�سافة 

والدورات العلمية. والدورات العلمية. 

ن�ست  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  ن�ست ي��ذك��ر  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  ي��ذك��ر 
ا على تقدمي كافة اخلدمات  ا على تقدمي كافة اخلدمات اأي�سً اأي�سً
لل�سرائح التي ت�ستهدفها خدمات لل�سرائح التي ت�ستهدفها خدمات 
الإ�سهام يف  الإ�سهام يف الطرفني، ومن ذلك  الطرفني، ومن ذلك 
ن�سر ثقافة العمل التعليمي واإثراء ن�سر ثقافة العمل التعليمي واإثراء 

الأبحاث العلمية. الأبحاث العلمية. 

الجامعة تطلق مشروع
 ELD REPORT

بيانات  حتليل  وحدة  يف  ممثلة  اجلامعة  بيانات اأطلقت  حتليل  وحدة  يف  ممثلة  اجلامعة  اأطلقت 
م�سروًعا  الإل���ك���روين  التعلم  ب��ع��م��ادة  م�سروًعا التعلم  الإل���ك���روين  التعلم  ب��ع��م��ادة  التعلم 

 . .ELDELD  ReportReport  مب�سمىمب�سمى
بيانات  حتليل  وح��دة  على  امل�سرف  بيانات واأو�سح  حتليل  وح��دة  على  امل�سرف  واأو�سح 
التعلم ووكيل عمادة التعلم الإلكروين باجلامعة التعلم ووكيل عمادة التعلم الإلكروين باجلامعة 
الدكتور عادل قحم�ص اأن امل�سروع ياأتي بناًء على الدكتور عادل قحم�ص اأن امل�سروع ياأتي بناًء على 
ب�سكل  التعليمية  العملية  �سر  ملتابعة  ب�سكل الحتياج  التعليمية  العملية  �سر  ملتابعة  الحتياج 
يومي ودعم اتخاذ القرار، م�سًرا اإىل اأنه يهدف يومي ودعم اتخاذ القرار، م�سًرا اإىل اأنه يهدف 
ومتابعتها،  التقارير  اإىل  املبا�سر  الو�سول  ومتابعتها، اإىل  التقارير  اإىل  املبا�سر  الو�سول  اإىل 
ب�سكل  وتطويره  العمل  ت�سهيل  �سي�ساهم يف  ب�سكل مما  وتطويره  العمل  ت�سهيل  �سي�ساهم يف  مما 

م�ستمر يف العملية التعليمية. م�ستمر يف العملية التعليمية. 
جاءت  امل�سروع  فكرة  اأن  قحم�ص  جاءت واأ���س��اف  امل�سروع  فكرة  اأن  قحم�ص  واأ���س��اف 
التعلم  جم��ال  يف  امل�ستقبلية  ال��ت��وج��ه��ات  التعلم وف��ق  جم��ال  يف  امل�ستقبلية  ال��ت��وج��ه��ات  وف��ق 
اجلامعات  م�ستوى  على  الأول  ويعد  اجلامعات الإلكروين،  م�ستوى  على  الأول  ويعد  الإلكروين، 
و�سيتم  الأوىل،  امل��رح��ل��ة  يف  وه���و  و�سيتم ال�����س��ع��ودي��ة،  الأوىل،  امل��رح��ل��ة  يف  وه���و  ال�����س��ع��ودي��ة، 
ال�ستمرار يف املراحل الأخرى ب�سكل متتابع حتى ال�ستمرار يف املراحل الأخرى ب�سكل متتابع حتى 
امل�ستهدفة  اخلدمات  كامل  اإىل  امل�سروع  امل�ستهدفة ي�سل  اخلدمات  كامل  اإىل  امل�سروع  ي�سل 
تطوير  على  اجلامعة  م��ن  ا  حر�سً وذل��ك  تطوير منه،  على  اجلامعة  م��ن  ا  حر�سً وذل��ك  منه، 

التعلم الإلكروين. التعلم الإلكروين. 

عليه  العمل  مت  عليه   العمل  مت   ELDELD  ReportReport اأن  اأن ي��ذك��ر  ي��ذك��ر 
ب��ال��ك��ام��ل م���ن خ����الل ف���ري���ق ع���م���ادة ال��ت��ع��ل��م ب��ال��ك��ام��ل م���ن خ����الل ف���ري���ق ع���م���ادة ال��ت��ع��ل��م 
الإل���ك���روين ب��اجل��ام��ع��ة، ومت���ت ف��ي��ه م��راع��اة الإل���ك���روين ب��اجل��ام��ع��ة، ومت���ت ف��ي��ه م��راع��اة 
من  العديد  و�سمل  احلديثة،  التقنية  من اجلوانب  العديد  و�سمل  احلديثة،  التقنية  اجلوانب 
التفا�سيل ذات ال�سلة بالعملية التعليمية لر�سد التفا�سيل ذات ال�سلة بالعملية التعليمية لر�سد 

الأعداد الدقيقة واإبرازها ب�سكل فوري. الأعداد الدقيقة واإبرازها ب�سكل فوري. 
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خدمة  وجل��ن��ة  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز  خدمة يطلق  وجل��ن��ة  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز  يطلق 
املجتمع بكلية العلوم والآداب باملجاردة، املجتمع بكلية العلوم والآداب باملجاردة، 
مبحافظة  ال�سبابية  اللجنة  مع  مبحافظة بالتعاون  ال�سبابية  اللجنة  مع  بالتعاون 
الإلكروين  التثقيف  مبادرة  الإلكروين املجاردة،  التثقيف  مبادرة  املجاردة، 
تبداأ  وال��ت��ي  املجتمع،  لأف���راد  تبداأ والتقني  وال��ت��ي  املجتمع،  لأف���راد  والتقني 
ب��راجم��ه��ا غ���ًدا ال��ث��الث��اء. واأو���س��ح��ت ب��راجم��ه��ا غ���ًدا ال��ث��الث��اء. واأو���س��ح��ت 
باملجاردة  والآداب  العلوم  كلية  باملجاردة عميدة  والآداب  العلوم  كلية  عميدة 
ال���دك���ت���ورة م��ه��ا حم��م��د ال�����س��ه��ري اأن ال���دك���ت���ورة م��ه��ا حم��م��د ال�����س��ه��ري اأن 
الكلية  دور  تفعيل  اإىل  تهدف  الكلية امل��ب��ادرة  دور  تفعيل  اإىل  تهدف  امل��ب��ادرة 
املجتمع  و�سرائح  فئات  املجتمع يف جمال خدمة  و�سرائح  فئات  يف جمال خدمة 
املختلفة يف املجال التقني والإلكروين، املختلفة يف املجال التقني والإلكروين، 
املطلوب  احل���د  ت��وف��ر  يف  املطلوب وامل�����س��اه��م��ة  احل���د  ت��وف��ر  يف  وامل�����س��اه��م��ة 
مع  والتعامل  الإلكرونية  الثقافة  مع م��ن  والتعامل  الإلكرونية  الثقافة  م��ن 
الأف���راد،  جميع  ل��دى  الذكية  الأف���راد، الأج��ه��زة  جميع  ل��دى  الذكية  الأج��ه��زة 
وك��ذل��ك ت��ط��وي��ر ال��ع��دي��د م��ن ال��رام��ج وك��ذل��ك ت��ط��وي��ر ال��ع��دي��د م��ن ال��رام��ج 
التدريبية والتاأهيلية التقنية واملعلوماتية التدريبية والتاأهيلية التقنية واملعلوماتية 
املعلمني  م��ن  املختلفة  املجتمع  املعلمني لفئات  م��ن  املختلفة  املجتمع  لفئات 
ال��ق��ط��اع  وال���ع���ام���ل���ني يف  ال��ق��ط��اع وامل���ع���ل���م���ات  وال���ع���ام���ل���ني يف  وامل���ع���ل���م���ات 
احلكومي واخلا�ص والقطاعات اخلرية احلكومي واخلا�ص والقطاعات اخلرية 
من  العديد  وتنفيذ  وغرها،  من وال�سحية  العديد  وتنفيذ  وغرها،  وال�سحية 
الرامج الإلكرونية يف جمال احلا�سب الرامج الإلكرونية يف جمال احلا�سب 
لأف���راد  واإت��اح��ت��ه��ا  دوري  ب�سكل  لأف���راد الآيل  واإت��اح��ت��ه��ا  دوري  ب�سكل  الآيل 
املجتمع، بالإ�سافة اإىل امل�ساهمة يف رفع املجتمع، بالإ�سافة اإىل امل�ساهمة يف رفع 
الإلكرونية  املواطنة  جمال  يف  الإلكرونية امل�ستوى  املواطنة  جمال  يف  امل�ستوى 

علوم  ك��ل��ي��ة  اإدارة  م��دي��ر  علوم ح�����س��ل  ك��ل��ي��ة  اإدارة  م��دي��ر  ح�����س��ل 
الأ���س��ت��اذ  ب��اجل��ام��ع��ة  الآيل  الأ���س��ت��اذ احل��ا���س��ب  ب��اجل��ام��ع��ة  الآيل  احل��ا���س��ب 
املركز  على  ال�سهري  عبداهلل  بن  املركز علي  على  ال�سهري  عبداهلل  بن  علي 
الدورة  الدورة الثالث على م�ستوى اجلامعة يف  الثالث على م�ستوى اجلامعة يف 
للتميز  اجلامعة  جائزة  من  للتميز ال�ساد�سة  اجلامعة  جائزة  من  ال�ساد�سة 
)فرع املوظف املتميز(، وحظي بالتكرمي )فرع املوظف املتميز(، وحظي بالتكرمي 
م��ن م��ع��ايل رئ��ي�����ص اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ م��ن م��ع��ايل رئ��ي�����ص اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 

الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي. الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي. 
وي��ع��د ال�����س��ه��ري م���ن ال��ك��ف��اءات وي��ع��د ال�����س��ه��ري م���ن ال��ك��ف��اءات 
حيث  اجل��ام��ع��ة؛  يف  املتميزة  حيث الإداري����ة  اجل��ام��ع��ة؛  يف  املتميزة  الإداري����ة 
واملنجزات،  اجل��وائ��ز  من  الكثر  واملنجزات، حقق  اجل��وائ��ز  من  الكثر  حقق 
وح�سل على اأكر من وح�سل على اأكر من 5050 دورة تدريبية  دورة تدريبية 
امللك  وجامعة  العامة  الإدارة  معهد  امللك من  وجامعة  العامة  الإدارة  معهد  من 
ت�سلم  كما  اأخ���رى،  جهات  وع��دة  ت�سلم خالد  كما  اأخ���رى،  جهات  وع��دة  خالد 
�سكر نظر جهوده  �سكر نظر جهوده  خطاب  اأكر من اأكر من 1818 خطاب 

املبذولة. املبذولة. 
الإداري  العمل  يف  ال�سهري  الإداري ت��درج  العمل  يف  ال�سهري  ت��درج 
يف جهات متعددة باجلامعة، حيث عمل يف جهات متعددة باجلامعة، حيث عمل 
املجتمع،  وكلية  الإع��الم��ي،  امل��رك��ز  املجتمع، يف  وكلية  الإع��الم��ي،  امل��رك��ز  يف 
العامة  والإدارة  امل�سركة،  العامة وال��رام��ج  والإدارة  امل�سركة،  وال��رام��ج 

علوم وآداب الجامعة بالمجاردة تطلق مبادرة 
)التثقيف التقني( ألفراد المجتمع 

للموظف  الجامعة  بجائزة  الفائز  الشهري  علي 
والحرص  الصبر  تتطلب  العملية  الحياة  المتميز: 

على العطاء 

"معلمون ولكن" كتاب لـ آل كاسي

وحت�سني  ال��ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى  وحت�سني وامل��ح��اف��ظ��ة  ال��ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 
جلميع  الإل��ك��رون��ي��ة  التعامالت  جلميع ج��ودة  الإل��ك��رون��ي��ة  التعامالت  ج��ودة 
ال�سهري  واأ���س��اف��ت  امل��ج��ت��م��ع.  ال�سهري اأف����راد  واأ���س��اف��ت  امل��ج��ت��م��ع.  اأف����راد 
اأن امل��ب��ادرة ت��اأت��ي يف اإط���ار امل��ب��ادرات اأن امل��ب��ادرة ت��اأت��ي يف اإط���ار امل��ب��ادرات 
الكلية مب�ساركة  تنفذها  التي  الكلية مب�ساركة املجتمعية  تنفذها  التي  املجتمعية 
ق�سم علوم احلا�سب والأق�سام الأخرى، ق�سم علوم احلا�سب والأق�سام الأخرى، 
خالل  من  الإل��ك��روين،  التعلم  خالل وعمادة  من  الإل��ك��روين،  التعلم  وعمادة 
)ال��ب��الك  اجلامعة  من�سة  )ال��ب��الك ا�ستخدام  اجلامعة  من�سة  ا�ستخدام 
لتقنية  العامة  الإدارة  وكذلك  لتقنية ب��ورد(،  العامة  الإدارة  وكذلك  ب��ورد(، 
وتثقيف  لتوعية  باجلامعة،  وتثقيف املعلومات  لتوعية  باجلامعة،  املعلومات 
اأفراد املجتمع و�سمان اإتقانهم املهارات اأفراد املجتمع و�سمان اإتقانهم املهارات 
الآيل  احلا�سب  مع  للتعامل  الآيل الأ�سا�سية  احلا�سب  مع  للتعامل  الأ�سا�سية 
فعاليات  وتت�سمن  الذكية.  فعاليات والأج��ه��زة  وتت�سمن  الذكية.  والأج��ه��زة 
واأن�����س��ط��ة امل����ب����ادرة اإع������داد وت��ن��ف��ي��ذ واأن�����س��ط��ة امل����ب����ادرة اإع������داد وت��ن��ف��ي��ذ 
تدريبية  وب��رام��ج  تثقيفية  تدريبية حما�سرات  وب��رام��ج  تثقيفية  حما�سرات 
�سيتم  حيث  متخ�س�سة؛  عمل  �سيتم وور����ص  حيث  متخ�س�سة؛  عمل  وور����ص 
عقد )عقد )1515( دورة تدريبية عن بعد خالل ( دورة تدريبية عن بعد خالل 
ال��ف��رة اع��ت��ب��اًرا م��ن ي��وم غ��د الثالثاء ال��ف��رة اع��ت��ب��اًرا م��ن ي��وم غ��د الثالثاء 
وحتى ال� وحتى ال� 1111 من �سعبان اجلاري. وتتنوع  من �سعبان اجلاري. وتتنوع 
املقدمة  التدريبية  ال��دورات  املقدمة مو�سوعات  التدريبية  ال��دورات  مو�سوعات 
الآيل،  احل��ا���س��ب  اأ���س��ا���س��ي��ات  الآيل، لت�سمل  احل��ا���س��ب  اأ���س��ا���س��ي��ات  لت�سمل 
التحليل  برامج  التحليل ،  برامج   ،WebsiteWebsite  DesignDesign
 ، ،SPSSSPSS م��ث��ل  للباحثني  م��ث��ل الإح�����س��ائ��ي  للباحثني  الإح�����س��ائ��ي 
احلا�سوبية،  الرجمة  الأ�سياء،  احلا�سوبية، اإنرنت  الرجمة  الأ�سياء،  اإنرنت 

قوقل  تطبيقات  ال�سبكات،  يف  قوقل مقدمة  تطبيقات  ال�سبكات،  يف  مقدمة 
الإلكرونية  ال�ستبانات  بناء  الإلكرونية التعليمية،  ال�ستبانات  بناء  التعليمية، 
  DesignDesign  andand ،با�ستخدام مناذج قوقل، با�ستخدام مناذج قوقل
  productionproduction  ofof  DigitalDigital  contentcontent،،
  IntroductionIntroduction  toto  ComputerComputer
ال�ستبانة  ت�سميم وحتليل  ال�ستبانة ،  ت�سميم وحتليل   ،NetworkNetwork
العلمية،  الأب���ح���اث  يف  العلمية، الإل��ك��رون��ي��ة  الأب���ح���اث  يف  الإل��ك��رون��ي��ة 
الأمن  اأهمية  الإنرنت،  مواقع  الأمن ت�سميم  اأهمية  الإنرنت،  مواقع  ت�سميم 
  IntroductionIntroduction  toto  thethe ال�سيراين، ال�سيراين، 
  InternetInternet  ofof  ThingsThings، ، PreparingPreparing
  forfor  AssignmentsAssignments  andand
ProposalsProposals. يذكر اأنه ميكن الت�سجيل . يذكر اأنه ميكن الت�سجيل 
التقنية  امل���ب���ادرة  ودورات  ب��رام��ج  التقنية يف  امل���ب���ادرة  ودورات  ب��رام��ج  يف 

املجتمعية من خالل الرابط التايل:املجتمعية من خالل الرابط التايل:

اآل  علي  بن  عبداهلل  الدكتور  لالأ�ستاذ  اآل �سدر  علي  بن  عبداهلل  الدكتور  لالأ�ستاذ  �سدر 
كتاب  باجلامعة  التدري�ص  كتاب كا�سي ع�سو هيئة  باجلامعة  التدري�ص  كا�سي ع�سو هيئة 
على  حتتوي  والتي  ولكن(  )معلمون  على بعنوان  حتتوي  والتي  ولكن(  )معلمون  بعنوان 
�سواعد  ن�سجها  تن�سى  ل  وق�س�ص  �سواعد مواقف  ن�سجها  تن�سى  ل  وق�س�ص  مواقف 

معلمني ومعلمات من جتاربهم التعليمية. معلمني ومعلمات من جتاربهم التعليمية. 
من  جزء  الكتاب  ب��اأن  كا�سي  اآل  من وق��ال  جزء  الكتاب  ب��اأن  كا�سي  اآل  وق��ال 
ن�سجتها  تن�سى  ل  وق�س�ص  مواقف  ن�سجتها ح�سيلة  تن�سى  ل  وق�س�ص  مواقف  ح�سيلة 
جتاربهم  م��ن  وم��ع��ل��م��ات  معلمني  جتاربهم ���س��واع��د  م��ن  وم��ع��ل��م��ات  معلمني  ���س��واع��د 
املواقف  تلك  هي  وكثرة  اليومية،  املواقف التعليمية  تلك  هي  وكثرة  اليومية،  التعليمية 
واملعلمات،  للمعلمني  والق�س�ص  واملعلمات، والتجارب  للمعلمني  والق�س�ص  والتجارب 
ليلتقوا  م��ب��ك��ري��ن  ي���وٍم  ك��ل  ي��غ��دون  ليلتقوا ال��ذي��ن  م��ب��ك��ري��ن  ي���وٍم  ك��ل  ي��غ��دون  ال��ذي��ن 
علمهم،  ع�����س��ارة  فيمنحونهم  علمهم، بطالبهم  ع�����س��ارة  فيمنحونهم  بطالبهم 
عظم  م�ست�سعرين  جت��ارب��ه��م،  عظم وخ��ال���س��ه  م�ست�سعرين  جت��ارب��ه��م،  وخ��ال���س��ه 

الر�سالة وحجم امل�سوؤولية  الر�سالة وحجم امل�سوؤولية  
ق��ام  بت�سميم من��وذج  ب��اأن��ه  ق��ام  بت�سميم من��وذج واأ���س��اف  ب��اأن��ه  واأ���س��اف 

وع��دة  اآف�����اق،  و�سحيفة  وع��دة ل��ال���س��ت��ث��م��ار،  اآف�����اق،  و�سحيفة  ل��ال���س��ت��ث��م��ار، 
جهات اأخرى، اإ�سافة اإىل عمله احلايل جهات اأخرى، اإ�سافة اإىل عمله احلايل 

بكلية علوم احلا�سب الآيل. بكلية علوم احلا�سب الآيل. 

التحق  ال��ع��ل��م��ي  ال�����س��ع��ي��د  التحق وع��ل��ى  ال��ع��ل��م��ي  ال�����س��ع��ي��د  وع��ل��ى 
ال�سهري بجامعة امللك في�سل، وح�سل ال�سهري بجامعة امللك في�سل، وح�سل 
تخ�س�ص  يف  البكالوريو�ص  درج��ة  تخ�س�ص على  يف  البكالوريو�ص  درج��ة  على 

ومار�ص  الإ�سالمية،  ومار�ص ال��درا���س��ات  الإ�سالمية،  ال��درا���س��ات 
التاأليف والكتابة ال�سحفية. التاأليف والكتابة ال�سحفية. 

ع����ل����ي ال�������س���ه���ري ع����ل����ي ال�������س���ه���ري 
م�سرفة  لنماذج  م�سرفة �سورة  لنماذج  �سورة 
امللك  جامعة  يف  امللك كثرة  جامعة  يف  كثرة 

خ����ال����د، وه�����و ي���رى  خ����ال����د، وه�����و ي���رى  
م��دي��ًرا  م��دي��ًرا ب�سفته  ب�سفته 

ي���ق���ود ف��ري��ًق��ا ي���ق���ود ف��ري��ًق��ا 
املوظفني   املوظفني  م��ن  م��ن 

احلياة  احلياة )اأن  )اأن 
ال���ع���م���ل���ي���ة ال���ع���م���ل���ي���ة 
ت���ت���ط���ل���ب ت���ت���ط���ل���ب 

وحتتاج  العطاء  على  واحلر�ص  وحتتاج ال�سر  العطاء  على  واحلر�ص  ال�سر 
اأن  اإىل  وي�سر  والتحفيز،  الدعم  اأن اإىل  اإىل  وي�سر  والتحفيز،  الدعم  اإىل 
وما  للتميز  خالد  امللك  جامعة  وما جائزة  للتميز  خالد  امللك  جامعة  جائزة 
عبارات  من  موظف  اأي  ويجده  عبارات ي�سمعه  من  موظف  اأي  ويجده  ي�سمعه 
حت��ف��ي��زي��ة وم���ن دع���م م����ادي وم��ع��ن��وي حت��ف��ي��زي��ة وم���ن دع���م م����ادي وم��ع��ن��وي 
اجلهود  من  املزيد  لبذل  مهمة  اجلهود و�سائل  من  املزيد  لبذل  مهمة  و�سائل 

وحتقيق النجاحات(. وحتقيق النجاحات(. 

و�سائل  رابطه عر كافة  تعميم  و�سائل جوجل، ومت  رابطه عر كافة  تعميم  جوجل، ومت 
التوا�سل الجتماعي لي�سل اإىل اأكر �سريحه التوا�سل الجتماعي لي�سل اإىل اأكر �سريحه 

من املعلمني واملعلمات، وطلبت منهم من املعلمني واملعلمات، وطلبت منهم 
تدوين جتاربهم الربوية واأهم تدوين جتاربهم الربوية واأهم 

و  منها  امل�ستفادة  و الدرو�ص  منها  امل�ستفادة  الدرو�ص 
هذه  بن�سر  الإذن  هذه طلبُت  بن�سر  الإذن  طلبُت 

امل���واق���ف م��ع ت��ع��دي��ل ما امل���واق���ف م��ع ت��ع��دي��ل ما 
والإذن  م��ن��ه��ا،  والإذن ي��ل��زم  م��ن��ه��ا،  ي��ل��زم 

�ساحب  ا�سم  �ساحب بن�سر  ا�سم  بن�سر 
ع��دم  اأو  ع��دم امل���وق���ف  اأو  امل���وق���ف 

ن�سره. ن�سره. 
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دورة عن تطوير الذات بكلية أحد رفيدة 
نادية الخثعمي 

مرفعني،  علي  خال�ص  الدكتورة  قدمتها  اخلريجات  دورة  رفيدة  باأحد  والآداب  العلوم  بكلية  اخلريجات  وحدة  نظمت 
وحتديد  الذات،  لتطوير  كالتخطيط  حماور  عدة  وناق�ست  واأ�ساليبه،  وطرقه  الذات  تطوير  اأهمية  تو�سيح  اإىل  وهدفت 
الأهداف، وا�ست�سراف املبادئ والقيم، والتزود بالإميان وترتيب الأولويات واكت�ساب املعرفة، والتفكر الإيجابي، والثقة 

بالنف�ص واملثابرة والركيز. 

دورة عن سالالت كوفيد 19 الجديدة بكليتي رجال ألمع 
عبير المقصودي 

اأقامت الوحدة الطبية بكليتي العلوم والآداب واملجتمع برجال اأملع دورة افرا�سية بعنوان )ال�ساللت اجلديدة لكوفيد-19 
الحرازات الوقائية واآخر التحديثات( حتت اإ�سراف عميدة الكلية  الدكتورة �سهام اآل حيدر، ومن تقدمي طبيبة الكلية 

الدكتورة موؤمنة اأبو بكر 
وتعد الدورة الثانية من نوعها التي تاأتي �سمن الدورات التي تقام ب�سكل دوري لتوعية من�سوبات كليتي العلوم والآداب 

واملجتمع برجال اأملع، وتقدمي اآخر امل�ستجدات عن فايرو�ص كورونا امل�ستجد. 
وهدفت الدورة اإىل توعية احلا�سرين ب�ساأن التحورات اجلينية التي حدثت يف فرو�ص كورنا امل�ستجد وما يعنيه على 
�سرعة  بزيادة  ت�سببت  والتي  للفرو�ص  التحورات اجلديدة  املنت�سرة عن  الأخبار  ب�ساأن  التو�سيح  الواقع؛ حيث مت  اأر�ص 
انت�سار العدوى بن�سبة ت�سل اىل 70%. ومت عر�ص اآخر الح�سائيات والبيانات والت�سريحات الر�سمية ب�ساأن انت�سارها،  
وماهي الحرازات الوقائية وطرق احلماية من الإ�سابة ون�سر العدوى. كما مت ا�ستعرا�ص الو�سع املحلي للوباء وما تقوم 

به وزارة ال�سحة من حمالت للحد من انت�سار العدوى. 
ومت الركيز يف الدورة على ت�سحيح املغالطات وال�سائعات املنت�سرة بخ�سو�ص الفرو�ص و�سرورة اأخذ اللقاح الذي 
ال�سحة  وزارة  توفرها  التي  بالتطبيقات  وتثقيف احلا�سرين  اململكة.  ب�سكل جماين على م�ستوى  للجميع  اأ�سبح متوفرًا 
التنبيه يف حال خمالطة  اأو  تطبيق )�سحتي(  اللقاح عن طريق  لأخذ  الت�سجيل  مثل  تطبيق  كل  املتوفرة يف  واخلدمات 
امل�سابني لفرو�ص كورونا امل�ستجد عن طريق تطبيق )تباعد(. وختامًا مت ا�ستعرا�ص بع�ص التوقعات وما قد يكون القادم 

حمليا وعامليا بالن�سبة للوباء. 

بكليتي  الصغيرة  المشاريع  لدعم  إلكتروني  بازار 
رجال ألمع 

عبير المقصودي 

برعاية عميدة كليتي العلوم والآداب واملجتمع برجال اأملع  الدكتورة �سه�ام اآل حي�در ، نفذ ق�سم اإدارة الأعمال وتقنياتها 
بالكلية بازار اإلكروين عر برنامج زوم،  بالتعاون مع نادي اأملع حتت اإ�سراف رئي�سة وحدة الن�ساط الطالبي الأ�ستاذة 

اأ�سماء اآل بن ح�سن. 
ويعتر البازار مبثابة دعم مقدم من الكلية لدعم وت�سجيع امل�ساريع ال�سغرة �سواًء للطالبات املنت�سبات للكلية اأو من 

خارجها؛ حيث بلغ عدد احل�سور 197 من كافة اأفراد املجتمع. 
وا�ستمل البازار على غرفة رئي�سية للرحيب بالزوار وا�ستقبالهم والتعريف بالبازار وفكرته والغر�ص منه، ويندرج 
�سمنه غرف م�ستقلة تعر�ص منتجات متنوعة وخمتلفة تقوم فيها كل م�سركة بالتعريف بنف�سها وعر�ص حمتوى فكرتها 
اأو م�سروعها للح�سور الذين كانوا يتنقلون بني الغرف مل�ساهدة عرو�ص البازار املتنوعة؛ حيث اأ�سادوا بها من جانبهم ومبا 
قدمته امل�سركات من منتجات تهم اجلميع وتعطي الفر�سة يف ك�سب دخل مادي لكل فتاة لديها ميول ومواهب يف جمالت 
متنوعة. هذا وقد �سكرت �ساحبات امل�ساريع �سعادة العميدة وجميع القائمات على هذا البازار على اإتاحة هذه الفر�سة 

لهن للتعريف مبنتجاتهن ودعمهن. 

إقامة اللقاء األكاديمي  في نسخته الثانية بكليتي 
رجال ألمع 

عبير المقصودي 

برعاية عميدة كليتي العلوم والآداب واملجتمع برجال اأملع  د. �سه�ام اآل حي�در -وباإ�سراف رئي�سة وحدة الإر�ساد الأكادميي 
والإر�سادي  الأكادميي  اللقاء  الثانية من  الن�سخة  الطالبات  �سئون  الكلية ووكالة  �سارة ع�سري، نظمت عمادة  الأ�ستاذة 
للتعريف باحلقوق والواجبات الأكادميية والغر اأكادميية للطالبات، وقدما اللقاء كل من وكيلة �سوؤون الطالبات بالكلية 

الدكتورة �سهام اأحمد خاطر، و�سيف اللقاء وكيل القبول والت�سجيل بفرع اجلامعة الدكتور اأحمد عامر. 
لهن،  املتاحة  الفر�ص  كافة  ا�ستثمار  على  وت�سجيعهن  املعلومات  بكافة  الطالبات  وتزويد  اإر�ساد  اإىل  اللقاء  وهدف 

وتعريفهن بحقوقهن وواجباتهن، والرد على ا�ستف�ساراتهن وحثهن على بذل اجلهد لتقدمي م�ستويات علمية عالية للو�سول 
اإىل التميز والنجاح. 

وبداأت اللقاء بالرحيب بال�سيف واحلا�سرات ثم بذكر الهدف الرئي�سي من اإقامة هذا اللقاء والذي ي�سلط ال�سوء 
على اأهم احلقوق والواجبات التي يجب على الطالبة اجلامعية معرفتها حتى حت�سل على حقوقها املكفولة نظاما، واللتزام 
بالواجبات وجتنب الوقوع يف الأخطاء، واللتزام باللوائح والأنظمة اجلامعية وا�ستعر�ص عدد من اللتزامات التي يجب 
على الطالبة المتثال لها، وتزويد الطالبات بكافة املعلومات لت�سجيعهن على ا�ستثمار كافة الفر�ص املتاحة لهن، اإ�سافًة 
اإىل التعرف على احتياجات الطالبات ومواهبهن مبا ي�سمن تفاعل كافة اإدارات اجلامعة املتخ�س�سة لتقدمي اخلدمات 
لهن. ثم عر�ست حماوره واأهدافه التي ت�سمنت عر�ص احلقوق والواجبات الأكادميية للطالبات بتف�سيل فيما يتعلق بتوفر 
البيئة الدرا�سية واملناخ العلمي املنا�سب لها للح�سول على تعلم ذو جودة عالية مبا يتما�سى مع ر�سالة اجلامعة، واملحافظة 
على �سرية املعلومات واخل�سو�سية التامة يف كل ما يتعلق بالطالبة، وعدم الطالع اأو ا�ستخدام معلوماتها اإل للم�سرح لهم 
فقط، وت�سهيل اإجراءات الت�سجيل يف املقررات التي يتيحها النظام اإىل غرها من احلقوق الأكادميية. كما ذكرت اأي�سا اأن 
اجلامعة منحت الطالبات حقوقا غر اأكادميية؛ ا�ستملت على احل�سول على الإعانات والقرو�ص املالية، واإتاحة الفر�سة 

لهن حل�سور الدورات التدريبية، واإعطاوؤهن احلوافز واملكافاآت املادية وغرها الكثر. 
ثم تطرقت اإىل ذكر الواجبات الأكادميية الأخرى التي يجب عليهن اللتزام بها؛ كاللتزام باأنظمة اجلامعة ولوائحها 
التي  الأكادميية  والرامج  الأن�سطة  اإجناح  الإيجابي يف  والتفاعل  وامل�ساركة  وتنفيذها،  ال�سادرة  والقرارات  وتعليماتها، 
تقيمها اجلامعة. كما ذكرت واجباتهن غر الأكادميية من التزام بال�سلوك احل�سن داخل وخارج الكلية، وكذلك اللتزام 

بالزي وال�سلوك املنا�سبني للقيم الإ�سالمية والأعراف الأكادميية اأثناء تواجدهن يف اجلامعة. 
وف�سلت بعد ذلك يف ذكر املحاور الأ�سا�سية الأخرى كالختبارات و�سوابط دخولها مع ال�ست�سهاد بلوائح الدرا�سة 
والختبارات باجلامعة، وال�سوابط العامة لالختبارات الإلكرونية، وال�سوابط العامة ملنع الغ�ص يف الختبار الإلكروين، 
املقررات،  يف  التحريري  درجات  من  الطلبة  تظلمات  مراجعة  واآلية  الت�سحيح،  واإع��ادة  التظلم  بطلب  التقدم  وطريقة 

وتطبيق لئحة املخالفات ال�سلوكية، والأمور التي ت�ستدعي ف�سل الطالبة من اجلامعة، وكذلك الأمور املتعلقة بالتخرج. 
ثم حتدث �سيف اللقاء وكيل القبول والت�سجيل بفرع اجلامعة بتهامة الدكتور اأحمد عامر حيث �سدد على اأهمية ما 
ملا قد يرتب على  الغر؛  املرور وعدم م�ساركتها مع  بكلمات  اأهمية الحتفاظ  اإىل ذلك  الدكتورة �سهام، م�سيفا  ذكرته 
ذلك من تعديات وانتهاكات ملعلوماتهن، كما ذكر كذلك اأهمية معرفتهن بالأنظمة املتعلقة ب�سر درا�ستهن؛ كحذف املواد 
وتاأجيل الف�سل الدرا�سي واملعدل وعدم اعتذار الطالبة من بداية الف�سل الدرا�سي حتى ل تفقد حقها يف املكافاأة وغرها. 
موؤكدًا على اأن هناك �سرية تامة يف عمادة القبول والت�سجيل للمحافظة على احلقوق الأكادميية للطالب والطالبات على 

حد �سواء. 

 
دورة عن تعزيز التعليم باستخدام الوسائل التعليمية 

اإللكترونية 
عبير المقصودي 

نفذت جلنة خدمة املجتمع بكليتي العلوم والآداب واملجتمع برجال اأملع حتت اإ�سراف رئي�سة اللجنة الأ�ستاذة منال حممد 
الأ�ستاذة  الإلكرونية(، قدمتها  التعليمية  الو�سائل  با�ستخدام  التعليمية  العملية  بعنوان )تعزيز  افرا�سية  دورة  عبداهلل 

بق�سم نظم املعلومات عهود �سعود. 
وركزت الدورة على توعية الفئة امل�ستهدفة من املعلمني واأع�ساء هيئة التدري�ص باأهم الو�سائل التعليمية الإلكرونية 
الأهداف  الطالب  الراهن وحتى يحقق  الوقت  اأهمية خا�سة يف  املو�سوع من  لهذا  ملا  التعليمية نظرا  العملية  التي تدعم 
التعليمية التي تعتمد عليه ب�سكل كبر كجزء رئي�ص منها واإعطاوؤه الفر�سة يف امل�ساركة والتعبر عن هويته الفردية كطالب 

بال�ستفادة من هذه الو�سائل. 
واإعطاء  الفعالة،  التعليمية  العملية  التعرف على  اأبرزها  بعر�ص عدة حماور كان من  الدورة  الأ�ستاذة عهود  وبداأت 
�سرح تف�سيلي لنموذج BBBBB'B BBBBBBBB وت�سل�سل اأجزاوؤه الثالثة، وعر�ص الطرق املختلفة لتطبيق كل جزء، 
الو�سائل  كيفية م�ساهمة  بعدها  ناق�ست  التطبيق.  اأثناء  والطالب  املعلم  ودور كل من  تتنا�سب مع تطبيقه،  التي  والأ�سئلة 
التعليمية يف زيادة فعالية التعليم بالو�سائل التعليمية الإلكرونية، وبع�ص الختبارات ب�سكل الألعاب الإلكرونية، وكذلك 

الأدوات التعليمية مل�ساركة الطالب عن طريق الر�سوم، واأدوات التوا�سل مع الطالب. 
انتقلت بعد ذلك اإىل �سرح كيفية تطبيق التعلم التفاعلي الذي يتم مبراعاة الفروق الفردية وتنويع طرق التدري�ص، 
وت�سمني الطرق التي تخدم اأنواع املتعلمني املختلفة: كاملتعلم الب�سري وال�سمعي واحلركي. كما تطرقت اإىل عر�ص طرق 
تقييم التعليم الفعال الذي يركز على فهم م�ساعر املتعلم باجتاه جتربة التعلم وحمتوى الدر�ص، وكذلك ت�سرفات املتعلم 

واهتماماته والوعي والقيم التي يتم تاأكيدها من خالل ت�سرفات املتعلم. 
اإن�ساء  التعليم ب�سكل فعال وبع�ص من�سات  امل�ساعدة يف عملية  الإلكرونية  التطبيقات  الدورة بعر�ص بع�ص  وختمت 
التعليمية  املن�سات  بع�ص  وكذلك  املعلمني،  لدى  الطالب  م�ستوى  لتقييم  التقارير  وعر�ص  تفاعلية  ق�سرة  اختبارات 
التفاعلية التي ت�سمح للطالب بالتفكر، والتحليل، ومناق�سة املحتوى، ومنها ما ي�ساعد املعلم يف اإن�ساء اختبارات وا�ستبانات 

�سواء كانت للطالب داخل منظومة حمددة اأو عامة، وتلك التي ت�ستخدم مل�ساركة الإجابات ب�سكل مبا�سر. 
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طالبناطالبنا

البالك بورد.. صعوبات في دخول المحاضرات وتجاهل رسائل المقرر
البالك بورد وفق  التدريب والدعم الستخدام  الدكتور نايف جبلي: نقدم 

أفضل المعايير 
نايف عسيري،

مها علي

يحظى  التي  امل��زاي��ا  م��ن  ال��رغ��م  يحظى على  التي  امل��زاي��ا  م��ن  ال��رغ��م  على 
كو�سيلة  ب����ورد  ال���ب���الك  ن��ظ��ام  كو�سيلة ب��ه��ا   ب����ورد  ال���ب���الك  ن��ظ��ام  ب��ه��ا  
اإلكرتونيا،  التعليمية  العملية  اإلكرتونيا، لإدارة  التعليمية  العملية  لإدارة 
يواجهون  والطالبات  الطالب  اأن  يواجهون اإل  والطالبات  الطالب  اأن  اإل 
ا�ستخدامه،  عند  امل�ساكل  من  ا�ستخدامه، العديد  عند  امل�ساكل  من  العديد 
يف ال��وق��ت ال����ذي ت��ب��ذل ف��ي��ه ع��م��ادة يف ال��وق��ت ال����ذي ت��ب��ذل ف��ي��ه ع��م��ادة 
ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين ج���ه���ودا ك��ب��رية ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين ج���ه���ودا ك��ب��رية 
الطالب  تواجه  التي  امل�ساكل  الطالب ملعاجلة  تواجه  التي  امل�ساكل  ملعاجلة 
التدري�س  هيئة  واأع�ساء  التدري�س والطالبات  هيئة  واأع�ساء  والطالبات 
اآراء  اآراء وا�ستمعت اإىل  يف ا�ستخدام النظام.يف ا�ستخدام النظام.وا�ستمعت اإىل 

عدد من الطالب والطالبات. عدد من الطالب والطالبات. 

صعوبة دخول المحاضرات
وعن جتربتها مع البالك بورد حتدثت وعن جتربتها مع البالك بورد حتدثت 
الطالبة بق�سم اإدارة الأعمال رمي يحيى الطالبة بق�سم اإدارة الأعمال رمي يحيى 
وتقديري  �سكري  اأق��دم  بدايًة  وتقديري قائلة:  �سكري  اأق��دم  بدايًة  قائلة: 
لكل دكتور/ة اأو اأ�ستاذ/ة لبذل اجلهد لكل دكتور/ة اأو اأ�ستاذ/ة لبذل اجلهد 
املعلومة  تو�سيل  م��ق��اب��ل  يف  املعلومة ال��ك��ب��ري  تو�سيل  م��ق��اب��ل  يف  ال��ك��ب��ري 
طريقة،  وباأ�سهل  ال�سحيح  طريقة، بال�سكل  وباأ�سهل  ال�سحيح  بال�سكل 
لل�سغط  يتعر�س  م��ن  ه��ن��اك  لل�سغط ول��ك��ن  يتعر�س  م��ن  ه��ن��اك  ول��ك��ن 
عند الدخول للمحا�سرات مما ي�سكل عند الدخول للمحا�سرات مما ي�سكل 
عبء على الطالبة والدكتورة يف عدم عبء على الطالبة والدكتورة يف عدم 
القدرة على فتح قاعة اإلكرتونية لأداء القدرة على فتح قاعة اإلكرتونية لأداء 
يخفى  ول  �سليم،  ب�سكل  يخفى املحا�سرة  ول  �سليم،  ب�سكل  املحا�سرة 
عند  ال�سابقة  الأي��ام  وتوتر  قلق  عند علينا  ال�سابقة  الأي��ام  وتوتر  قلق  علينا 
وقت الختبارات حيث كان يف ن�سف وقت الختبارات حيث كان يف ن�سف 
وقت الختبار يغلق املوقع تلقائيا مما وقت الختبار يغلق املوقع تلقائيا مما 
يجعلنا نواجه �سعوبة خ�سو�سا عندما يجعلنا نواجه �سعوبة خ�سو�سا عندما 
نعاين  واأحيانا  واح��دة،  حماولة  نعاين تكون  واأحيانا  واح��دة،  حماولة  تكون 
ملفات  اإرف��اق  اأو  الواجبات  حل  ملفات عند  اإرف��اق  اأو  الواجبات  حل  عند 
بي دي اإف، اأو �سور حيث يجعلنا نكرر بي دي اإف، اأو �سور حيث يجعلنا نكرر 
حماولت عديدة للح�سول على ال�سكل حماولت عديدة للح�سول على ال�سكل 

ال�سحيح املطلوب. ال�سحيح املطلوب. 
�سعف  ي���ك���ون  ق���د  �سعف واأ�����س����اف����ت:  ي���ك���ون  ق���د  واأ�����س����اف����ت: 
امل�ساكل  اأكرث  وانقطاعه من  امل�ساكل الإنرتنت  اأكرث  وانقطاعه من  الإنرتنت 
ح�سن  من  لكن  كطلبة،  تواجهنا  ح�سن التي  من  لكن  كطلبة،  تواجهنا  التي 
واأ�ستاذة  دكاترة  طاقم  وج��ود  واأ�ستاذة احلظ  دكاترة  طاقم  وج��ود  احلظ 
ج��ام��ع��ي��ني م�����س��اع��دي��ن وم��ق��دري��ن ج��ام��ع��ي��ني م�����س��اع��دي��ن وم��ق��دري��ن 
وم��درك��ني ح��ج��م ت��ع��ب وط��اق��ة وب��ذل وم��درك��ني ح��ج��م ت��ع��ب وط��اق��ة وب��ذل 
جمهود الطالب الأكادميي مما ي�سهم جمهود الطالب الأكادميي مما ي�سهم 
بحيث  امل��ج��ال  وف��ت��ح  امل�����س��اع��دة  بحيث يف  امل��ج��ال  وف��ت��ح  امل�����س��اع��دة  يف 

ي�ستحق كل طالب حقه يف الدرجات. ي�ستحق كل طالب حقه يف الدرجات. 

جهود  قائلة:  حديثها  جهود واختتمت  قائلة:  حديثها  واختتمت 
عظيمة تبذل يف جمتمع عظيم ي�سعى عظيمة تبذل يف جمتمع عظيم ي�سعى 
اإىل التميز واملثالية رغم كل الظروف اإىل التميز واملثالية رغم كل الظروف 
اأن  اأمت��ن��ى  بها،  من��ر  التي  اأن واجلائحة  اأمت��ن��ى  بها،  من��ر  التي  واجلائحة 
احلياة  تعود  واأن  الأزم��ة،  هذه  احلياة تنجلي  تعود  واأن  الأزم��ة،  هذه  تنجلي 
كما قبل، ونعود ل�سفوف الدرا�سة بكل كما قبل، ونعود ل�سفوف الدرا�سة بكل 

حب واهتمام.حب واهتمام.

تجاهل غير مبرر 
من جانبه اأكد الطالب بق�سم الهند�سة من جانبه اأكد الطالب بق�سم الهند�سة 
الكهربائية حممد الراعي اأن من اأهم الكهربائية حممد الراعي اأن من اأهم 
امل�ساكل التي تواجه الطالب الآن هي امل�ساكل التي تواجه الطالب الآن هي 
املنا�سب،  بال�سكل  املعلومة  املنا�سب، اإي�سال  بال�سكل  املعلومة  اإي�سال 
اإىل م�سكلة عدم رد العديد  اإىل م�سكلة عدم رد العديد بالإ�سافة  بالإ�سافة 
ر�سائل  على  امل��ق��ررات  اأ���س��ات��ذة  ر�سائل م��ن  على  امل��ق��ررات  اأ���س��ات��ذة  م��ن 
غري  جتاهل  ذل��ك  اأن  معتربا  غري امل��ق��رر  جتاهل  ذل��ك  اأن  معتربا  امل��ق��رر 

مربر. مربر. 
واأ�ساف: هناك اأي�سا م�سكلة مدة واأ�ساف: هناك اأي�سا م�سكلة مدة 
اإتاحة الختبارات الق�سرية والف�سلية اإتاحة الختبارات الق�سرية والف�سلية 
ل��دي  ف�سخ�سيا  امل���ح���اولت،  ل��دي وع���دد  ف�سخ�سيا  امل���ح���اولت،  وع���دد 
العديد من املواد الدرا�سية التي متنح العديد من املواد الدرا�سية التي متنح 
ل  اإتاحة  ومدة  فقط،  واح��دة  ل حماولة  اإتاحة  ومدة  فقط،  واح��دة  حماولة 
يعقل  فهل  ال��واح��دة،  ال�ساعة  يعقل تتعدى  فهل  ال��واح��دة،  ال�ساعة  تتعدى 
اأن يكون هذا حر�سا على �سري العملية اأن يكون هذا حر�سا على �سري العملية 
التعليمية للطالب؟ ل اأعتقد ذلك. هذا التعليمية للطالب؟ ل اأعتقد ذلك. هذا 

واهلل ويل التوفيق. واهلل ويل التوفيق. 

نظام بكفاءة عالية 
الإلكرتوين  التعلم  عمادة  جهود  الإلكرتوين وعن  التعلم  عمادة  جهود  وعن 
حلل امل�ساكل التي تواجه اأع�ساء هيئة حلل امل�ساكل التي تواجه اأع�ساء هيئة 
ال��ت��دري�����س وال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات يف ال��ت��دري�����س وال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات يف 
عمادة  عميد  قال  بورد  البالك  عمادة نظام  عميد  قال  بورد  البالك  نظام 
ال��دك��ت��ور نايف  ال��دك��ت��ور نايف ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين  ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين 
معايل  توجيهات  من  انطالقا  معايل جبلي:  توجيهات  من  انطالقا  جبلي: 
رئي�س اجلامعة نوؤمن يف عمادة التعلم رئي�س اجلامعة نوؤمن يف عمادة التعلم 
حم��ور  ه��م  الطلبة  ب���اأن  حم��ور الإل���ك���رتوين  ه��م  الطلبة  ب���اأن  الإل���ك���رتوين 
لذلك  واأ�سا�سها  التعليمية  لذلك العملية  واأ�سا�سها  التعليمية  العملية 
اأه��داف  يدعم  اأن  �ساأنه  ما  كل  اأه��داف نقدم  يدعم  اأن  �ساأنه  ما  كل  نقدم 
هذه العملية التعليمية من خالل توفري هذه العملية التعليمية من خالل توفري 
عالية  ك��ف��اءة  ذو  تعلم  اإدارة  عالية ن��ظ��ام  ك��ف��اءة  ذو  تعلم  اإدارة  ن��ظ��ام 
تقنية  واأن��ظ��م��ة  اأدوات  على  تقنية ي�ستمل  واأن��ظ��م��ة  اأدوات  على  ي�ستمل 
الو�سول  وتوفر  التعلم  عملية  الو�سول ت�سهل  وتوفر  التعلم  عملية  ت�سهل 
الرقمية  الرقمية اإىل م�سادر متنوعة كاملكتبة  اإىل م�سادر متنوعة كاملكتبة 
جناح  اأج���ل  م��ن  التعليمي  جناح واملجتمع  اأج���ل  م��ن  التعليمي  واملجتمع 

التجربة التعليمية. التجربة التعليمية. 

تدريب ودعم ومتابعة
بالتدريب  العمادة   ُتعنى   بالتدريب واأ���س��اف:  العمادة   ُتعنى   واأ���س��اف: 
ل�ستخدام  الالزمة  واملتابعة  ل�ستخدام والدعم  الالزمة  واملتابعة  والدعم 
ه����ذه ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة ه����ذه ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة 
والأدوات  ب���ورد  ال��ب��الك  يف  والأدوات املتمثلة  ب���ورد  ال��ب��الك  يف  املتمثلة 
املعايري  اأف�سل  وفق  الأخرى  املعايري والأنظمة  اأف�سل  وفق  الأخرى  والأنظمة 
العمليات  هذه  من  وكل  العمليات واملمار�سات،  هذه  من  وكل  واملمار�سات، 
تتم ب�سكل تزامني اأو غري تزامني وفق تتم ب�سكل تزامني اأو غري تزامني وفق 
معه،  ويتنا�سب  الطالب  يحتاجه  معه، ما  ويتنا�سب  الطالب  يحتاجه  ما 
ي�ستفيد من هذه  كيف  يحدد  ي�ستفيد من هذه فهو من  كيف  يحدد  فهو من 

اخلدمات. اخلدمات. 

تعزيز النزاهة األكاديمية 
عاتقها  على  تاأخذ  العمادة  اأن  عاتقها واأك��د  على  تاأخذ  العمادة  اأن  واأك��د 
وب�����س��ك��ل ج����اد ���س��ب��ط مم��ار���س��ات وب�����س��ك��ل ج����اد ���س��ب��ط مم��ار���س��ات 
حيث  ب��ورد؛  البالك  بيئة  يف  حيث الطالب  ب��ورد؛  البالك  بيئة  يف  الطالب 
تعزيز  اإىل  م�ستمر  ب�����س��ك��ل  تعزيز ت�����س��ع��ى  اإىل  م�ستمر  ب�����س��ك��ل  ت�����س��ع��ى 
امللكية  الأك��ادمي��ي��ة وح��ق��وق  امللكية ال��ن��زاه��ة  الأك��ادمي��ي��ة وح��ق��وق  ال��ن��زاه��ة 
الأف�سل  والتطبيق  والن�سر،  الأف�سل الفكرية  والتطبيق  والن�سر،  الفكرية 
تقدم  كما  البيئة.  ه��ذه  ا�ستخدام  تقدم يف  كما  البيئة.  ه��ذه  ا�ستخدام  يف 
خمتلف  لدعم  الهامة  الأدوات  خمتلف بع�س  لدعم  الهامة  الأدوات  بع�س 
ف��ئ��ات امل��ت��ع��ل��م��ني يف اجل��ام��ع��ة وف��ق ف��ئ��ات امل��ت��ع��ل��م��ني يف اجل��ام��ع��ة وف��ق 
وب�����س��ري،  �سمعي،  ب��ني  م��ا  وب�����س��ري، تنوعهم  �سمعي،  ب��ني  م��ا  تنوعهم 
الإع��اق��ة  ذوي  م��ن  واملتعلمني  الإع��اق��ة وح�سي  ذوي  م��ن  واملتعلمني  وح�سي 
تطوير  بهدف  اخلا�سة  تطوير والحتياجات  بهدف  اخلا�سة  والحتياجات 
وفقما  م�ستقلني  كمتعلمني  وفقما جتربتهم  م�ستقلني  كمتعلمني  جتربتهم 

يتنا�سب معهم.يتنا�سب معهم.

التدريب اإللكتروني
العمادة  اه��ت��م��ام  ع��ن  جبلي  العمادة وك�سف  اه��ت��م��ام  ع��ن  جبلي  وك�سف 
الكبري بالتدريب الإلكرتوين من خالل الكبري بالتدريب الإلكرتوين من خالل 
وغري  متزامنة  تدريبية  دورات  وغري عقد  متزامنة  تدريبية  دورات  عقد 
يف  ت�ساف  جديدة  اأداة  لأي  يف متزامنة  ت�ساف  جديدة  اأداة  لأي  متزامنة 
البالك بورد من �ساأنها اأن ت�سهل على البالك بورد من �ساأنها اأن ت�سهل على 
الطالب العملية التعليمية، م�سريا اإىل الطالب العملية التعليمية، م�سريا اإىل 
ف�سل  ك��ل  يف  تدريبية  دورات  ف�سل اإق��ام��ة  ك��ل  يف  تدريبية  دورات  اإق��ام��ة 
درا�سي للم�ستفيدين من طلبة واأع�ساء درا�سي للم�ستفيدين من طلبة واأع�ساء 
على  بالطالع  موجها  تدري�س،  على هيئة  بالطالع  موجها  تدري�س،  هيئة 
خطة التدريب لهذا الف�سل عرب موقع خطة التدريب لهذا الف�سل عرب موقع 

العمادة الإلكرتوين.العمادة الإلكرتوين.

جيل تقني بامتياز 
وعن اأبرز امل�ساكل التي تواجه الطلبة وعن اأبرز امل�ساكل التي تواجه الطلبة 
م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ره ق����ال:  ج��ي��ل طلبة م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ره ق����ال:  ج��ي��ل طلبة 
وخربته  بامتياز  تقني  جيل  هو  وخربته اليوم  بامتياز  تقني  جيل  هو  اليوم 
يف التعلم الإلكرتوين تتفوق رمبا على يف التعلم الإلكرتوين تتفوق رمبا على 

اأن  حيث  ���س��اب��ق،  وق��ت  يف  اأن نظرائهم  حيث  ���س��اب��ق،  وق��ت  يف  نظرائهم 
الإلكرتوين خالل جائحة  التعلم  الإلكرتوين خالل جائحة تبني  التعلم  تبني 
ك���ورون���ا رف���ع ال��وع��ي واخل����ربة ل��دى ك���ورون���ا رف���ع ال��وع��ي واخل����ربة ل��دى 
يتعامل  وكيف  التعلم  باأنظمة  يتعامل الطالب  وكيف  التعلم  باأنظمة  الطالب 

الطالب معها. الطالب معها. 
هناك  تكون  قد  جبلي:  هناك واأ���س��اف  تكون  قد  جبلي:  واأ���س��اف 
امل�ستجدين  الطلبة  ت��واج��ه  امل�ستجدين حت��دي��ات  الطلبة  ت��واج��ه  حت��دي��ات 
م��ث��ال يف ب��داي��ة ال��ف�����س��ل ال��درا���س��ي م��ث��ال يف ب��داي��ة ال��ف�����س��ل ال��درا���س��ي 
ما  ل��ك��ن  اأ���س��ب��وع��ني  اأول  ما وحت���دي���دا  ل��ك��ن  اأ���س��ب��وع��ني  اأول  وحت���دي���دا 
اجلميع  ي�سل  وح��ت��ى  حلها  ي��ت��م  اجلميع اإن  ي�سل  وح��ت��ى  حلها  ي��ت��م  اإن 
ما  اأغ��ل��ب  ع��ام   ب�سكل  لكن  ما للنظام.  اأغ��ل��ب  ع��ام   ب�سكل  لكن  للنظام. 
يواجه الطلبة اليوم من اإ�سكاليات قد يواجه الطلبة اليوم من اإ�سكاليات قد 
بال�سبكة  الت�سال  كفاءة  يف  بال�سبكة ينح�سر  الت�سال  كفاءة  يف  ينح�سر 
يف  املوؤقتة  التقنية  امل�ساكل  بع�س  يف اأو  املوؤقتة  التقنية  امل�ساكل  بع�س  اأو 
ت�سكل  ل  وال��ت��ي  ال��ن��ظ��ام  ت�سكل ا���س��ت��خ��دام  ل  وال��ت��ي  ال��ن��ظ��ام  ا���س��ت��خ��دام 
ملا  ن��ظ��را  الطلبة  اأم���ام  كبري  ملا حت��دي  ن��ظ��را  الطلبة  اأم���ام  كبري  حت��دي 
اإج��راءات وحلول  العمادة من  اإج��راءات وحلول اتخذته  العمادة من  اتخذته 
قدمته  ما  املثال:   �سبيل  على  قدمته عملية،  ما  املثال:   �سبيل  على  عملية، 
ع�سو  بني  التوا�سل  لتعزيز  ع�سو العمادة  بني  التوا�سل  لتعزيز  العمادة 
هيئة التدري�س وطلبته من خالل تبني هيئة التدري�س وطلبته من خالل تبني 
اأداة الكونكت يارد، والتي من خاللها اأداة الكونكت يارد، والتي من خاللها 
التدري�س  هيئة  ع�سو  ر�سالة  التدري�س ت�سل  هيئة  ع�سو  ر�سالة  ت�سل 
اإىل ج��والت  ب��ورد  البالك  اإىل ج��والت من خ��الل  ب��ورد  البالك  من خ��الل 
به  ق��ام  م��ا  ذل��ك  اأمثلة  وم��ن  به الطلبة.  ق��ام  م��ا  ذل��ك  اأمثلة  وم��ن  الطلبة. 
انفوجرافيك  بت�سميم  التدريب  انفوجرافيك فريق  بت�سميم  التدريب  فريق 
املحا�سرات  اإىل  الو�سول  اآلية  املحا�سرات ي�سرح  اإىل  الو�سول  اآلية  ي�سرح 
عند عدم متكنهم من فتح املحا�سرة، عند عدم متكنهم من فتح املحا�سرة، 
ال�سوؤال  هذا  الدعم  فريق  �سمن  ال�سوؤال كما  هذا  الدعم  فريق  �سمن  كما 
موقع  يف  ال�سائعة  الأ�سئلة  �سمن  موقع من  يف  ال�سائعة  الأ�سئلة  �سمن  من 
ه��ذه  ون�����س��ر  تعميم  ب��ه��دف  ه��ذه ال��ع��م��ادة  ون�����س��ر  تعميم  ب��ه��دف  ال��ع��م��ادة 
جتاوز  مت  كم  الطلبة.  جلميع  جتاوز احللول  مت  كم  الطلبة.  جلميع  احللول 
عدد من املعوقات املتعلقة بالختبارات عدد من املعوقات املتعلقة بالختبارات 
الواجبات  تقدمي  وع��دم  الواجبات الإلكرتونية  تقدمي  وع��دم  الإلكرتونية 
والأن�سطة يف وقتها املحدد اأو امل�ساكل والأن�سطة يف وقتها املحدد اأو امل�ساكل 
ذلك  وغ��ري  بال�سوت  املتعلقة  ذلك الفنية  وغ��ري  بال�سوت  املتعلقة  الفنية 
ال��دورات  من  العديد  طرح  خالل  ال��دورات من  من  العديد  طرح  خالل  من 

التدريبية يف هذا اجلانب.التدريبية يف هذا اجلانب.

خدمات مستمرة 
تقدمي  ي��ت��م  اأن���ه  اأو����س���ح  جبلي  تقدمي ك��م��ا  ي��ت��م  اأن���ه  اأو����س���ح  جبلي  ك��م��ا 
الذين  والطالبات  للطالب  الذين امل�ساعدة  والطالبات  للطالب  امل�ساعدة 
ي���ع���ان���ون م���ن م�����س��اك��ل يف ال��ب��الك ي���ع���ان���ون م���ن م�����س��اك��ل يف ال��ب��الك 
�سعادة  م��ن  واإ���س��راف  مبتابعة  �سعادة ب���ورد  م��ن  واإ���س��راف  مبتابعة  ب���ورد 
التعليمية  ل��ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة  التعليمية وك��ي��ل  ل��ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل 
والأك���ادمي���ي���ة، ح��ي��ث ت��ق��دم ال��ع��م��ادة والأك���ادمي���ي���ة، ح��ي��ث ت��ق��دم ال��ع��م��ادة 
للطلبة  امل�ستمرة  اخلدمات  من  للطلبة عدد  امل�ستمرة  اخلدمات  من  عدد 

بهدف  واملتابعة،  والدعم  بهدف كالتدريب  واملتابعة،  والدعم  كالتدريب 
�سل�سة  اإلكرتونية  تعليمية  بيئة  �سل�سة توفري  اإلكرتونية  تعليمية  بيئة  توفري 
و���س��ه��ل��ة ال����س���ت���خ���دام، م���ع الأخ����ذ و���س��ه��ل��ة ال����س���ت���خ���دام، م���ع الأخ����ذ 
يف الع��ت��ب��ار ا���س��ت�����س��ع��ار ال��ت��ح��دي��ات يف الع��ت��ب��ار ا���س��ت�����س��ع��ار ال��ت��ح��دي��ات 
تواجه  ال��ت��ي  وامل�ساكل  تواجه وال�سعوبات  ال��ت��ي  وامل�ساكل  وال�سعوبات 
خالل  من  لتذليلها  با�ستمرار  خالل الطلبة  من  لتذليلها  با�ستمرار  الطلبة 
عمل فريق الدعم الفني بالعمادة على عمل فريق الدعم الفني بالعمادة على 
الفني  ال��دع��م  لتقدمي  ال�ساعة  الفني م��دار  ال��دع��م  لتقدمي  ال�ساعة  م��دار 
املف�سلة  ال��ق��ن��اة  ح�سب  املف�سلة املخ�س�س  ال��ق��ن��اة  ح�سب  املخ�س�س 
اأو  املبا�سر،  بالتوا�سل  �سواء  اأو للطلبة  املبا�سر،  بالتوا�سل  �سواء  للطلبة 
للطلبة  املف�سلة  ال��دع��م  اأدوات  للطلبة ع��رب  املف�سلة  ال��دع��م  اأدوات  ع��رب 
  LLiveiveCChathat اأو  اأو    WWhatshats  aapppp ومنها خدمة ومنها خدمة 
عرب  اأو  ب����ورد،  ال��ب��الك  يف  عرب امل��ب��ا���س��ر  اأو  ب����ورد،  ال��ب��الك  يف  امل��ب��ا���س��ر 

الربيد الإلكرتوين. الربيد الإلكرتوين. 
ال��ت��دري��ب   ف��ري��ق  اأن  ك�سف  ال��ت��دري��ب  ك��م��ا  ف��ري��ق  اأن  ك�سف  ك��م��ا 
ي��ق��دم ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ي��دي��وه��ات، ي��ق��دم ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ي��دي��وه��ات، 
التدريبية  والدورات  التدريبية والإنفوجرافيك،  والدورات  والإنفوجرافيك، 
التزامنية وغري التزامنية، اإ�سافًة اإىل التزامنية وغري التزامنية، اإ�سافًة اإىل 
تقارير  من  املتابعة  فريق  ي�سدره  تقارير ما  من  املتابعة  فريق  ي�سدره  ما 
املحتوى  م��ع  ال��ط��ل��ب��ة  ت��ف��اع��ل  املحتوى ق��ي��ا���س  م��ع  ال��ط��ل��ب��ة  ت��ف��اع��ل  ق��ي��ا���س 
فيه،  املختلفة  والأدوات  بورد  فيه، والبالك  املختلفة  والأدوات  بورد  والبالك 
الإلكرتوين  التعلم  عمادة  اأو�ست  الإلكرتوين كما  التعلم  عمادة  اأو�ست  كما 
الإلكرتونية  املكتبية  ال�ساعات  الإلكرتونية بتقدمي  املكتبية  ال�ساعات  بتقدمي 

عرب نظام البالك بورد. عرب نظام البالك بورد. 

نصائح
للطالب  ن�سائح  ع��دة  جبلي  للطالب ووج���ه  ن�سائح  ع��دة  جبلي  ووج���ه 
البالك  ا�ستخدام  عند  البالك وال��ط��ال��ب��ات  ا�ستخدام  عند  وال��ط��ال��ب��ات 
التعليمية  العملية  ق��ال:  حيث  التعليمية ب���ورد،  العملية  ق��ال:  حيث  ب���ورد، 
حم��وره��ا واأ���س��ا���س��ه��ا ال��ط��ل��ب��ة وذل��ك حم��وره��ا واأ���س��ا���س��ه��ا ال��ط��ل��ب��ة وذل��ك 

التعلم  على  واحلر�س  الرغبة  التعلم يتطلب  على  واحلر�س  الرغبة  يتطلب 
وت��ط��وي��ر ال�����ذات وت��ط��وي��ر امل��ع��رف��ة وت��ط��وي��ر ال�����ذات وت��ط��وي��ر امل��ع��رف��ة 
ا�ستخدام  من  بدء  املختلفة  ا�ستخدام واملهارات  من  بدء  املختلفة  واملهارات 
الأوف��ي�����س  وب���رام���ج  الآيل  الأوف��ي�����س احل��ا���س��ب  وب���رام���ج  الآيل  احل��ا���س��ب 

و�سول اإىل نظام البالك بورد. و�سول اإىل نظام البالك بورد. 
على  يتوجب  كما  قائال:  على واأردف  يتوجب  كما  قائال:  واأردف 
كافة اخلدمات  ال�ستفادة من  كافة اخلدمات الطلبة  ال�ستفادة من  الطلبة 
التي توفرها العمادة واجلامعة ب�سكل التي توفرها العمادة واجلامعة ب�سكل 
الأخالقية  بالالئحة  والل��ت��زام  الأخالقية ع��ام،  بالالئحة  والل��ت��زام  ع��ام، 
للجامعة، والنزاهة الأكادميية وحقوق للجامعة، والنزاهة الأكادميية وحقوق 
وا�ستخدام  الفكرية،  وامللكية  وا�ستخدام الن�سر  الفكرية،  وامللكية  الن�سر 
فايرفوك�س  اأو  ك��روم  قوقل  فايرفوك�س مت�سفح  اأو  ك��روم  قوقل  مت�سفح 
والتاأكد  ب���ورد،  ال��ب��الك  ت�سفح  والتاأكد عند  ب���ورد،  ال��ب��الك  ت�سفح  عند 
م��ن و���س��وح ال�����س��وت يف امل��ي��ك��رف��ون م��ن و���س��وح ال�����س��وت يف امل��ي��ك��رف��ون 
وال��ت��اأك��د م��ن تنظيف  وال��ت��اأك��د م��ن تنظيف وال�����س��م��اع��ات،  وال�����س��م��اع��ات، 
مع  والتوا�سل  با�ستمرار،  مع املت�سفح  والتوا�سل  با�ستمرار،  املت�سفح 
عمادة التعلم الإلكرتوين عرب القنوات عمادة التعلم الإلكرتوين عرب القنوات 
امل���ت���اح���ة  مل��ع��رف��ة ج���دي���د ال�����دورات امل���ت���اح���ة  مل��ع��رف��ة ج���دي���د ال�����دورات 
مواجهة  ح��ال  ويف  للطالب  مواجهة امل��ق��دم��ة  ح��ال  ويف  للطالب  امل��ق��دم��ة 
التعلم  اإدارة  بنظام  تتعلق  م�سكلة  التعلم اأي  اإدارة  بنظام  تتعلق  م�سكلة  اأي 
قناة  على  ال��دخ��ول  ب����ورد(.  قناة )ب���الك  على  ال��دخ��ول  ب����ورد(.  )ب���الك 
متكني وم�ساهدة ال�سروحات اخلا�سة متكني وم�ساهدة ال�سروحات اخلا�سة 
بالطلبة والتي تتيح لهم طرق للتعامل بالطلبة والتي تتيح لهم طرق للتعامل 
م��ع ال��ب��الك ب���ورد واأدوات�����ه، وت�سفح م��ع ال��ب��الك ب���ورد واأدوات�����ه، وت�سفح 
الأ�سئلة  على  والط��الع  العمادة  الأ�سئلة موقع  على  والط��الع  العمادة  موقع 
على  الإج��اب��ة  اإىل  للو�سول  على ال�سائعة  الإج��اب��ة  اإىل  للو�سول  ال�سائعة 

كافة الت�ساوؤلت.كافة الت�ساوؤلت.
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مرام الزهراني:
إن كنت موهوبا ولم تنجح فيكفي استمتاعك بما أحببت القيام به  

الشهراني منى 

تفعل،  ما  كلَّ  واأْتِقن  تفعل، اأبِدع،  ما  كلَّ  واأْتِقن  ""اأبِدع، 
على  �سينعك�س  حتًما  على فذلك  �سينعك�س  حتًما  فذلك 
عماًل  تكون  قد  التي  عماًل موهبتك  تكون  قد  التي  موهبتك 
تكون""   ل  قد  اأو  لك  تكونووظيفة  ل  قد  اأو  لك  ووظيفة 
هذا ما قالته الطالبة بامل�ستوى هذا ما قالته الطالبة بامل�ستوى 
اجلغرافيا،  بق�سم  اجلغرافيا، الرابع  بق�سم  الرابع 
وت�سميم  املونتاج  يف  وت�سميم املوهوبة  املونتاج  يف  املوهوبة 
وعرو�س  الإلكرتونية  وعرو�س الدعوات  الإلكرتونية  الدعوات 
الزهراين،  مرام  الزهراين، الباوربوينت  مرام  الباوربوينت 
))اآفاقاآفاق((   يف  حاورناها  يف والتي  حاورناها  والتي 

لنتعرف اأكرث على موهبتها.   لنتعرف اأكرث على موهبتها.   

العمل  بدأت  متى  منذ 
تم  وكيف  موهبتك؟  على 

* ؟ فها كتشا ا
بداأت يف اآخر �سنة يل مبرحلة بداأت يف اآخر �سنة يل مبرحلة 
بعمل  قيامي  عند  بعمل الثانوي  قيامي  عند  الثانوي 
املعلمات حيث  اأحد  من  املعلمات حيث مكلف  اأحد  من  مكلف 
باملدح  ذلك  بعد  قامت  باملدح اأنها  ذلك  بعد  قامت  اأنها 
موهبتي  لتطوير  موهبتي والتحفيز  لتطوير  والتحفيز 
قامت  اأنها  حتى  واأكرث،  قامت اأكرث  اأنها  حتى  واأكرث،  اأكرث 
بفتح  اأقوم  لكي  بفتح بن�سيحتي  اأقوم  لكي  بن�سيحتي 
مواقع  باأحد  بي  مواقع ح�ساب خا�س  باأحد  بي  ح�ساب خا�س 

التوا�سل الجتماعي.التوا�سل الجتماعي.

لفتح  قرار  اتخذتِ  عندما 
هذا  في  بكِ  خاص  مشروع 

فكرة  لديكِ  كان  هل  الوقت 
يكون  أن  الممكن  من  أنه 

عليك؟ صعب 
نعم، كنت اأفكر باأنه �سعب من نعم، كنت اأفكر باأنه �سعب من 

ولكن  الدرا�سية،  ولكن ناحية حياتي  الدرا�سية،  ناحية حياتي 
اأعمل  باأن  ذلك  بعد  اأعمل ا�ستطعت  باأن  ذلك  بعد  ا�ستطعت 
التي  لالأعمال  يومي  التي جدول  لالأعمال  يومي  جدول 
عن  اأتوقف  فاإنني  بها  عن اأقوم  اأتوقف  فاإنني  بها  اأقوم 
العمل على م�سروعي حتى يتم العمل على م�سروعي حتى يتم 

النتهاء من مهامي الأولية. النتهاء من مهامي الأولية. 

هل  لموهبتك  ممارستك  عند 
بالجمع  صعوبة  واجهتكِ 

وكيف  الدراسة،  وبين  بينها 
الدراسة؟ أثناء  العمل  ترين 

نعم، واجهت بع�س ال�سعوبات نعم، واجهت بع�س ال�سعوبات 
اأكون  التي  الأعمال  اأكون فبع�س  التي  الأعمال  فبع�س 
اجلامعة  قبل  من  بها  اجلامعة مكلفة  قبل  من  بها  مكلفة 
م�سروعي  من  قريبة  م�سروعي فهي  من  قريبة  فهي 
فعندما  البوربوينت؛  فعندما كعرو�س  البوربوينت؛  كعرو�س 
حمدد  بوقت  ملتزمة  حمدد اأكون  بوقت  ملتزمة  اأكون 
�سغط  هناك  فيكون  �سغط وق�سري  هناك  فيكون  وق�سري 
يكون  تركيزي  اأن  اإذ  يكون علي  تركيزي  اأن  اإذ  علي 
العمل  هذا  من  اإنهائي  العمل على  هذا  من  اإنهائي  على 

وت�سليمه. وت�سليمه. 

واألعمال  المشاركات  أبرز  ما 
بها؟ قمتِ  التي 

ومتنوعة  كثرية  ومتنوعة م�ساركاتي  كثرية  م�ساركاتي 
بالأن�سطة  تكون  بالأن�سطة فمنها  تكون  فمنها 
املتنوعة  واحلفالت  املتنوعة الطالبية  واحلفالت  الطالبية 
كاليوم الوطني، والأعمال التي كاليوم الوطني، والأعمال التي 
اأقوم بها تكون لطالبات الثانوي اأقوم بها تكون لطالبات الثانوي 
مثال اأو للمعلمات واأي�سا لبع�س مثال اأو للمعلمات واأي�سا لبع�س 
الربامج التي تتيحها املدار�س. الربامج التي تتيحها املدار�س. 

في  صعوبة  تواجهين  هل 
يتم  عندما  الناس  مع  التعامل 

لديهم؟  الطلب  تسليم 
من  �سعوبة  اأواجه  كنت  من نعم  �سعوبة  اأواجه  كنت  نعم 
ناحية طلب التعديل اأكرث من ناحية طلب التعديل اأكرث من 
اإن  حيث  الت�سليم  بعد  اإن مره  حيث  الت�سليم  بعد  مره 
اأكرث  الفيديو  بتعديل  اأكرث قيامي  الفيديو  بتعديل  قيامي 
وقت  مني  ي�ستغرق  مرة  وقت من  مني  ي�ستغرق  مرة  من 
طويل يف التحميل والتعديل؛ طويل يف التحميل والتعديل؛ 
بعد ذلك و�سعت بع�س  بعد ذلك و�سعت بع�س لكن  لكن 
وهي  الطلب  عند  وهي القوانني  الطلب  عند  القوانني 
ما  واأي�سا  املحتوى  ما )كتابة  واأي�سا  املحتوى  )كتابة 
حيث  واحدة(  مرة  حيث املطلوب  واحدة(  مرة  املطلوب 
بعد  تعديل  هناك  يكون  بعد ل  تعديل  هناك  يكون  ل 
الت�سليم واأي�سا عدم اإ�ساعة الت�سليم واأي�سا عدم اإ�ساعة 

الوقتالوقت. . 

تستمدين  أين  من 
تتنوعي  حتى  األفكار 
المونتاج  تصميم  في 
اإللكترونية؟    والدعوات 
م�ساهدتي  بعد  الأفكار  م�ساهدتي اأجد  بعد  الأفكار  اأجد 
من  وتعلمي  فيديوهات  من لعدة  وتعلمي  فيديوهات  لعدة 
من  واأي�سا  القنوات،  من بع�س  واأي�سا  القنوات،  بع�س 
وكذلك  امل�ساهري،  وكذلك بع�س  امل�ساهري،  بع�س 

دخويل عدة دورات تعليمية.دخويل عدة دورات تعليمية.

من  الدعم  وجدتِ  هل 
حولك  الذين  األشخاص 

واألصدقاء؟  كاألهل 
وجدت  لقد  هلل  احلمد  وجدت نعم؛  لقد  هلل  احلمد  نعم؛ 

الكثري من الدعم.الكثري من الدعم.

جوائز  على  حصلتي  هل 
التي  األعمال  هذه  من 

بها؟*  تقومين 
على  ح�سلت  لقد  هلل  على احلمد  ح�سلت  لقد  هلل  احلمد 
مبلغ مايل من خالل مدر�سة مبلغ مايل من خالل مدر�سة 
على  ح�سلت  واأي�سا  على بالباحة  ح�سلت  واأي�سا  بالباحة 
من  الهدايا  من  من جمموعة  الهدايا  من  جمموعة 

مدر�سة بالطائف.مدر�سة بالطائف.

درسة  من  الدعم  وجدتِ  هل 
أخيرة  كلمة  بالطائف. 

للقارئ؟ توجهينها 
واأخريا اأبحث عن تلك املوهبة واأخريا اأبحث عن تلك املوهبة 
التي جتدها، وحاول تطويرها التي جتدها، وحاول تطويرها 
كنَت  واإن  فيها،  كنَت والنجاح  واإن  فيها،  والنجاح 
فيكفي  تنجح،  ومل  فيكفي موهوًبا  تنجح،  ومل  موهوًبا 
ا�ستمتاُعك مبا اأحببَت القيام ا�ستمتاُعك مبا اأحببَت القيام 
به، ويف يوٍم من الأيام �ستكون به، ويف يوٍم من الأيام �ستكون 
نظرك  وجهة  من  نظرك ناجًحا  وجهة  من  ناجًحا 
ونظر من نظروا اإليك كذلك ونظر من نظروا اإليك كذلك 
اأكرب  ب�سكل  فيها  تنجح  اأكرب ولكي  ب�سكل  فيها  تنجح  ولكي 
واحلياة  املوهبة  بني  واحلياة وازن  املوهبة  بني  وازن 
اخلا�سة، واأبِدع واأْتِقن كلَّ ما اخلا�سة، واأبِدع واأْتِقن كلَّ ما 
�سينعك�س  حتًما  فذلك  �سينعك�س تفعل،  حتًما  فذلك  تفعل، 
تكون  قد  التي  موهبتك  تكون على  قد  التي  موهبتك  على 
ل  قد  اأو  لك  ووظيفة  ل عماًل  قد  اأو  لك  ووظيفة  عماًل 

تكون. تكون. 

القراءة
تفتح لك باب 

كل علم
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٨ مبادرات 

جديدة لوكالة 
الجامعة
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محمد الجائزي  

اأو���س��ح خ��ري��ج ال��ط��ب واجل��راح��ة اأو���س��ح خ��ري��ج ال��ط��ب واجل��راح��ة 
من  الفيفي  عبدالعزيز  من باجلامعة  الفيفي  عبدالعزيز  باجلامعة 
خ��الل احل���وار ال��ذي اأج��رت��ه معه خ��الل احل���وار ال��ذي اأج��رت��ه معه 
من  بالعديد  ���س��ارك  ب��ان��ه  من اأف����اق   بالعديد  ���س��ارك  ب��ان��ه  اأف����اق  
جمالت  يف  ن�سرت  التي  جمالت الأبحاث  يف  ن�سرت  التي  الأبحاث 
تخ�س�س  ان  ب���ني  ك��م��ا  تخ�س�س ع��امل��ي��ة.  ان  ب���ني  ك��م��ا  ع��امل��ي��ة. 
ال��ط��ب واجل���راح���ة ي��ع��ت��م��د على ال��ط��ب واجل���راح���ة ي��ع��ت��م��د على 
باأن  واأ�ساف  و�سفه  بحد  باأن املرحلة  واأ�ساف  و�سفه  بحد  املرحلة 
اغلب اأع�ساء الهيئة التدري�سيه يف اغلب اأع�ساء الهيئة التدري�سيه يف 
الوانه الأخري كانوا �سعوديني مما الوانه الأخري كانوا �سعوديني مما 
قمة  كانوا  حيثوا  كثريا  قمة �ساعدهم  كانوا  حيثوا  كثريا  �ساعدهم 

الخالق والدب. الخالق والدب. 

الدراسة  بداية  كانت  كيف 
الجامعية ؟ 

دائمًا  اجلامعية  الدرا�سة  دائمًا بداية  اجلامعية  الدرا�سة  بداية 
ال�سعوبات  بع�س  وفيها  ال�سعوبات خمتلفة  بع�س  وفيها  خمتلفة 
ب�سبب النتقال ملرحلة جديدة كليًا ب�سبب النتقال ملرحلة جديدة كليًا 

عمريًا ودرا�سيًا وجمتمعيًا.عمريًا ودرا�سيًا وجمتمعيًا.

الدراسة  صعوبات  ماهي 
من  عام  بشكل  الجامعية 

منظورك ؟ 

الخريج عبدالعزيزالفيفي:
لي أبحاث نشرت في مجالت عالمية ستساعدني في التخصص الدقيق

لأن���ه���ا م��رح��ل��ة ج���دي���دة واج��ه��ت لأن���ه���ا م��رح��ل��ة ج���دي���دة واج��ه��ت 
ب���داي���ة الأم�����ر من  ب���داي���ة الأم�����ر من ���س��ع��وب��ات يف  ���س��ع��وب��ات يف 
وامل��ذاك��رة،  الوقت  تنظيم  وامل��ذاك��رة، ناحية  الوقت  تنظيم  ناحية 
وكذلك البحث يف امل�سادر لإيجاد وكذلك البحث يف امل�سادر لإيجاد 

املعلومات املطلوبة. املعلومات املطلوبة. 

بجامعة  التدريس  رأيت  كيف 
الملك خالد ؟  

ج��دًا  جيد  ع��ام  ب�سكل  ج��دًا التدري�س  جيد  ع��ام  ب�سكل  التدري�س 
ويعتمد يف الطب بن�سبة كبرية على ويعتمد يف الطب بن�سبة كبرية على 
الدرا�سية  املراحل  ففي  الدرا�سية املرحلة،  املراحل  ففي  املرحلة، 
الأخ�����رية ك���ان اأغ��ل��ب��ي��ة اأع�����س��اء الأخ�����رية ك���ان اأغ��ل��ب��ي��ة اأع�����س��اء 
�ساعدنا  فهذا  �سعوديني  �ساعدنا التدري�س  فهذا  �سعوديني  التدري�س 
بالعلم  ق��م��ة  ك��ان��وا  ح��ي��ث  بالعلم ك��ث��ريًا  ق��م��ة  ك��ان��وا  ح��ي��ث  ك��ث��ريًا 

والأخالق . والأخالق . 

الطب  تخصص  عن  لنا  تحدث 
سلبياته  عن  والجراحة 
الصعوبات  وعن  وايجابياته 
هذا  طالب  تواجه  التي 

التخصص ؟ 
تخ�س�س  ك��اأي  واجل��راح��ة  تخ�س�س الطب  ك��اأي  واجل��راح��ة  الطب 
واجل��د  امل��ث��اب��رة  اإىل  يحتاج  واجل��د اآخ��ر  امل��ث��اب��رة  اإىل  يحتاج  اآخ��ر 
يف  يختلف  ق��د  ولكن  يف والج��ت��ه��اد،  يختلف  ق��د  ولكن  والج��ت��ه��اد، 
الكم الهائل من املعلومات املطلوب الكم الهائل من املعلومات املطلوب 

وهنالك  وج��ي��ز،  ب��وق��ت  وهنالك حفظها  وج��ي��ز،  ب��وق��ت  حفظها 
النف�سية  ال�����س��غ��وط��ات  النف�سية اأي�������س���ًا  ال�����س��غ��وط��ات  اأي�������س���ًا 
العملية  ب��الأخ��ت��ب��ارات  العملية خ�سو�سًا  ب��الأخ��ت��ب��ارات  خ�سو�سًا 

ال�سريرية. ال�سريرية. 

ماذا يعني لك هذا التخصص ؟  
نف�سي  وجدت  احللم،  نف�سي التخ�س�س  وجدت  احللم،  التخ�س�س 

فيه. فيه. 

من  والطموح  شغفك  هل 
قادك الى الطب والجراحة  ؟ 

نعم ال�سغف والطموح بن�سبة كبرية نعم ال�سغف والطموح بن�سبة كبرية 
ولكن هنالك اأ�سباب اأخرى. ولكن هنالك اأ�سباب اأخرى. 

في  االبحاث  بعض  لك  نشرت 
مجلة اميريكية ،تحدث لنا عن 
انعكاسها  وعن  االبحاث  هذه 

عليك ؟  
يف  م��ه��م  ج���زء  الطبية  يف الأب���ح���اث  م��ه��م  ج���زء  الطبية  الأب���ح���اث 
على  ي�ساعد  الطبية،  على املنظومة  ي�ساعد  الطبية،  املنظومة 
وع��الج  ت�سخي�س  ط���رق  وع��الج اإي���ج���اد  ت�سخي�س  ط���رق  اإي���ج���اد 
نتعلم  اأن  لب���د  ف��ك��ان  نتعلم الأم���را����س  اأن  لب���د  ف��ك��ان  الأم���را����س 
طريقة  اجلامعية  املرحلة  طريقة خ��الل  اجلامعية  املرحلة  خ��الل 
والنتيجة  الفكرة  واإيجاد  والنتيجة الأبحاث  الفكرة  واإيجاد  الأبحاث 
اأب��ح��اث  يل  واحل��م��دهلل  اأب��ح��اث النهائية  يل  واحل��م��دهلل  النهائية 

ن�سرت يف جمالت عاملية ت�ساعدين ن�سرت يف جمالت عاملية ت�ساعدين 
يف التخ�س�س الدقيق م�ستقباًل. يف التخ�س�س الدقيق م�ستقباًل. 

بماذا تود تختم هذا الحوار؟ 
ك���ث���ريًا على  ك���ث���ريًا على احل���م���دهلل ح���م���دًا  احل���م���دهلل ح���م���دًا 
جميع  واأ���س��ك��ر  الآن  ل��ه  جميع ماو�سلت  واأ���س��ك��ر  الآن  ل��ه  ماو�سلت 
واأ�سدقائي  اأهلي  �ساندين من  واأ�سدقائي من  اأهلي  �ساندين من  من 
الفر�سة  اإعطائي  على  لك  الفر�سة و�سكرًا  اإعطائي  على  لك  و�سكرًا 

بهذا احلوار. بهذا احلوار. 

عبدالعزيز الفيفي
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أروى األحمري 

التطوع يجعل ال�سخ�س متمكن وي�سعى التطوع يجعل ال�سخ�س متمكن وي�سعى 
ل��ك��ل م���ا ه���و ج��دي��د ول ي��خ��اف من ل��ك��ل م���ا ه���و ج��دي��د ول ي��خ��اف من 
اكت�ساب  ا�ستطعت  بالتطوع  اكت�ساب التجربة،  ا�ستطعت  بالتطوع  التجربة، 
مهارات عديدة للغاية اأفادتني بحياتي مهارات عديدة للغاية اأفادتني بحياتي 
ما  ه��ذا  واملهنية  ك��ذل��ك  ما ال�سخ�سية  ه��ذا  واملهنية  ك��ذل��ك  ال�سخ�سية 
كلية  خريجة  )اآف���اق(  يف  لنا  كلية اأك��دت��ه  خريجة  )اآف���اق(  يف  لنا  اأك��دت��ه 
التطوعي  بالعمل  املهتمة  التطوعي ال�سيدلة  بالعمل  املهتمة  ال�سيدلة 
فريق  وموؤ�س�سة  ال�سحي،  املجال  فريق يف  وموؤ�س�سة  ال�سحي،  املجال  يف 
ال�سيدلنية  ال��ت��ط��وع��ي  ال�سيدلنية )���س��ي��دل(  ال��ت��ط��وع��ي  )���س��ي��دل( 

اأ�سماء اآل �سادق. اأ�سماء اآل �سادق. 

نادي صيدل 
وعن فريق )�سيدل( قالت: هو فريق وعن فريق )�سيدل( قالت: هو فريق 
تطوعي �سحي تابع لأن�سطة �سيدلنية تطوعي �سحي تابع لأن�سطة �سيدلنية 
ال�سحي  اجل��ان��ب  خدمة  اإىل  ال�سحي تهدف  اجل��ان��ب  خدمة  اإىل  تهدف 
والأف��راد وحتقيق هدف من  والأف��راد وحتقيق هدف من للمجتمع  للمجتمع 
اإمكانية  وه��و  اإمكانية    وه��و    20302030 روؤي���ة  روؤي���ة اأه����داف  اأه����داف 
حتقيق الوعي ال�سحي لفئات املجتمع. حتقيق الوعي ال�سحي لفئات املجتمع. 
بفكرة  الفريق  تاأ�سي�س  مت  بفكرة واأ�سافت:  الفريق  تاأ�سي�س  مت  واأ�سافت: 
ب�سيطة �ساركتها مع الأ�ستاذة الفا�سلة ب�سيطة �ساركتها مع الأ�ستاذة الفا�سلة 
ول��ك��رثة  النعيمي  �سيف  ب��ن��ت  ول��ك��رثة ه��ي��ف��اء  النعيمي  �سيف  ب��ن��ت  ه��ي��ف��اء 
الأندية وجدت بع�س اجلوانب مل تغطي الأندية وجدت بع�س اجلوانب مل تغطي 
املختلفة  الفئات  كايف  ب�سكل  تخدم  املختلفة اأو  الفئات  كايف  ب�سكل  تخدم  اأو 
ال�سم  ف��ئ��ة  ت�سمل  مب��ا  امل��ج��ت��م��ع  ال�سم م��ن  ف��ئ��ة  ت�سمل  مب��ا  امل��ج��ت��م��ع  م��ن 
والبكم، وحاليا نحن يف بداية املراحل والبكم، وحاليا نحن يف بداية املراحل 

ول زلنا نعمل لن�سل للغاية املطلوبة. ول زلنا نعمل لن�سل للغاية املطلوبة. 
الفريق  يف  اه��ت��م��ام��ه��م  ع��ن  الفريق وك�����س��ف��ت  يف  اه��ت��م��ام��ه��م  ع��ن  وك�����س��ف��ت 
باجلودة ال�سحية وتفعيل الأيام العاملية باجلودة ال�سحية وتفعيل الأيام العاملية 
ال�سحي  وال��ت��ط��وع  الأ����س���رة   ال�سحي و���س��ح��ة  وال��ت��ط��وع  الأ����س���رة   و���س��ح��ة 
واجلانب  اخلا�سة،  الفئات  واجلانب وم�ساندة  اخلا�سة،  الفئات  وم�ساندة 

ال�سيديل لل�سيادلة وزمالء املهنة. ال�سيديل لل�سيادلة وزمالء املهنة. 

أهمية  التطوع  
تقوم على  الفريق  اأن فكرة  تقوم على واأو�سحت  الفريق  اأن فكرة  واأو�سحت 
يقت�سر  ل  التطوع  اأن  موؤكدة  يقت�سر التطوع،  ل  التطوع  اأن  موؤكدة  التطوع، 
ع��ل��ى اخل���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة امل��ق��دم��ة ع��ل��ى اخل���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة امل��ق��دم��ة 
ال�سيدلة  بكليات  والطالبات  ال�سيدلة للطالب  بكليات  والطالبات  للطالب 
والأ���س��رة  للمجتمع  واإمن���ا  والأ���س��رة باململكة،  للمجتمع  واإمن���ا  باململكة، 
اأهمية  وقالت:  وال�سغار،  ال�سن  اأهمية وكبار  وقالت:  وال�سغار،  ال�سن  وكبار 
ال��ت��ط��وع ت��ك��ون يف ال��ن��ي��ة ول��ي�����س يف ال��ت��ط��وع ت��ك��ون يف ال��ن��ي��ة ول��ي�����س يف 

اكت�ساب اأكرب قدر من الإمكانيات. اكت�ساب اأكرب قدر من الإمكانيات. 

رعاية  المريض  
اإىل  ي�����س��ع��ى  ال��ف��ري��ق  اأن  اإىل وك�����س��ف��ت  ي�����س��ع��ى  ال��ف��ري��ق  اأن  وك�����س��ف��ت 
ازده�����ار م��ه��ن��ة ال�����س��ي��دل��ة وم��ف��ه��وم ازده�����ار م��ه��ن��ة ال�����س��ي��دل��ة وم��ف��ه��وم 
و�سهولة  احل��اج��ات،  وق�ساء  و�سهولة التطوع،  احل��اج��ات،  وق�ساء  التطوع، 
الفئات اخلا�سة وحتقيق  الفئات اخلا�سة وحتقيق التوا�سل مع  التوا�سل مع 
حتقيق  اإىل  يهدف  كما  حتقيق متطلباتهم،  اإىل  يهدف  كما  متطلباتهم، 
املري�س،  رعاية  وهي  الأ�سمى  املري�س، الغاية  رعاية  وهي  الأ�سمى  الغاية 
وت��ع��زي��ز ال��ت��ط��وع ال�����س��ح��ي واإزال�����ة وت��ع��زي��ز ال��ت��ط��وع ال�����س��ح��ي واإزال�����ة 

احلواجز، والو�سول ملجتمع متمكن. احلواجز، والو�سول ملجتمع متمكن. 
وع��ن اأب���رز الإجن����ازات ال��ت��ي حققها وع��ن اأب���رز الإجن����ازات ال��ت��ي حققها 
بتفعيل  ق��ام��ت  اأن��ه��ا  ك�سفت  بتفعيل ال��ف��ري��ق  ق��ام��ت  اأن��ه��ا  ك�سفت  ال��ف��ري��ق 
الإلكرتونية  املحا�سرات  من  الإلكرتونية �سل�سلة  املحا�سرات  من  �سل�سلة 
ك�سيدل  املختلفة،  ال�سيدلة  ك�سيدل مبجال  املختلفة،  ال�سيدلة  مبجال 
الأك����ادمي����ي، و���س��ي��دل الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي الأك����ادمي����ي، و���س��ي��دل الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي 
املجتمع،  و�سيدل  الباحث،  املجتمع، و�سيدل  و�سيدل  الباحث،  و�سيدل 
و���س��ي��دل �سمام  اخل��ري��ج،  و���س��ي��دل �سمام و���س��ي��دل  اخل��ري��ج،  و���س��ي��دل 
ال�سيدلة،  وخ��ارط��ة  املري�س،  ال�سيدلة، اأم���ان  وخ��ارط��ة  املري�س،  اأم���ان 
مب�ساركة  امل��ح��ا���س��رات  م��ن  مب�ساركة وغ��ريه��ا  امل��ح��ا���س��رات  م��ن  وغ��ريه��ا 
عدد من املتحدثني من بينهم الدكتور عدد من املتحدثني من بينهم الدكتور 
حم�����س��ن ال���ع���م���ودي م���ن ج��ام��ع��ة اأم حم�����س��ن ال���ع���م���ودي م���ن ج��ام��ع��ة اأم 
ال��زه��راين،  ط��ارق  والدكتور  ال��زه��راين، ال��ق��رى،  ط��ارق  والدكتور  ال��ق��رى، 

أسماء آل صادق: 
التطوع أكسبني مهارات عديدة 

أفادتني بحياتي المهنية

القحطاين،  ال��ه��ادي  عبد  القحطاين، وال��دك��ت��ور  ال��ه��ادي  عبد  وال��دك��ت��ور 
ال�سحة  ب���وزارة  املميز  ال�سحة وال�سيدلين  ب���وزارة  املميز  وال�سيدلين 
وموؤلفة  العقيفي،  اللطيف  عبد  وموؤلفة دكتور  العقيفي،  اللطيف  عبد  دكتور 
ك��ت��اب اأف��الط��ون امل��ري�����س ال��دك��ت��ورة ك��ت��اب اأف��الط��ون امل��ري�����س ال��دك��ت��ورة 
م�����س��اع��ل اجل��ع��ي��د، وم���وؤل���ف���ة ك��ت��اب م�����س��اع��ل اجل��ع��ي��د، وم���وؤل���ف���ة ك��ت��اب 
ميعاد  ال��دك��ت��ورة  و�سيدلنية  ميعاد حكاية  ال��دك��ت��ورة  و�سيدلنية  حكاية 
فاطمة  وال�سيدلنية  ال����رازق،  فاطمة عبد  وال�سيدلنية  ال����رازق،  عبد 
النعيمي،  هيفاء  والأ�ستاذة  النعيمي، ع��زواين،  هيفاء  والأ�ستاذة  ع��زواين، 

وال�سيدلنية حورية ح�سن. وال�سيدلنية حورية ح�سن. 
بتفعيل  ق��ام  الفريق  اأن  ك�سفت  بتفعيل كما  ق��ام  الفريق  اأن  ك�سفت  كما 
مب�ساركة  ال�سحية  العاملية  مب�ساركة الأي����ام  ال�سحية  العاملية  الأي����ام 
ث����الث ج���ه���ات وه����ي ج��م��ع��ي��ة زه���رة ث����الث ج���ه���ات وه����ي ج��م��ع��ي��ة زه���رة 
ون��ادي  الإ����س���ارة،  مرتجمي  ون��ادي وجمعية  الإ����س���ارة،  مرتجمي  وجمعية 

ايفنرتز التطوعي. ايفنرتز التطوعي. 

تحدي  كتاب  
وك�سفت اأن الفريق اأطلق حتدي جديد وك�سفت اأن الفريق اأطلق حتدي جديد 
وخمتلف من نوعه وهو حتدي كتاب وهو وخمتلف من نوعه وهو حتدي كتاب وهو 
لكتاب  درا�سية  جمموعات  عن  لكتاب عبارة  درا�سية  جمموعات  عن  عبارة 
خمتار بت�سويت ال�سيادلة والعمل على خمتار بت�سويت ال�سيادلة والعمل على 
بطريقة  �ساملة  مبلخ�سات  بطريقة تلخي�سه  �ساملة  مبلخ�سات  تلخي�سه 
لفتة  للملتقي،  و�سوحا  واأك���رث  لفتة �سهلة  للملتقي،  و�سوحا  واأك���رث  �سهلة 
اإىل اأن اآخر حتدي للفريق ل�سنة اإىل اأن اآخر حتدي للفريق ل�سنة 20202020  
كان الكور�س التح�سريي لختبار هيئة كان الكور�س التح�سريي لختبار هيئة 
لل�سيادلة،  ال�سحية  لل�سيادلة، التخ�س�سات  ال�سحية  التخ�س�سات 
اأنهم ا�ستطاعوا مب�ساركة نخبة  اأنهم ا�ستطاعوا مب�ساركة نخبة موؤكدة  موؤكدة 
كور�س  اإن�ساء  املتحدثني  ال�سيادلة  كور�س من  اإن�ساء  املتحدثني  ال�سيادلة  من 
كامل ي�سمل مواد تعليمية للمقبلني على كامل ي�سمل مواد تعليمية للمقبلني على 
الختبار، ا�ستفاد منه ما يقارب الختبار، ا�ستفاد منه ما يقارب 12131213  

�سيديل من داخل اململكة وخارجها. �سيديل من داخل اململكة وخارجها. 

القيادة تكسب المهارات  
وع�����ن جت��رب��ت��ه��ا يف امل�������س���ارك���ة يف وع�����ن جت��رب��ت��ه��ا يف امل�������س���ارك���ة يف 
الفعاليات اأكدت باأنها تعتربها جتربة الفعاليات اأكدت باأنها تعتربها جتربة 
ميدانية وتطبيق ملا تعلمته من مهارات ميدانية وتطبيق ملا تعلمته من مهارات 
بالكلية  �سعبتها  قيادة  من  بالكلية اكت�سبتها  �سعبتها  قيادة  من  اكت�سبتها 
اإىل  م�سرية  اأع���وام،  ثالثة  م��دى  اإىل على  م�سرية  اأع���وام،  ثالثة  م��دى  على 
التنظيم  مهارات  اأك�سبتها  القيادة  التنظيم اأن  مهارات  اأك�سبتها  القيادة  اأن 
املهام  ت��ويل  على  وال��ق��درة  املهام والإل��ق��اء  ت��ويل  على  وال��ق��درة  والإل��ق��اء 
اأن  وا�ستطاعت  والت�سميم،  اأن ب��دق��ة،  وا�ستطاعت  والت�سميم،  ب��دق��ة، 

متار�س كل هذا على اأر�س الواقع. متار�س كل هذا على اأر�س الواقع. 
اأم��ام  الإل��ق��اء  اأوىل جت��ارب��ه��ا يف  اأم��ام وع��ن  الإل��ق��اء  اأوىل جت��ارب��ه��ا يف  وع��ن 
اجل��م��ه��ور ق��ال��ت: ك���ان ذل���ك يف ال��ي��وم اجل��م��ه��ور ق��ال��ت: ك���ان ذل���ك يف ال��ي��وم 
ل��ل�����س��ي��ادل��ة، ك��ان��ت جتربة  ل��ل�����س��ي��ادل��ة، ك��ان��ت جتربة ال��ت��ع��ري��ف��ي  ال��ت��ع��ري��ف��ي 

فريدة من نوعها، وا�ستطعت من خاللها فريدة من نوعها، وا�ستطعت من خاللها 
ا�ستعرا�س اأهم الإيجابيات وعر�س اأهم ا�ستعرا�س اأهم الإيجابيات وعر�س اأهم 
املالحظات امل�ستفادة من �سنة التدريب املالحظات امل�ستفادة من �سنة التدريب 

الكلينيكي بجامعة امللك خالد. الكلينيكي بجامعة امللك خالد. 

اأفعل �سيء واحد  اأفعل �سيء واحد واأ�سافت: باخت�سار  واأ�سافت: باخت�سار 
املثل  ما طّبقت  كل  ي��وم،   كل  املثل يخيفك  ما طّبقت  كل  ي��وم،   كل  يخيفك 
ت�ستطيع  اإيجاد نف�سك عند كل فر�سة ت�ستطيع  اإيجاد نف�سك عند كل فر�سة 
واقتنا�سها،  و�ستمار�س مهارة جديدة. واقتنا�سها،  و�ستمار�س مهارة جديدة. 

فوائد التطوع  
واأو�سحت اآل �سادق باأنها تطوعت يف واأو�سحت اآل �سادق باأنها تطوعت يف 
تاأ�سي�س نادي تاأ�سي�س نادي ppssss  teamteam لل�سيادلة حيث  لل�سيادلة حيث 
وحتى  وحتى    20172017 منذ  النادي  يف  منذ �ساركت  النادي  يف  �ساركت 
القائمني  م�ساعدة  يف  اأ�سهمت  القائمني   م�ساعدة  يف  اأ�سهمت   20202020
وامللخ�سات  املوا�سيع  وتنظيم  وامللخ�سات عليه،  املوا�سيع  وتنظيم  عليه، 
وقالت: من وجهة نظري التطوع يجعل وقالت: من وجهة نظري التطوع يجعل 
هو  ما  لكل  وي�سعى  متمكن  هو ال�سخ�س  ما  لكل  وي�سعى  متمكن  ال�سخ�س 
جديد ول يخاف من التجربة، بالتطوع جديد ول يخاف من التجربة، بالتطوع 
عديدة  م��ه��ارات  اكت�ساب  عديدة ا�ستطعت   م��ه��ارات  اكت�ساب  ا�ستطعت  
ال�سخ�سية  بحياتي  اأف��ادت��ن��ي  ال�سخ�سية للغاية  بحياتي  اأف��ادت��ن��ي  للغاية 
اإيجاد  ا�ستطعت  وبالتطوع  اإيجاد واملهنية،  ا�ستطعت  وبالتطوع  واملهنية، 
ي�سد  ال���ذي  امل��ج��ال  وم��ع��رف��ة  ي�سد نف�سي  ال���ذي  امل��ج��ال  وم��ع��رف��ة  نف�سي 
ت�سيف  فر�سة  التطوع  اأكرث،  ت�سيف انتباهي  فر�سة  التطوع  اأكرث،  انتباهي 
العمل  ل�سوق  وتهيئه  الكثري  العمل ملمار�سها  ل�سوق  وتهيئه  الكثري  ملمار�سها 
العمل،   مبقابالت  الأول��وي��ة   العمل،  وتعطيه  مبقابالت  الأول��وي��ة   وتعطيه 
لأن اأكرث ما مييز ممار�سي التطوع هو لأن اأكرث ما مييز ممار�سي التطوع هو 
قدرتهم على حتمل املهام وامل�سوؤولية، قدرتهم على حتمل املهام وامل�سوؤولية، 
الجتماعية  ل��ل��م��ه��ارات  الجتماعية واإج��ادت��ه��م  ل��ل��م��ه��ارات  واإج��ادت��ه��م 
والقدرة  الناعمة  التوا�سل  والقدرة ومهارات  الناعمة  التوا�سل  ومهارات 

على حل امل�سكالت. على حل امل�سكالت. 

تمسك بحلمك 
اهلل  ب���اإذن  قائلة:  حديثها  اهلل واختتمت  ب���اإذن  قائلة:  حديثها  واختتمت 
القادم  اأغ�سط�س  ويف  اأف�سل،  القادم القادم  اأغ�سط�س  ويف  اأف�سل،  القادم 
�ساأ�سبح  اهلل  ب���اإذن  �ساأ�سبح   اهلل  ب���اإذن   20212021 �سنة  �سنة م��ن  م��ن 
�سحية  ج���ودة  اإدارة  دب��ل��وم  �سحية خريجة  ج���ودة  اإدارة  دب��ل��وم  خريجة 
�سيدل  ه��دف  تكملة  يف  �سيدل و�ساأ�ستمر  ه��دف  تكملة  يف  و�ساأ�ستمر 

باجلودة ال�سحية. باجلودة ال�سحية. 
رائع عظيم  �سعور  لالإجناز  رائع عظيم واأ�سافت:  �سعور  لالإجناز  واأ�سافت: 
وتقدم  بحلمك  متم�سك  ك��ن  وتقدم ف��ري��د،   بحلمك  متم�سك  ك��ن  ف��ري��د،  
حتى ت�سل لغايتك، اأمامكم الكثري من حتى ت�سل لغايتك، اأمامكم الكثري من 
فيها،  حيز  لأنف�سكم  اأجعلوا  فيها، الفر�س،  حيز  لأنف�سكم  اأجعلوا  الفر�س، 

اإجنازك اليوم يقودك حللم غدا. اإجنازك اليوم يقودك حللم غدا. 
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بشاير آل مريع 

فح�سب،  درا�سة  لي�س  فح�سب، البتعاث  درا�سة  لي�س  البتعاث 
بل هو جتربة متكاملة لكت�ساب بل هو جتربة متكاملة لكت�ساب 
اخلربات، والعتماد الكلي على اخلربات، والعتماد الكلي على 
النف�س، ومعاي�سة �سعوب اأخرى النف�س، ومعاي�سة �سعوب اأخرى 
فر�سة  وه��و  ثقافتها،  فر�سة ومعرفة  وه��و  ثقافتها،  ومعرفة 

ثمينة لكل من ح�سل عليه. ثمينة لكل من ح�سل عليه. 
حتدثت  التجربة  هذه  حتدثت وعن  التجربة  هذه  وعن 
لدرا�سة  املبتعثة  )اآفاق(  لدرا�سة لنا يف  املبتعثة  )اآفاق(  لنا يف 
ال��ن��ووي  ال��ط��ب  يف  ال��ن��ووي املاج�ستري  ال��ط��ب  يف  املاج�ستري 
بريطانيا  مان�س�سرت يف  بريطانيا بجامعة  مان�س�سرت يف  بجامعة 

الأ�ستاذة اأنوار الأملعي. الأ�ستاذة اأنوار الأملعي. 

غربة وشوق للوطن 
واجهتها  التي  ال�سعوبات  واجهتها عن  التي  ال�سعوبات  عن 
البداية   يف  قالت:  البتعاث  البداية  يف  يف  قالت:  البتعاث  يف 
الغربة و�سعوبة  الغربة و�سعوبة واجهت م�سكلة  واجهت م�سكلة 
التاأقلم وال�سوق للوطن والأهل،  التاأقلم وال�سوق للوطن والأهل،  
التعاي�س  ا واجهت م�سكلة  التعاي�س واأي�سً ا واجهت م�سكلة  واأي�سً
يف ب��ل��د الب��ت��ع��اث مل��ا ف��ي��ه من يف ب��ل��د الب��ت��ع��اث مل��ا ف��ي��ه من 
جميع  يف  �سا�سعة  جميع اخ��ت��الف��ات  يف  �سا�سعة  اخ��ت��الف��ات 
الثقافة واحل�سارة  الثقافة واحل�سارة الأنحاء من  الأنحاء من 
الأك���ل،  ن��وع  ��ا  واأي�����سً الأك���ل، واملجتمع  ن��وع  ��ا  واأي�����سً واملجتمع 
مني  حت��ت��اج  ك��ان��ت  مني فجميعها   حت��ت��اج  ك��ان��ت  فجميعها  
اأي�سا  للتكيف،   ال��وق��ت  اأي�سا بع�س  للتكيف،   ال��وق��ت  بع�س 
واخ��ت��الف  ال��درا���س��ة  واخ��ت��الف م�سكلة  ال��درا���س��ة  م�سكلة 
لقد  ونوعيتها  التدري�س  لقد ط��رق  ونوعيتها  التدري�س  ط��رق 
ال��درا���س��ًة  ع��ن  ك��ث��ريا  ال��درا���س��ًة اختلفت  ع��ن  ك��ث��ريا  اختلفت 
وهذه  الكرمي،  بلدنا  يف  وهذه �سابًقا  الكرمي،  بلدنا  يف  �سابًقا 
املبتعثني  اأغ��ل��ب  عند  املبتعثني امل�سكلة  اأغ��ل��ب  عند  امل�سكلة 
ال�سرب  اإل  ِمنا  يحتاج  ل  ال�سرب ولكن  اإل  ِمنا  يحتاج  ل  ولكن 

واملثابرة. واملثابرة. 
واأ�سافت: مل اأجد �سعوبات واأ�سافت: مل اأجد �سعوبات 
قوية وهلل احلمد، هذا من ف�سل قوية وهلل احلمد، هذا من ف�سل 
اهلل علينا اأن اأكرمنا بهذا البلد اهلل علينا اأن اأكرمنا بهذا البلد 
ابتعثني  ال��ذي  املعطاء  ابتعثني الكرمي  ال��ذي  املعطاء  الكرمي 

أنوار األلمعي: 
علمني االبتعاث المثابرة واالدخار 

والموازنة بين المسؤوليات

نف�سي  من  والتطوير  نف�سي للدرا�سة  من  والتطوير  للدرا�سة 
ب�سمان مايل ي�سمل بعثتي حتى ب�سمان مايل ي�سمل بعثتي حتى 
ل  كبرية  نعمة  فهذه  ل نهايتها،   كبرية  نعمة  فهذه  نهايتها،  
ووطني  اهلل  اأ�سكر  كيف  ووطني اأعرف  اهلل  اأ�سكر  كيف  اأعرف 
وولة اأمري عليها، ولكن اأمتنى وولة اأمري عليها، ولكن اأمتنى 
من اهلل دوام ال�سحة والعافية من اهلل دوام ال�سحة والعافية 
والأم�����ن والأم�����ان ع��ل��ى وطني والأم�����ن والأم�����ان ع��ل��ى وطني 
اأكرمهم  اأم��رن��ا  وولة  اأكرمهم احلبيب  اأم��رن��ا  وولة  احلبيب 

اهلل  ورعاهم. اهلل  ورعاهم. 
وك�سفت اأنها �سعرت بالغربة وك�سفت اأنها �سعرت بالغربة 
ب�سكل كبري يف بداية البتعاث، ب�سكل كبري يف بداية البتعاث، 
ه��ذا  ت��ت��ج��اوز  اأن  ت�ستطع  ه��ذا ومل  ت��ت��ج��اوز  اأن  ت�ستطع  ومل 
موؤكدة  �سريع،  ب�سكل  موؤكدة ال�سعور  �سريع،  ب�سكل  ال�سعور 
كان  النجاح  على  اإ�سرارها  كان اأن  النجاح  على  اإ�سرارها  اأن 

�سبب يف جتاوز �سعور الغربة. �سبب يف جتاوز �سعور الغربة. 

أم وزوجة وطالبة  
وردا على �سوؤالها عن التحديات وردا على �سوؤالها عن التحديات 
اأن  ك�����س��ف��ت  اأن ال���ت���ي واج��ه��ت��ه��ا  ك�����س��ف��ت  ال���ت���ي واج��ه��ت��ه��ا 
ومنها  وقوية  كبرية  ومنها التحديات  وقوية  كبرية  التحديات 
ر�سيع  لطفل  واأم  زوج���ة  ر�سيع اأن��ه��ا  لطفل  واأم  زوج���ة  اأن��ه��ا 
وطالبة يف اجلامعة، م�سرية اإىل وطالبة يف اجلامعة، م�سرية اإىل 
اأنها كانت حتاول جاهدة ترتيب اأنها كانت حتاول جاهدة ترتيب 
امل�سوؤوليات  جميع  ب��ني  امل�سوؤوليات وقتها  جميع  ب��ني  وقتها 
حتى واإن كان  ذلك على ح�ساب حتى واإن كان  ذلك على ح�ساب 

نف�سها ونومها وراحتها. نف�سها ونومها وراحتها. 

ادخار ومثابرة  
لالبتعاث  اأن  الأمل��ع��ي  لالبتعاث واأك����دت  اأن  الأمل��ع��ي  واأك����دت 
دور كبري  يف تغيري حياتها اإىل دور كبري  يف تغيري حياتها اإىل 
الأف�سل، حيث كانت قبل البعثة الأف�سل، حيث كانت قبل البعثة 
ول  امل���ال،  م��ن  الكثري  ول ت�سرف  امل���ال،  م��ن  الكثري  ت�سرف 
تعلمت  ولكنها  الدخ���ار،  تعلمت جتيد  ولكنها  الدخ���ار،  جتيد 
مع البتعاث كيف تنفق  ح�سب مع البتعاث كيف تنفق  ح�سب 
باملال  حتتفظ  واأن  باملال الأول��وي��ات  حتتفظ  واأن  الأول��وي��ات 

وتبحث عن البديل. وتبحث عن البديل. 
وعن ما اكت�سبته من �سفات وعن ما اكت�سبته من �سفات 

البتعاث  اكت�سبت خالل  البتعاث قالت:  اكت�سبت خالل  قالت: 
���س��ف��ت��ي ال�������س���رب وامل���ث���اب���رة ���س��ف��ت��ي ال�������س���رب وامل���ث���اب���رة 
بها  يت�سم  �سفتني  اأك���رث  بها وه��ي  يت�سم  �سفتني  اأك���رث  وه��ي 

الربيطانيون. الربيطانيون. 
إيجابيات وسلبيات  

الكثري  لالبتعاث  اأن  الكثري واأو�سحت  لالبتعاث  اأن  واأو�سحت 
من الإيجابيات كتطوير الذات، من الإيجابيات كتطوير الذات، 
الذات  وحب  واملثابرة  الذات وال�سرب  وحب  واملثابرة  وال�سرب 
وال�����س��ع��ور ب���الإجن���از وال��ف��خ��ر وال�����س��ع��ور ب���الإجن���از وال��ف��خ��ر 
امل�ستمر  والإب�����داع  امل�ستمر وال��ت��ط��وي��ر  والإب�����داع  وال��ت��ط��وي��ر 
وزيارة  العظماء،  مع  وزيارة واملناف�سة  العظماء،  مع  واملناف�سة 
حياة  على  وال��ت��ع��رف  اآخ��ر  حياة بلد  على  وال��ت��ع��رف  اآخ��ر  بلد 

خمتلفة وح�سارة خمتلفة. خمتلفة وح�سارة خمتلفة. 
وعن �سلبياته قالت: تختلف وعن �سلبياته قالت: تختلف 
ال�سلبيات من �سخ�س اإىل اآخر ال�سلبيات من �سخ�س اإىل اآخر 
ومن بلد اإىل اآخر واأولها الغربة ومن بلد اإىل اآخر واأولها الغربة 
على  ال�سخ�س  وقدوم  على والُبعد،   ال�سخ�س  وقدوم  والُبعد،  
التاأقلم  و�سعوبة  جديدة  التاأقلم حياة  و�سعوبة  جديدة  حياة 

عليها و�سيق الوقت. عليها و�سيق الوقت. 
ي�سعر  املبتعث  ي�سعر واأ���س��اف��ت:  املبتعث  واأ���س��اف��ت: 
يلزمه  لذلك  الوقت  يف  يلزمه ب�سيق  لذلك  الوقت  يف  ب�سيق 

ترتيب وقته ب�سكل جيد جدا. ترتيب وقته ب�سكل جيد جدا. 

الراغبين باالبتعاث  
اإىل  بر�سالة  حديثها  اإىل واختتمت  بر�سالة  حديثها  واختتمت 
الراغبني بالبتعاث حيث قالت: الراغبني بالبتعاث حيث قالت: 
اللتحاق  ي��ري��د  م��ن  ك��ل  اللتحاق اأُوؤي����د  ي��ري��د  م��ن  ك��ل  اأُوؤي����د 
مبوا�سلة  واأو���س��ي��ه  مبوا�سلة ب��ال��ب��ع��ث��ة،   واأو���س��ي��ه  ب��ال��ب��ع��ث��ة،  
والتغا�سي  وال�ستمرار  والتغا�سي التقدم  وال�ستمرار  التقدم 
ل  ف��الأم��ر  ال�سعوبات  ك��ل  ل ع��ن  ف��الأم��ر  ال�سعوبات  ك��ل  ع��ن 
والعقبات،  التحديات  من  والعقبات، يخلو  التحديات  من  يخلو 
ول��ك��ن ل���ذة ال��ن��ج��اح والإجن����از ول��ك��ن ل���ذة ال��ن��ج��اح والإجن����از 
مررت  ما  كل  تن�سيك  مررت والفخر  ما  كل  تن�سيك  والفخر 
ومعاناة،   تعب  حلظات  من  ومعاناة،  به  تعب  حلظات  من  به 
وخ��ت��ام��ا اأدع����و ل��ك��ل م��ن يريد وخ��ت��ام��ا اأدع����و ل��ك��ل م��ن يريد 
التطوير  يف  ي��ب��داأ  اأن  التطوير ال��ب��ع��ث��ة  يف  ي��ب��داأ  اأن  ال��ب��ع��ث��ة 

والتخطيط للو�سول.والتخطيط للو�سول.
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حسام العمري  

قال املبتعث عبد اهلل علي نا�سر اآل فايع قال املبتعث عبد اهلل علي نا�سر اآل فايع 
كاردف   - املتحدة  اململكة  يف  كاردف املبتعث   - املتحدة  اململكة  يف  املبتعث 
اإىل  و�سويل  بعد  اأن  كارديف  جامعة  اإىل -  و�سويل  بعد  اأن  كارديف  جامعة   -
مدينة بريث يف اأ�سرتاليا، كان كل �سيء مدينة بريث يف اأ�سرتاليا، كان كل �سيء 
متغري خمتلف جديد علّي، حتى و�سلت متغري خمتلف جديد علّي، حتى و�سلت 
اأتى  الذي  ما  حظي  اأندب  درجة  اأتى اإىل  الذي  ما  حظي  اأندب  درجة  اإىل 
الطريق  وملاذا اخرتت هذا  اإىل هنا  الطريق بي  وملاذا اخرتت هذا  اإىل هنا  بي 
اأكرمني اهلل  الغريب علي حتى  اأكرمني اهلل اجلديد  الغريب علي حتى  اجلديد 
املبتعثني  ببع�س  التقيت  اأن  اأيام  املبتعثني بعد  ببع�س  التقيت  اأن  اأيام  بعد 
وي�سرّب  الهموم  نتقا�سم  وي�سرّب اجلدد ف�سرنا  الهموم  نتقا�سم  اجلدد ف�سرنا 
اأموري  ا�ستقرت  حتى  بع�سًا  اأموري بع�سنا  ا�ستقرت  حتى  بع�سًا  بع�سنا 
على  اأتاأقلم  وبداأت  الدرا�سة  على وبداأت  اأتاأقلم  وبداأت  الدرا�سة  وبداأت 

الو�سع اجلديد �سيئًا ف�سيئًا.  الو�سع اجلديد �سيئًا ف�سيئًا.  

آل  كيف كانت بداية عبد اهلل 
فايع في اإلبتعاث؟ 

200٩200٩م م  عام  البتعاث  رحلة  عام بداأت  البتعاث  رحلة  بداأت 
يف  املاج�ستري  لدرا�سة  اأ�سرتاليا  يف اإىل  املاج�ستري  لدرا�سة  اأ�سرتاليا  اإىل 
جامعة  من  املختربات  طب  جامعة تخ�س�س  من  املختربات  طب  تخ�س�س 
متطلبات  اأكمل  وحاليًا  اأ�سرتاليا،  متطلبات غرب  اأكمل  وحاليًا  اأ�سرتاليا،  غرب 
كارديف  بجامعة  الدكتوراة  كارديف مرحلة  بجامعة  الدكتوراة  مرحلة 

باململكة املتحدة.   باململكة املتحدة.   

في  تعلمته  ــي  ش أول  ــا  م
اإلبتعاث؟ 

لكل بداية ظروفها و�سعوباتها اخلا�سة بها. لكل بداية ظروفها و�سعوباتها اخلا�سة بها. 
رجال  حمافظة  يف  قرية  من  مثلي  رجال ف�سخ�س  حمافظة  يف  قرية  من  مثلي  ف�سخ�س 
اململكة  خارج  اإىل  ي�سافر  اأن  يحتاج  ثم  اململكة اأملع  خارج  اإىل  ي�سافر  اأن  يحتاج  ثم  اأملع 
دولية  �سفر  جتربة  خلو�س  كبري  حتدي  دولية يعد  �سفر  جتربة  خلو�س  كبري  حتدي  يعد 
جتربة  ثاين  تعترب  الرحلة  تلك  اأن  �سيما  جتربة ل  ثاين  تعترب  الرحلة  تلك  اأن  �سيما  ل 
اإذ  الطائرة؛  و�سعود  املطارات  عامل  يف  اإذ يل  الطائرة؛  و�سعود  املطارات  عامل  يف  يل 
وبرفقة  جدة  مدينة  اإىل  الأوىل  املرة  وبرفقة كانت  جدة  مدينة  اإىل  الأوىل  املرة  كانت 

اأحد الزمالء!  اأحد الزمالء!  
ي�سبق هذا فراق الأهل والأ�سرة ل �سيما ي�سبق هذا فراق الأهل والأ�سرة ل �سيما 
اأكتمكم  ول  بزواج،  عهد  حديث  كنت  اأكتمكم اأنني  ول  بزواج،  عهد  حديث  كنت  اأنني 
�سرًا اأنني اهتميت بل بكيت عند وداع اأ�سرتي �سرًا اأنني اهتميت بل بكيت عند وداع اأ�سرتي 
من  والتحفيز  الت�سجيع  كل  وجدت  اأنني  من اإل  والتحفيز  الت�سجيع  كل  وجدت  اأنني  اإل 
يل:  قال  مما  وكان   - اهلل  حفظه   - يل: والدي  قال  مما  وكان   - اهلل  حفظه   - والدي 
ترفع  م�سرفة  علمية  رحلة  يف  تذهب  ترفع اأنت  م�سرفة  علمية  رحلة  يف  تذهب  اأنت 
وطنك؛  رفعة  �سبيل  ويف  وروؤو�سنا  وطنك؛ راأ�سك  رفعة  �سبيل  ويف  وروؤو�سنا  راأ�سك 
ولي�س  العلم  �سبيل طلب  ولي�س وغيابك عنا هو يف  العلم  �سبيل طلب  وغيابك عنا هو يف 

ب�سبب جرمية ارتكبتها. ب�سبب جرمية ارتكبتها. 
يف  بريث  مدينة  اإىل  و�سويل  بعد  يف ثم  بريث  مدينة  اإىل  و�سويل  بعد  ثم 
اأ�سرتاليا، كان كل �سيء متغري خمتلف جديد اأ�سرتاليا، كان كل �سيء متغري خمتلف جديد 
حظي  اأندب  درجة  اإىل  و�سلت  حتى  حظي علّي،  اأندب  درجة  اإىل  و�سلت  حتى  علّي، 
هذا  اخرتت  وملاذا  هنا  اإىل  بي  اأتى  الذي  هذا ما  اخرتت  وملاذا  هنا  اإىل  بي  اأتى  الذي  ما 
اأكرمني  حتى  علي  الغريب  اجلديد  اأكرمني الطريق  حتى  علي  الغريب  اجلديد  الطريق 
املبتعثني  ببع�س  التقيت  اأن  اأيام  بعد  املبتعثني اهلل  ببع�س  التقيت  اأن  اأيام  بعد  اهلل 
وي�سرّب  الهموم  نتقا�سم  ف�سرنا  وي�سرّب اجلدد  الهموم  نتقا�سم  ف�سرنا  اجلدد 
وبداأت  اأموري  ا�ستقرت  حتى  بع�سًا  وبداأت بع�سنا  اأموري  ا�ستقرت  حتى  بع�سًا  بع�سنا 
اجلديد  الو�سع  على  اأتاأقلم  وبداأت  اجلديد الدرا�سة  الو�سع  على  اأتاأقلم  وبداأت  الدرا�سة 

�سيئًا ف�سيئًا.  �سيئًا ف�سيئًا.  
اأول در�س تعلمته  اأن  اأول در�س تعلمته فلعلي اأخل�س  اأن  فلعلي اأخل�س 
من رحلة البتعاث هو اأن البدايات - يف من رحلة البتعاث هو اأن البدايات - يف 
و�سعوبتها  تكون �سعبة   - غالبًا  اأمر  و�سعوبتها اأي  تكون �سعبة   - غالبًا  اأمر  اأي 
تكمن يف كونها جديدة ومل نتعود عليها؛ تكمن يف كونها جديدة ومل نتعود عليها؛ 
ل لأنها �سعبة يف حقيقتها. وملواجهة مثل ل لأنها �سعبة يف حقيقتها. وملواجهة مثل 
هذه ال�سعوبات يحتاج ال�سخ�س اإىل اأن هذه ال�سعوبات يحتاج ال�سخ�س اإىل اأن 
من  ي�ساأل  واأن  وال�سرب  بالأناة  من يتحلى  ي�ساأل  واأن  وال�سرب  بالأناة  يتحلى 
خرباتهم  من  لالإفادة  بالتجربة  خرباتهم �سبقوه  من  لالإفادة  بالتجربة  �سبقوه 

وجتاربهم.  وجتاربهم.  

المبتعث عبداهلل آل فايع: 
نحتاج   الغربة  صعوبات  لمواجهة 

إلى األناة والصبر

ــارك لــهــذا  ــي ــت مـــا ســبــب اخ
التخصص ؟ 

كلن حلمي واأنا يف املرحلة الثانوية اأن األتحق كلن حلمي واأنا يف املرحلة الثانوية اأن األتحق 
يف  �سالتي  ووجدت  طبي  علمي  يف بتخ�س�س  �سالتي  ووجدت  طبي  علمي  بتخ�س�س 
هذا  كون  الكلينيكية  املختربات  هذا تخ�س�س  كون  الكلينيكية  املختربات  تخ�س�س 
عالجيًا  املر�سى  برعاية  يهتم  عالجيًا التخ�س�س  املر�سى  برعاية  يهتم  التخ�س�س 
ووقائيًا، ل �سيما واأن  هذا التخ�س�س جمال ووقائيًا، ل �سيما واأن  هذا التخ�س�س جمال 
خ�سب لإجراء الأبحاث والدرا�سات العلمية خ�سب لإجراء الأبحاث والدرا�سات العلمية 

التي تعود بالنفع على الفرد واملجتمع.  التي تعود بالنفع على الفرد واملجتمع.  

ما  وغالبًا  تحديات  للغربة 
خارج  المبتعثين  عليها  يتفق 
الغربة  تحديات  ما  المملكة، 

إليك؟  بالنسبة 
على  اأ�سدها  من  لكن  كثرية  على التحديات  اأ�سدها  من  لكن  كثرية  التحديات 
الإطالق هو الإغرتاب عن الأهل والوطن الإطالق هو الإغرتاب عن الأهل والوطن 
واحلنني اإليهما. ومن التحديات: العي�س واحلنني اإليهما. ومن التحديات: العي�س 
اجتماعية  ثقافية  بيئة  يف  اجتماعية والتاأقلم  ثقافية  بيئة  يف  والتاأقلم 
احلياة  اأ�سلوب  مع  والتكيف  احلياة جديدة  اأ�سلوب  مع  والتكيف  جديدة 

والعي�س يف البلد اجلديد.  والعي�س يف البلد اجلديد.  

ما  كثيرة  صعوبات  لإلبتعاث 
عبد  بها  مر  التي  الصعوبات 

اهلل آل فايع؟  
باأنظمة  اجلهل  هو  ال�سعوبات  اأ�سهر  من  باأنظمة لعل  اجلهل  هو  ال�سعوبات  اأ�سهر  من  لعل 
يتعلق  فيما  خ�سو�سًا  الإبتعاث  بلد  يتعلق وقوانني  فيما  خ�سو�سًا  الإبتعاث  بلد  وقوانني 
يتعلق  فيما  اأو  والتاأمني  واملرور  الإقامة  يتعلق باأنظمة  فيما  اأو  والتاأمني  واملرور  الإقامة  باأنظمة 
بال�سكن واجلريان والتي يكون يف حال خمالفتها بال�سكن واجلريان والتي يكون يف حال خمالفتها 
وجود  اأي�سًا  ال�سعوبات  من  جدًا.  باهظ  وجود ثمنها  اأي�سًا  ال�سعوبات  من  جدًا.  باهظ  ثمنها 

بع�س الت�سرفات العن�سرية اأو امل�ستفزة.  بع�س الت�سرفات العن�سرية اأو امل�ستفزة.  
اأنه  ال�سعوبات  بهذه  يتعلق  فيما  اأنه واجلميل  ال�سعوبات  بهذه  يتعلق  فيما  واجلميل 
اأهم  على  وملمًا  مطلعًا  يكون  اأن  املبتعث  اأهم يكفي  على  وملمًا  مطلعًا  يكون  اأن  املبتعث  يكفي 
الإلكرتوين  املوقع  الإبتعاث من خالل  بلد  الإلكرتوين اأنظمة  املوقع  الإبتعاث من خالل  بلد  اأنظمة 
يكون  واأن  الثقافية،  وامللحقية  ال�سعودية  يكون لل�سفارة  واأن  الثقافية،  وامللحقية  ال�سعودية  لل�سفارة 
على  توا�سل مع ال�سفارة اأو امللحقية الثقافية يف على  توا�سل مع ال�سفارة اأو امللحقية الثقافية يف 

حال ح�سول اأي  م�سكلة ل قدر اهلل.  حال ح�سول اأي  م�سكلة ل قدر اهلل.  

األمور  بعض  المبتعث  يواجه 
في  وتعينيه  تساعده  التي 
ما  الــدراســة  وتيسير  إكمال 
آل  اهلل  عبد  واجــهــهُ  ــذي  ال

فايع؟  
بال�سك، وياأتي على راأ�س هذه القائمة: بال�سك، وياأتي على راأ�س هذه القائمة: 
بركة  ثم  اهلل  فلول  الوالدين،  بركة دعاء  ثم  اهلل  فلول  الوالدين،  دعاء 

كل  جتاوز  ا�ستطعت  ملا  كل دعائهما؛  جتاوز  ا�ستطعت  ملا  دعائهما؛ 
ال�سعوبات والعقبات.  ال�سعوبات والعقبات.  

مقر  يف  والأطفال  الزوجة  تواجد  مقر اأي�سًا  يف  والأطفال  الزوجة  تواجد  اأي�سًا 
�سكينة  فوجودهم  مهمة،  حاجة  �سكينة البعثة  فوجودهم  مهمة،  حاجة  البعثة 

وطماأنينة يف مثل هذه الغربة.  وطماأنينة يف مثل هذه الغربة.  
يل  معينًا  زالت  ول  كانت  التي  الأمور  يل من  معينًا  زالت  ول  كانت  التي  الأمور  من 
جامعة  من  الالحمدود  الدعم  هو  جامعة كمبتعث  من  الالحمدود  الدعم  هو  كمبتعث 
امللك خالد يف كل ما يحتاجه املبتعث وتقدمي امللك خالد يف كل ما يحتاجه املبتعث وتقدمي 
يفوتني  ل  كما  وامل�سورة،  وامل�ساعدة  يفوتني العون  ل  كما  وامل�سورة،  وامل�ساعدة  العون 
وال�سفارة  الثقافية  امللحقية  دور  اأن�سى  وال�سفارة اأن  الثقافية  امللحقية  دور  اأن�سى  اأن 
تذليل  يف  كبرية  بجهود  يقومان  اإذ  تذليل ال�سعودية  يف  كبرية  بجهود  يقومان  اإذ  ال�سعودية 
كل �سعب وع�سري  لكل مواطن �سعودي يتواجد كل �سعب وع�سري  لكل مواطن �سعودي يتواجد 

خارج اململكة عمومًا وللمبتعثني خ�سو�سًا.  خارج اململكة عمومًا وللمبتعثني خ�سو�سًا.  

الخاصة  اإلبتعاث  رحلة  في 
بك البد انك تركت رسالة لمن 
ماهي  اإلبتعاث  في  يفكر 

هذه الرسالة؟  
املغامرة  ت�ستحق  رحلة  هو  املغامرة الإبتعاث  ت�ستحق  رحلة  هو  الإبتعاث 
خربات  املبتعث  يكت�سب  اإذ  خربات والتجربة،  املبتعث  يكت�سب  اإذ  والتجربة، 
اأخالقية،  بحثية،  اأكادميية،  اأخالقية، علمية،  بحثية،  اأكادميية،  علمية، 
هذه  كل  تتاأتى  ل  مهارية،  هذه حياتية،  كل  تتاأتى  ل  مهارية،  حياتية، 

التجارب واخلربات اإل بالإبتعاث.  التجارب واخلربات اإل بالإبتعاث.  

كلمة تختم بها هذا الحوار:-  
الفر�سة  اإتاحة  كرمي  لكم  الفر�سة اأ�سكر  اإتاحة  كرمي  لكم  اأ�سكر 
للم�ساركة معكم يف هذا احلوار، اآمل اأن للم�ساركة معكم يف هذا احلوار، اآمل اأن 

يكون مفيدًا ملن يطلع عليه.  يكون مفيدًا ملن يطلع عليه.  
عز  اهلل  �سكر  بعد  اأتقدم  عز كما  اهلل  �سكر  بعد  اأتقدم  كما 
العربية  اململكة  حكومة  �سكر  اإىل  العربية وجل  اململكة  حكومة  �سكر  اإىل  وجل 
احلرمني  خادم  يف  ممثلة  احلرمني ال�سعودية  خادم  يف  ممثلة  ال�سعودية 
على  الأمني  عهده  و�سمو ويل  على ال�سريفني  الأمني  عهده  و�سمو ويل  ال�سريفني 
لقطاع  و�سيقدمون  ويقدمون  قدموا  لقطاع ما  و�سيقدمون  ويقدمون  قدموا  ما 
وحمور  اأ�سا�سية  لبنة  هو  الذي  وحمور التعليم  اأ�سا�سية  لبنة  هو  الذي  التعليم 
مزدهر،  حيوي  جمتمع  لبناء  مزدهر، اأ�سا�سي  حيوي  جمتمع  لبناء  اأ�سا�سي 
اأتقدم  اأن  منا�سبة  فر�سة  اأجدها  اأتقدم كما  اأن  منا�سبة  فر�سة  اأجدها  كما 
خالد  امللك  جامعة  كيان  اإىل  خالد بال�سكر  امللك  جامعة  كيان  اإىل  بال�سكر 
فالح  اأ.د.  رئي�سها  معايل  يف  فالح ممثلة  اأ.د.  رئي�سها  معايل  يف  ممثلة 
ما  على  اجلامعة  ومن�سوبي  ما ال�سلمي  على  اجلامعة  ومن�سوبي  ال�سلمي 
مبتعثي  خدمة  �سبيل  يف  ويبذلون  مبتعثي بذلوا  خدمة  �سبيل  يف  ويبذلون  بذلوا 

اجلامعة يف كل مكان.  اجلامعة يف كل مكان.  
وال�سكر ي�سل وميتد اإىل �سفارة اململكة وال�سكر ي�سل وميتد اإىل �سفارة اململكة 
العربية ال�سعودية وامللحقية الثقافية يف لندن العربية ال�سعودية وامللحقية الثقافية يف لندن 

على اخلدمات التي يقدمونها.على اخلدمات التي يقدمونها.
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فضاءاتفضاءات

إبراهيم الزين 

مدة   اأط���ول  �ساعة  ع�سر  مدة  خم�سة  اأط���ول  �ساعة  ع�سر  خم�سة 
الرحمن  عبد  الأ�ستاذ  ؛  الرحمن ق�ساها  عبد  الأ�ستاذ  ؛  ق�ساها 
العام  للم�سرف  امل�ساعد  العام م��ري��ع  للم�سرف  امل�ساعد  م��ري��ع 
امللك  جامعة  بفرع  الفنية  امللك لل�سوؤون  جامعة  بفرع  الفنية  لل�سوؤون 
اأجل  من  باملكتب؛   بتهامة  اأجل خالد  من  باملكتب؛   بتهامة  خالد 
الأ���س��راف م��ع ع��دة جل��ان لإنهاء الأ���س��راف م��ع ع��دة جل��ان لإنهاء 
م�سكلة الت�سالت للكليات التابعة م�سكلة الت�سالت للكليات التابعة 
به،  يحتفظ  ق��رار  واأه���م  به، للفرع،   يحتفظ  ق��رار  واأه���م  للفرع،  
له،  ال�ستثنائية  الرتقية  ق��رار  له، هو  ال�ستثنائية  الرتقية  ق��رار  هو 
جاءت هذه املعلومات من اخلالل   جاءت هذه املعلومات من اخلالل   
احلوار الذي  اأجرته معه )اآفاق(. احلوار الذي  اأجرته معه )اآفاق(. 

من هو االستاذ عبد الرحمن 
حسن مريع ؟  

لالإن�سان،  وحمبًا  للمكان  لالإن�سان، اب��ن  وحمبًا  للمكان  اب��ن 
فيما   ، دوره  اأداء  يف  فيما وجمتهدًا   ، دوره  اأداء  يف  وجمتهدًا 
الرفعة  ويحقق  وط��ن��ه،   الرفعة يخدم  ويحقق  وط��ن��ه،   يخدم 
ل��ه. اأ���س��اه��م م��ن خ��الل عملي ل��ه. اأ���س��اه��م م��ن خ��الل عملي 
ك��م�����س��اع��د ل��ل��م�����س��رف ال��ع��ام ك��م�����س��اع��د ل��ل��م�����س��رف ال��ع��ام 
ومن  بتهامة؛   الفنية  ومن لل�سوؤون  بتهامة؛   الفنية  لل�سوؤون 
خالل جامعتي الفتية يف تنفيذ خالل جامعتي الفتية يف تنفيذ 
الر�سيدة،  قيادتنا   الر�سيدة، توجيهات   قيادتنا   توجيهات  
خلدمة الوطن وابنائه يف جمال خلدمة الوطن وابنائه يف جمال 

التعليم اجلامعي  التعليم اجلامعي  

ماهي عالقتك بالمكتب؟  
عالقة متوازنه نوعًا ما،  فجزء عالقة متوازنه نوعًا ما،  فجزء 
كبري من طبيعة عملي ميداين، كبري من طبيعة عملي ميداين، 
اأح��اول  اأح��اول واجل��زء الخ��ر مكتبي،  واجل��زء الخ��ر مكتبي، 
هناك  يكون  اأن  امل�ستطاع  هناك قدر  يكون  اأن  امل�ستطاع  قدر 
ت��وازن بني الأم��ري��ن، ويف كثري ت��وازن بني الأم��ري��ن، ويف كثري 
م���ن الأح����ي����ان ي��ط��غ��ى ال��ع��م��ل م���ن الأح����ي����ان ي��ط��غ��ى ال��ع��م��ل 
امل���ي���داين ع��ل��ى امل��ك��ت��ب��ي، مما امل���ي���داين ع��ل��ى امل��ك��ت��ب��ي، مما 
اأعو�سه يف خارج  اأن  اأعو�سه يف خارج ي�سطرين  اأن  ي�سطرين 
اإيجاد  لأهمية   ، ال���دوام  اإيجاد وق��ت  لأهمية   ، ال���دوام  وق��ت 

هذا التوازن بني اجلزئني.  هذا التوازن بني اجلزئني.  

التي  المهمة  ــي  ه ــا  م
العمل  خالل  من  بها  تقوم 

بهذا المكتب؟  

وتنظيمية،   اإ���س��راف��ي��ة  وتنظيمية،  م��ه��م��ة  اإ���س��راف��ي��ة  م��ه��م��ة 
اخلطط  لو�سع  مكان  اخلطط واملكتب  لو�سع  مكان  واملكتب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وال��ت��وا���س��ل   ، ال��ع��م��ل  وال��ت��وا���س��ل ملنظومة   ، ال��ع��م��ل  ملنظومة 
ومع   ، الفنية  ال�سوؤون  ق��ادة  ومع مع   ، الفنية  ال�سوؤون  ق��ادة  مع 

عبد الرحمن مريع:
حققت الكثير من طموحاتي واختيار أمير عسير لي كان حافزًا 

لمواصلة التميز
اخل��دم��ات،  م��ن  اخل��دم��ات، امل�ستفيدين  م��ن  امل�ستفيدين 
ور�سد اأي مالحظات ترد الينا، ور�سد اأي مالحظات ترد الينا، 
وت�سحيح اأي م�سار ينحرف عن وت�سحيح اأي م�سار ينحرف عن 
اخلطة التي نعمل من خاللها. اخلطة التي نعمل من خاللها. 

عند  به  تقوم  أول عمل  ما 
دخولك للمكتب؟  

املعامالت  كافة  على  املعامالت الط���الع  كافة  على  الط���الع 
اإجن��از  برنامج  ع��رب  اإجن��از ال����واردة،  برنامج  ع��رب  ال����واردة، 
مع  وال��ت��وا���س��ل   عليها،  مع وال���رد  وال��ت��وا���س��ل   عليها،  وال���رد 
اجلهات التي ترد منها املعاملة،  اجلهات التي ترد منها املعاملة،  
معينة،   عمل  اآلية  على  معينة،  لالتفاق  عمل  اآلية  على  لالتفاق 
مع  ال��ت��وا���س��ل  اىل  مع ب��الإ���س��اف��ة  ال��ت��وا���س��ل  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ال�سوؤون  قادة  من  العمل،  ال�سوؤون فريق  قادة  من  العمل،  فريق 
التفا�سيل  بع�س  لفهم  التفا�سيل الفنية،   بع�س  لفهم  الفنية،  
التي ت�ستدعي الإي�ساح  منهم، التي ت�ستدعي الإي�ساح  منهم، 
التي  امل��ع��ام��الت  بع�س  التي وتبقى  امل��ع��ام��الت  بع�س  وتبقى 
امل�سرف  قبل  من  توجيه  امل�سرف حتتاج  قبل  من  توجيه  حتتاج 
اإما  معه  التوا�سل  فيتم  اإما العام،  معه  التوا�سل  فيتم  العام، 

هاتفيا واإما باحل�سور ملكتبه. هاتفيا واإما باحل�سور ملكتبه. 

توليتها   التي  المناصب  ما 
إلى  وصولك  حتى  سابًقا 

هذا المكتب؟   
عملت موظفًا يف اإدارة العالقات عملت موظفًا يف اإدارة العالقات 
العامة والإعالم باجلامعة ،  ثم العامة والإعالم باجلامعة ،  ثم 
يف م��رك��ز ال��ت��ق��ومي وال��ت��ط��وي��ر يف م��رك��ز ال��ت��ق��ومي وال��ت��ط��وي��ر 
اإدارة  اإيل   وم��ن��ه  اإدارة الأك���ادمي���ي،  اإيل   وم��ن��ه  الأك���ادمي���ي، 
ال��ق��ب��ول وال��ت�����س��ج��ي��ل، ورج��ع��ت ال��ق��ب��ول وال��ت�����س��ج��ي��ل، ورج��ع��ت 
العامة  العالقات  لإدارة  العامة مديرًا  العالقات  لإدارة  مديرًا 
والإع�������الم، وم��ن��ه��ا م�����س��اع��دًا والإع�������الم، وم��ن��ه��ا م�����س��اع��دًا 
الفنية  لل�سوؤون  العام  الفنية للم�سرف  لل�سوؤون  العام  للم�سرف 

حتى الآن. حتى الآن. 

ــقــرارات  مــا هــي أهـــم  ال
هذا   في  اتخذتها   التي 

المكتب؟    
كل قرار اتخذه هو مهم؛ لأن اأي كل قرار اتخذه هو مهم؛ لأن اأي 
قرار ُيتخذ يجب اأن ينطوي على  قرار ُيتخذ يجب اأن ينطوي على  
نتيجة، والنتيجة اإما اإيجابية اأو نتيجة، والنتيجة اإما اإيجابية اأو 
القرارات  فمعظم  ولذا  القرارات �سلبية،  فمعظم  ولذا  �سلبية، 
ل اتخذها دون وجود  معلومات ل اتخذها دون وجود  معلومات 
مع  بالت�ساور  وكذلك  مع وا�سحة،  بالت�ساور  وكذلك  وا�سحة، 
فريق العمل، ويف بع�س الأحيان فريق العمل، ويف بع�س الأحيان 
اأ�سرع،  ب�سكل  القرار  اتخذ  اأ�سرع، قد  ب�سكل  القرار  اتخذ  قد 
وبن�سبة خماطره عالية، خا�سة وبن�سبة خماطره عالية، خا�سة 
ع��ن��دم��ا ي���ك���ون الأم�����ر ط���ارئ ع��ن��دم��ا ي���ك���ون الأم�����ر ط���ارئ 

وي�ستدعي ال�سرعة. وي�ستدعي ال�سرعة. 

ما هو أهم  شيء تحتفظ 
لك  به في مكتبك، ويعني 

كثيرًا؟    
اجلامعة  رئ��ي�����س  م��ع��ايل  اجلامعة ق���رار  رئ��ي�����س  م��ع��ايل  ق���رار 
لأنه  ا�ستثنائية؛  ترقية  لأنه برتقيتي  ا�ستثنائية؛  ترقية  برتقيتي 
لتقدمي  يل   ق��وي  حمفز  لتقدمي يعترب  يل   ق��وي  حمفز  يعترب 

عمل اأكرث كفاءة. عمل اأكرث كفاءة. 

ما هي األشياء التي تحرص 
على توفرها في المكتب؟    
والأق�����الم  الأوراق  والأق�����الم ك���ال���ع���ادة  الأوراق  ك���ال���ع���ادة 

ووجود النت.  ووجود النت.  

ما أطول مدة قضيتها  في 
المكتب؟ولماذا؟    

مايقارب مايقارب 1٥1٥ �ساعة لوجود جلنة  �ساعة لوجود جلنة 
حل  على  تعمل  جهات  عدة  حل من  على  تعمل  جهات  عدة  من 
الكليات  يف  الت�سالت  الكليات م�سكلة  يف  الت�سالت  م�سكلة 

التابعة للفرع . التابعة للفرع . 

الشخصيات  أبــرز  هــي  مــا 
التي زارتك في المكتب؟  

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  الدكتور معايل  اجلامعة  رئي�س  معايل 
ال�سلمي  اهلل  رج���اء  ب��ن  ال�سلمي ف��ال��ح  اهلل  رج���اء  ب��ن  ف��ال��ح 

حفظه اهلل.  حفظه اهلل.  

العمل  فريق   يتكون  ممن 
التابع لمكتبك؟    

كل من يعمل يف ال�سوؤون الفنية كل من يعمل يف ال�سوؤون الفنية 
فنحن  مكتبي،   م��ن  ج��زء  فنحن ه��و  مكتبي،   م��ن  ج��زء  ه��و 
العمل  فريق  مفهوم  وفق  العمل نعمل  فريق  مفهوم  وفق  نعمل 
ان�سجام  لدينا  ويوجد  ان�سجام الواحد،  لدينا  ويوجد  الواحد، 
كبري،  واأريحية يف العمل، جتعل كبري،  واأريحية يف العمل، جتعل 

مكاتبنا متاحة للجميع . مكاتبنا متاحة للجميع . 

فيمن   تفضلها  صفات  ثالث 
يعملون  إلى جانبك؟    

روح الفريق.  روح الفريق.  
املبادرة . املبادرة . 

حتمل امل�سوؤولية.  حتمل امل�سوؤولية.  

ــم  اإلنــجــازات  مــا هــي أه
فريق  مع  حققتها   التي 

العمل بمكتبك؟   
ع��م��ل اخل���ط���ة ال���س��رتات��ي��ج��ة ع��م��ل اخل���ط���ة ال���س��رتات��ي��ج��ة 
عنها  نتج  التي  الفنية،  عنها لل�سوؤون  نتج  التي  الفنية،  لل�سوؤون 
بيئة  حت�سني  م�����س��روع  بيئة اإجن����از   حت�سني  م�����س��روع  اإجن����از  

مبرحلتيه  ال��داخ��ل��ي��ة  مبرحلتيه الكليات  ال��داخ��ل��ي��ة  الكليات 
الأوىل والثانية. الأوىل والثانية. 

لتحقيقه   تسعى  الــذي  ما 
هذا  في  عملك  خــالل  من 

المكتب؟ 
اإح�����������داث الأث�����������ر، وت��غ��ي��ري اإح�����������داث الأث�����������ر، وت��غ��ي��ري 
اخلدمة  تقدمي  ح��ول  اخلدمة املفاهيم  تقدمي  ح��ول  املفاهيم 
كل  وا���س��ت��غ��الل  كل للم�ستفيدين،  وا���س��ت��غ��الل  للم�ستفيدين، 
م������وارد اجل���ام���ع���ة يف خ��دم��ة م������وارد اجل���ام���ع���ة يف خ��دم��ة 
وامل�ساهمة  وامل��ك��ان،  وامل�ساهمة الإن�����س��ان  وامل��ك��ان،  الإن�����س��ان 
روؤي��ة  حتقيق  يف  مبا�سر  روؤي��ة ب�سكل  حتقيق  يف  مبا�سر  ب�سكل 
اأ�سبحت  التي  اأ�سبحت ،  التي   ،20302030 اململكة اململكة 
ع���ن���وان ك���ل م���واط���ن، وال��ك��ل ع���ن���وان ك���ل م���واط���ن، وال��ك��ل 
خالل  من  حتقيقها  يف  خالل ي�ساهم  من  حتقيقها  يف  ي�ساهم 

موقعه. موقعه. 

بالمكتب؛  عملك   خالل  من 
طموحك  من  شيء  حققت 

على المستوى الشخصي؟ 
الكثري  حققت  احل��م��د؛   هلل  الكثري و  حققت  احل��م��د؛   هلل  و 
وق���د يكون  ال��ط��م��وح��ات،  وق���د يكون م��ن  ال��ط��م��وح��ات،  م��ن 
املعنوي  امل�ستوى  على  املعنوي اأه��م��ه��ا  امل�ستوى  على  اأه��م��ه��ا 
�سمو  اخ��ت��ي��ار  �سمو وال��ت��ح��ف��ي��زي،  اخ��ت��ي��ار  وال��ت��ح��ف��ي��زي، 

م��ن��ط��ق��ة ع�سري  اأم����ري  م��ن��ط��ق��ة ع�سري ���س��ي��دي  اأم����ري  ���س��ي��دي 
اأكون يف وجه احلدث،  اأكون يف وجه احلدث، يل؛ لأن  يل؛ لأن 
منطقة  يف  امل��م��ي��زي��ن  منطقة ك���اأح���د  يف  امل��م��ي��زي��ن  ك���اأح���د 
قيادات  تقدير  واأي�سًا  قيادات ع�سري،  تقدير  واأي�سًا  ع�سري، 
الرتقية  ومنحي  يل،  الرتقية اجلامعة  ومنحي  يل،  اجلامعة 
بالإ�سافة اىل ثقة  بالإ�سافة اىل ثقة ال�ستثنائية،  ال�ستثنائية، 
زمالئي التي اأعتز بها كثريًا .  زمالئي التي اأعتز بها كثريًا .  

بها  تؤمن  ــة  إداري قاعدة 
في  خاللها   مــن  وتعمل 

مكتبك؟  
القيادة هي القدرة على التاثري.   القيادة هي القدرة على التاثري.   
ــذي  مــا هــو الــمــشــروب ال
داخــل  مــزاجــك  بــه  تحسن 

المكتب؟  
القهوة ال�سوداء فهي رفيقتي يف القهوة ال�سوداء فهي رفيقتي يف 
املكتب ول ا�ستغني عن وجودها املكتب ول ا�ستغني عن وجودها 

يف يومي. يف يومي. 

يبهجك   شــيء  أكــثــر  ــا  م
خالل عملك داخل المكتب؟  
الفرحه التي ترت�سم على وجوه الفرحه التي ترت�سم على وجوه 
اإي  حتقيق  عند  العمل  اإي ف��ري��ق  حتقيق  عند  العمل  ف��ري��ق 

جناح اأو اإجناز . جناح اأو اإجناز . 

لديك  المرفوض  الشيء  ما 
في  ــدا  أبـ ــه  ب تقبل  ال  و 

مكتبك؟  
اأو  املعلومات،  م�سداقية  اأو عدم  املعلومات،  م�سداقية  عدم 
الع���رتاف  وع���دم  دقتها  الع���رتاف ع��دم  وع���دم  دقتها  ع��دم 
ب��اخل��ط��اأ، وع����دم ال��ع��م��ل على ب��اخل��ط��اأ، وع����دم ال��ع��م��ل على 

تالفيه يف امل�ستقبل. تالفيه يف امل�ستقبل. 

ــول كــفــى من  ــق ــى ت مــت
العمل؟    

ع��ن��دم��ا اأج���د اأن��ن��ي غ��ري ق��ادر ع��ن��دم��ا اأج���د اأن��ن��ي غ��ري ق��ادر 
على اإ�سافة اإي جديد،  اأو اأجد على اإ�سافة اإي جديد،  اأو اأجد 
اآخ��ر؛  م��وق��ع  يف  للعمل  اآخ��ر؛ فر�سه  م��وق��ع  يف  للعمل  فر�سه 
اأ�سيف  اأن  خالله  من  اأ�سيف ا�ستطيع  اأن  خالله  من  ا�ستطيع 

له وي�سيف يل .  له وي�سيف يل .  

الخاصة؛  لفلسفتك  وفًقا 
فالمكتب هو ؟  

املكان املثايل ل�سناعة النجاح .املكان املثايل ل�سناعة النجاح .
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شجون حسن 

العمل  اأن  اأج��د  مل  كورونا  جائحة  العمل مع  اأن  اأج��د  مل  كورونا  جائحة  مع 
املكتبي توقف اأو اأختلف؛  فهو ل يزال املكتبي توقف اأو اأختلف؛  فهو ل يزال 
واملتابعة  الإ����س���راف  يف  دوره  واملتابعة ي���وؤدي  الإ����س���راف  يف  دوره  ي���وؤدي 
واملبادرات،  واخلطط  التقارير  واملبادرات، ورف��ع  واخلطط  التقارير  ورف��ع 
يتعلق  فيما  م�سوؤولية  اأك��رث  اأ�سبح  يتعلق بل  فيما  م�سوؤولية  اأك��رث  اأ�سبح  بل 
ومتابعة  الح���رتازي���ة  ومتابعة ب����الإج����راءات  الح���رتازي���ة  ب����الإج����راءات 
هذا  يف  م��ق��رتح��ات  ورف���ع  هذا تطبيقها،  يف  م��ق��رتح��ات  ورف���ع  تطبيقها، 
اأكدته امل�سرفة العامة  اأكدته امل�سرفة العامة ال�ساأن  هذا ما  ال�ساأن  هذا ما 
عبد  امللك  بطريق  الأكادميي  عبد للمجمع  امللك  بطريق  الأكادميي  للمجمع 
من  احلكمي  �سامية  ال��دك��ت��ورة  من اهلل  احلكمي  �سامية  ال��دك��ت��ورة  اهلل 
يف   معها  اأجريناه  الذي  احلوار  يف  خالل  معها  اأجريناه  الذي  احلوار  خالل 
)اآفاق( والذي تعرفنا من خالله على )اآفاق( والذي تعرفنا من خالله على 

خفايا واأ�سرار عملها يف املكتب. خفايا واأ�سرار عملها يف املكتب. 

كيف تعرفين بنفسك للقارئ؟ 
م�ساعد  اأ�ستاذ  احلكمي،  �ساميه  م�ساعد د.  اأ�ستاذ  احلكمي،  �ساميه  د. 
امللك  بجامعة  ت��دري�����س  هيئة  امللك ع�سو  بجامعة  ت��دري�����س  هيئة  ع�سو 
خالد، ماج�ستري من جامعة امللك خالد خالد، ماج�ستري من جامعة امللك خالد 
بتقدير ممتاز، ودكتوراه من جامعة ام بتقدير ممتاز، ودكتوراه من جامعة ام 
يف  فعال  ع�سو  ممتاز،  بتقدير  يف القرى  فعال  ع�سو  ممتاز،  بتقدير  القرى 
بع�س اللجان واجلمعيات، اأعمل حاليًا بع�س اللجان واجلمعيات، اأعمل حاليًا 
م�سارك  لأ�ستاذ  الرتقية  اأبحاث  م�سارك على  لأ�ستاذ  الرتقية  اأبحاث  على 
واأ�سغل   _ تعاىل  اهلل  مب�سيئة  واأ�سغل _   _ تعاىل  اهلل  مب�سيئة   _
خالد  امللك  بجامعة  اإداري  خالد من�سب  امللك  بجامعة  اإداري  من�سب 
الكادميي  للمجمع  العامة   الكادميي )امل�سرفة  للمجمع  العامة   )امل�سرفة 
ب��ط��ري��ق امل��ل��ك ع��ب��د اهلل( م��ن��ذ ع��ام ب��ط��ري��ق امل��ل��ك ع��ب��د اهلل( م��ن��ذ ع��ام 
مع  احل�����ايل،  ال���وق���ت  ح��ت��ى  مع    احل�����ايل،  ال���وق���ت  ح��ت��ى    143٩143٩
هيئة  لع�سو  الفعلي  الواجب  هيئة ممار�سة  لع�سو  الفعلي  الواجب  ممار�سة 
التدري�س كمحا�سر بالق�سم )طالبات التدري�س كمحا�سر بالق�سم )طالبات 
بكالوريو�س وماج�ستري( مع مناق�سات بكالوريو�س وماج�ستري( مع مناق�سات 
والإ�سراف  والإر���س��اد  علمية،  والإ�سراف ر�سائل  والإر���س��اد  علمية،  ر�سائل 

على ر�سائل علمية. على ر�سائل علمية. 
نف�سي  ع���ن  اأع�����رب  اأن  نف�سي ومي���ك���ن  ع���ن  اأع�����رب  اأن  ومي���ك���ن 
طموحة،  هلل  واحل��م��د  ناجحة  طموحة، بكوين  هلل  واحل��م��د  ناجحة  بكوين 
واأعمل  اأ�سعى لتحقيقها،  اأهداف  واأعمل لدي  اأ�سعى لتحقيقها،  اأهداف  لدي 
جلامعتنا  ين�سب  م��ا  بكل  جلامعتنا ل��الرت��ق��اء  ين�سب  م��ا  بكل  ل��الرت��ق��اء 
احلبيبة، وفق الروؤية الطموحة للدولة احلبيبة، وفق الروؤية الطموحة للدولة 

الر�سيدة الر�سيدة 20302030. . 

توليتيها  التي  المناصب  هي  ما 
لهذا  ــك  ــول وص حــتــى  ــقــًا  ســاب

المكتب؟ 

منطقة  يف  تعييني  مت  اأن  منطقة م��ن��ذ  يف  تعييني  مت  اأن  م��ن��ذ 
ال��ن��م��ا���س ك��ن��ت ع�����س��و يف الأن�����س��ط��ة ال��ن��م��ا���س ك��ن��ت ع�����س��و يف الأن�����س��ط��ة 
الطالبات  �سوؤون  يف  ع�سو  الطالبات الطالبية،  �سوؤون  يف  ع�سو  الطالبية، 
م�سلى،  م�سرفة  ال��ت��اأدي��ب(،  م�سلى، )جل��ان  م�سرفة  ال��ت��اأدي��ب(،  )جل��ان 
ثم انتقلت اإىل اأبها للعمل كع�سو هيئة ثم انتقلت اإىل اأبها للعمل كع�سو هيئة 
تكليفي  مت  ال�سريعة،  بكلية  تكليفي تدري�س  مت  ال�سريعة،  بكلية  تدري�س 
ثم  ال��ط��الب��ي��ة،  الأن�����س��ط��ة  يف  ثم بع�سو  ال��ط��الب��ي��ة،  الأن�����س��ط��ة  يف  بع�سو 
الكلية  يف  الطالبي  الن�ساط  الكلية رئي�سة  يف  الطالبي  الن�ساط  رئي�سة 
�سوؤون  يف  ع�سو   _ الطالبات  �سوؤون �سطر  يف  ع�سو   _ الطالبات  �سطر 
ال��ط��ال��ب��ات )جل����ان ال���ت���اأدي���ب(، ثم ال��ط��ال��ب��ات )جل����ان ال���ت���اأدي���ب(، ثم 
م�سرفة املركز باملجمع الأكادميي حتى م�سرفة املركز باملجمع الأكادميي حتى 
الدائمة  اللجان  ع�سوية  م��ع  الدائمة حينه،  اللجان  ع�سوية  م��ع  حينه، 

واملجال�س. واملجال�س. 

اتخذتِها  التي  القرارات  أهم  ما 
في هذا المكتب؟  

ت�سدر  ل  الإداري������ة  ت�سدر ال���ق���رارات  ل  الإداري������ة  ال���ق���رارات 
�سيقة  ب��ح��دود  اإل  امل��رك��ز  اإدارة  �سيقة م��ن  ب��ح��دود  اإل  امل��رك��ز  اإدارة  م��ن 
ح�����س��ب ال�����س��الح��ي��ات امل��م��ن��وح��ة، ح�����س��ب ال�����س��الح��ي��ات امل��م��ن��وح��ة، 
ل�سعادة  املوا�سيع  ترفع  اأن  ل�سعادة فالأ�سل  املوا�سيع  ترفع  اأن  فالأ�سل 
والتي  الطابات  ل�سوؤون  والتي وكيلة اجلامعة  الطابات  ل�سوؤون  وكيلة اجلامعة 
مع  اجتماعات  عقد  اأحيانا  مع ت�ستوجب  اجتماعات  عقد  اأحيانا  ت�ستوجب 
ل�ست�سدار  باجلامعة  املعنية  ل�ست�سدار اجلهات  باجلامعة  املعنية  اجلهات 

الدكتورة  ساميـة الحكمي: 
أصبح عملي في المكتب أكثر مسؤولية خالل جائحة كورونا

القرارات  اأه��م  وك��ان من  القرارات ال��ق��رارات،  اأه��م  وك��ان من  ال��ق��رارات، 
ما  اجلامعة  اإدارة  من  �سدرت  ما التي  اجلامعة  اإدارة  من  �سدرت  التي 
املوظفات  توزيع  هيكلة  بتطبيق  املوظفات يفيد  توزيع  هيكلة  بتطبيق  يفيد 
توزيع عادل بني الكليات للقيام بالعمل توزيع عادل بني الكليات للقيام بالعمل 
املوظفات  بقية  وتوجيه  فيها،  املوظفات الإداري  بقية  وتوجيه  فيها،  الإداري 
ليكن تابعات اإداريا للمركز الأكادميي ليكن تابعات اإداريا للمركز الأكادميي 

ميار�سن مهامهن داخل الكليات. ميار�سن مهامهن داخل الكليات. 

هذا  خــالل  من  مهامك  هي  ما 
المكتب؟  

اأف�سل اأن اأقول مهام هذا املكتب، لأن اأف�سل اأن اأقول مهام هذا املكتب، لأن 
هذا املكتب ميثل من�سب اإداري اإ�سرايف هذا املكتب ميثل من�سب اإداري اإ�سرايف 
املقدمة  التعليمية  املقدمة عام على اخلدمات  التعليمية  عام على اخلدمات 
وجه  على  وهنا  الطالبات  �سطر  وجه يف  على  وهنا  الطالبات  �سطر  يف 
الكادميي   املجمع  كليات  الكادميي  اخل�سو�س  املجمع  كليات  اخل�سو�س 
بطريق امللك عبد اهلل  والذي ي�سم ) بطريق امللك عبد اهلل  والذي ي�سم ) 
ت�سع كليات عريقة ( واأبرز هذه املهام ت�سع كليات عريقة ( واأبرز هذه املهام 
من  وال��ت��اأك��د  واملتابعة  الإ���س��راف  من ه��و  وال��ت��اأك��د  واملتابعة  الإ���س��راف  ه��و 
وجه،  اكمل  على  باملجمع  العمل  وجه، �سري  اكمل  على  باملجمع  العمل  �سري 
اخلدمات  وتطوير  جتويد  على  اخلدمات العمل  وتطوير  جتويد  على  العمل 
وال�سالمة،  )الأمن  املركز  يف  وال�سالمة، املقدمة  )الأمن  املركز  يف  املقدمة 
التعلم  التقنية،  وال�سيانة،  التعلم الت�سغيل  التقنية،  وال�سيانة،  الت�سغيل 
الإل����ك����رتوين، امل���ع���ام���ل،  امل��ك��ت��ب��ات، الإل����ك����رتوين، امل���ع���ام���ل،  امل��ك��ت��ب��ات، 
يف  الق�سور  معاجلة  يف احل�سانات...(  الق�سور  معاجلة  احل�سانات...( 
وروؤى  حلول   وتقدمي  اخل��دم��ات  وروؤى ه��ذه  حلول   وتقدمي  اخل��دم��ات  ه��ذه 
الأكادميية.   البيئة  لتح�سني  الأكادميية.  م�ستقبلية  البيئة  لتح�سني  م�ستقبلية 
الإح�سائيات  رف��ع  املهام  من  الإح�سائيات واأي�سا  رف��ع  املهام  من  واأي�سا 
لوكيلة  ال��دوري��ة  والتقارير  لوكيلة والبيانات  ال��دوري��ة  والتقارير  والبيانات 

اجلامعة ل�سوؤون الطالبات. اجلامعة ل�سوؤون الطالبات. 

روتين عمل معين في  لديكِ  هل 
المكتب؟  

قبل احل�سور للعمل الإداري اأعد �سلفا قبل احل�سور للعمل الإداري اأعد �سلفا 
واملعامالت  بالأعمال  ذهنية   واملعامالت قائمة  بالأعمال  ذهنية   قائمة 
اأعطيها  بحيث  اإجن��ازه��ا  يجب  اأعطيها التي  بحيث  اإجن��ازه��ا  يجب  التي 
الأول���وي���ة ال��ق�����س��وى، وم���ن ث��م ت��اأت��ي الأول���وي���ة ال��ق�����س��وى، وم���ن ث��م ت��اأت��ي 
وق��ت  اإىل  ال��ت��ي حت��ت��اج  وق��ت امل��ع��ام��الت  اإىل  ال��ت��ي حت��ت��اج  امل��ع��ام��الت 
لإجنازها ...، مع الأخذ بعني العتبار لإجنازها ...، مع الأخذ بعني العتبار 
اأنه قد تتواجد معامالت وحالت تت�سم اأنه قد تتواجد معامالت وحالت تت�سم 
ال��ف��وري  العمل  وتتطلب  ال��ف��وري ب��ال�����س��رورة  العمل  وتتطلب  ب��ال�����س��رورة 
عليها ويف حينها،  ثم وبعد اأداء �سالة عليها ويف حينها،  ثم وبعد اأداء �سالة 
للمركز  النتقال  مرحلة  تبداأ  للمركز الفجر  النتقال  مرحلة  تبداأ  الفجر 
وقبل دخول املكتب اأقوم بجولة �سريعة وقبل دخول املكتب اأقوم بجولة �سريعة 
الأم��ور  �سري  من  للتاأكد  املجمع  الأم��ور على  �سري  من  للتاأكد  املجمع  على 
للعمل  ال��ع��ودة  ث��م  وم��ن  للعمل بان�سيابيه،  ال��ع��ودة  ث��م  وم��ن  بان�سيابيه، 
املكتبي. وفيه نبداأ بال�سوؤال عن اأحوال املكتبي. وفيه نبداأ بال�سوؤال عن اأحوال 
ال��ف��ري��ق امل��ت��واج��د وت���ب���ادل اأط���راف ال��ف��ري��ق امل��ت��واج��د وت���ب���ادل اأط���راف 
وت�سجيعهم،  اأو�ساعهم  عن  وت�سجيعهم، احلديث  اأو�ساعهم  عن  احلديث 
_ تقدمي دعم وحتفيز معنوي _ _ تقدمي دعم وحتفيز معنوي _ 
وجدولة  التقارير  مبراجعة  نبداأ  وجدولة ثم  التقارير  مبراجعة  نبداأ  ثم 
ال��ق��ي��ام ب���اجل���ولت امل��ي��دان��ي��ة داخ��ل ال��ق��ي��ام ب���اجل���ولت امل��ي��دان��ي��ة داخ��ل 
القهوة  �سرب  يومنا  يتخلل   . القهوة الكليات،  �سرب  يومنا  يتخلل   . الكليات، 
مع فريق العمل اأو تناول الإفطار، ومع مع فريق العمل اأو تناول الإفطار، ومع 
اأن الوقت قد ل ي�سعفنا اأحيانا لذلك. اأن الوقت قد ل ي�سعفنا اأحيانا لذلك. 

لفلسفتك  وفقا  المكتب  هو  ما 
الخاصة؟ 

امل���ك���ت���ب ال������ذي اأ����س���ب���ح ج�����زء م��ن امل���ك���ت���ب ال������ذي اأ����س���ب���ح ج�����زء م��ن 
مم��ار���س��ات��ي ال��ع��م��ل��ي��ة الإداري�������ة هو مم��ار���س��ات��ي ال��ع��م��ل��ي��ة الإداري�������ة هو 
ان��ط��الق��ة ن��ح��و ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ج��وي��د ان��ط��الق��ة ن��ح��و ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ج��وي��د 
اأول  الوطنية  بامل�سوؤولية  ال�سعور  اأول ورفع  الوطنية  بامل�سوؤولية  ال�سعور  ورفع 
واملجتمعية ثانيًا واملوؤ�س�سية ثالثًا   مع واملجتمعية ثانيًا واملوؤ�س�سية ثالثًا   مع 
فريق عمل ناجح ل يتوانى يف العطاء فريق عمل ناجح ل يتوانى يف العطاء 
  .. مقابل  انتظار  دون  واملنح  ..  والبذل  مقابل  انتظار  دون  واملنح  والبذل 
البيئة  يخدم  ما  بكل  لالرتقاء  البيئة نهدف  يخدم  ما  بكل  لالرتقاء  نهدف 
الأكادميي.  املجمع  هذا  يف  الأكادميي. التعليمية  املجمع  هذا  يف  التعليمية 
وال����ذي اأ���س��ع��ر ب��الن��ت��م��اء ال��داخ��ل��ي وال����ذي اأ���س��ع��ر ب��الن��ت��م��اء ال��داخ��ل��ي 
املركز  هذا  اأ�س�سنا  كوننا  له  املركز العاطفي  هذا  اأ�س�سنا  كوننا  له  العاطفي 
كل  )اأ�س�سنا(  بقويل  واأعني  كل املبارك  )اأ�س�سنا(  بقويل  واأعني  املبارك 

واإع��داد  وتهيئة  اختيار  يف  �ساهم  واإع��داد من  وتهيئة  اختيار  يف  �ساهم  من 
ل�سوؤون  اجل��ام��ع��ة  وكيلة  اأي  ل�سوؤون امل��وق��ع،  اجل��ام��ع��ة  وكيلة  اأي  امل��وق��ع، 
الدكتورة  الأ�ستاذ  �سعادة   الدكتورة الطالبات  الأ�ستاذ  �سعادة   الطالبات 
ال�����س��وؤن  واإدارة  م��ل��ح��ة    اأب����و  ال�����س��وؤن خ��ل��ود  واإدارة  م��ل��ح��ة    اأب����و  خ��ل��ود 
باملركز  ال��ع��م��ل  وف��ري��ق  باملركز الهند�سية،  ال��ع��م��ل  وف��ري��ق  الهند�سية، 
وال���دع���م وامل�������س���ان���دة،  وف��ق��ه��م اهلل وال���دع���م وامل�������س���ان���دة،  وف��ق��ه��م اهلل 

جميعا. جميعا. 
امل��وق��ع  ع��ل��ى  ح�سلنا  اأن  امل��وق��ع فمنذ  ع��ل��ى  ح�سلنا  اأن  فمنذ 
جيد  ب�سكل  م�ستغال  يكن  مل  جيد وال���ذي  ب�سكل  م�ستغال  يكن  مل  وال���ذي 
بداأنا باحل�سول على موافقة اجلهات بداأنا باحل�سول على موافقة اجلهات 
املعنية ومن �ساحب ال�سالحية لإعادة املعنية ومن �ساحب ال�سالحية لإعادة 
املهام  حجم  مع  يتنا�سب  مبا  املهام تهيئته  حجم  مع  يتنا�سب  مبا  تهيئته 
الذي �سيقدمها املركز خلدمة املجمع الذي �سيقدمها املركز خلدمة املجمع 
وبدء  للفريق  انطالقة  وليكن  وبدء كامال  للفريق  انطالقة  وليكن  كامال 
العمل منه، ولزالت تلك الزوايا ت�سهد العمل منه، ولزالت تلك الزوايا ت�سهد 
اأطرف واأجمل اللحظات التي ع�سناها اأطرف واأجمل اللحظات التي ع�سناها 
لتحدثت  املجال  اأتيح يل  ولو   .... لتحدثت معا  املجال  اأتيح يل  ولو   .... معا 
الآن  حتى  زلنا  ول  �سعادة،  بكل  الآن عنها  حتى  زلنا  ول  �سعادة،  بكل  عنها 

نتذكرها مع بع�سنا البع�س. نتذكرها مع بع�سنا البع�س. 

تحرصين  التي  األشياء  أهــم  ما 
على توفرها في المكتب؟ 

اأح�����ر������س ع���ل���ى ت����وف����ر امل�����س��ح��ف اأح�����ر������س ع���ل���ى ت����وف����ر امل�����س��ح��ف 
اليدوية  املكتبية  الأدوات  ثم  اليدوية الكرمي،  املكتبية  الأدوات  ثم  الكرمي، 
والفيديو  )احل��ا���س��ب  والفيديو والتكنولوجية  )احل��ا���س��ب  والتكنولوجية 
كالطابعة  الأخرى  واملعدات  كالطابعة كونفر�س  الأخرى  واملعدات  كونفر�س 
الورد  من  فازة  والهاتف(،  الورد وال�سكانر  من  فازة  والهاتف(،  وال�سكانر 
وطبق  ال��ك��ويف،  م��ن  ك��وب  وطبق الطبيعي،  ال��ك��ويف،  م��ن  ك��وب  الطبيعي، 
�سوكوله،  والروائح العطرية املميزة. �سوكوله،  والروائح العطرية املميزة. 

الع�سب  يعترب  �سك  ول  املكتب  الع�سب   يعترب  �سك  ول  املكتب   
موؤ�س�سة،  اأو  منظمة  لأي  موؤ�س�سة، الرئي�سي  اأو  منظمة  لأي  الرئي�سي 
ا�ستلمت  اأن  منذ  علي  حتتم  ا�ستلمت ول��ذل��ك  اأن  منذ  علي  حتتم  ول��ذل��ك 
والتي  الهند�سية  ال�سوؤون  من  والتي املوقع  الهند�سية  ال�سوؤون  من  املوقع 
مبا  اأجهزه  اأن  عليه،  م�سكورة  مبا عملت  اأجهزه  اأن  عليه،  م�سكورة  عملت 
العمل  بيئة  وت��ط��وي��ر  جت��وي��د  العمل ي�سمن  بيئة  وت��ط��وي��ر  جت��وي��د  ي�سمن 
ت�سمن  التي  امل��ودرن(  )مكاتب  ت�سمن طابع  التي  امل��ودرن(  )مكاتب  طابع 
الراحة والعملية، وقد و�سعت مبكتبي الراحة والعملية، وقد و�سعت مبكتبي 
كل املتطلبات التي اأحتاجها لأ�سعر فيه كل املتطلبات التي اأحتاجها لأ�سعر فيه 
بالراحة والهدوء، وخرجت من الطابع بالراحة والهدوء، وخرجت من الطابع 
اجلهات  عليه  اعتادت  ال��ذي  اجلهات ال�سائد  عليه  اعتادت  ال��ذي  ال�سائد 

الإدارية. الإدارية. 

تعني  شخصية  قطعة  هناك  هل 
لك في المكتب؟  

الذي  املكتبي(   ال�سم  )ا�ستاند  الذي نعم  املكتبي(   ال�سم  )ا�ستاند  نعم 
ي��ح��وي ت��ع��ري��ف ب��ال���س��م وامل��ن�����س��ب، ي��ح��وي ت��ع��ري��ف ب��ال���س��م وامل��ن�����س��ب، 
مقدم من اإن�سانة لها معزة على قلبي،  مقدم من اإن�سانة لها معزة على قلبي،  
اأ�ساأل اهلل اأن يحفظها واأن يبارك بها. اأ�ساأل اهلل اأن يحفظها واأن يبارك بها. 
ما الذي تسعين لتحقيقه من خالل 

هذا المكتب؟  
بخ�سو�سيته  الطالبات  �سطر  بخ�سو�سيته تفرد  الطالبات  �سطر  تفرد 

الإدارية والأكادميية. الإدارية والأكادميية. 
التجويد والتطوير للبيئة التعليمية التجويد والتطوير للبيئة التعليمية 
الأكادميي  )املجمع  الطالبات  الأكادميي ب�سطر  )املجمع  الطالبات  ب�سطر 
بيئة  وجعلها  اخل�سو�س(  وج��ه  بيئة على  وجعلها  اخل�سو�س(  وج��ه  على 
احلياة،  جودة  ت�سمن  متميزة  احلياة، جاذبة  جودة  ت�سمن  متميزة  جاذبة 

وتكون على اأعلى املعايري. وتكون على اأعلى املعايري. 

ما القاعدة اإلدارية التي تؤمنين 
وتعملين بها في المكتب؟  

واأعتقد  ق��واع��د  ع��دة  على  واأعتقد اع��ت��م��دت  ق��واع��د  ع��دة  على  اع��ت��م��دت 
فعاليتها: بدًء من قوله �سلى اهلل عليه فعاليتها: بدًء من قوله �سلى اهلل عليه 
و�سلم  ) ...من ويل من اأمر اأمتي �سيئا و�سلم  ) ...من ويل من اأمر اأمتي �سيئا 
اجلو  وتوفري  ب��ه(.  فاأرفق  بهم  اجلو فرفق  وتوفري  ب��ه(.  فاأرفق  بهم  فرفق 
للفريق،  اجلاذبة  العمل  وبيئة  للفريق، املالئم  اجلاذبة  العمل  وبيئة  املالئم 
للعمل بروح  الفريق وجدانيا  للعمل بروح واإ�سراك  الفريق وجدانيا  واإ�سراك 
بال�سلوك  الفريق  مع  والعمل  بال�سلوك الواحد،  الفريق  مع  والعمل  الواحد، 
الود  ي�سمن  الذي  املتمدن  الود احل�ساري  ي�سمن  الذي  املتمدن  احل�ساري 

والعطف والحرتام والكرامة. والعطف والحرتام والكرامة. 

ما أبرز الشخصيات التي زارتك في 
المكتب؟ 

����س���ع���ادة وك��ي��ل��ة اجل���ام���ع���ة ل�����س��وؤون ����س���ع���ادة وك��ي��ل��ة اجل���ام���ع���ة ل�����س��وؤون 
ملحة،   اأب���و  خ��ل��ود  اأ.د.  ملحة،  ال��ط��ال��ب��ات:  اأب���و  خ��ل��ود  اأ.د.  ال��ط��ال��ب��ات: 
حممد  اأ.د.   : اجلامعة  وكيل  حممد �سعادة  اأ.د.   : اجلامعة  وكيل  �سعادة 
البحريي، ووكيل اجلامعة ال�سابق اأ.د. البحريي، ووكيل اجلامعة ال�سابق اأ.د. 
املراكز،  م�سرفات  احل�سون،   املراكز، حممد  م�سرفات  احل�سون،   حممد 
عميدات و وكيالت كليات،  بع�س من عميدات و وكيالت كليات،  بع�س من 
مدراء العموم والإدارات، ممثالت من مدراء العموم والإدارات، ممثالت من 

دوائر حكومية. دوائر حكومية. 

في  قضيتِها  ــدة  م أطـــول  مــا 
المكتب، ولماذا؟ 

ق�سيت يف بع�س الأي��ام ما يقارب ق�سيت يف بع�س الأي��ام ما يقارب 1212  
بع�س  م��ن  لالنتهاء  اأك���رث،  اأو  بع�س �ساعة  م��ن  لالنتهاء  اأك���رث،  اأو  �ساعة 
املعامالت، ومعاجلة بع�س الإ�سكالت املعامالت، ومعاجلة بع�س الإ�سكالت 
ال��ت��ي حت��دث��ت يف امل��ج��م��ع، واأح��ي��ان��ا ال��ت��ي حت��دث��ت يف امل��ج��م��ع، واأح��ي��ان��ا 
يتطلب مني الأمر العودة للمجمع مرة يتطلب مني الأمر العودة للمجمع مرة 

اأخرى بعد اخلروج منه. اأخرى بعد اخلروج منه. 

خالل  من  حققته  الذي  النجاح  ما 
عملك بهذا المكتب؟ 

ميكن التاأكيد على اأن الو�سيلة الوحيدة ميكن التاأكيد على اأن الو�سيلة الوحيدة 
اإىل حتقيق النجاح هو ال�ستمرار بقوة اإىل حتقيق النجاح هو ال�ستمرار بقوة 
الو�سول  اأن  العلم  مع  النهاية،  الو�سول حتى  اأن  العلم  مع  النهاية،  حتى 
دون  ت��ك��ون  ل  ال��ن��ج��اح  حم��ط��ة  دون اإىل  ت��ك��ون  ل  ال��ن��ج��اح  حم��ط��ة  اإىل 
املرور مبحطات من امل�سكالت والتعب املرور مبحطات من امل�سكالت والتعب 
ي��ج��روؤون  فالذين  وال��ي��اأ���س،  ي��ج��روؤون والف�سل  فالذين  وال��ي��اأ���س،  والف�سل 
على حتمل الف�سل هم من ي�سلوا اإىل على حتمل الف�سل هم من ي�سلوا اإىل 
الطريق  ي��زال  ول  بالنهاية.  الطريق النجاح  ي��زال  ول  بالنهاية.  النجاح 
بوجودي  النجاح  اإىل  للو�سول  بوجودي اأمامنا  النجاح  اإىل  للو�سول  اأمامنا 

اأو يكمل مع غريي. اأو يكمل مع غريي. 

العمل  الذي يخرجك من ضغط  ما 
في المكتب؟ 

ا�ستن�ساق هواء نقي يف حديقة املركز، ا�ستن�ساق هواء نقي يف حديقة املركز، 
من  العمل  مقر  يف  توفرها  يعد  من والتي  العمل  مقر  يف  توفرها  يعد  والتي 
بيئة عمل جذابة  الذي يحقق  بيئة عمل جذابة الإب��داع  الذي يحقق  الإب��داع 

للموظفات. للموظفات. 

كيف كان المكتب إضافة جديدة 
لك؟ 

الإداري���ة،  اخل��ربة  اكت�ساب  جهة  الإداري���ة، من  اخل��ربة  اكت�ساب  جهة  من 
باجلامعة،  ال��ق��ي��ادات  م��ع  باجلامعة، وال��ت��ع��ام��ل  ال��ق��ي��ادات  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل 
ما  خ��الل  من  امل�ستقبل  ما وا�ست�سراف  خ��الل  من  امل�ستقبل  وا�ست�سراف 

يطرح ويقدم يطرح ويقدم 

على  مــكــتــبــك  يــنــقــص  مــــاذا 
الصعيدين الوظيفي والمادي؟  

على ال�سعيد الوظيفي قد نواجه اأمور على ال�سعيد الوظيفي قد نواجه اأمور 
تتطلب اإتاحة �سالحيات، وم�سوؤوليات تتطلب اإتاحة �سالحيات، وم�سوؤوليات 
متعددة، وعلى ال�سعيد املادي فاإدارة متعددة، وعلى ال�سعيد املادي فاإدارة 
مادية.  ميزانية  لها  يوجد  ل  مادية. املركز  ميزانية  لها  يوجد  ل  املركز 
وما ميكن عمله حاليا من املجهودات وما ميكن عمله حاليا من املجهودات 
ال�سخ�سية، على اأن يخ�س�س للمركز ال�سخ�سية، على اأن يخ�س�س للمركز 
من  العمل  ميكن  ميزانية  من م�ستقبال  العمل  ميكن  ميزانية  م�ستقبال 
املكتب  احتياجات  تلبية  على  املكتب خاللها  احتياجات  تلبية  على  خاللها 

واإدارة املركز. واإدارة املركز. 

ــل  ــا األمـــور الــمــرفــوضــة داخ م
مكتبك؟  

يف  والتهاون  التق�سري  متاما  يف نرف�س  والتهاون  التق�سري  متاما  نرف�س 
حمل امل�سوؤوليات. واأحر�س على وجود  حمل امل�سوؤوليات. واأحر�س على وجود  
الأمانة والحرتام، والكفاية يف الأداء، الأمانة والحرتام، والكفاية يف الأداء، 

واتقان العمل. واتقان العمل. 

هذا  مــن  كفى  تقولين  متى 
العمل؟ 

يف  ع��ام  اأول  من  اأ�سعر  �سراحة  يف بكل  ع��ام  اأول  من  اأ�سعر  �سراحة  بكل 
العمل الإداري اأنني اكتفيت، فاحلاجة العمل الإداري اأنني اكتفيت، فاحلاجة 
اجل��ان��ب  يف  ال��ع��م��ل  ه��و  يل  اجل��ان��ب بالن�سبة  يف  ال��ع��م��ل  ه��و  يل  بالن�سبة 
الأك��ادمي��ي ك��وين يف الأ���س��ا���س ع�سو الأك��ادمي��ي ك��وين يف الأ���س��ا���س ع�سو 

هيئة تدري�س. هيئة تدري�س. 

العمل  في  الواضح  االختالف  ما 
جائحة  ظــرف  خــالل  المكتبي 

كورونا؟  
العمل  اأن  اأج��د  مل  كورونا  جائحة  العمل مع  اأن  اأج��د  مل  كورونا  جائحة  مع 
املكتبي توقف اأو اأختلف؛  فهو ل يزال املكتبي توقف اأو اأختلف؛  فهو ل يزال 
واملتابعة  الإ����س���راف  يف  دوره  واملتابعة ي���وؤدي  الإ����س���راف  يف  دوره  ي���وؤدي 
واملبادرات،  واخلطط  التقارير  واملبادرات، ورف��ع  واخلطط  التقارير  ورف��ع 
يتعلق  فيما  م�سوؤولية  اأك��رث  اأ�سبح  يتعلق بل  فيما  م�سوؤولية  اأك��رث  اأ�سبح  بل 
ومتابعة  الح���رتازي���ة  ومتابعة ب����الإج����راءات  الح���رتازي���ة  ب����الإج����راءات 
هذا  يف  م��ق��رتح��ات  ورف���ع  هذا تطبيقها،  يف  م��ق��رتح��ات  ورف���ع  تطبيقها، 
واح�سائيات  ن�سب  ومتابعة  واح�سائيات ال�����س��اأن  ن�سب  ومتابعة  ال�����س��اأن 
ومراقبة  الأكادميي،  باملجمع  ومراقبة التواجد  الأكادميي،  باملجمع  التواجد 
املن�سوبات  ب��ني  الإ���س��اب��ات  املن�سوبات منحنى  ب��ني  الإ���س��اب��ات  منحنى 

باملجمع الأكادميي. باملجمع الأكادميي. 

التابع  العمل  فريق  يتكون  ممن 
لمكتبك؟  

م��دي��رة امل��ك��ت��ب وال�����س��ك��رت��اري��ة، م��دي��رة م��دي��رة امل��ك��ت��ب وال�����س��ك��رت��اري��ة، م��دي��رة 
وامل�ساندة،  الدعم  اإدارة  ومدير  وامل�ساندة، الإدارة  الدعم  اإدارة  ومدير  الإدارة 
�سبيل  على  اخلدمية  الوحدات  �سبيل ورئي�سات  على  اخلدمية  الوحدات  ورئي�سات 
املثال رئي�سة: )وحدة الت�سغيل وال�سيانة، املثال رئي�سة: )وحدة الت�سغيل وال�سيانة، 
الأم����ن وال�����س��الم��ة، امل��ع��ام��ل، امل�����س��رح، الأم����ن وال�����س��الم��ة، امل��ع��ام��ل، امل�����س��رح، 

العيادات الطبية، املكتبات، العهدة(.العيادات الطبية، املكتبات، العهدة(.

فريق  مع  العمل  ترفضين  هل 
عمل معين، ولماذا؟  

على  ال��ف��ري��ق  م�سالح  ت��ك��ون  على حينما  ال��ف��ري��ق  م�سالح  ت��ك��ون  حينما 

النظر  دون  ال�����س��خ�����س��ي،  النظر امل�����س��ت��وى  دون  ال�����س��خ�����س��ي،  امل�����س��ت��وى 
يفتقد  وح����ني  ال���ع���ام���ة.  يفتقد للم�سلحة  وح����ني  ال���ع���ام���ة.  للم�سلحة 
انتهى  نقول  هنا  وال��ك��ف��اءة  انتهى ال��ن��زاه��ة  نقول  هنا  وال��ك��ف��اءة  ال��ن��زاه��ة 

دوري يف العمل مع هذا الفريق. دوري يف العمل مع هذا الفريق. 

خالل  يبهجك  ــيء  ش أكــثــر  مــا 
عملك في المكتب؟ 

�سعور  الإجن�����از،  ���س��رع��ة  �سعور ال��ف��اع��ل��ي��ة،  الإجن�����از،  ���س��رع��ة  ال��ف��اع��ل��ي��ة، 
اأثناء  والطمئنان  بامل�سوؤولية  اأثناء الفريق  والطمئنان  بامل�سوؤولية  الفريق 

العمل، والن�ساف. العمل، والن�ساف. 

كلمة أخيرة؟ 
اأ���س��ك��ر ل�����س��خ�����س��ك ال���ك���رمي اإت��اح��ة اأ���س��ك��ر ل�����س��خ�����س��ك ال���ك���رمي اإت��اح��ة 
امل�سرفة  مكتب  عن  للتحدث  امل�سرفة الفر�سة  مكتب  عن  للتحدث  الفر�سة 
وبعد  واأق����ول  التف�سيل،  م��ن  وبعد ب�سيء  واأق����ول  التف�سيل،  م��ن  ب�سيء 
اأنه  الإداري���ة  التجربة  مبرحلة  اأنه امل��رور  الإداري���ة  التجربة  مبرحلة  امل��رور 
اأدوات  اأدوات ل بد من ال�ستمرار يف تطبيق  ل بد من ال�ستمرار يف تطبيق 
العمل  كميثاق  الأخ���الق���ي،  العمل التحكم  كميثاق  الأخ���الق���ي،  التحكم 
واأن  والرقابة،  التحكم  نظم  واأن وتفعيل  والرقابة،  التحكم  نظم  وتفعيل 
يكون الرتكيز يف املرحلة احلالية على يكون الرتكيز يف املرحلة احلالية على 
املوظفني  مل�ساعدة  الأخالقي  املوظفني التدريب  مل�ساعدة  الأخالقي  التدريب 
ال����ق����رارات الأخ���الق���ي���ة  ات���خ���اذ  ال����ق����رارات الأخ���الق���ي���ة يف  ات���خ���اذ  يف 
الوظيفة،  توليهم  فرتة  اأثناء  الوظيفة، املنا�سبة  توليهم  فرتة  اأثناء  املنا�سبة 
اأكادمييني  كنا  ���س��واء  جميعا  اأكادمييني وعلينا  كنا  ���س��واء  جميعا  وعلينا 
معا  نعمل  اأن  معا اأم موظفني يف اجلامعة  نعمل  اأن  اأم موظفني يف اجلامعة 
�سفافية  بكل  العمل  اأخالقيات  �سفافية لتفعيل  بكل  العمل  اأخالقيات  لتفعيل 
وم�سداقية ودقة؛ لن�سمن جودة العمل وم�سداقية ودقة؛ لن�سمن جودة العمل 
وحتقيق الفاعلية، اأ�ساأل اهلل لنا ولكم وحتقيق الفاعلية، اأ�ساأل اهلل لنا ولكم 
الرقي  من  مزيدا  العريقة  الرقي وجلامعتنا  من  مزيدا  العريقة  وجلامعتنا 
الر�سيدة،  حكومتنا  ظل  يف  الر�سيدة، والتقدم،  حكومتنا  ظل  يف  والتقدم، 
كل  عنهم  ي�سرف  واأن  اأم��رن��ا  كل وولة  عنهم  ي�سرف  واأن  اأم��رن��ا  وولة 
هذا  والعباد  الأم��ة  عن  ويرفع  هذا �سوء.  والعباد  الأم��ة  عن  ويرفع  �سوء. 

الوباء واحلمد هلل رب العاملني. الوباء واحلمد هلل رب العاملني. 
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كورونا   بفريو�س  متاأثرًا  التنزاين  الرئي�س  كورونا  توفى  بفريو�س  متاأثرًا  التنزاين  الرئي�س  توفى 
به  وو�سل  بالفريو�س  كان غري مهتم  انه  به بالرغم من  وو�سل  بالفريو�س  كان غري مهتم  انه  بالرغم من 
الب�سرية  بانه موؤامره حتاك �سد  الب�سرية المر اىل العتقاد  بانه موؤامره حتاك �سد  المر اىل العتقاد 
و�سلت  حتى  لذلك  الربازيلي  الرئي�س  �سبقه  وقد  و�سلت ،  حتى  لذلك  الربازيلي  الرئي�س  �سبقه  وقد   ،
م�ستوى  على  قيا�سية  لرقام  مواطنيه  بني  م�ستوى ال�سابات  على  قيا�سية  لرقام  مواطنيه  بني  ال�سابات 

العامل .العامل .
مفاجئة  ب�سورة  العامل  على  هجم  كورونا  مفاجئة فريو�س  ب�سورة  العامل  على  هجم  كورونا  فريو�س 
غريت كثريا من املفاهيم والعادات عند جميع �سعوب غريت كثريا من املفاهيم والعادات عند جميع �سعوب 
العامل ، حاربه البع�س واعتربه موامرة عاملية للق�ساء العامل ، حاربه البع�س واعتربه موامرة عاملية للق�ساء 
على اجلن�س الب�سري وكرثت القوال والأحاديث حول على اجلن�س الب�سري وكرثت القوال والأحاديث حول 
اعتربت  الدول  من  الكثري  هناك  ولكن   ، المر  اعتربت هذا  الدول  من  الكثري  هناك  ولكن   ، المر  هذا 
هذه اجلائحة حقيقة ل بد من الت�سدي لها بكل حزم هذه اجلائحة حقيقة ل بد من الت�سدي لها بكل حزم 
وقوة ور�سدت لها امليزانيات اخلا�سة و�سعت كل دولة وقوة ور�سدت لها امليزانيات اخلا�سة و�سعت كل دولة 
ومنع  الداخلي  التجول  ح�سر  بفر�س  �سعبها  ومنع حلماية  الداخلي  التجول  ح�سر  بفر�س  �سعبها  حلماية 
دخول الزوار لهذه الدولة  وخروج احد من مواطنيها دخول الزوار لهذه الدولة  وخروج احد من مواطنيها 
من  العديد  اتخذت   و  منازلهم  يف  بقائهم  من وفر�ست  العديد  اتخذت   و  منازلهم  يف  بقائهم  وفر�ست 
الجراءات الحرتازية التي �ست�سهم يف الق�ساء على الجراءات الحرتازية التي �ست�سهم يف الق�ساء على 
ل  انه  خا�سة  هجمته  من  والتخفيف  الفريو�س  ل هذا  انه  خا�سة  هجمته  من  والتخفيف  الفريو�س  هذا 

يوجد  عالج لهذا املر�س ي�ساهم يف الق�ساء عليه .يوجد  عالج لهذا املر�س ي�ساهم يف الق�ساء عليه .
الدول  اوائل  من  ال�سعودية  العربية  اململكة  الدول وكانت  اوائل  من  ال�سعودية  العربية  اململكة  وكانت 
التي فر�ست اإجراءات م�سددة على خمتلف ال�سعدة التي فر�ست اإجراءات م�سددة على خمتلف ال�سعدة 
املواطنني واملقيمني  الوباء و�ساهم  املواطنني واملقيمني للق�ساء على هذا  الوباء و�ساهم  للق�ساء على هذا 
مبا ميلكونه من وعي يف جناح هذه الجراءات لدرجة مبا ميلكونه من وعي يف جناح هذه الجراءات لدرجة 
العمال  احب  عن  تنازل  ال�سعودي  ال�سعب  اغلب  العمال ان  احب  عن  تنازل  ال�سعودي  ال�سعب  اغلب  ان 
وهي  مرات  خم�س  يوم  كل  ادائها  على  اعتاد  وهي التي  مرات  خم�س  يوم  كل  ادائها  على  اعتاد  التي 
ذهابه للم�سجد من اأجل احلفاظ على �سالمة بعظهم ذهابه للم�سجد من اأجل احلفاظ على �سالمة بعظهم 
البع�س وادوا ال�سالة يف بيوتهم حلوايل ثالثة �سهور البع�س وادوا ال�سالة يف بيوتهم حلوايل ثالثة �سهور 
كانت مبثابة احلزن الذي حل بكل بيت يف ال�سعودية كانت مبثابة احلزن الذي حل بكل بيت يف ال�سعودية 
ولكنهم بهذا اللتزام عادوا اىل امل�ساجد وجزء كبري ولكنهم بهذا اللتزام عادوا اىل امل�ساجد وجزء كبري 
من حياتهم اليومية ولكن كان احلذر واحلر�س على من حياتهم اليومية ولكن كان احلذر واحلر�س على 
اللتزام بالإجراءات الحرتازية قد �ساهم يف تخفيف اللتزام بالإجراءات الحرتازية قد �ساهم يف تخفيف 

هذه اجلائحة .هذه اجلائحة .
حر�سها  من  مل�سه  وما  بحكومته  املواطن  ثقة  حر�سها وكانت  من  مل�سه  وما  بحكومته  املواطن  ثقة  وكانت 
الجراءات  كافة  اتخذت  لنها  �سالمته  على  الجراءات الكبري  كافة  اتخذت  لنها  �سالمته  على  الكبري 
التي ت�سمن �سالمته ، ولعل م�سارعتها بتوفري القاحات التي ت�سمن �سالمته ، ولعل م�سارعتها بتوفري القاحات 
الزمة لكافة املواطنني واملقيمني بدون ا�ستثناء و تعد الزمة لكافة املواطنني واملقيمني بدون ا�ستثناء و تعد 
من اول دول العامل التي بداءت يف اعطاء مواطنيها من اول دول العامل التي بداءت يف اعطاء مواطنيها 
الدولة  رجال  كبار  �سارع  والتي  الآمنة  القاحات  الدولة هذه  رجال  كبار  �سارع  والتي  الآمنة  القاحات  هذه 
القاحات  وامان هذه  باأهمية  النا�س  لطمانة  القاحات باخذها  وامان هذه  باأهمية  النا�س  لطمانة  باخذها 
اكرث  وجعلهم  املواطنني  لدى  املخاوف  ما خفف  اكرث وهو  وجعلهم  املواطنني  لدى  املخاوف  ما خفف  وهو 
حر�سا على اخذ اجلرعات املقررة لن ذلك �سيماهم حر�سا على اخذ اجلرعات املقررة لن ذلك �سيماهم 
ونعود  تعاىل  اهلل  مب�سية  الفريو�س  هذا  نهاية  ونعود يف  تعاىل  اهلل  مب�سية  الفريو�س  هذا  نهاية  يف 

حلياتنا الطبيعيةحلياتنا الطبيعية
ولعل املفرح هو تعاون عدد من القطاعات احلكومية ولعل املفرح هو تعاون عدد من القطاعات احلكومية 
املطلوبة  القحات  اعطاء  وتويل  ال�سحة  وزارة  املطلوبة مع  القحات  اعطاء  وتويل  ال�سحة  وزارة  مع 
يف  التعاون  هذا  ويثمر  اجلهد  يتوزع  حتى  يف ملن�سوبيها  التعاون  هذا  ويثمر  اجلهد  يتوزع  حتى  ملن�سوبيها 

حت�سني اكرب عدد من املواطنني واملقيمني .حت�سني اكرب عدد من املواطنني واملقيمني .
ويجب  انكارها  يجب  ل  حقيقة  الفايرو�س  هذا  ويجب نعم  انكارها  يجب  ل  حقيقة  الفايرو�س  هذا  نعم 
اتخاذ كافة الو�سائل للت�سدي له خا�سة ان كثري من اتخاذ كافة الو�سائل للت�سدي له خا�سة ان كثري من 
الدول ل تزال تعاين من كرثة ال�سابات بني مواطنيها الدول ل تزال تعاين من كرثة ال�سابات بني مواطنيها 
لن اللتزام يف بداية اجلائحة مل يكن ح�سب املطلوب لن اللتزام يف بداية اجلائحة مل يكن ح�سب املطلوب 
وهو ما جعلها ت�ستمر يف اتخاذ اإجراءات اكرث �سراحة وهو ما جعلها ت�ستمر يف اتخاذ اإجراءات اكرث �سراحة 
وال�ستفادة من جتارب بع�س الدول يف الق�ساء على وال�ستفادة من جتارب بع�س الدول يف الق�ساء على 

هذه اجلائحةهذه اجلائحة

محمد إبراهيم 
العسيري

وقفةنائب المشرف العام خذ الخطوة

سلعة الكورونا الغالية: أجهزة التنفس

يف العقد ال�ساد�س من القرن املا�سي يف العقد ال�ساد�س من القرن املا�سي 
�سلل  مر�س  انت�سار  بلغ  �سلل امليالدي  مر�س  انت�سار  بلغ  امليالدي 
هولندا  يف  الوباء  درجة  هولندا الأطفال  يف  الوباء  درجة  الأطفال 
املر�س  وهو  الأخرى  الدول  املر�س وبع�س  وهو  الأخرى  الدول  وبع�س 
التنف�س  ع�سالت  يهاجم  التنف�س الذي  ع�سالت  يهاجم  الذي 
فال  بال�سلل  ت�ساب  اأو  فال فت�سعف  بال�سلل  ت�ساب  اأو  فت�سعف 
الكايف  القدر  على  املري�س  الكايف يح�سل  القدر  على  املري�س  يح�سل 
للحياة؛  ال�سروري  الأك�سجني  للحياة؛ من  ال�سروري  الأك�سجني  من 
يف ذاك الوقت مل يكن اأمام الأطباء يف ذاك الوقت مل يكن اأمام الأطباء 
لل�سماح  الهوائية  الق�سبة  �سّق  لل�سماح �سوى  الهوائية  الق�سبة  �سّق  �سوى 
مب�سدر  مت�سل  اأنبوب  مب�سدر باإدخال  مت�سل  اأنبوب  باإدخال 
رئتي  نحو  يدفعونه  الذي  رئتي لالأك�سجني  نحو  يدفعونه  الذي  لالأك�سجني 
مطاطّي""   مطاطّيبالون  ""بالون  بوا�سطة  بوا�سطة املري�س  املري�س 
عليه  في�سغط  بالأك�سجني  عليه ميتلئ  في�سغط  بالأك�سجني  ميتلئ 
داخل  ليفرغه  يديه  بكلتا  داخل الطبيب  ليفرغه  يديه  بكلتا  الطبيب 
عدد  يعادل  مبا  ذلك  ويكرر  عدد الرئتني  يعادل  مبا  ذلك  ويكرر  الرئتني 
)بني  العادي  الإن�سان  تنف�س  )بني مرات  العادي  الإن�سان  تنف�س  مرات 
وملا  الدقيقة(،  يف  مرة  وملا   الدقيقة(،  يف  مرة   1616 اإىل  اإىل    1212
وم�سنية  جمهدة  عملية  هذه  وم�سنية كانت  جمهدة  عملية  هذه  كانت 
اأكرث  بها  القيام  الفرد  ي�ستطيع  اأكرث ل  بها  القيام  الفرد  ي�ستطيع  ل 
ل�ستمرار  معدودات  دقائق  ل�ستمرار من  معدودات  دقائق  من 
تدفق الأك�سجني اإىل الرئتني فقد مت تدفق الأك�سجني اإىل الرئتني فقد مت 
الطب  كليات  طلبة  ا�ستدعاء  الطب وقتها  كليات  طلبة  ا�ستدعاء  وقتها 
للم�ساعدة يف تناوب �سّخ الأك�سجني للم�ساعدة يف تناوب �سّخ الأك�سجني 

للمر�سى على مدار ال�ساعة.للمر�سى على مدار ال�ساعة.
الزمنية  الفرتة  تلك  الزمنية اأثناء  الفرتة  تلك  اأثناء 
الع�سيبة - وكما يقول املثل الع�سيبة - وكما يقول املثل ""احلاَجة احلاَجة 

الأطباء   ذهن  تفّتق   - الأطباء    ذهن  تفّتق   - الإخرتاع""  الإخرتاعاأُمُّ  اأُمُّ 
اأن لو ا�ستبدلوا �سواعد الطلبة بجهاز اأن لو ا�ستبدلوا �سواعد الطلبة بجهاز 
للمري�س  الأك�سجني  دفع  للمري�س يتوىل  الأك�سجني  دفع  يتوىل 
مفيد  اآخر  لعمل  الأيدي  مفيد فتتفرغ  اآخر  لعمل  الأيدي  فتتفرغ 
فكرة  وقتها  فن�ساأت   املري�س  فكرة لعالج  وقتها  فن�ساأت   املري�س  لعالج 
جهاز التنف�س الإ�سطناعي الذي بداأ جهاز التنف�س الإ�سطناعي الذي بداأ 
ب�سيطا ثم تطّور تدريجيا عرب العقود ب�سيطا ثم تطّور تدريجيا عرب العقود 
الأجهزة  اأهم  من  واحدا  الأجهزة لي�سبح  اأهم  من  واحدا  لي�سبح 
يف  املر�سى  لرعاية  احليوية  يف الطبية  املر�سى  لرعاية  احليوية  الطبية 
والطوارئ  املركزة  العناية  والطوارئ اأق�سام  املركزة  العناية  اأق�سام 
واأي�سا  اجلراحية  العمليات  واأي�سا واأثناء  اجلراحية  العمليات  واأثناء 

خالل نقل املر�سي من مكان لآخر.خالل نقل املر�سي من مكان لآخر.
بفريو�س  العدوى  اأن  بفريو�س وحيث  العدوى  اأن  وحيث 
اجلهاز  اأ�سا�سا  ت�سيب  اجلهاز الكورونا  اأ�سا�سا  ت�سيب  الكورونا 
التنف�سي لالإن�سان فاإن جهاز التنف�س التنف�سي لالإن�سان فاإن جهاز التنف�س 
يعول  الذي  املحور  هو  يعول ال�سطناعي  الذي  املحور  هو  ال�سطناعي 
املر�سى  عالج  يف  الأطباء  املر�سى عليه  عالج  يف  الأطباء  عليه 
وخالف ذلك فهو من قبيل امل�ساعدة وخالف ذلك فهو من قبيل امل�ساعدة 
على  اجل�سم  تغّلب  حلني  على واملعاونة  اجل�سم  تغّلب  حلني  واملعاونة 
الفريو�س وم�ساعفاته، وعند حت�سن الفريو�س وم�ساعفاته، وعند حت�سن 
اإىل  وعودته  املري�س  تنف�س  اإىل و�سع  وعودته  املري�س  تنف�س  و�سع 
الإعتماد مرة اأخرى على رئتيه فعند الإعتماد مرة اأخرى على رئتيه فعند 
عنه  التنف�س  جهاز  ف�سل  يتم  عنه ذلك  التنف�س  جهاز  ف�سل  يتم  ذلك 
واإذا  الفطام(  ت�سمى  خطوة  واإذا )يف  الفطام(  ت�سمى  خطوة  )يف 
عندئذ عن  يتلقاه  لالأك�سجني  عندئذ عن احتاج  يتلقاه  لالأك�سجني  احتاج 

طريق الكمامة.طريق الكمامة.
الكورونا  فريو�س  الكورونا وبانت�سار  فريو�س  وبانت�سار 
وبلوغ  املعمورة  اأرجاء  كافة  وبلوغ يف  املعمورة  اأرجاء  كافة  يف 
العناية  وحدات  داخل  به  العناية امل�سابني  وحدات  داخل  به  امل�سابني 
احلاجة  اأ�سبحت  بالآلف  احلاجة املركزة  اأ�سبحت  بالآلف  املركزة 

ســعــيــد  عـــلـــي  أ.د. 
القحطاني

اأو  حياة  م�ساألة  التنف�س  اأو لأجهزة  حياة  م�ساألة  التنف�س  لأجهزة 
للمر�سى، فلم يكن يف ح�سبان  للمر�سى، فلم يكن يف ح�سبان موت  موت 
تبلغ  اأن  وقت  اأي  يف  الطبية  تبلغ املهنة  اأن  وقت  اأي  يف  الطبية  املهنة 
وبداأنا  مداه،  الأجهزة  لهذه  وبداأنا احلاجة  مداه،  الأجهزة  لهذه  احلاجة 
املر�سى  بني  املفا�سلة  عن  املر�سى ن�سمع  بني  املفا�سلة  عن  ن�سمع 
على  بناء  باجلهاز  للفوز  على وبع�سهم  بناء  باجلهاز  للفوز  وبع�سهم 
معظمها  يف  طبية   - معينة  معظمها معايري  يف  طبية   - معينة  معايري 
مل�سريهم،  يرتكون  والآخرون  مل�سريهم، -  يرتكون  والآخرون   -
اأجهزة  ارتقت  و�سحاها  ليلة  اأجهزة وبني  ارتقت  و�سحاها  ليلة  وبني 
قائمة  متطلبات  قمة  اإىل  قائمة التنف�س  متطلبات  قمة  اإىل  التنف�س 
واأ�سبح  الفريو�س  مر�سى  واأ�سبح عالج  الفريو�س  مر�سى  عالج 
اأوليات مهام امل�سئولني  اأوليات مهام امل�سئولني اإقتناوؤها من  اإقتناوؤها من 
احلاجة  وو�سلت  العامل،  دول  احلاجة يف  وو�سلت  العامل،  دول  يف 
وزراء  رئي�س  يطلب  اأن  مثال  وزراء لها  رئي�س  يطلب  اأن  مثال  لها 
ال�سناعية  ال�سركات  من  ال�سناعية بريطانيا  ال�سركات  من  بريطانيا 
الكربى يف بلده )وعلى راأ�سها �سركة الكربى يف بلده )وعلى راأ�سها �سركة 
اإمكاناتها  ت�سّخر  اأن  اإمكاناتها الرولزروي�س(  ت�سّخر  اأن  الرولزروي�س( 
وجه  على  التنف�س  اأجهزة  وجه ل�سناعة  على  التنف�س  اأجهزة  ل�سناعة 
هّدد  املتحدة  الوليات  ويِف  هّدد ال�سرعة،  املتحدة  الوليات  ويِف  ال�سرعة، 
ال�سركات  كربيات  الأبي�س  ال�سركات البيت  كربيات  الأبي�س  البيت 
ال�سناعية الأمريكية )ويف مقدمتها ال�سناعية الأمريكية )ويف مقدمتها 
بتفعيل  وفورد(  اإليكرتيك  بتفعيل جرنال  وفورد(  اإليكرتيك  جرنال 
قانون الدفاع الوطني اإذا مل تبداأ يف قانون الدفاع الوطني اإذا مل تبداأ يف 
اإنتاج اآلف اأجهزة التنف�س، وبطبيعة اإنتاج اآلف اأجهزة التنف�س، وبطبيعة 
الدول  من  كثري  حر�ست  الدول احلال  من  كثري  حر�ست  احلال 
من  الأجهزة  هذه  ت�سّرب  عدم  من على  الأجهزة  هذه  ت�سّرب  عدم  على 
اأرا�سيها بل وفقدت دولة �سحنة من اأرا�سيها بل وفقدت دولة �سحنة من 
عندما  ا�ستوردتها  التنف�س  عندما اأجهزة  ا�ستوردتها  التنف�س  اأجهزة 
وراأينا  اأخرى،  دولة  خالل  وراأينا عربت  اأخرى،  دولة  خالل  عربت 
قد  والفنيني  الأطباء  من  قد العديد  والفنيني  الأطباء  من  العديد 

يعمل  تنف�س  اأجهزة  تطوير  يعمل بدوؤوا يف  تنف�س  اأجهزة  تطوير  بدوؤوا يف 
الواحد منها على اأكرث من مري�س.الواحد منها على اأكرث من مري�س.

العام  خالل  مل�سنا  وقد  العام هذا  خالل  مل�سنا  وقد  هذا 
فريو�س  وق�سوة  وح�سية  فريو�س املا�سي  وق�سوة  وح�سية  املا�سي 
الكورونا وكيف اأخذ اجلن�س الب�سري الكورونا وكيف اأخذ اجلن�س الب�سري 
وم�ستنفدا  م�ستهلكا  غفلة  حني  وم�ستنفدا على  م�ستهلكا  غفلة  حني  على 
العامل  اأمام  يكن  العامل جميع طاقاته، ومل  اأمام  يكن  جميع طاقاته، ومل 
�سوى التعاون وال�سطفاف ملواجهته، �سوى التعاون وال�سطفاف ملواجهته، 
الكورونا  بعد  العامل  �سيكون  الكورونا ويقينا  بعد  العامل  �سيكون  ويقينا 
و�سينهمك  قبله،  عما  و�سينهمك خمتلفا  قبله،  عما  خمتلفا 
ي  تق�سّ يف  والباحثون  ي امل�سئولون  تق�سّ يف  والباحثون  امل�سئولون 
مُتّت  وكبرية  �سغرية  كل  مُتّت وتعّقب  وكبرية  �سغرية  كل  وتعّقب 
بعيد  اأو  الكورونا من قريب  بعيد لفريو�س  اأو  الكورونا من قريب  لفريو�س 
الدرا�سات  مراكز  و�ستن�سط  الدرا�سات ب�سلة،  مراكز  و�ستن�سط  ب�سلة، 
على  للح�سول  الأعماق  يف  على وتتوغل  للح�سول  الأعماق  يف  وتتوغل 
اأحدثه  وما  الفريو�س  حياة  اأحدثه تفا�سيل  وما  الفريو�س  حياة  تفا�سيل 
من تاأثري �سيء يف بدن الإن�سان ومنط من تاأثري �سيء يف بدن الإن�سان ومنط 
العقد  خالل  ونتوقع  وحياته،  العقد �سلوكه  خالل  ونتوقع  وحياته،  �سلوكه 
الدوريات  امتالء  القادم  الدوريات الزمني  امتالء  القادم  الزمني 
املتخ�س�سة يف جميع املجالت باأنباء املتخ�س�سة يف جميع املجالت باأنباء 
الفريو�س،  هذا  عن  اأبحاث  الفريو�س، ونتائج  هذا  عن  اأبحاث  ونتائج 
امل�ستفادة  الدرو�س  اأهم  اأن من  امل�ستفادة على  الدرو�س  اأهم  اأن من  على 
املجال  يف  الكورونا  جائحة  املجال من  يف  الكورونا  جائحة  من 
بالنظافة  الإهتمام  هو  بالنظافة ال�سحي  الإهتمام  هو  ال�سحي 
اإ�سعاف  عوامل  عن  اإ�سعاف والبتعاد  عوامل  عن  والبتعاد 
واملخدرات  كالتدخني  املناعة  واملخدرات جهاز  كالتدخني  املناعة  جهاز 
وامل�سكرات، وتناول الطعام ال�سحي، وامل�سكرات، وتناول الطعام ال�سحي، 
من  وفرية  اأعداد  ت�سنيع  يفوتنا  من ول  وفرية  اأعداد  ت�سنيع  يفوتنا  ول 
اأجهزة التنف�س ال�سطناعي وال�سعي اأجهزة التنف�س ال�سطناعي وال�سعي 

لتطويرها وت�سديرها.لتطويرها وت�سديرها.

)أعطني أما مثقفة - سأعدك بميالد أمة متحضرة(

املراأة هي اجلزء الذي ل غنى املراأة هي اجلزء الذي ل غنى 
�سك  ل  مما  املجتمع  يف  �سك عنه  ل  مما  املجتمع  يف  عنه 
يوؤثر  املراأة  تعليم  فاإن  يوؤثر فيه  املراأة  تعليم  فاإن  فيه 
فتطور  القادم،  اجليل  فتطور على  القادم،  اجليل  على 
ب�سكل  يعتمد  امل�ستقبل  ب�سكل جيل  يعتمد  امل�ستقبل  جيل 
املراأة،  تعليم  على  املراأة، اأ�سا�سي  تعليم  على  اأ�سا�سي 
هو  املراأة  تعليم  فاإن  هو لذلك  املراأة  تعليم  فاإن  لذلك 
لتنمية  اأهمية  الأكرث  لتنمية اجلزء  اأهمية  الأكرث  اجلزء 
املجتمع. وحقيقة اأن املراأة هي املجتمع. وحقيقة اأن املراأة هي 
به،  وتعتني  طفاًل،  تربي  به، التي  وتعتني  طفاًل،  تربي  التي 
اإنها  �سيء.  كل  جذور  اإنها وتعلمه  �سيء.  كل  جذور  وتعلمه 
وهي  فيه،  الأخالق  تبني  وهي التي  فيه،  الأخالق  تبني  التي 
التي تعوده على القيم والثقافة التي تعوده على القيم والثقافة 
واللغة والأهم الأخالق. واملراأة واللغة والأهم الأخالق. واملراأة 
يف  ال�سباب  تولد  التي  يف هي  ال�سباب  تولد  التي  هي 
ليقفوا  جيدًا  وتهيئهم  ليقفوا املجتمع  جيدًا  وتهيئهم  املجتمع 
اإنتاجيته  نحو  الوطن  اإنتاجيته ويدفعوا  نحو  الوطن  ويدفعوا 
بقيت  اإذا  وتنميته.  بقيت وازدهاره  اإذا  وتنميته.  وازدهاره 
فكيف  متعلمة،  غري  فكيف امراأة  متعلمة،  غري  امراأة 
اأطفالها  اإعداد  يتم  اأن  اأطفالها نتوقع  اإعداد  يتم  اأن  نتوقع 
مل  اإذا  احلديث؟  الع�سر  مل مع  اإذا  احلديث؟  الع�سر  مع 
الثمار  ابنها فما  تعليم  الثمار ت�ستطع  ابنها فما  تعليم  ت�ستطع 
ومعظم  لالأمة؟  تقدمها  ومعظم التي  لالأمة؟  تقدمها  التي 
تربية  عن  م�سئولت  تربية الأمهات  عن  م�سئولت  الأمهات 
اجليد،  ال�سلوك  على  اجليد، الأطفال  ال�سلوك  على  الأطفال 
متعلمة  امراأة  لكل  متعلمة وميكن  امراأة  لكل  وميكن 
جيد  ب�سكل  منزلها  جيد اإدارة  ب�سكل  منزلها  اإدارة 
الأر�س،  وجه  على  الأر�س، وجعله جنة  وجه  على  وجعله جنة 

متعلمة  امراأة  لكل  متعلمة وميكن  امراأة  لكل  وميكن 
م�ستقبلها  يف  جيًدا  تفكر  م�ستقبلها اأن  يف  جيًدا  تفكر  اأن 
اختيار  ثم  احلياة  يف  اختيار وهدفها  ثم  احلياة  يف  وهدفها 
�سيكون  الذي  املنا�سب  �سيكون التوجه  الذي  املنا�سب  التوجه 
ويف  احلياة.  طوال  لها  ويف مفيًدا  احلياة.  طوال  لها  مفيًدا 
املراأة  تدرك  احلا�سر  املراأة الوقت  تدرك  احلا�سر  الوقت 
وواجباتها.  حقوقها  ا  وواجباتها. اأي�سً حقوقها  ا  اأي�سً
هي  الأم  اأن  الرتبويون  هي يرى  الأم  اأن  الرتبويون  يرى 
اأول مربية للطفل. منذ الولدة اأول مربية للطفل. منذ الولدة 
تلعب  املدر�سة،  �سن  تلعب وحتى  املدر�سة،  �سن  وحتى 
اأفراد  وترابط  املنزلية  اأفراد البيئة  وترابط  املنزلية  البيئة 
مهًما  دوًرا  الآخرين  مهًما الأ�سرة  دوًرا  الآخرين  الأ�سرة 
ال�سحيحة  املواقف  تطوير  ال�سحيحة يف  املواقف  تطوير  يف 
على  الأم  تاأثري  لكن  على بينهم.  الأم  تاأثري  لكن  بينهم. 
فهي  اأهمية،  اأكرث  فهي الطفل  اأهمية،  اأكرث  الطفل 
والنمو،  الرتبية  عن  والنمو، م�سوؤولة  الرتبية  عن  م�سوؤولة 
يعي�س  الأوقات  معظم  يعي�س ويف  الأوقات  معظم  ويف 
الأم  مع  ات�سال  على  الأم الطفل  مع  ات�سال  على  الطفل 
ويتاأثر بها وتتاأثر به. لذلك من ويتاأثر بها وتتاأثر به. لذلك من 
الأم  تكون  اأن  جًدا  الأم ال�سروري  تكون  اأن  جًدا  ال�سروري 
احلميدة  بال�سفات  احلميدة م�سبعة  بال�سفات  م�سبعة 
فاإن  وبالتايل  كمر�سد،  فاإن وتعمل  وبالتايل  كمر�سد،  وتعمل 
تعليم املراأة له اأهمية كبرية يف تعليم املراأة له اأهمية كبرية يف 
والجتماعية،  الوطنية  والجتماعية، حياتنا  الوطنية  حياتنا 
توفري  املجتمع  واجب  توفري ومن  املجتمع  واجب  ومن 
لذلك.  الكافية  لذلك. الت�سهيالت  الكافية  الت�سهيالت 
لأننا اإذا علمنا فتاة، فاأننا نعلم لأننا اإذا علمنا فتاة، فاأننا نعلم 
املتعلمة  لالأم  ميكن  ا.  املتعلمة الأ�سرة  لالأم  ميكن  ا.  الأ�سرة 
حًقا تدريب عقل الطفل واإبقائه حًقا تدريب عقل الطفل واإبقائه 
بعيًدا عن الرفقة غري املرغوب بعيًدا عن الرفقة غري املرغوب 
لذا   ، اخلاطئة  واملفاهيم  لذا فيها   ، اخلاطئة  واملفاهيم  فيها 
كبرية  املراأة  تعليم  اأهمية  كبرية فاإن  املراأة  تعليم  اأهمية  فاإن 

بالتاأكيد.بالتاأكيد.

مهًما  دوًرا  املراأة  مهًما تلعب  دوًرا  املراأة  تلعب 
للغاية يف تنمية املوارد الب�سرية، للغاية يف تنمية املوارد الب�سرية، 
يف  املنزلية  ال�سوؤون  يف وحت�سني  املنزلية  ال�سوؤون  وحت�سني 
الأطفال.  �سخ�سية  الأطفال. ت�سكيل  �سخ�سية  ت�سكيل 
مهًما يف  دوًرا  الن�ساء  تلعب  مهًما يف مل  دوًرا  الن�ساء  تلعب  مل 
ا  ا املنزل فح�سب، بل يلعنب اأي�سً املنزل فح�سب، بل يلعنب اأي�سً
املجتمع  يف  جًدا  مهًما  املجتمع دوًرا  يف  جًدا  مهًما  دوًرا 
اأن  مبجرد  فيه.  تعي�س  اأن الذي  مبجرد  فيه.  تعي�س  الذي 
ندرك اأهمية الدور الذي تلعبه ندرك اأهمية الدور الذي تلعبه 
واملجتمع،  الأ�سرة  يف  واملجتمع، املراأة  الأ�سرة  يف  املراأة 
لتعليمها  احلاجة  لتعليمها ت�سبح  احلاجة  ت�سبح 
اأ�سبح  فق  وبالتايل  اأ�سبح ملحة.  فق  وبالتايل  ملحة. 
جانًبا  املنزل  خارج  املراأة  جانًبا دور  املنزل  خارج  املراأة  دور 
الجتماعية  احلياة  من  الجتماعية مهًما  احلياة  من  مهًما 
والقت�سادية للبلد. لقد اأحدث والقت�سادية للبلد. لقد اأحدث 
العلم والتكنولوجيا ثورة كاملة العلم والتكنولوجيا ثورة كاملة 
الإن�سان.  ومواقف  اأفكار  الإن�سان. يف  ومواقف  اأفكار  يف 
اإىل  باحلاجة  �سعور  اإىل وهناك  باحلاجة  �سعور  وهناك 
واأن  تتقدم  اأن  يجب  املراأة  واأن اأن  تتقدم  اأن  يجب  املراأة  اأن 
تنمية  يف  كبرًيا  دوًرا  تنمية تلعب  يف  كبرًيا  دوًرا  تلعب 
والتوجه  العلمي  والتوجه التفكري  العلمي  التفكري 
العلمي يف حل م�ساكل احلياة. العلمي يف حل م�ساكل احلياة. 
خالل  من  للن�ساء  ميكن  خالل كما  من  للن�ساء  ميكن  كما 
يف  امل�ساركة  العلمية  يف معرفتهن  امل�ساركة  العلمية  معرفتهن 
نابليون:  قال  املجتمع..  نابليون: تطوير  قال  املجتمع..  تطوير 
�ساأعدك  مثقفة،  اأًما  �ساأعدك اأعطني  مثقفة،  اأًما  ""اأعطني 
هذا  هذا   متح�سرة".".  اأمة  متح�سرةمبيالد  اأمة  مبيالد 
املراأة.  تعليم  اأهمية  على  املراأة. يدل  تعليم  اأهمية  على  يدل 
من خالل تعليم الن�ساء ميكننا من خالل تعليم الن�ساء ميكننا 

تعليم الأمة باأ�سرهاتعليم الأمة باأ�سرها
من  كثري  برزت  من وقد  كثري  برزت  وقد 
اأثرت  التي  املختلفة  اأثرت التطورات  التي  املختلفة  التطورات 
على دور املراأة يف املجتمع. الآن على دور املراأة يف املجتمع. الآن 

فقد اكت�سبت الن�ساء الكثري من فقد اكت�سبت الن�ساء الكثري من 
داعمة  عاملة  كقوى  داعمة احلقوق  عاملة  كقوى  احلقوق 
اإىل  وما   ، الجتماعية  اإىل للحياة  وما   ، الجتماعية  للحياة 
ذلك. بل اإنهن اأكرث قوة داخل ذلك. بل اإنهن اأكرث قوة داخل 
حياة  منط  �سهد  فقد  حياة اأ�سرهن  منط  �سهد  فقد  اأ�سرهن 
املراأة حتوًل جذرًيا يف املجتمع املراأة حتوًل جذرًيا يف املجتمع 
مليئة  العاملة  والقوى  مليئة احلديث  العاملة  والقوى  احلديث 
اأدوارهن  يلعنب  قويات  اأدوارهن بن�ساء  يلعنب  قويات  بن�ساء 
بطريقة  املكاتب  يف  بطريقة القيادية  املكاتب  يف  القيادية 
يف  للغاية  وفعالة  يف موؤثرة  للغاية  وفعالة  موؤثرة 
خمتلف مناحي احلياة العملية خمتلف مناحي احلياة العملية 
كاجلامعات والبنوك واملجالت كاجلامعات والبنوك واملجالت 
اأن املراأة  اأن املراأة الطبية وهذا ل يعني  الطبية وهذا ل يعني 
ففي  كاأنثى  بدورها  تقوم  ففي ل  كاأنثى  بدورها  تقوم  ل 
بوظيفتني  الن�ساء  تقوم  بوظيفتني الواقع  الن�ساء  تقوم  الواقع 
بدوام كامل - املراأة هي رفيقة بدوام كامل - املراأة هي رفيقة 
ت�سحي  اإنها  و�سريكته  ت�سحي الرجل  اإنها  و�سريكته  الرجل 
معايري  وت�سع  متلك  ما  معايري بكل  وت�سع  متلك  ما  بكل 
الأخالق وحتافظ على ال�سالم الأخالق وحتافظ على ال�سالم 
وبذلك  الأ�سرة.  يف  وبذلك والنظام  الأ�سرة.  يف  والنظام 
ل�سريكها  الالزمة  البيئة  ل�سريكها تخلق  الالزمة  البيئة  تخلق 
يف  اأكرث  للتفكري  يف ولأولدها  اأكرث  للتفكري  ولأولدها 
وال�سمو  العلمي  وال�سمو الرتقاء  العلمي  الرتقاء 
اإلهام  م�سدر  فهي  اإلهام الأخالقي  م�سدر  فهي  الأخالقي 
بالهتمام  جديرة  بالهتمام لإجنازات  جديرة  لإجنازات 
الرئي�س  هي  احلياة..  الرئي�س يف  هي  احلياة..  يف 
ال�سرية.  للموؤ�س�سة  ال�سرية. التنفيذي  للموؤ�س�سة  التنفيذي 
بني  الواجبات  بتعيني  بني تقوم  الواجبات  بتعيني  تقوم 
اأفراد الأ�سرة وفًقا مل�ساحلهم اأفراد الأ�سرة وفًقا مل�ساحلهم 
وقدراتهم وتوفر املوارد لديهم وقدراتهم وتوفر املوارد لديهم 
ومن هنا حتية لن�سف املجتمع ومن هنا حتية لن�سف املجتمع 
بل لكل القائدات الرائدات يف بل لكل القائدات الرائدات يف 

حياتنا.حياتنا.

د.محاسن جبريل
كلية العلوم واآلداب- قسم 

اللغة اإلنجليزية
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ما  املعا�سرة  املجتمعات  من  العديد  اأن  ما نالحظ  املعا�سرة  املجتمعات  من  العديد  اأن  نالحظ 
جراء  من  والأفكار  القيم  فو�سى  يف  تتخبط  جراء زالت  من  والأفكار  القيم  فو�سى  يف  تتخبط  زالت 
الفكرية  املنظومات  عرفتها  التي  الفكرية الختاللت  املنظومات  عرفتها  التي  الختاللت 
مل  لالأ�سف  التي  العالمية  وخا�سة  مل والقت�سادية  لالأ�سف  التي  العالمية  وخا�سة  والقت�سادية 
ت�سبح الآن تن�سر الوعي وت�سنع التنوير يف اأو�ساط ت�سبح الآن تن�سر الوعي وت�سنع التنوير يف اأو�ساط 
ال�سعوب مثلما كانت تفعله يف العقود املا�سية وخا�سة ال�سعوب مثلما كانت تفعله يف العقود املا�سية وخا�سة 

يف منت�سف القرن الع�سرين .يف منت�سف القرن الع�سرين .
املفكر  يبينه  ما  وفق  املعا�سرة  العالم  املفكر فو�سائل  يبينه  ما  وفق  املعا�سرة  العالم  فو�سائل 
الجتماعي الجتماعي ""جورج ميدجورج ميد"" يف كتابة املو�سوم ب� يف كتابة املو�سوم ب�"" العقل  العقل 
ثقافة  ن�سر  على  تعمل  اأ�سبحت  ثقافة   ن�سر  على  تعمل  اأ�سبحت   "" واملجتمع  واملجتمع ،الذات  ،الذات 
للجماهري  اجلمعي  للدماغ  غ�سلها  عرب  للجماهري اخل�سوع  اجلمعي  للدماغ  غ�سلها  عرب  اخل�سوع 
وبالتايل  ت�سوقها  التي  القيم  عرب  ال�سباب  وبالتايل وخا�سة  ت�سوقها  التي  القيم  عرب  ال�سباب  وخا�سة 
الثقافة  �سلطة  على  ج�سيما  �سررا  حتدث  الثقافة فاإنها  �سلطة  على  ج�سيما  �سررا  حتدث  فاإنها 
مما  املجتمعات  يف  التغيري  لآليات  وتعطيال  مما والقيم  املجتمعات  يف  التغيري  لآليات  وتعطيال  والقيم 
دورهم  يفقدون  بها  الوعي  و�سناع  املثقفون  دورهم جعل  يفقدون  بها  الوعي  و�سناع  املثقفون  جعل 
املفكر  يعتربه  والذي  والتوعية  التنوير  يف  املفكر النخبوي  يعتربه  والذي  والتوعية  التنوير  يف  النخبوي 
التوازن  اأ�سا�س  التوازن   اأ�سا�س   "" غرام�سي  انطونيو  غرام�سي   انطونيو   "" اليطايل اليطايل 

وال�ستقرار.وال�ستقرار.
رهائن  اإىل  املجتمعات  هذه  حتولت  فقد  رهائن وبالتايل  اإىل  املجتمعات  هذه  حتولت  فقد  وبالتايل 
التي  للعوملة الإعالمية  الكلية  الروؤية  التي داخل منظومة  للعوملة الإعالمية  الكلية  الروؤية  داخل منظومة 
مي�سال  مي�سال    "" الفرن�سي  الفيل�سوف  يقول  مثلما  الفرن�سي جعلتها  الفيل�سوف  يقول  مثلما  جعلتها 
فوكو فوكو "" تعي�س حالة من الالجتان�س والالواقع تطغى  تعي�س حالة من الالجتان�س والالواقع تطغى 
اأو  التمرد  يف  والرغبة  والفردانية  العنف  اأو عليها  التمرد  يف  والرغبة  والفردانية  العنف  عليها 
النعزال والنطواء على الذات اأو الذوبان يف الآخر.النعزال والنطواء على الذات اأو الذوبان يف الآخر.

فيها  ت�ستند  التي  هي  الفعالة  العالمية  فيها فاملنظومة  ت�ستند  التي  هي  الفعالة  العالمية  فاملنظومة 
وت�ستجيب  والأخالق  القيم  اىل  الإعالم  وت�ستجيب و�سائل  والأخالق  القيم  اىل  الإعالم  و�سائل 
تنميتها  يف  املجتمعات  وتخدم  اجلماهري  تنميتها لتطلعات  يف  املجتمعات  وتخدم  اجلماهري  لتطلعات 
الكبرية  تاأثرياتها  خالل  من  وا�ستقرارها  الكبرية وتطورها  تاأثرياتها  خالل  من  وا�ستقرارها  وتطورها 
القرار  �سناعة  على  مبا�سر  وغري  مبا�سر  القرار ب�سكل  �سناعة  على  مبا�سر  وغري  مبا�سر  ب�سكل 
ناعمة  ت�سكل قوة  ، فهي بذلك  العام  الراأي  ناعمة وتوجيه  ت�سكل قوة  ، فهي بذلك  العام  الراأي  وتوجيه 
اىل  املعا�سر  العامل  يف  القوة  ومراكز  الدول  اىل ت�سعى  املعا�سر  العامل  يف  القوة  ومراكز  الدول  ت�سعى 
امتالكها نظرا لدورها املحوري يف خمتلف املجالت امتالكها نظرا لدورها املحوري يف خمتلف املجالت 
احليوية وخا�سة القت�سادية منها عرب توجيه حركة احليوية وخا�سة القت�سادية منها عرب توجيه حركة 
ي�سري  مثلما  الأ�سواق  يف  وال�ستثمار  وال�سراء  ي�سري البيع  مثلما  الأ�سواق  يف  وال�ستثمار  وال�سراء  البيع 
اإليه املفكر المريكي اإليه املفكر المريكي ""الفني توفلرالفني توفلر"" يف كتابه الذي  يف كتابه الذي 
يوؤكد فيه  والذي  يوؤكد فيه   والذي  ""ال�سلطات اجليدةال�سلطات اجليدة""  يحمل عنوان يحمل عنوان 
والأ�سواق  املجتمعات  والقوة يف  ال�سلطة  امتالك  والأ�سواق اأن  املجتمعات  والقوة يف  ال�سلطة  امتالك  اأن 
الدولية مرتبط بحيازة وتوجيه و�سائل الإعالم بكل الدولية مرتبط بحيازة وتوجيه و�سائل الإعالم بكل 

اأنواعها لوجهة املرغوبة وامل�ستهدفة.اأنواعها لوجهة املرغوبة وامل�ستهدفة.
العالم  و�سائل  واجب  فمن  الأ�سا�س  هذا  العالم وعلى  و�سائل  واجب  فمن  الأ�سا�س  هذا  وعلى 
على  الإعالمي  اأداءها  يف  تعتمد  اأن  جمتمعاتنا  على يف  الإعالمي  اأداءها  يف  تعتمد  اأن  جمتمعاتنا  يف 
منظومة اإعالمية وات�سالية حديثة تعمل على اإنتاج منظومة اإعالمية وات�سالية حديثة تعمل على اإنتاج 
احل�ساري  والفعل  التنمية  تخدم  جماهريية  احل�ساري ثقافة  والفعل  التنمية  تخدم  جماهريية  ثقافة 
اأ�سيل  ثقايف  ومبوروث  اأخالقية  بقيم  يرتبط  اأ�سيل الذي  ثقايف  ومبوروث  اأخالقية  بقيم  يرتبط  الذي 
وتوؤ�س�س وتوؤ�س�س ""للف�ساء العامللف�ساء العام"" الذي يدعو اىل ا�ستحداثه  الذي يدعو اىل ا�ستحداثه 
منذ نهاية القرن املا�سي زعيم مدر�سة فرانكفورت منذ نهاية القرن املا�سي زعيم مدر�سة فرانكفورت 
اجلديدة التي حملت لواء التيار النقدي احلديث يف اجلديدة التي حملت لواء التيار النقدي احلديث يف 
والذي  والذي   هابرما�س",",  هابرما�سيورغن  ""يورغن  الأملاين  املفكر  الأملاين اأوروبا  املفكر  اأوروبا 
اجلوهرية  الق�سايا  خمتلف  مناق�سة  بداخله  اجلوهرية تتم  الق�سايا  خمتلف  مناق�سة  بداخله  تتم 
للمجتمع بكل حرية وم�سوؤولية حتى نوؤ�س�س ملنطلقات للمجتمع بكل حرية وم�سوؤولية حتى نوؤ�س�س ملنطلقات 
تطويرية جديدة يف الن�ساط الجتماعي والقت�سادي تطويرية جديدة يف الن�ساط الجتماعي والقت�سادي 
اىل  والتطور  التقدم  بعجلة  تدفع  اأن  اىل ت�ستطيع  والتطور  التقدم  بعجلة  تدفع  اأن  ت�ستطيع 
اأو�ساط  يف  احل�ساري  والفعل  الوعي  وتن�سر  اأو�ساط الأمام  يف  احل�ساري  والفعل  الوعي  وتن�سر  الأمام 

اجلماهري .اجلماهري .

القوة الناعمة

أحقًا رحلت أمي؟

لقد تعطلت لغة الكالم وتلعثم الل�سان لقد تعطلت لغة الكالم وتلعثم الل�سان 
وحار القلم وارتبكت اأطراف الأ�سابع وحار القلم وارتبكت اأطراف الأ�سابع 
الدنيا  وا�سودت  العني  دموع  الدنيا وانهمرت  وا�سودت  العني  دموع  وانهمرت 
اأمام ناظري. فقد رحلت تلك الإن�سانة اأمام ناظري. فقد رحلت تلك الإن�سانة 
ن�ساأت،  ح�سنها  يف  التي  ن�ساأت، الرائعة  ح�سنها  يف  التي  الرائعة 
حنانها  ومن  �سبعت،  �سدرها  حنانها ومن  ومن  �سبعت،  �سدرها  ومن 
مرتاح  كنت  حجرها  ويف  مرتاح ارتويت،  كنت  حجرها  ويف  ارتويت، 
ملكت  وكاأين  امل�ساعر  وهاديء  ملكت البال  وكاأين  امل�ساعر  وهاديء  البال 
ازددت  و�سممتها  قبلتها  كلما  ازددت العامل.  و�سممتها  قبلتها  كلما  العامل. 
فرحًا  وطرت  حويل،  وملن  للنا�س  فرحًا حبًا  وطرت  حويل،  وملن  للنا�س  حبًا 
قبالتها  يف  اأجد  لأين  طربًا  قبالتها ورق�ست  يف  اأجد  لأين  طربًا  ورق�ست 
و�سعادة  العامل  �سالم  و�سعادة ورائحتها  العامل  �سالم  ورائحتها 
اأو  اأمي يف حالة مر�سي  كاأنت  اأو الكون.  اأمي يف حالة مر�سي  كاأنت  الكون. 
اإخوتي ت�سعر بال�سيق  اأحد من  اإخوتي ت�سعر بال�سيق مر�س  اأحد من  مر�س 
الكالم  لغة  وتتعطل  والأمل  الكالم والهم  لغة  وتتعطل  والأمل  والهم 
واهتمامها  جهودها  وتركز  واهتمامها لديها،  جهودها  وتركز  لديها، 
وتك�سونا  ال�سفاء  بنا  يحل  حتى  وتك�سونا علينا  ال�سفاء  بنا  يحل  حتى  علينا 
العافية. ل تخرج من املنزل ول تقوم العافية. ل تخرج من املنزل ول تقوم 
بزيارة اأحد من اأهلها اأو جريانها، ول بزيارة اأحد من اأهلها اأو جريانها، ول 
اأعمالها  وتعطل  منا�سبة.  اأي  اأعمالها حت�سر  وتعطل  منا�سبة.  اأي  حت�سر 
بجوارنا  جال�سة  املنزلية  بجوارنا اليومية  جال�سة  املنزلية  اليومية 
ملر�سنا.  وحزينة  لطلباتنا  ملر�سنا. وملبية  وحزينة  لطلباتنا  وملبية 
امتالأ قلبها حبًا لكل النا�س ومل حتمل امتالأ قلبها حبًا لكل النا�س ومل حتمل 
كرهًا ول حقدًا ول عداوة لأحد. حتب كرهًا ول حقدًا ول عداوة لأحد. حتب 
�سلة الرحم وزيارة الأقارب واملر�سى �سلة الرحم وزيارة الأقارب واملر�سى 
حتى وهي على الكر�سي املتحرك، كما حتى وهي على الكر�سي املتحرك، كما 
وتبذل  املحتاجني  بجانب  تقف  وتبذل كانت  املحتاجني  بجانب  تقف  كانت 
الآخرين.  لإ�سعاد  بو�سعها  ما  الآخرين. كل  لإ�سعاد  بو�سعها  ما  كل 

يقول اأحد اجلريان: رحم اهلل الوالدة يقول اأحد اجلريان: رحم اهلل الوالدة 
ت�ساعد  املراأة  نعم  كانت  فقد  ت�ساعد فاطمة  املراأة  نعم  كانت  فقد  فاطمة 
وحتر�س  اجلريان  وت�سل  وحتر�س املحتاجني  اجلريان  وت�سل  املحتاجني 
على زيارة الأقارب. يتذكر وهو �سغري على زيارة الأقارب. يتذكر وهو �سغري 
باأنه كان لها مواقف ل ميكن ن�سيانها باأنه كان لها مواقف ل ميكن ن�سيانها 
اإن  اآخر:  ويقول  الأيتام.  بع�س  اإن مع  اآخر:  ويقول  الأيتام.  بع�س  مع 
كل  يف  �سذاها  يفوح  العطرة  كل �سريتها  يف  �سذاها  يفوح  العطرة  �سريتها 
اأرجاء حمافظة خمي�س م�سيط وتردد اأرجاء حمافظة خمي�س م�سيط وتردد 
�سدى فقدها وعزاها لدى الكثري من �سدى فقدها وعزاها لدى الكثري من 

النا�س.النا�س.
حياتها  يف  كثريًا  اأمي  حياتها عانت  يف  كثريًا  اأمي  عانت 
القلب  اأمرا�س  من  تعاين  كانت  القلب فقد  اأمرا�س  من  تعاين  كانت  فقد 
وه�سا�سة العظام وال�سغط وال�سكري، وه�سا�سة العظام وال�سغط وال�سكري، 
كما  القلب.  لنب�سات  جهاز  زرع  كما ومت  القلب.  لنب�سات  جهاز  زرع  ومت 
اأجري لها عملية غ�سيل الكلى منذ ت�سع اأجري لها عملية غ�سيل الكلى منذ ت�سع 
وحمت�سبة  �سابرة  كانت  لقد  وحمت�سبة �سنوات.  �سابرة  كانت  لقد  �سنوات. 

ومبت�سمة وحامدة و�ساكرة لربها. لقد ومبت�سمة وحامدة و�ساكرة لربها. لقد 
كانت وهي على �سرير الغ�سيل ت�ساألنا كانت وهي على �سرير الغ�سيل ت�ساألنا 
والدكم  اأ�سبح  كيف  والدنا،  حال  والدكم عن  اأ�سبح  كيف  والدنا،  حال  عن 
و�سعادته  و�سعادته اليوم وحري�سة على �سحته  اليوم وحري�سة على �سحته 
ور�ساه حتى وهي يف قمة الأمل وذروة ور�ساه حتى وهي يف قمة الأمل وذروة 
و�سدرها  نقيًا  اأمي  قلب  كان  و�سدرها ال�سيق.  نقيًا  اأمي  قلب  كان  ال�سيق. 
لكل  جيا�سة  وم�ساعرها  لكل �سليمًا  جيا�سة  وم�ساعرها  �سليمًا 
النا�س، حمبة للخري وباذلة للمعروف النا�س، حمبة للخري وباذلة للمعروف 
وحري�سة على فعل اجلميل والإح�سان وحري�سة على فعل اجلميل والإح�سان 
لقد  اأذى.  اأو  من  دون  الآخرين  لقد اإىل  اأذى.  اأو  من  دون  الآخرين  اإىل 
وال�سفات  احلميدة  القيم  وال�سفات علمتنا  احلميدة  القيم  علمتنا 
عظيمة  اأمًا  بحق  فكانت  عظيمة النبيلة.  اأمًا  بحق  فكانت  النبيلة. 
عليه  املتعارف  املثل  وج�سدت  عليه ورائعة،  املتعارف  املثل  وج�سدت  ورائعة، 
امراأة  عظيم  رجل  كل  )وراء  امراأة القائل:  عظيم  رجل  كل  )وراء  القائل: 
اأم  اأختًا  اأم  اأمًا  اأكانت  �سواًء  اأم عظيمة(  اأختًا  اأم  اأمًا  اأكانت  �سواًء  عظيمة( 
يا  لك  مدنيني  �سنظل  فنحن  يا زوجة.  لك  مدنيني  �سنظل  فنحن  زوجة. 

اأمي الغالية ما حيينا.اأمي الغالية ما حيينا.
اخلمي�س  ليلة  كانت  اخلمي�س لقد  ليلة  كانت  لقد 
66//77//14421442ه� املوافق ه� املوافق 1818//22//20212021م م 
ليلة حزينة وكئيبة وطويلة فقد توقف ليلة حزينة وكئيبة وطويلة فقد توقف 
ورقتها  و�سقطت  الرائع  اأمي  ورقتها قلب  و�سقطت  الرائع  اأمي  قلب 
روحها  و�سعدت  �ساعتها  روحها وانتهت  و�سعدت  �ساعتها  وانتهت 
عمليات  معها  تفلح  ومل  بارئها  عمليات اإىل  معها  تفلح  ومل  بارئها  اإىل 
ثالثة  منذ  كنت  القلبي.  ثالثة الإنعا�س  منذ  كنت  القلبي.  الإنعا�س 
يف  بداأ  و�سعها  باأن  اأ�سعر  يف اأ�سهر  بداأ  و�سعها  باأن  اأ�سعر  اأ�سهر 
باأن  لأ�سرتي  اأقول  وكنت  باأن النحدار  لأ�سرتي  اأقول  وكنت  النحدار 
لقد  الذبول.  يف  بداأت  اأمي  لقد ورقة  الذبول.  يف  بداأت  اأمي  ورقة 
رحلت اأمي نبع احلنان والقلب الروؤوم رحلت اأمي نبع احلنان والقلب الروؤوم 
العظيمة  واملربية  احلنون  العظيمة وال�سدر  واملربية  احلنون  وال�سدر 
وال�سيخة الفا�سلة والإن�سانة الرائعة.وال�سيخة الفا�سلة والإن�سانة الرائعة.

ماذا تفعل بنا مواقع التواصل االجتماعي؟
منى مسعود عسيري

كلية العلوم واآلداب

سعيد  بــن  مــبــارك  أ.د. 
حمدان

هــل فــكــرت يــومــًا في 
ــع  ــواق ــر م ــي ــأث ــدى ت ــ م
االجتماعي  ــواصــل  ــت ال

علينا؟ 
على  نتعرف  البدايه  على يف  نتعرف  البدايه  يف 
الجتماعي  التوا�سل  الجتماعي مواقع  التوا�سل  مواقع 
الربامج  من  جمموعه  الربامج وهي  من  جمموعه  وهي 
التوا�سل  علينا  ت�سهل  التوا�سل التي  علينا  ت�سهل  التي 
الخرين،  مع  الخرين، والتفاعل  مع  والتفاعل 
عده  فوائد  املواقع  عده ولهذه  فوائد  املواقع  ولهذه 
والطالع  املعرفه  ك�سب  والطالع منها  املعرفه  ك�سب  منها 
وغريها  امل�ستجدات  وغريها على  امل�ستجدات  على 
الكثري واي�سًا  قد حتتوي على الكثري واي�سًا  قد حتتوي على 
�سلبيات اإذا ا�ستخدمت ب�سكل �سلبيات اإذا ا�ستخدمت ب�سكل 
خاطئ لأن هذه املواقع حتتوي خاطئ لأن هذه املواقع حتتوي 
ا�ستثناء  دون  �سي  كل  ا�ستثناء على  دون  �سي  كل  على 
لذلك  وال�سيء  اجليد  لذلك هناك  وال�سيء  اجليد  هناك 
الأبويه  الرقابه  وجود  الأبويه يتطلب  الرقابه  وجود  يتطلب 
جتنبًا  والأطفال  جتنبًا للمراهقني  والأطفال  للمراهقني 
مقاطع  من  ي�سادفهم  قد  مقاطع ملا  من  ي�سادفهم  قد  ملا 
و�سور منحرفه  او اخلليعه او و�سور منحرفه  او اخلليعه او 

فكر �سال.فكر �سال.
ومن اجلدير بذكر اننا يف ومن اجلدير بذكر اننا يف 
وحتتل  وتطور  نه�سه  وحتتل ع�سر  وتطور  نه�سه  ع�سر 
الجتماعي  التوا�سل  الجتماعي مواقع  التوا�سل  مواقع 
التاأثري  يف  الوىل  التاأثري املرتبه  يف  الوىل  املرتبه 

بنوراما
وتغيريهم  وتغيريهم باملجتمعات  باملجتمعات 
بعني  ولناأخذ  بعني وتطويرهم  ولناأخذ  وتطويرهم 
الكثري  هناك  ان  الكثري العتبار  هناك  ان  العتبار 
ال�سوء  يرت�سدون  ال�سوء مما  يرت�سدون  مما 
ال�سال  الفكر  بن�سر  ال�سال ويقومون  الفكر  بن�سر  ويقومون 
مبادئ  وهدم  مبادئ والأ�ساعات  وهدم  والأ�ساعات 
امل�سلم  العربي  املجتمع  امل�سلم وقيم  العربي  املجتمع  وقيم 
واعيًا  تكون  ان  عليك  واعيًا لذا  تكون  ان  عليك  لذا 
مدركًا ملا يحدث حولك وعدم مدركًا ملا يحدث حولك وعدم 
الجنراف لكل ماقد تقراأه او الجنراف لكل ماقد تقراأه او 

ت�سمعه او ت�ساهده.ت�سمعه او ت�ساهده.
هو  علينا  هو مايجب  علينا  مايجب 
ب�سويه  املواقع  هذه  ب�سويه ا�ستخدام  املواقع  هذه  ا�ستخدام 
او  وقتنا  تهدر  جنعلها  او فال  وقتنا  تهدر  جنعلها  فال 
قيمنا  تهدم  او  فكرنا  قيمنا ت�سلب  تهدم  او  فكرنا  ت�سلب 
ونطور  املفيد  منها  ناأخذ  ونطور بل  املفيد  منها  ناأخذ  بل 
منها  ونكت�سب  انف�سنا  منها بها  ونكت�سب  انف�سنا  بها 

املعرفه واخلرباتاملعرفه واخلربات
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أكاديمياأكاديميا

أساتذات

رزان العكاسي،
عهود عبدالرحمن 

يعي�سون  الذين  الفقرية  الأ�سر  يعي�سون )اأطفال  الذين  الفقرية  الأ�سر  )اأطفال 
يف اأماكن ذات فو�سى بيئية، يكونون اأقل يف اأماكن ذات فو�سى بيئية، يكونون اأقل 
قدرة على التعلم واأقل ممار�سة للنظام، قدرة على التعلم واأقل ممار�سة للنظام، 
الذكاء،  قليلني  يكونون  ما  الذكاء، وغالبا  قليلني  يكونون  ما  وغالبا 
العقل،  قوة  على  البدن  قوة  العقل، يف�سلون  قوة  على  البدن  قوة  يف�سلون 
يحد  وهذا  الجتماعي �سعيف،  يحد واأفقهم  وهذا  الجتماعي �سعيف،  واأفقهم 
واإبداعهم(...  وذكائهم  تفكريهم  واإبداعهم(... من  وذكائهم  تفكريهم  من 
هيئة  ع�سو  ل�)اآفاق(  اأكدته  ما  هيئة هذا  ع�سو  ل�)اآفاق(  اأكدته  ما  هذا 
الأطفال  ريا�س  بق�سم  الأطفال التدري�س  ريا�س  بق�سم  التدري�س 

الدكتورة اإميان رفعت. الدكتورة اإميان رفعت. 

المؤهالت العلمية 
على  )ح�سلت  قالت:  تعليمها  على وعن  )ح�سلت  قالت:  تعليمها  وعن 
الأطفال  ريا�س  تخ�س�س  الأطفال البكالوريو�س  ريا�س  تخ�س�س  البكالوريو�س 
بتقدير جيد جدا مع مرتبه  بتقدير جيد جدا مع مرتبه   عام عام 20072007 
درا�ساتي  ا�ستكملت  و  الثانية،  درا�ساتي ال�سرف  ا�ستكملت  و  الثانية،  ال�سرف 
عام  املاج�ستري  على  وح�سلت  عام العليا  املاج�ستري  على  وح�سلت  العليا 
على  ح�سلت  ثم  ممتاز  بتقدير  على   ح�سلت  ثم  ممتاز  بتقدير   20112011
بتقدير  بتقدير    20142014 عام  الدكتوراه  عام �سهادة  الدكتوراه  �سهادة 
عام ممتاز مع التو�سية بطباعة الر�سالة عام ممتاز مع التو�سية بطباعة الر�سالة 
ون�سرها بني اجلامعات واملراكز البحثية ون�سرها بني اجلامعات واملراكز البحثية 
وكنت  املبكرة،  الطفولة  تربية  وكنت ومراكز  املبكرة،  الطفولة  تربية  ومراكز 
على  يح�سل  تدري�س  هيئة  ع�سو  على اأول  يح�سل  تدري�س  هيئة  ع�سو  اأول 
العديد  لدي  عام،   العديد   لدي  عام،    2828 بعمر  بعمر الدكتوراه  الدكتوراه 
من املوؤلفات والبحوث العلمية يف جمال من املوؤلفات والبحوث العلمية يف جمال 
وتعلم  تعليم  وخا�سة  الأطفال  وتعلم ريا�س  تعليم  وخا�سة  الأطفال  ريا�س 

اأطفال الرو�سة(. اأطفال الرو�سة(. 

الماجستير والدكتوراه 
وردا على �سوؤالها عن رحلتها مع التعليم وردا على �سوؤالها عن رحلتها مع التعليم 
والدكتوراه  املاج�ستري  مرحلتي  والدكتوراه يف  املاج�ستري  مرحلتي  يف 
مبرحلتي  رحلتي  )كانت  مبرحلتي اأجابت:  رحلتي  )كانت  اأجابت: 
وممتعة؛   �سيقة  والدكتوراه  وممتعة؛  املاج�ستري  �سيقة  والدكتوراه  املاج�ستري 
اأريد  كنت  العامة  الثانوية  مرحلة  اأريد فمنذ  كنت  العامة  الثانوية  مرحلة  فمنذ 
الأطفال  ريا�س  بتخ�س�س  التحق  الأطفال اأن  ريا�س  بتخ�س�س  التحق  اأن 
الر�سمية  باجلرائد  عنه  ا�سمع  الر�سمية كنت  باجلرائد  عنه  ا�سمع  كنت 
التخ�س�س،   ندرة  الوقت  ذلك  التخ�س�س،  وكان يف  ندرة  الوقت  ذلك  وكان يف 
لأن من كانوا قائمني على تعليم اأطفال لأن من كانوا قائمني على تعليم اأطفال 
اأنه  فوجدت  موؤهالت،   غري  اأنه الرو�سة  فوجدت  موؤهالت،   غري  الرو�سة 
درا�ستي،   ل�ستكمال  الأمثل  درا�ستي،  الطريق  ل�ستكمال  الأمثل  الطريق 
تلك  يف  التحديات  من  كثري  تلك واجهتني  يف  التحديات  من  كثري  واجهتني 
اجتزتها  اهلل  بف�سل  ولكن  اجتزتها الفرتة  اهلل  بف�سل  ولكن  الفرتة 
املكانة  لهذه  للو�سول  هديف  املكانة وحققت  لهذه  للو�سول  هديف  وحققت 
واأمي  لأبي  الف�سل  ويرجع  واأمي العلمية،  لأبي  الف�سل  ويرجع  العلمية، 

الدكتورة إيمان رفعت: 
األطفال الذين يعيشون في فوضى بيئية أقل قدرة على التعلم

د  اأ.  الفا�سل  وا�ستاذي  اهلل  د رحمها  اأ.  الفا�سل  وا�ستاذي  اهلل  رحمها 
املناهج  اأ�ستاذ  فرماوي  حممد  املناهج فرماوي  اأ�ستاذ  فرماوي  حممد  فرماوي 
والذي  الأطفال  ريا�س  تدري�س  والذي وطرق  الأطفال  ريا�س  تدري�س  وطرق 
والدافع  الروحي  الأب  مبثابه  يل  والدافع كان  الروحي  الأب  مبثابه  يل  كان 

للتعلم والإجناز وحتقيق الطموحات(. للتعلم والإجناز وحتقيق الطموحات(. 

خريجات رياض األطفال 
ريا�س  خريجات  م�ستقبل  اأن  ريا�س واعتربت  خريجات  م�ستقبل  اأن  واعتربت 
العمل  فر�س  واأن  م�سرق،  العمل الأطفال  فر�س  واأن  م�سرق،  الأطفال 
ما  وفق  التخ�س�س  لأ�سحاب  ما �ستكون  وفق  التخ�س�س  لأ�سحاب  �ستكون 
اإليه العامل باأكمله وقالت: )هنيئا  اإليه العامل باأكمله وقالت: )هنيئا يتجه  يتجه 
اأن  يل  وهنيئا  العزيزات  طالباتي  اأن لكن  يل  وهنيئا  العزيزات  طالباتي  لكن 
طالباتي  من  معلمة  رو�سة  بكل  طالباتي ت�سبح  من  معلمة  رو�سة  بكل  ت�سبح 
العباد  �سائر  وبعلمكم  بكم  اهلل  العباد نفع  �سائر  وبعلمكم  بكم  اهلل  نفع 

والبالد(. والبالد(. 

أهمية التدريب 
الذات  تطوير  اأهمية  على  الذات و�سددت  تطوير  اأهمية  على  و�سددت 
واحل�سول على التدريب وعدم الكتفاء واحل�سول على التدريب وعدم الكتفاء 
وجهة  )من  قائلة:  اجلامعية  وجهة بال�سهادة  )من  قائلة:  اجلامعية  بال�سهادة 
بداية  هي  البكالوريو�س  �سهادة  بداية نظري  هي  البكالوريو�س  �سهادة  نظري 
الأكادميي،  النجاح  ل�ستكمال  الأكادميي، الطريق  النجاح  ل�ستكمال  الطريق 
التدريبات  بح�سور  طالبة  كل  التدريبات واأن�سح  بح�سور  طالبة  كل  واأن�سح 
واجلامعة  الكلية  خالل  من  تقدم  واجلامعة التي  الكلية  خالل  من  تقدم  التي 
لتنمية قدراتها حتى تكون طالبة قادرة لتنمية قدراتها حتى تكون طالبة قادرة 
املثقلة  الأكادميية  اخلربات  من  املثقلة ولديها  الأكادميية  اخلربات  من  ولديها 
باخلربات املهنية فالتدريب اجليد يقدم باخلربات املهنية فالتدريب اجليد يقدم 

منتج متميز جلهات العمل(. منتج متميز جلهات العمل(. 
ح�سلت  تدريبية  دورة  اأول  ح�سلت وعن  تدريبية  دورة  اأول  وعن 
ح�سلت  اأنني  )اأتذكر  قالت:  ح�سلت عليها  اأنني  )اأتذكر  قالت:  عليها 
بال�سف  كنت  عندما  تدريب  اأول  بال�سف علي  كنت  عندما  تدريب  اأول  علي 
اأ�سا�سيات  تعليم  يف  البتدائي  اأ�سا�سيات الرابع  تعليم  يف  البتدائي  الرابع 
من  اأنتهي  كنت  وقتها  الآيل،  من احلا�سب  اأنتهي  كنت  وقتها  الآيل،  احلا�سب 
املدر�سة اأذهب للقراءة مبكتبة املدر�سة اأذهب للقراءة مبكتبة 66 اأكتوبر  اأكتوبر 
تدريبية  منحة  على  فح�سلت  تدريبية العامة  منحة  على  فح�سلت  العامة 
لتعليم  العربية  م�سر  جمهورية  لتعليم من  العربية  م�سر  جمهورية  من 

اأ�سا�سيات احلا�سب الأيل(. اأ�سا�سيات احلا�سب الأيل(. 

إيجابيات التعليم اإللكتروني  
يف  ال�سعوبات  عن  �سوؤالها  على  يف وردا  ال�سعوبات  عن  �سوؤالها  على  وردا 
ل  اهلل  بف�سل  اأجابت:  بعد  عن  ل التعليم  اهلل  بف�سل  اأجابت:  بعد  عن  التعليم 
امللك خالد  �سعوبات فجامعة  اأي  امللك خالد توجد  �سعوبات فجامعة  اأي  توجد 
عمادة  يف  ممثلة  كورونا  جائحة  عمادة قبل  يف  ممثلة  كورونا  جائحة  قبل 
من  العديد  قدمت  اللكرتوين  من التعلم  العديد  قدمت  اللكرتوين  التعلم 
تقدم  ولزالت  التدريبية  تقدم الدورات  ولزالت  التدريبية  الدورات 
ع�سو  توؤهل  التي  الدورات  من  ع�سو العديد  توؤهل  التي  الدورات  من  العديد 
الكرتوين  تعليم  ملمار�س  التدري�س  الكرتوين هيئة  تعليم  ملمار�س  التدري�س  هيئة 

باملقررات  اجلودة  معايري  حتقيق  باملقررات و  اجلودة  معايري  حتقيق  و 
التعليم  نظري  وجهة  من  و  التعليم اللكرتونية  نظري  وجهة  من  و  اللكرتونية 
اللكرتوين متميز يجعل املحتوي العلمي اللكرتوين متميز يجعل املحتوي العلمي 
املقدم للطالبات براق وله �سمة التعليم املقدم للطالبات براق وله �سمة التعليم 
امل�ستمر وحتقيق متعة التعلم فمن خالله امل�ستمر وحتقيق متعة التعلم فمن خالله 
لروؤية  الفيديوهات  خالل  من  لروؤية �سافرنا  الفيديوهات  خالل  من  �سافرنا 
رو�سات باخلارج و قمنا بعمل مقابالت رو�سات باخلارج و قمنا بعمل مقابالت 
للرو�سة  ومعلمات  للرو�سة  مديرات  للرو�سة مع  ومعلمات  للرو�سة  مديرات  مع 
بالتعلم  حتقيقه  ن�ستطع  مل  ما  بالتعلم حققنا  حتقيقه  ن�ستطع  مل  ما  حققنا 
بع�س  اأوقات  ل�سيق  نظرا  بع�س املبا�سر  اأوقات  ل�سيق  نظرا  املبا�سر 
التعاون  يف  �ساهمت  التي  التعاون ال�سخ�سيات  يف  �ساهمت  التي  ال�سخ�سيات 
الفرتا�سية  املحا�سرات  خالل  الفرتا�سية فمن  املحا�سرات  خالل  فمن 
العرو�س  روؤية  للطالبات  العرو�س ميكن  روؤية  للطالبات  ميكن 
ال�سوتيات  و  الفيديوهات  و  ال�سوتيات التقدميية  و  الفيديوهات  و  التقدميية 
و املقابالت ب�سخ�سيات واتاحة الفر�سة و املقابالت ب�سخ�سيات واتاحة الفر�سة 
مع  الت�ساور  و  اأفكارها  لعر�س  مع للطالبة  الت�ساور  و  اأفكارها  لعر�س  للطالبة 
زميالتها من خالل املنتديات واملدونات زميالتها من خالل املنتديات واملدونات 
ملو�سوعات املقرر وغريها من اخلدمات ملو�سوعات املقرر وغريها من اخلدمات 
املحا�سرات  يف  نفتقدها  قد  املحا�سرات التي  يف  نفتقدها  قد  التي 

املبا�سر. املبا�سر. 

طرق تربية الطفل  
الآباء  اإىل  الن�سائح  من  عدد  الآباء ووجهت  اإىل  الن�سائح  من  عدد  ووجهت 
تربية  يف  مل�ساعدتهم   تربية والأمهات  يف  مل�ساعدتهم   والأمهات 

اأطفالهم، حيث قالت: اأطفالهم، حيث قالت: 
ال�سبع  من  اأي  �سبع،  طفلك  ال�سبع لعب  من  اأي  �سبع،  طفلك  لعب 
حيث  الطفل،  حياة  من  الأوىل  حيث �سنوات  الطفل،  حياة  من  الأوىل  �سنوات 
ميكن من خالل اللعب اأن يتعلم الطفل، ميكن من خالل اللعب اأن يتعلم الطفل، 

وهذا نهج منت�سوري وفروبل اأي�سا. وهذا نهج منت�سوري وفروبل اأي�سا. 
لي�س رجل  الرو�سة هو طفل  لي�س رجل  طفل  الرو�سة هو طفل   طفل 
كبري  هو  ول  له-  يقال  -كما  يبكي  كبري ل  هو  ول  له-  يقال  -كما  يبكي  ل 
املظهر  املتحولة  انفعالته  له  طفل  املظهر فهو  املتحولة  انفعالته  له  طفل  فهو 

ف�سرعان ما يبكي و�سرعان ما يبت�سم. ف�سرعان ما يبكي و�سرعان ما يبت�سم. 
طفل  تربية  طرق  اأهم  طفل الق�سة  تربية  طرق  اأهم  الق�سة 
املعارف  تك�سبه  خاللها  من  املعارف الرو�سة  تك�سبه  خاللها  من  الرو�سة 
وتهذب  الوجدانية  والقيم  وتهذب واملهارات  الوجدانية  والقيم  واملهارات 

�سلوكه بطريقة غري مبا�سرة. �سلوكه بطريقة غري مبا�سرة. 
احلني  بني  الأ�سئلة  طرح  احلني عليك  بني  الأ�سئلة  طرح  عليك 

والآخر لتثريي تفكري طفلك للمعرفة. والآخر لتثريي تفكري طفلك للمعرفة. 
م�ساكله  حل  على  طفلك  م�ساكله �سجعي  حل  على  طفلك  �سجعي 
و�سعيه  بنف�سه  ثقته  لتزيدي  و�سعيه بنف�سه  بنف�سه  ثقته  لتزيدي  بنف�سه 
وراقبي  قبلك  من  مفتعله  وراقبي مب�سكالت  قبلك  من  مفتعله  مب�سكالت 
ي�سعي  و  ويحاول  ذكي  فالطفل  ي�سعي ت�سرفه  و  ويحاول  ذكي  فالطفل  ت�سرفه 

لإيجاد احللول. لإيجاد احللول. 
القراءة  على  طفلك  القراءة �سجعي  على  طفلك  �سجعي 
فقراءة ال�سور يف هذه املرحلة )مرحلة فقراءة ال�سور يف هذه املرحلة )مرحلة 
حلياته  انعكا�سات  اإل  هي  ما  حلياته الرو�سة(  انعكا�سات  اإل  هي  ما  الرو�سة( 

ال�سخ�سية. ال�سخ�سية. 
ل تتجاهلي اأي �سوؤال ي�ساأله طفلك ل تتجاهلي اأي �سوؤال ي�ساأله طفلك 
لطفلك  قويل  الجابة  تعرفني  مل  لطفلك واإذا  قويل  الجابة  تعرفني  مل  واإذا 
لأن  واأخربك  هذا  باملو�سوع  اأقراأ  لأن �سوف  واأخربك  هذا  باملو�سوع  اأقراأ  �سوف 

اكت�ساب املفهوم اأ�سهل من ت�سويبه. اكت�ساب املفهوم اأ�سهل من ت�سويبه. 
اأ�سكال  كل  عن  تبتعدي  اأن  اأ�سكال عليِك  كل  عن  تبتعدي  اأن  عليِك 

الغ�سب اأثناء تعاملك مع الأطفال. الغ�سب اأثناء تعاملك مع الأطفال. 

أهمية البيئة للطفل  
دورا كبريا  يف   تلعب  البيئة  اأن  دورا كبريا  يف  وك�سفت  تلعب  البيئة  اأن  وك�سفت 
لدى  والإبداع  املوهبة  و�سقل  تنمية  لدى يف  والإبداع  املوهبة  و�سقل  تنمية  يف 
اأثر  البيئية  اأثر الطفل، حيث قالت: للرتبية  البيئية  الطفل، حيث قالت: للرتبية 
املوهوب،  الطفل  وتنمية  توعية  يف  املوهوب، كبري  الطفل  وتنمية  توعية  يف  كبري 
ا�سرتاتيجية  اإىل  حاجة  يف  نحن  ا�سرتاتيجية ولذا  اإىل  حاجة  يف  نحن  ولذا 
ناجحة لو�سط بيئي �سليم ي�سمح بتطوير ناجحة لو�سط بيئي �سليم ي�سمح بتطوير 

وتنمية املوهبة ورعايتها. وتنمية املوهبة ورعايتها. 
النف�سي  التاأثري  اإن  النف�سي واأ�سافت:  التاأثري  اإن  واأ�سافت: 
والجتماعي والقت�سادي واجلو الأ�سرى والجتماعي والقت�سادي واجلو الأ�سرى 
حيث  الأطفال،  على  يوؤثرون  حيث والرو�سة،  الأطفال،  على  يوؤثرون  والرو�سة، 
الذين  الفقرية  الأ�سر  اأطفال  الذين يرتبط  الفقرية  الأ�سر  اأطفال  يرتبط 
بيئية،  فو�سى  ذات  اأماكن  يف  بيئية، يعي�سون  فو�سى  ذات  اأماكن  يف  يعي�سون 
واأقل  التعلم  على  قدرة  اأقل  واأقل يكونون  التعلم  على  قدرة  اأقل  يكونون 
يكونون  ما  وغالبا  للنظام،  يكونون ممار�سة  ما  وغالبا  للنظام،  ممار�سة 
قليلني الذكاء، يف�سلون قوة البدن على قليلني الذكاء، يف�سلون قوة البدن على 

قوة العقل، واأفقهم الجتماعي �سعيف، قوة العقل، واأفقهم الجتماعي �سعيف، 
وذكائهم  تفكريهم  من  يحد  وذكائهم وهذا  تفكريهم  من  يحد  وهذا 
الأبوان  كان  اإذا  واأي�سا  الأبوان واإبداعهم.  كان  اإذا  واأي�سا  واإبداعهم. 
تكون  ول  وج�سديا  �سحيا  �سليمني  تكون غري  ول  وج�سديا  �سحيا  �سليمني  غري 
تغذيتهم �سحية، فال ي�ستطيعون اإعطاء تغذيتهم �سحية، فال ي�ستطيعون اإعطاء 
لتنمية ملكاتهم  الوقت واجلهد  لتنمية ملكاتهم اأبنائهم  الوقت واجلهد  اأبنائهم 
هي  فالبيئة  ومنه  وتعليمهم،  هي العقلية  فالبيئة  ومنه  وتعليمهم،  العقلية 
الأطفال،  لدى  والذكاء  لالإبداع  الأطفال، اأ�سا�س  لدى  والذكاء  لالإبداع  اأ�سا�س 
البيئة  يف  ترتعرع  العقلية  البيئة فالقدرات  يف  ترتعرع  العقلية  فالقدرات 
مبدعني  منهم  ت�سنع  التي  مبدعني ال�سليمة  منهم  ت�سنع  التي  ال�سليمة 
الذي  جمتمعهم  بناء  يف  الذي ي�ساهمون  جمتمعهم  بناء  يف  ي�ساهمون 

اأعطاهم بيئة �سحية ينموا فيها. اأعطاهم بيئة �سحية ينموا فيها. 

نصائح للمتعلمين  
للطالب  الن�سائح  من  عدد  للطالب ووجهت  الن�سائح  من  عدد  ووجهت 
م�ستواهم  على  للمحافظة  م�ستواهم والطالبات  على  للمحافظة  والطالبات 
الدرا�سي يف ظل ظروف جائحة كورونا الدرا�سي يف ظل ظروف جائحة كورونا 
حيث قالت: نحمد اهلل على وطن يقدم حيث قالت: نحمد اهلل على وطن يقدم 
مبواطنية  والهتمام  الرعاية  �سبل  مبواطنية كل  والهتمام  الرعاية  �سبل  كل 
تبذل  ملمو�سة  جهود  فهناك  تبذل ومقيميه  ملمو�سة  جهود  فهناك  ومقيميه 
حياة  على  للمحافظة  الدولة  جهة  حياة من  على  للمحافظة  الدولة  جهة  من 

الإن�سان. الإن�سان. 
ودعت اإىل ترك الأمر هلل جاهدين ودعت اإىل ترك الأمر هلل جاهدين 
معتربة  واآمالهم  طموحاهم  حتقيق  معتربة يف  واآمالهم  طموحاهم  حتقيق  يف 

كرثة  واأن  بالتحدي،  يزداد  النجاح  كرثة اأن  واأن  بالتحدي،  يزداد  النجاح  اأن 
اهلل  من  منحة  اإل  هي  ما  اهلل التحديات  من  منحة  اإل  هي  ما  التحديات 
كورونا  جائحة  حمنة  اأن  موؤكدة  كورونا لنا،  جائحة  حمنة  اأن  موؤكدة  لنا، 
حتولت ملنحة، واأنها ح�سرت الكثري من حتولت ملنحة، واأنها ح�سرت الكثري من 
املوؤمترات والدورات التدريبية عن بعد. املوؤمترات والدورات التدريبية عن بعد. 
والطالبات  الطالب  والطالبات ون�سحت  الطالب  ون�سحت 
ي�سعوا  واأن  جناحاتهم،  يف  ي�سعوا بال�ستمرار  واأن  جناحاتهم،  يف  بال�ستمرار 
يهتموا  واأن  لتحقيقها،  وي�سعون  يهتموا اأهداف  واأن  لتحقيقها،  وي�سعون  اأهداف 
متوازن،  �سحي  غذاء  على  متوازن، باحل�سول  �سحي  غذاء  على  باحل�سول 
تقوي  التي  امل�سروبات  من  تقوي والكثار  التي  امل�سروبات  من  والكثار 
مناعتهم، واتباع الإجراءات الحرتازية مناعتهم، واتباع الإجراءات الحرتازية 
من  الآخرين  و�سالمة  من ل�سالمتهم  الآخرين  و�سالمة  ل�سالمتهم 

حولهم. حولهم. 

عوامل تحقيق النجاح  
لتحقيق  الأمور  بع�س  اتباع  اإىل  لتحقيق ودعت  الأمور  بع�س  اتباع  اإىل  ودعت 
العلم  طلب  يف  وال�ستمرار  العلم النجاح  طلب  يف  وال�ستمرار  النجاح 
بالقدرات  والثقة  باهلل  بالقدرات كال�ستعانة  والثقة  باهلل  كال�ستعانة 
الوالدين،  بر  على  واحلر�س  الوالدين، والتميز،  بر  على  واحلر�س  والتميز، 
املدى  ق�سري  هدف  بو�سع  املدى والطموح  ق�سري  هدف  بو�سع  والطموح 
واآخر طويل املدى، واحلر�س على قراءة واآخر طويل املدى، واحلر�س على قراءة 
بالعالقات  والهتمام  اأ�سبوع،  كل  بالعالقات كتاب  والهتمام  اأ�سبوع،  كل  كتاب 

الإن�سانية، واحلر�س على التوا�سع. الإن�سانية، واحلر�س على التوا�سع. 
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األستاذ أحمد آل أحمد :
اإلدارة علم وفن يتيح للشخص األبداع وابراز مواهبه

إبراهيم الزين

يف  ك�سابط  قبوله  عدم  من  يياأ�س  يف مل  ك�سابط  قبوله  عدم  من  يياأ�س  مل 
احدى الكليات ، مل يتوقف يف التعلم اىل احدى الكليات ، مل يتوقف يف التعلم اىل 
حد معني ، ام�سى حياته يف طلب العلم حد معني ، ام�سى حياته يف طلب العلم 
والتعلم والتطوير من حاله ، هو الأ�ستاذ والتعلم والتطوير من حاله ، هو الأ�ستاذ 
اآل احمد املحا�سر يف كلية  اآل احمد املحا�سر يف كلية اأحمد عامر  اأحمد عامر 
ومن�سق  خالد  امللك  بجامعة  ومن�سق العمال  خالد  امللك  بجامعة  العمال 
وابداع،  موهبة  مركز  يف  ذاتها  وابداع، الكلية  موهبة  مركز  يف  ذاتها  الكلية 
بني اآل احمد يف اللقاء الذي اأجرته معه بني اآل احمد يف اللقاء الذي اأجرته معه 
اأفاق دور الدارة يف حياة الفرد ودورها اأفاق دور الدارة يف حياة الفرد ودورها 
مهنة  ان  موؤكدًا  املجتمعات،  تنظيم  مهنة يف  ان  موؤكدًا  املجتمعات،  تنظيم  يف 
وان   ، واجلها  املهن  ا�سرف  من  وان التعليم   ، واجلها  املهن  ا�سرف  من  التعليم 

البتعاث فتح له مدارك جديدة. البتعاث فتح له مدارك جديدة. 

كانت  وكيف  متى  حدثنا 
احمد  األســتــاذ  بــدايــات 

عامر؟ 
احلمدهلل  الرحيم،  الرحمن  اهلل  احلمدهلل ب�سم  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�سم 
على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  على رب  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب 
�سيدنا  واملر�سلني  الأنبياء  �سيدنا اأ�سرف  واملر�سلني  الأنبياء  اأ�سرف 
اآله و�سحبه اأجمعني بداية  اآله و�سحبه اأجمعني بداية حممد وعلى  حممد وعلى 
افاق  اإبراهيم و�سحيفة  افاق ا�سكر لك اخي  اإبراهيم و�سحيفة  ا�سكر لك اخي 
الظهور  فر�سة  يل  اتاحتكم  الظهور اجلامعة  فر�سة  يل  اتاحتكم  اجلامعة 
العريق  العالمي  العلمي  املنرب  هذا  العريق يف  العالمي  العلمي  املنرب  هذا  يف 

املتمثل يف �سحيفة افاق اجلامعة. املتمثل يف �سحيفة افاق اجلامعة. 
البدايات  عن  ل�سوؤالك  البدايات بالن�سبة  عن  ل�سوؤالك  بالن�سبة 
هناك ق�سة ارجوا ان تكون م�سدر اإلهام هناك ق�سة ارجوا ان تكون م�سدر اإلهام 
وحتفيز ملن يطلع على هذا احلديث  من وحتفيز ملن يطلع على هذا احلديث  من 
لقد تخرجت  الطالب،  وابنائي  تخرجت اخواين  لقد  الطالب،  وابنائي  اخواين 
من املرحلة الثانوية من مدار�س البناء من املرحلة الثانوية من مدار�س البناء 
بالقوات امل�سلحة يف حفر الباطن مبعدل بالقوات امل�سلحة يف حفر الباطن مبعدل 
ي�سمح يل بالن�سمام اىل اي جامعة ويف ي�سمح يل بالن�سمام اىل اي جامعة ويف 

التخ�س�س الذي ارغب به. التخ�س�س الذي ارغب به. 
الكليات  احدى  اىل  الكليات فتقدمت  احدى  اىل  فتقدمت 
كانت  التي  الريا�س  يف  كانت الع�سكرية  التي  الريا�س  يف  الع�سكرية 
حينها  يف  �سابط  برتبة  الطالب  حينها تخرج  يف  �سابط  برتبة  الطالب  تخرج 
حلكمة  ولكن  نهائي  قبول  قبويل  ومت  حلكمة ،  ولكن  نهائي  قبول  قبويل  ومت   ،
لئحة  من  ا�ستبعادي  مت  اهلل   لئحة ارادها  من  ا�ستبعادي  مت  اهلل   ارادها 
با�ستبعادي  علمت  وعندما  با�ستبعادي املقبولني،  علمت  وعندما  املقبولني، 
وا�ستلمت  ذهبت  الع�سكرية  الدورة  وا�ستلمت من  ذهبت  الع�سكرية  الدورة  من 
الكلية  ادارة  من  و�سهاداتي  الكلية اوراقي  ادارة  من  و�سهاداتي  اوراقي 
يف  قبول  عن  ابحث  وبداأت  يف الع�سكرية  قبول  عن  ابحث  وبداأت  الع�سكرية 
احدى اجلامعات ولكن لالأ�سف كانت قد احدى اجلامعات ولكن لالأ�سف كانت قد 
انتهت فرتة القبول يف جميع اجلامعات انتهت فرتة القبول يف جميع اجلامعات 
،وحلر�سي  العام  ذلك  يف  اململكة  ،وحلر�سي يف  العام  ذلك  يف  اململكة  يف 
فرتة  وانتظار  الوقت  ت�سييع  عدم  فرتة على  وانتظار  الوقت  ت�سييع  عدم  على 

الت�سجيل القادمة يف اجلامعات.الت�سجيل القادمة يف اجلامعات.
ابها  يف  التقنية  للكلية  تقدمت  ابها   يف  التقنية  للكلية  تقدمت   
املحا�سبة،  تخ�س�س  يف  قبويل  املحا�سبة، ومت  تخ�س�س  يف  قبويل  ومت 
التقنية  الكلية  يف  بالدرا�سة  التقنية والتحقت  الكلية  يف  بالدرا�سة  والتحقت 
ون�سف  �سنتني  بعد  منها  تخرجت  ون�سف حتى  �سنتني  بعد  منها  تخرجت  حتى 
توظفت  ثم  حما�سبة،  دبلوم  توظفت ب�سهادة  ثم  حما�سبة،  دبلوم  ب�سهادة 
يف  ال�سركات  احدى  يف  �سندوق  يف امني  ال�سركات  احدى  يف  �سندوق  امني 
خمي�س م�سيط ملدة عام واحد براتب ل خمي�س م�سيط ملدة عام واحد براتب ل 

يتجاوز الفي ريال. يتجاوز الفي ريال. 
تخ�س�س  يف  درا�ستي  تخ�س�س وب�سبب  يف  درا�ستي  وب�سبب 
املحا�سبة وجدت اين اميل اىل مقررات املحا�سبة وجدت اين اميل اىل مقررات 
تلك  يف  وقراأت  بها،  وا�ستمتع  تلك الدارة  يف  وقراأت  بها،  وا�ستمتع  الدارة 
الق�سيبي  غازي  الدكتور  كتاب  الق�سيبي الفرتة  غازي  الدكتور  كتاب  الفرتة 

-رحمه اهلل - )حياة يف الدارة(. -رحمه اهلل - )حياة يف الدارة(. 
فزاد �سغفي وحبي لالإدارة وقررت فزاد �سغفي وحبي لالإدارة وقررت 
الدارة،  لدرا�سة  باجلامعة  الدارة، اللتحاق  لدرا�سة  باجلامعة  اللتحاق 
كنت  التي  ال�سركة  من  ا�ستقلت  كنت عندها  التي  ال�سركة  من  ا�ستقلت  عندها 
امللك  جامعة  اىل  وتقدمت  بها  امللك اعمل  جامعة  اىل  وتقدمت  بها  اعمل 

خالد لكي ابداأ من ال�سفر مره اأخرى ، خالد لكي ابداأ من ال�سفر مره اأخرى ، 
ومت قبويل يف تخ�س�س الدارة العامة و ومت قبويل يف تخ�س�س الدارة العامة و 
ام�سيت اربع �سنوات من التفوق العلمي ام�سيت اربع �سنوات من التفوق العلمي 
حتى تخرجت مبرتبة ال�سرف، وتوا�سل حتى تخرجت مبرتبة ال�سرف، وتوا�سل 
معي حينها الدكتور خالد اجلعيد الذي معي حينها الدكتور خالد اجلعيد الذي 
التقدم  مني  وطلب  للق�سم  رئي�س  التقدم كان  مني  وطلب  للق�سم  رئي�س  كان 
لالإعادة يف اجلامعة انا وبع�س الزمالء لالإعادة يف اجلامعة انا وبع�س الزمالء 
اهلل  وبف�سل  الوقت،  ذلك  يف  اهلل املتفوقني  وبف�سل  الوقت،  ذلك  يف  املتفوقني 
معيد.  وظيفة  على  قبويل  مت  معيد. وكرمة  وظيفة  على  قبويل  مت  وكرمة 
جامعة  اىل  ابتعاثي  مت  ب�سنتني  جامعة وبعدها  اىل  ابتعاثي  مت  ب�سنتني  وبعدها 
اللغة  لدرا�سة  باأ�سرتاليا  اللغة نيوكا�سل  لدرا�سة  باأ�سرتاليا  نيوكا�سل 
على  واملاج�ستريوح�سلت  على الجنليزية  واملاج�ستريوح�سلت  الجنليزية 
املوارد  ادارة  تخ�س�س  يف  املوارد املاج�ستري  ادارة  تخ�س�س  يف  املاج�ستري 
يقراأ  من  لكل  اقول  ،ولذلك  يقراأ الب�سرية  من  لكل  اقول  ،ولذلك  الب�سرية 
اهلل  اختاره  فيما  )اخلري  اللقاء  اهلل هذا  اختاره  فيما  )اخلري  اللقاء  هذا 
ابيات  املنا�سبة  بهذه  ويح�سرين  ابيات لك(  املنا�سبة  بهذه  ويح�سرين  لك( 
الدكتورغازي  الدبلوما�سي  الأديب  الدكتورغازي ل  الدبلوما�سي  الأديب  ل 

الق�سيبي - رحمة اهلل -، يقول فيها : الق�سيبي - رحمة اهلل -، يقول فيها : 

وت�ساُء اأنت من الب�سائر قطرًة وت�ساُء اأنت من الب�سائر قطرًة 
  وي�ساء رُبك اأن ُيغيثك باملطر   وي�ساء رُبك اأن ُيغيثك باملطر 

 وت�ساء اأنت من الأماين جنمًة  وت�ساء اأنت من الأماين جنمًة 
 وي�ساء رُبك اأن يناولك القمر  وي�ساء رُبك اأن يناولك القمر 

 وت�ساُء اأنت من احلياة غنيمًة  وت�ساُء اأنت من احلياة غنيمًة 
 وي�ساء ربك اأن ي�سوق لك الُدرر  وي�ساء ربك اأن ي�سوق لك الُدرر 

 وتظل ت�سعى جاهدا يف همٍة  وتظل ت�سعى جاهدا يف همٍة 
 واهلل يعطي من ي�ساُء اإذا �سكر  واهلل يعطي من ي�ساُء اإذا �سكر 

 واهلل مينع اإن اأراد بحكمٍة  واهلل مينع اإن اأراد بحكمٍة 
 لبد ان تر�سى مبا حكم القدر  لبد ان تر�سى مبا حكم القدر 

  
ــار  ــي اخــت وراء  ــر  ــس ــال م

تخصصك؟ 
الدارة ب�سكل عام علم مرتبط بالإن�سان الدارة ب�سكل عام علم مرتبط بالإن�سان 
،فنحن منار�س  حياته  ،فنحن منار�س يف جميع جوانب  حياته  يف جميع جوانب 
ال�سخ�سي  امل�ستوى  على  حتى  ال�سخ�سي الدارة  امل�ستوى  على  حتى  الدارة 
�سعرنا  �سواء  حياتنا  تفا�سيل  جميع  �سعرنا يف  �سواء  حياتنا  تفا�سيل  جميع  يف 
علم  والإدارة  ن�سعر،  مل  او  علم بذلك  والإدارة  ن�سعر،  مل  او  بذلك 
مبادئ  له  علم  ،فهي  يقال  كما  مبادئ وفن  له  علم  ،فهي  يقال  كما  وفن 
تتيح  لأنها  فن  وهي  وقواعد  تتيح وا�سا�سيات  لأنها  فن  وهي  وقواعد  وا�سا�سيات 
البداع  لالإدارة  املمار�س  البداع لل�سخ�س  لالإدارة  املمار�س  لل�سخ�س 
ا�سلوب  يف  ال�سخ�سية  مواهبه  ا�سلوب واإبراز  يف  ال�سخ�سية  مواهبه  واإبراز 
ادارته ،وزاد تعلقي بالإدارة بعد قراءتي ادارته ،وزاد تعلقي بالإدارة بعد قراءتي 
رحمه  الق�سيبي  غازي  الدكتور  رحمه لكتاب  الق�سيبي  غازي  الدكتور  لكتاب 
اهلل )حياه يف الدارة( ،فوجدت نف�سي اهلل )حياه يف الدارة( ،فوجدت نف�سي 
له  ملا  التخ�س�س  بهذا  و�سغوف  له مهتم  ملا  التخ�س�س  بهذا  و�سغوف  مهتم 
املجتمعات  حياة  تنظيم  يف  اهمية  املجتمعات من  حياة  تنظيم  يف  اهمية  من 

والرقي بها وتطويرها. والرقي بها وتطويرها. 

ماهي االدارة؟  
عبارة  هي  الب�سيط  مبفهومنا  عبارة الإدارة  هي  الب�سيط  مبفهومنا  الإدارة 
جهود  تنظيم  ثم  الهداف  حتديد  جهود عن  تنظيم  ثم  الهداف  حتديد  عن 
ال�ستغالل  اجل  من  العمل  ال�ستغالل فريق  اجل  من  العمل  فريق 
حتقيق  وبالتايل  املتاحة  للموارد  حتقيق المثل  وبالتايل  املتاحة  للموارد  المثل 
للمفهوم  بالن�سبة  املر�سومة.  للمفهوم الهداف  بالن�سبة  املر�سومة.  الهداف 
الدارة  فكتب   ، لالإدارة  الدارة الكادميي  فكتب   ، لالإدارة  الكادميي 
حتوي الكثري من املفاهيم ولكنها جميعا حتوي الكثري من املفاهيم ولكنها جميعا 
املكونة  ال�سا�سية  العنا�سر  يف  املكونة تتفق  ال�سا�سية  العنا�سر  يف  تتفق 
ملفهوم الدارة ،وهي ر�سم الهداف ثم ملفهوم الدارة ،وهي ر�سم الهداف ثم 
التخطيط والتنظيم والتوجيه والتن�سيق التخطيط والتنظيم والتوجيه والتن�سيق 
والرقابة ،وانا �سخ�سيا اميل اىل تعريف والرقابة ،وانا �سخ�سيا اميل اىل تعريف 
كتابة  يف  ال�سميمري  احمد  كتابة الدكتور  يف  ال�سميمري  احمد  الدكتور 
عرف  حيث  العمال(  )ادارة  عرف مبادئ  حيث  العمال(  )ادارة  مبادئ 
الدارة باأنها )وظيفة تنفيذ العمال عن الدارة باأنها )وظيفة تنفيذ العمال عن 
التخطيط  با�ستخدام  الآخرين  التخطيط طريق  با�ستخدام  الآخرين  طريق 
من  وذلك  والرقابة  والتوجيه  من والتنظيم  وذلك  والرقابة  والتوجيه  والتنظيم 

الدكتور  أحمد آل أحمد
كلية العمال يف جامعة  - حما�سر يف 

امللك خالد 

التقنية  الكلية  من  حما�سبة  دبلوم   -
بابها عان 2003م 

جامعة  من  عامة  اإدارة  بكالوريو�س   -
عام  ال�سرف  مرتبة  مع  خالد  امللك 

2008 م 

الب�سرية  املوارد  اإدارة  ماج�ستري   -
عام  ا�سرتاليا  يف  نيوكا�سل  جامعة  من 

2012 م 

بكفاية  املنظمة  اأهداف  حتقيق  بكفاية اأجل  املنظمة  اأهداف  حتقيق  اأجل 
الداخلية  املوؤثرات  مراعاة  مع  الداخلية وفعالية،  املوؤثرات  مراعاة  مع  وفعالية، 

واخلارجية(.واخلارجية(.

حدثنا عن دراسة الماجستير 
نيوكاسل  جــامــعــة  ــي  ف

بدولة استراليا؟ 
،وقد  حياتي  يف  مهمة  مرحلة  ،وقد كانت  حياتي  يف  مهمة  مرحلة  كانت 
على  حياتي  يف  كبريا  اثرا  على تركت  حياتي  يف  كبريا  اثرا  تركت 
امل�ستوى  وعلى  ال�سخ�سي  امل�ستوى امل�ستوى  وعلى  ال�سخ�سي  امل�ستوى 
�سعوبات  واجهت  البداية  �سعوبات العلمي يف  واجهت  البداية  العلمي يف 
ولكن  اللغة  تعلم  ،ويف  التاأقلم  ولكن يف  اللغة  تعلم  ،ويف  التاأقلم  يف 
اول  اهلل  وبتوفيق  الوقت  مرور  اول مع  اهلل  وبتوفيق  الوقت  مرور  مع 
انهيت  ان  وبعد  جتاوزتها  انهيت واأخريا  ان  وبعد  جتاوزتها  واأخريا 
قبويل  مت  الجنليزية  اللغة  قبويل مرحلة  مت  الجنليزية  اللغة  مرحلة 
تخ�س�س  يف  املاج�ستري  برنامج  تخ�س�س يف  يف  املاج�ستري  برنامج  يف 
يف  وتخرجت  الب�سرية  املوارد  يف ادارة  وتخرجت  الب�سرية  املوارد  ادارة 

ت�سرفت  حيث  ت�سرفت م  حيث  20122012م  عام  عام نهاية  نهاية 
ال�سعوديني  اخلريجني  كلمة  ال�سعوديني باإلقاء  اخلريجني  كلمة  باإلقاء 
ممثل  بح�سور  التخرج  حفل  ممثل يف  بح�سور  التخرج  حفل  يف 
ا�سرتاليا  يف  ال�سعودية  ا�سرتاليا امللحقية  يف  ال�سعودية  امللحقية 
نيوكا�سل  جامعة  ممثلي  نيوكا�سل وح�سور  جامعة  ممثلي  وح�سور 
وعدد من اع�ساء هيئة التدري�س يف وعدد من اع�ساء هيئة التدري�س يف 
ممثلي  من  وعدد  نيوكا�سل  ممثلي جامعة  من  وعدد  نيوكا�سل  جامعة 
احلفل.  لذلك  املدعوة  احلفل. اجلهات  لذلك  املدعوة  اجلهات 
�سخ�سيا ارى ان جتربة البتعاث من �سخ�سيا ارى ان جتربة البتعاث من 
اهم التجارب يف حياتي فهي ت�سنع اهم التجارب يف حياتي فهي ت�سنع 
بالتوا�سل  لك  وت�سمح  بالتوا�سل ثقافة جديدة  لك  وت�سمح  ثقافة جديدة 
ومعرفة  الدول  هذه  يف  الخرين  ومعرفة مع  الدول  هذه  يف  الخرين  مع 
مدارك  وتو�سع  وتقاليدهم  مدارك عاداتهم  وتو�سع  وتقاليدهم  عاداتهم 
مينحك  البتعاث  كذلك  و  مينحك املبتعث  البتعاث  كذلك  و  املبتعث 
الخرين  خربات  من  التعلم  الخرين فر�سة  خربات  من  التعلم  فر�سة 
البتعاث  ،واي�سا  املتقدمة  الدول  البتعاث يف  ،واي�سا  املتقدمة  الدول  يف 
الخر  الراأي  تقبل  على  الخر يدربك  الراأي  تقبل  على  يدربك 
اىل  البتعاث  معه،  تتفق  مل  لو  اىل حتى  البتعاث  معه،  تتفق  مل  لو  حتى 
الوطن  اىل  اعود  جعلني  الوطن ا�سرتاليا  اىل  اعود  جعلني  ا�سرتاليا 
خدمة  يف  قوية  ورغبة  �سديد  خدمة ب�سوق  يف  قوية  ورغبة  �سديد  ب�سوق 
عنه  والدفاع  املعطاء  الوطن  عنه هذا  والدفاع  املعطاء  الوطن  هذا 
اململكة  وتقدم  رقي  يف  اململكة وامل�ساهمة  وتقدم  رقي  يف  وامل�ساهمة 
الو�سائل  بكل  ال�سعودية  الو�سائل العربية  بكل  ال�سعودية  العربية 
ان  ميكنني  اقل  وهذا  يل  ان املتاحة  ميكنني  اقل  وهذا  يل  املتاحة 
ال�سريفني  احلرمني  لبالد  ال�سريفني اقدمة  احلرمني  لبالد  اقدمة 

وقبلة امل�سلمني. وقبلة امل�سلمني. 

كنائب  عملك  كــان  كيف 
المالية  للشؤون  الرئيس 
واالدارية في نادي الطلبة 

في نيوكاسل ؟  
رئي�س  قبل  من  تر�سيحي  مت  رئي�س   قبل  من  تر�سيحي  مت   20112011 عام  عام يف  يف 
الوقت  ذلك  يف  ال�سعوديني  الطلبة  الوقت نادي  ذلك  يف  ال�سعوديني  الطلبة  نادي 
بالعمل  وت�سرفت  الزهراين   �سالح  بالعمل الدكتور  وت�سرفت  الزهراين   �سالح  الدكتور 
معه وفريق العمل يف نادي الطلبة ال�سعوديني معه وفريق العمل يف نادي الطلبة ال�سعوديني 
كانت حمطة مهمة يف حياتي  نيوكا�سل،  كانت حمطة مهمة يف حياتي يف  نيوكا�سل،  يف 
لتخ�س�سي  الفعلي  العمل  مار�ست  لتخ�س�سي حيث  الفعلي  العمل  مار�ست  حيث 
الكثري من  اتوا�سل مع  الكثري من ولطبيعة عملي كنت  اتوا�سل مع  ولطبيعة عملي كنت 
اجلهات يف مدينة نيوكا�سل من اجل تنظيم اجلهات يف مدينة نيوكا�سل من اجل تنظيم 
اليوم  احتفالت  �سواء  النادي  اليوم فعاليات  احتفالت  �سواء  النادي  فعاليات 

احتفالت  او  العياد  او  ال�سعودي  احتفالت الوطني  او  العياد  او  ال�سعودي  الوطني 
من  جمموعة  بتقدمي  وت�سرفت  من التخرج،  جمموعة  بتقدمي  وت�سرفت  التخرج، 
يف  ال�سعودي  للنادي  الر�سمية  يف الحتفالت  ال�سعودي  للنادي  الر�سمية  الحتفالت 
اع�ساء  زمالئي  جميع  وكان  الفرتة،  اع�ساء تلك  زمالئي  جميع  وكان  الفرتة،  تلك 
وم�سجعني  وحمفزين  متعاونني  وم�سجعني النادي  وحمفزين  متعاونني  النادي 
الوجه  على  دورة  باأداء  يرغب  الوجه واجلميع  على  دورة  باأداء  يرغب  واجلميع 
يف  كاأع�ساء  اولوياتنا  من  وكان  يف الكمل  كاأع�ساء  اولوياتنا  من  وكان  الكمل 
على  العمل  هو  ال�سعوديني  الطلبة  على نادي  العمل  هو  ال�سعوديني  الطلبة  نادي 
وتذليل  ال�سعوديني  املبتعثني  زمالئنا  وتذليل خدمة  ال�سعوديني  املبتعثني  زمالئنا  خدمة 
الحتفالت  وتنظيم  امامهم  الحتفالت العقبات  وتنظيم  امامهم  العقبات 
م�سرقه  �سوره  نقل  وكذلك  لهم  م�سرقه واملنا�سبات  �سوره  نقل  وكذلك  لهم  واملنا�سبات 
ال�سعودية  العربية  اململكة  عن  ال�سعودية وم�سرفه  العربية  اململكة  عن  وم�سرفه 

لل�سعب ال�سرتايل. لل�سعب ال�سرتايل. 

ــال  ــم مــنــســق كــلــيــة االع
واالبداع  الموهبة  بمركز 
خالد،  الملك  جامعة  في 
في  دوركـــم  عــن  حدثنا 

المركز ؟ 
عميد  قبل  من  تر�سيحي  مت  عميد حينما  قبل  من  تر�سيحي  مت  حينما 
الدكتور فايز بن ظفره  الدكتور فايز بن ظفره كلية العمال  كلية العمال 
الكلية يف مركز املوهبة  الكلية يف مركز املوهبة لأكون من�سق  لأكون من�سق 
والإبداع حملت على عاتقي الهتمام والإبداع حملت على عاتقي الهتمام 
العمال  كلية  طلبة   من  العمال باملوهوبني  كلية  طلبة   من  باملوهوبني 
وربطهم مبركز املوهبة والإبداع ليتم وربطهم مبركز املوهبة والإبداع ليتم 
�سقل مواهبهم وت�سجيعهم وتوجيههم �سقل مواهبهم وت�سجيعهم وتوجيههم 
ان  ا�ستطعت  احلمد  وهلل  ان ودعمهم  ا�ستطعت  احلمد  وهلل  ودعمهم 
اقوم بواجبي جتاه الكلية وطالبها من اقوم بواجبي جتاه الكلية وطالبها من 
خالل م�ساركة طلبة الكلية املوهوبني خالل م�ساركة طلبة الكلية املوهوبني 
يف عدد من املحافل املرتبطة باملوهبة يف عدد من املحافل املرتبطة باملوهبة 
والإبداع ولعل منها م�ساركة اجلامعة والإبداع ولعل منها م�ساركة اجلامعة 
يف ا�سبوع املوهبة اخلليجي بداية عام يف ا�سبوع املوهبة اخلليجي بداية عام 
امللك  مركز  يف  اقيم   والذي  امللك   مركز  يف  اقيم   والذي   20202020
فهد الثقايف باملفتاحة وكان دور كلية فهد الثقايف باملفتاحة وكان دور كلية 
املحفل  هذا  يف  وطالبها  املحفل العمال  هذا  يف  وطالبها  العمال 
رئي�س  معايل  بح�سور  ورائعا  رئي�س متميزا  معايل  بح�سور  ورائعا  متميزا 
بن رجاء اهلل  فالح  الدكتور  بن رجاء اهلل اجلامعة  فالح  الدكتور  اجلامعة 

ال�سلمي. ال�سلمي. 

في  طويلة  مسيرة  لــك 

جامعة الملك خالد ، امتدت 
يومنا  حتى  م   2007 من 

الحاضر ، صفها لنا؟  
�سرفني  الذي  العاملني  رب  هلل  �سرفني احلمد  الذي  العاملني  رب  هلل  احلمد 
كمحا�سر،  اجلامعة  يف  التعليم  كمحا�سر، مبهنة  اجلامعة  يف  التعليم  مبهنة 
�ساحب  هو  ،فاملعلم  واملنة  الف�سل  �ساحب فلله  هو  ،فاملعلم  واملنة  الف�سل  فلله 
الركيزة  تعترب  التي  ال�سريفة  الركيزة املهنة  تعترب  التي  ال�سريفة  املهنة 
الهامة يف تقدم الأمم و�سيادتها. واملُعلِّم الهامة يف تقدم الأمم و�سيادتها. واملُعلِّم 
ويوؤمن  ي�ست�سعرعظمتها  ر�سالة  ويوؤمن �ساحب  ي�ست�سعرعظمتها  ر�سالة  �ساحب 
دون  عقبة  كل  وي�ست�سغر  دون باأهميتها،  عقبة  كل  وي�ست�سغر  باأهميتها، 
،والعمل  ر�سالته  اأداء  من  غايته  ،والعمل بلوغ  ر�سالته  اأداء  من  غايته  بلوغ 
التعليم  بني  يجمع  عمل  التعليم الكادميي  بني  يجمع  عمل  الكادميي 
للطالب  اقدم  ان  ا�ستطيع  للطالب والتعلم فلكي  اقدم  ان  ا�ستطيع  والتعلم فلكي 
لبد  مب�سطه  بطريقة  املفيدة  لبد املعلومة  مب�سطه  بطريقة  املفيدة  املعلومة 
يف  جديد  كل  على  الطالع  من  يف يل  جديد  كل  على  الطالع  من  يل 
تخ�س�سي وان اقراأ املزيد واتعلم املزيد تخ�س�سي وان اقراأ املزيد واتعلم املزيد 
الطموحة  الكليات  من  العمال  الطموحة ،وكلية  الكليات  من  العمال  ،وكلية 
والتي ت�سعى اىل حتقيق اجلودة والتميز والتي ت�سعى اىل حتقيق اجلودة والتميز 
وا�ساليب  املناهج  تطوير  خالل  وا�ساليب من  املناهج  تطوير  خالل  من 
التعليم من اجل مواكبة متطلبات �سوق التعليم من اجل مواكبة متطلبات �سوق 
روؤية  حتقيق  اطار  يف  وذلك  روؤية العمل  حتقيق  اطار  يف  وذلك  العمل 
اململكة اململكة 20302030 ،وجميع من�سوبي اجلامعة  ،وجميع من�سوبي اجلامعة 
روؤية  حتقيق  نحو  باأدوارهم  روؤية يقومون  حتقيق  نحو  باأدوارهم  يقومون 
اململكة اململكة 20302030 وكلية العمال ومن�سوبيها  وكلية العمال ومن�سوبيها 
اىل  جهدنا  بكل  ن�سعى  احدهم  اىل وانا  جهدنا  بكل  ن�سعى  احدهم  وانا 
اجل  من  احلكيمة  القيادة  روؤية  اجل حتقيق  من  احلكيمة  القيادة  روؤية  حتقيق 

منو وازدها وطننا. منو وازدها وطننا. 

كلمة اخيرة ؟ 
�سكرا لك اخي ابراهيم و�سكرا ل�سحيفة �سكرا لك اخي ابراهيم و�سكرا ل�سحيفة 
الفر�سة  هذه  يل  اتاحتكم  على  الفر�سة افاق  هذه  يل  اتاحتكم  على  افاق 
ال�سحيفة  هذه  �سفحات  على  ال�سحيفة للحديث  هذه  �سفحات  على  للحديث 
املنابر  اهم  من  تعترب  والتي  املنابر املتميزة  اهم  من  تعترب  والتي  املتميزة 
العالمية يف العالم اجلامعي .ون�ساأل العالمية يف العالم اجلامعي .ون�ساأل 
املوىل عز وجل اأن يحفظ بالدنا وقادتنا املوىل عز وجل اأن يحفظ بالدنا وقادتنا 
وان يدمي علينا نعمة المان والأمان وان وان يدمي علينا نعمة المان والأمان وان 
على  املرابطني  جنودنا  وين�سر  على يثبت  املرابطني  جنودنا  وين�سر  يثبت 
عن  والوباء  البالء  يرفع  وان  عن احلدود  والوباء  البالء  يرفع  وان  احلدود 

بالدنا خا�سة والعامل اجمع. بالدنا خا�سة والعامل اجمع. 
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برسيفيرنس Perseverance أكبر مركبة فضائية
عادل العبدلي

 جنحت املركبات الف�سائية من ال�سني 
املناورة  يف  املتحدة  العربية  والإمارات 
 ، املريخ  مدار  يف  موقع  اإىل  لت�سل 
وتبعتهما املركبة الف�سائية لوكالة نا�سا 

المريكية . 

اأكرب     perseveranCe بر�سيفرين�س 
مركبة ف�سائية واأكرثها تقدًما اأر�سلتها 
بعد   ، املريخ  �سطح  على  للهبوط  نا�سا 
رحلة ا�ستغرقت 203 يوًما قطعت 2٩3 
مليون ميل 472 مليون كيلومرت، لتقوم 

مبهام بحثية. 

املركبة  ُار�ست  ملاذا  ال�سوؤال   
وقد    perseveranCe بر�سيفرين�س 
كريو�ستي  مركبة  قبلها  اأر�سلت 
البحثية  املهام  هي  وما  ؟    Curiosity

التي �ستقوم بها؟ 

 ولنجاوب يجب ان نتعرف على املركبة 
 perseveranCe بر�سيفرين�س

 Jet propuLsion معمل  باإنتاجها  قام 
وزنها  نا�سا   وكالة  يف   Laboratory

اكرب  فهي  كيلوغراًما،    1،026
كريو�ستي ال�سابقة  املركبة  من  واثقل 
الوزن  كيلوجرام   100 ب�    Curiosity

وتقنيات  اأدوات  اإ�سافة  ب�سبب  الزائد 
التقدم  من  �سنوات  ِنتاج  هي  جديدة 

البحثي والتقني يف معامل نا�سا. 
 perseveranCe بر�سيفرين�س  مركبة 
لالهتمام  مثري  جهاز  على  حتتوي 
اىل  م�ستقبلية  مهمات  يف  �سي�ستخدم 

 Core sampLing املريخ، هذه اجلهاز هو
كوكب  تربة  اإختبار  حفارة    driLL

املريخ، الهدف من هذه الختبارات هو 
البحث عن اأي عالمة على وجود احلياة 
النظام كان موجود يف  املريخ. هذا  يف 
  Curiosity كريو�ستي  ال�سابقة  املركبة 
مركبة  يف  بالكامل  تطويره  مت  لكن 
وي�سمى   perseveranCe بر�سيفرين�س 

the sampLe CaChing system

هذا النظام ل يخترب فقط العينات بل 
يقوم باأخذها وو�سعها يف اأنابيب، هذه 
النابيب ت�ستلمها ذراع اخرى يف باطن 
املركبة حيث يتم اأخذ عدة �سور للعينة 
مع القيام بح�ساب كتلة هذه العينة، ثم 
التخزين  فتحات  اإحدى  يف  تخزينها 
تقوم  املركبة  اي�سا  املميز   .42 ال� 
معينة  مناطق  يف  العينات  هذه  باإلقاء 
تخطط  نا�سا  لأن  املريخ؛  �سطح  من 
mars sampLe- لإر�سال مركبة اأخرى
return mission  يف �سنة 2026 تقوم 

بتجميع هذه الأنابيب التي حتتوي على 
خالل  من  اإطالقها  ثم  ومن  العينات 
�سيكون  املدار حيث  من�سة اطالق اىل 
هناك مركبة ف�سائية لهذه املهمة تقوم 

بالتقاطها واعادتها اىل الر�س. 

حدثة  التي  امل�ساكل  من  هي  العجالت 
 Curiosity كريو�ستي  ال�سابقة  للمركبة 
�سطح  وعورة  من  ب�سدة  عانة  حيث 
نا�سا  مهند�سوا  قام  لذالك  املريخ 
املركبة  يف  العجالت  على  بالتعديل 
  perseveranCe بر�سيفرين�س  احلديثه 
وتقليل  العجالت  قطر  من  فزادو 
العر�س وزيادة �سماكتها وغريو ال�سكل 
الهند�سي البارز يف العجالت من زوايا 

أسيل عادل

التحول  نيتها  عن  فورد  �سركة  اأعلنت 
الكهربائية  ال�سيارات  بالكامل ل�سناعة 
ال�سركة  واأو�سحت   ،2030 عام  بحلول 
هناك  �ستكون   2022 عام  بحلول  اأنه 
�سيارة من منتجات خطوطها فقط   16
بني  من  كامل  ب�سكل  بالكهرباء  تعمل 
تنتجها  التي  الأربعني  ال�سيارات  اأنواع 

فورد تتجه للتحول للسيارات الكهربائية بحلول 2030 

حادة اإىل �سبه م�ستقيمة حيث اأنها اأكرث 
مقاومة للت�سققات.  

بر�سيفرين�س  مركبة  يف  املالحة  نظام 
وا�سبح  تطويره  مت   )perseveranCe(
كريو�ستي  mLمركبة    ! القيادة  ذاتي 
لن  اآيل  ب�سكل  تتنقل  ل   Curiosity

اإر�سال  على  يعتمد  فيها  املالحة  نظام 
لتحليلها  الأر�س  يف  فريق  اإىل  ال�سور 

ور�سم امل�سار. 

  perseveranCe بر�سيفرين�س  مركبة 
يف  املتواجدة  ذاتها  التقنية  ت�ستخدم 
مركبة Curiosity  لإنتاج الطاقة  ت�سمى 
 radioisotope thermoeLeCtriC

تعتمد  التقنية  هذه    generator

حتويل  خالل  من  الطاقة  اإنتاج  على 
ال�سمحالل  من  الناجتة  احلرارة 
  238 للبلوتونيوم  الطبيعي  الإ�سعاعي 
pLutonium-238  يف �سكل ثاين اأك�سيد 

يف  و�سعت  كهرباء،  اإىل  البلوتونيوم 
الطرف اخللفي للعربة بني الألواح ذات 

الأنابيب الذهبية. 
اأكرث  من     moxie instrument

النظمة والتقنيات اإثارة لالهتمام وهي 
من احد التجارب العلمية التي �سُتجرى 
بر�سيفرين�س  مركبة  با�ستخدام 
من  �سممت  اآلة  هذه   ،perseveranCe

تقنية يف غاية  باختبار  تقوم  نا�سا  قبل 
م�ستقبلية  ب�سرية  مهمة  لأي  الأهمية 
الأك�سجني  ت�سنيع  وهي  املريخ  اىل 
الطريقة  هذه  املريخ،  كوكب  على 
اجلديدة تعتمد على اإدخال الهواء من 
با�ستخدام  الغبار،  تنقية  فالتر  خالل 
  sCroLL pump ت�سمى  خا�سة  م�سخة 

هذه امل�سخة تقوم ب�سغط هواء املريخ 
املريخ  هواء  �سغط  متغري  ي�سل  حتى 
على  البحر  �سطح  م�ستوى  �سغط  اإىل 

الأر�س. 
امل�ست�سعرات  من  العديد  هناك 
الإ�سارات  ت�ستخدم  التي  الكامريات 
 x - r a y ، ر ليز ، طي�سية مغنا و لكهر ا
للتحقق من �سطح كوكب املريخ للبحث 
مواد  اي  او  حيوية،  عالمات  عن 
اي  وجود  اىل  ت�سري  قد  التي  كيميائية 
اأي�سا  الكوكب،  هذا  على  �سابقة  حياة 
جهاز radar images  لتحقق من وجود 

مياه بعمق 10 مرت حتت �سطح املريخ. 

والباقي هجني. 

معر�ص  خالل  من  فورد   واأكدت 
)�سنحول  ديرويت:  يف  ال�سيارات 
ال�سيارات الأبرز اإىل �سيارات كهربائية؛ 
جمال  يف  جناًحا  نحقق  اأن  اأردنا  اإذا 
نفعل  اأن  فيجب  الكهربائية  ال�سيارات 

ذلك ب�سيارات تلقى رواًجا بالفعل(. 

الحفاظ على البيئة 

اإىل  التحول  خالل  من  فورد  وتهدف 
على  للحفاظ  الكهربائية  ال�سيارات 
الكربونية  النبعاثات  وتقليل  البيئة، 

للحد من ظاهرة الحتبا�ص احلراري. 

إعادة هيكلة 
مليار  مبلغ  با�ستثمار  ال�سركة  و�ستقوم 
م�سنعها  لتحديث  اأمريكي  دولر 
هدفها.  لتحقيق  اأملانيا؛  يف   BكولونياB
ا�سراتيجية  �سمن  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
حتى  دولر  مليار   29 ل�ستثمار  ال�سركة 
�سيارات  عن  لال�ستغناء   2025 عام 

الوقود التقليدي. 

كهربائية  �سيارة  اأول  فورد  و�ستنتج 
من  اعتباًرا  بكولونيا  اأوروبا  يف  بالكامل 
ال�سركة هيكلتها  اأعادت  اأن  بعد   ،2030
على نطاٍق وا�سع خالل العامني املا�سيني 
بعد جتاوزها للعديد من امل�ساعب كان 
منها اإلغاء 12 األف وظيفة واإغالق �ستة 

م�سانع. 

وقال رئي�ص �سركة فورد اأوروبا �ستيوارت 
Bالإعالن  له:  بياٍن  يف  اأوروبا  رويل 
الأهم  هو  كولونيا  يف  موقعنا  حتول  عن 

 .Bبالن�سبة لفورد منذ اأكر من جيل

فولكس فاغن 
�سركة  مع  الأمريكية  ال�سركة  و�ستتعاون 
النطاق  يف  الأملانية  فاغن  فولك�ص 
من  الأملان  ا�ستطاع  الذي  الكهربائي 
خالله ت�سدير �سياراتهم يف وقت �سابق 
الإعالن  مت  بينهما  اتفاقية  اإطار  يف 
عنها عام 2019 متنح مبوجبها ال�سركة 
ا�ستخدام  على  القدرة  المريكية 
اأي  Bاإم  الكهربائية  التقنية  القاعدة 

بيB التي طورتها ال�سركة الأملانية،

 

ب  يقدر  ما  الأخرة  ا�ستثمرت  فيما 
2.6 مليار دولر اأمريكي يف Bاآرغو اإيه 
الذاتية  ال�سيارات  اإنتاجية  لتنمية   Bاآي
قبل  من  �سابًقا  طورت  التي  القيادة 

ال�سركة الأمريكية فورد. 

لكليهما  بالنفع  التفاقية  تعود  وبذلك 
وذاتية  الكهربائي  ال�سعيدين  على 

القيادة. 

شراكة مع جوجل 
مع  �سراكة  عقد  فورد  وقعت  كام 
نظام  لتثبيت  �سنوات،   6 مدته  جوجل 
اأ�سا�سي  BاندرويدB من جوجل كنظام 
بدًءا  و�ساحناتها  �سياراتها  �سا�سات  يف 

من عام 2023. 

إنجاز عالمي 
اأول �سركة  وبهذه اخلطة اأ�سبحت فورد 
الوقود  عن  تتخلى  كرى  �سيارات 
التقليدي ب�سكٍل كامل خالل فرة زمنية 

ب�سيطة. 
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قرار يبعث السعادة 
ويبقى الشعب أواًل

عندما اأمر �سيدي خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
الختبارات  اهلل-بتقدمي  -اأي��ده  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
قبل نهاية �سهر رم�سان املبارك، ارت�سمت الفرحة والبهجة 
مقرنًة بال�سكر هلل ثم ملقام ملكنا الكرمي، فهذا القرار مل 
ياأِت من فراغ بل جاء ليوؤكد عدًدا من احلقائق التي يجب 
علينا بو�سفنا اأع�ساًء يف العملية التعليمية بجميع مراحلها، 
بل لبد اأن يدركها ويعيها كل اأفراد املجتمع ال�سعودي كافة، 

ومنها على �سبيل املثال ل احل�سر:
الفطر  عيد  فرة  تكون  اأن  على  اهلل  اأي��ده  حر�سه    -
وما  الختبارات  بعيًدا عن هم  لالأ�سر  راحة  املبارك فرة 
تتطلب من جهود وتركيز، وهذا يعك�ص حر�سه �سلمه اهلل 

على راحة �سعبه.
التي  املعلومات  تبقى  اأن   على  اهلل  وفقه  اهتمامه   -
من  الدرا�سي  الف�سل  خالل  والطالبات  الطالب  اكت�سبها 
الإجازة  تاأثر  اأذهانهم وجتنب  ُبعد يف  التعليم عن  خالل 
والنقطاع على اإجاباتهم، حيث اإن اأمناط احلياة اليومية 
يف �سهر رم�سان والأعياد خمتلفة مقارنًة بالأيام والفرات 

الأخرى.
- لقد حر�ص اأيده اهلل على عدم امل�سقة على الطالب 
ال�سعودية  الأ�سر  كعادة  ال�سفر  يف  واأهاليهم  والطالبات 
الختبارات  لأداء  ملناطقهم  العودة  ثم  العيد  اإجازة  خالل 
النهائية، لأكر دليل على وعي القيادة واهتمامها ب�سوؤون 

وتفا�سيل احلياة اليومية.
التدري�ص  اأع�����س��اء هيئة  ك��ل  اأع��ط��ى  ال��ق��رار  ه��ذا    -
واله��ت��م��ام  بالعطف  تتعلق  اإي��ج��اب��ي��ة  ر���س��ائ��ل  واملعلمني 
واحلر�ص على م�سلحة كل من ت�سرفنا باأن نكون اأ�ساتذتهم 
ومعلميهم، واأن نراعي ظروف البع�ص منهم الذين واجهوا 
م�ساكل تقنية طوال هذه ال�سنة التي كان التعليم عن بعد 

عنوانها الأبرز. 
ال�سكر مرة اأخرى لك يا �سيدي، وال�سكر مو�سول ل�سمو 
كبرة  كل  امليدان  من  لكم  ينقل  ال��ذي  الأم��ني  العهد  ويل 

و�سغرة تتعلق ب�سعبكم الذي يبادلكم احلب والولء.
كل عام وبالدنا يف نعيم و�سعادة باإذن اهلل...

د. علي
زهير القحطاني
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آفاق طالبية
تجربتي في اإلدارة

درا�ستي  اأثناء  الإ�سافية  الأع��م��ال  من  ع��ددا  توليت  عندما 
ا�ست�سعرت اأهمية العمل وبيئته واأهمية تنظيم الوقت والإدارة، 
ومن وجهة نظري ال�سخ�سية لبد اأن يتعلم الطالب منذ دخوله 
بع�ص  وتعلم  الأم��ور،  اأب�سط  يف  الإداري��ة  الأ�ساليب  اجلامعة 
بالإ�سافة  الدرا�سية  املقررات  خالل  من  الإداري���ة  الأعمال 
اإىل امل�ساركات يف الأن�سطة الطالبية والتي تعوده على العمل 

اجلماعي واللتزام وتق�سيم املهام، وتك�سبه مهارات الإدارة.
 

�سحيفة  لتحرير  كرئي�سة  بالعمل  جتربتي  خ��الل  وم��ن 
اآفاق، علمني هذا العمل اأهمية الإدارة، واأهمية تدوين جميع 

املعلومات واملالحظات التي ت�سمن حفظ الوقت يل وللغر.
 

ومما تعلمته اأي�سا ال�سفافية يف العمل، والتي تعد ركيزة 
اأ�سا�سية للنجاح من وجهة نظري، فلي�ص عيبا اأن يخطئ القائد 
ويو�سح خطاأه وي�سححه مع فريق العمل لتفادي اأخطاء اأكر.

 
وقد اأكد الدكتور غازي الق�سيبي يف كتابه الذي ل يخفى 
الإدارة  تعلم  اأهمية  على  الإدارة(  يف  )حياة  جميعا   علينا 

وممار�ستها باإتقان يف جميع الأعمال.
 

الوقت،  تنظيم  يف  تكمن  الفعالة  الإدارة  اأن  اأرى  ختاما 
وحتديد  امل�ستمر،  الفعال  والتوا�سل  الأعمال،  تاأجيل  وعدم 
وقت كايف للقيام بالأعمال، واإعطاء فر�سة للظروف الطارئة 

والتدوين امل�ستمر.

درة الحمادي
رئيسة التحرير* 

* طالبة قسم اإلعالم واالتصال


