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فهنيئ� لأبن�ئي اخلريجني ب�أمري نبيل، 
ووطن جليل، وهنيئ�ً لهم الفرحة التي 
هذا  يف  واأ���س��ره��م  ل��وال��دي��ه��م  يهدونه� 

امل�س�ء الب��سم بتخرجهم«.
الليلة  ي��ط���ول��ك��م  »م����ن  واأ�����س�����ف 
ف��رح��� و���س��ع���دة واأن��ت��م يف وط���ن عظيم 
يب�هي بكم«، داعي� املولى اأن يدمي على 
ال��وط��ن اأم���ن���ه، وع��ل��ى خ����دم احل��رم��ني 
ع��زم��ه، وع��ل��ى ويل عهده  ال�����س��ري��ف��ني 
ف��ه��م��ه ووع����ي����ه. ك���م���� وج�����ه ال�����س��ل��م��ي 
ل��ل��خ��رج��ني ك��ل��م��ة اأ����س����ر ف��ي��ه��� اإل����ى اأن 
الوطن اأعط�هم كل �سيء ودع�هم اإلى 
اأن يكونوا له كل �سيء، واأن يقفوا �سف� 
م�ستقبل  ف��ه��و  م�ستقبلهم  م��ع  واح����دا 
هذا الوطن. )ن�ص الكلمة �سفحة 3(. 

فيلم�  احل�����س��ور  �س�هد  ذل��ك  بعد 
م���رئ���ي���� ب���ع���ن���وان »ق�������س���ة اخل��������وذة« مت 
م��ن خ��ال��ه ع��ر���ص ق�سة جن����ح لأح��د 
طاب برن�مج جت�سري بكلية الهند�سة، 
ال��ت��ي واج��ه��ه��� يف م�سريته  وال�����س��ع���ب 
التعليمية، وحتقيق طموحه وتخرجه 
هو والعديد من زمائه الطموحني يف 

هذا اليوم. 
ب��������دوره األ����ق����ى ع���م���ي���د ال���ق���ب���ول 
وال��ت�����س��ج��ي��ل ال���دك���ت���ور ع��ب��دامل��ح�����س��ن 
ال����ق����رين ك��ل��م��ة اأع����ل����ن م����ن خ��ال��ه��� 
ال��ن��ت��ي��ج��ة ال��ع���م��ة خل��ري��ج��ي ال��دف��ع��ة 

ب�لتهنئة  كلمته  ال��ق��رين  واختتم 
ل��ل��خ��ري��ج��ني وت���وج���ي���ه ث����اث ر���س���ئ��ل 
اأوله� ك�نت عن اآب�ئهم واأمه�تهم ب�أن ل 
ين�سوا اأف�س�لهم واأن يكونوا ب�رين بهم 
الث�نية  الر�س�لة  اأم�  وم�سدر فخرهم. 
فك�نت مط�لبة اخلريجني ب�أن يكونوا 
على  عملت  التي  بج�معتهم  فخورين 
لتواكب  الأك���دمي��ي��ة  براجمه�  تطوير 
تطور الربامج املحلية والع�ملية؛ حيث 
تكللت تلك اجلهود ب�لنج�ح بح�سوله� 

20 م����ن ط�����اب اجل����م���ع���ة وال���ب����ل���غ 
14047 خريج� وخريجة من  عددهم 
خم��ت��ل��ف ال���درج����ت ال��ع��ل��م��ي��ة، وذل���ك 
من  اأك���ر  ت�سم  كلية   29 خ���ال  م��ن 
خريجي  اأن  مو�سح�  تخ�س�س�،   50
بينم�   49 ع���دده���م  ب��ل��غ  ال����دك����ت����وراه 
امل�ج�ستري  ع���دد خ��ري��ج��ي درج���ة  ب��ل��غ 
من  وخريجة  خريج�   12095 و   .241
1662 خريج�  و  البك�لوريو�ص.  حملة 

وخريجة من حملة الدبلوم.

أسبوعية جامعة
الملك خالد

ه���ن����أ اأم������ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ���س���ح��ب 
ال�������س���م���و امل���ل���ك���ي الأم��������ري ف��ي�����س��ل ب��ن 
خ����ل���د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
ط���اب وط���ل��ب���ت اجل���م��ع��ة، مبن��سبة  
من  املزيد  لهم  لهم  ومتنى  تخرجهم، 
لبنة  ي��ك��ون��وا  واأن  وال���ت���ق���دم،  ال��ن��ج���ح 

�س�حلة يف وطنهم. 
 ج����ء ذل���ك خ���ال رع���ي��ت��ه حلفل 
تخريج الدفعة 20 من طاب وط�لب�ت 
يوم  فع�لي�ته  اأق��ي��م��ت  ال���ذي  اجل���م��ع��ة 
الأربع�ء امل��سي مبدينة الأمري �سلط�ن 

بن عبدالعزيز الري��سية ب�ملح�لة.
وك������ن يف ا���س��ت��ق��ب���ل ���س��م��وه ل��دى 
و���س��ول��ه اإل����ى م��ق��ر الح��ت��ف���ل، مع�يل 
ف�لح  الدكتور  الأ�ست�ذ  اجل�معة  مدير 
ب����ن رج�������ء اهلل ال�����س��ل��م��ي، وع������دد م��ن 
وجمل�ص  ع�سري  مبنطقة  امل�����س��وؤول��ني 
و�سول  وف���ور  ومن�سوبيه�.  اجل���م��ع��ة، 
���س��م��وه ت��ل��ي��ت اآي�����ت ع��ط��رة م��ن ال��ذك��ر 

احلكيم، اأعقبته� م�سرية اخلريجني.
كلمته  يف  اجل�معة  م��دي��ر  ورح���ب 
التي األق�ه� ب�سمو اأمري منطقة ع�سري 
راع����ي احل���ف���ل، وب��ك���ف��ة احل�����س��ور من 
اأ���س��ح���ب ال��ف�����س��ي��ل��ة وال�����س��ع���دة واآب�����ء 
واأم���ه����ت اخل��ري��ج��ني، وق����ل »ه���� نحن 
يف ج���م��ع��ة امل���ل���ك خ����ل���د ن�����س��ج��ل ه��ذه 
الأبي،  بفي�سله�  ب�حلب  ف��سلة  الليلة 

ع��ل��ى الع���ت���م����د امل��وؤ���س�����س��ي والع��ت��م���د 
الأك������دمي�����ي م���ن امل��ن��ظ��م���ت ال��ع���مل��ي��ة، 
ب���أن  للمتخرجني  الخ���رية  وال��ر���س���ل��ة 
ي��ك��ون��وا ع��ن��د ح�����س��ن ال���ظ���ن. ف���ل��وط��ن 
ي�����راه�����ن ع���ل���ي���ه���م ل��ت��ح��ق��ي��ق ال�����روؤي�����ة 
والرتق�ء يف م�س�ف الدول ولن يكون 
وعزمهم  وع��م��ل��ه��م  بعلمهم  اإّل  ذل���ك، 

وبولئهم لهذا الوطن العظيم.
كم� قدم اخلريجون خال احلفل 
بعنوان »موطن اخلري«، عقب  اأوبريت 

ذلك قدم مدير اجل�معة درع� تذك�ري� 
بهذه املن��سبة لراعي احلفل.

ب�إعان  فع�لي�ته  احلفل  واختتم 
���س��م��و اأم������ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ت��خ��رج 
التذكارية  ال�صور  الدفعة 20 والتقاط 

لهم مع �سموه.

عبدالعزيز رديف
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أمير المنطقة يحتفي بسمو نائبه
اأق�م �س�حب ال�سمو امللكي الأمري في�سل 
ب��ن خ���ل��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اأم���ري منطقة 
ع�����س��ري م�����س���ء ال��ث���ل��ث م���ن رج����ب 1439 
تكرمي�ً  ع�س�ء  م�أدبة   ،)2018 م�ر�ص   20(
بن  تركي  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  ل�س�حب 
تعيينه  مبن��سبة  عبدالعزيز،  ب��ن  ط��ال 
�س�حب  بح�سور  امل��ن��ط��ق��ة،  لأم���ري  ن���ئ��ب��� 
ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن طال 
امللكي  ال�سمو  و���س���ح��ب  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 
الأمري من�سور بن طال بن عبدالعزيز 
و�س�حب ال�سمو الأمري حممد بن طال 
امللكي  ال�سمو  و���س���ح��ب  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 
الأمري م�سهور بن طال بن عبدالعزيز، 
الرئي�سية  الح��ت��ف���لت  ق���ع��ة  يف  وذل����ك 

ب�خل�لدية ب�أبه�.

ورح���ب الأم���ري في�سل ب��ن خ���ل��د يف 
امللكي  ال�سمو  ب�س�حب  احل��ف��ل  م�ستهل 
عبدالعزيز،  بن  بن ط��ال  تركي  الأم��ري 
التوفيق  ل�سموه  القدير  العلي  اهلل  داعي� 
وال�������س���داد مب���� ُك���ل���ف ب���ه م���ن م�����س��وؤول��ي��ة 
والوطن  الدين  خدمة  يف  ت�سب  عظيمة 
ي��ع��ي��ن��ه ع��ل��ى حت��ق��ي��ق م�  وامل����واط����ن، واأن 

ت�سبو اإليه القي�دة الر�سيدة.
وب�������دئ احل����ف����ل اخل���ط����ب���ي ب�����آي�����ت 
م��ن ال���ق���راآن ال���ك���رمي، ث��م األ��ق��ى �س�حب 
ال�سمو امللكي الأمري تركي بن طال بن 
ع�سري  منطقة  اأم���ري  ن���ئ��ب  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ك��ل��م��ة رف����ع خ��ال��ه��� ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر 
�سلم�ن  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خل�دم 
���س��ع��ود و���س��م��و ويل  اآل  ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 

الثقة  على  اهلل،  الأم��ني، حفظهم�  عهده 
الأم��ري  اأخيه  وم�س�ركة  بت�سريفه  امللكية 
املنطقة  ه��ذه  خدمة  يف  خ�لد  بن  في�سل 
، وتعيينه  ال��ع��زي��زة ع��ل��ى ق��ل��وب اجل��م��ي��ع 
ن�ئب�ً لأمري منطقة ع�سري. واأكد الأمري 
ك�فة اجلهود  ب��ذل  بن ط��ال على  تركي 
اأم���ري امل��ن��ط��ق��ة �سنداً  وال���وق���وف ب��ج���ن��ب 
التنمية  جم����لت  ك���ف��ة  لتعزيز  وم��ع��ي��ن���ً 
والتطوير ، والعمل على حتقيق تطلع�ت 
بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �س�حب 
ن�ئب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلم�ن 
رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الدف�ع رئي�ص 
والتنمية  القت�س�دية  ال�����س��وؤون  جمل�ص 
التي تهدف الى ا�ستكم�ل تطوير املنطقة 

كمثياته� من من�طق اململكة.

امل���������س�����ء ،  ����س���م���وه »يف ه������ذا  وق��������ل 
ون��ح��ن يف وط���ن اخل���ري وال��ن��م���ء يف ظل 
اأمنه  الوطن  لهذه  حققت  ر�سيدة  قي�دة 
�سفه،  ووح��دة  نهجه  واأثبتت  وا�ستقراره 
ف���ه���ذه اخل���ط���ط ال���ط���م���وح���ة وال�����روؤي�����ة 
طموح  مل�ستقبل  لنتطلع  تدفعن�  العميقة 
ل ح��دود ل��ه، كيف ل ونحن يف وط��ن هو 
قبلة الدني� كله� وهو الوطن الذي ق�مت 
وح���دت���ه ع��ل��ى اأ���س�����ص را���س��خ��ة م��رت��ك��زه��� 
ر���س��ول اهلل، وه��ي  ال اهلل حم��م��د  ال���ه  ل 
وح��دة الأر����ص والن�����س���ن ومعجزة �سعب 
ووف�ء ت�سري على هدي اأجدادن� املوؤ�س�سني 
بن  عبدالعزيز  امل��ل��ك  العظيم  وق���ئ��ده��م 

عبدالرحمن، رحمه اهلل«.
ع�سري  منطقة  »اإن  �سموه  واأ���س���ف 

ال���ت���ي ح��ب���ه��� اهلل م���ع ج���م����ل ال��ط��ب��ي��ع��ة 
الرج�ل هي كنز عظيم من كنوز  عزمية 

هذا الوطن ال�س�مخ«.
واأكد�سموه اأن ع�سري الإن�س�ن واملك�ن 
م��ع���دل��ة جن���ح وف���اح لكل م��ن عمل له� 
وف���ي���ه����، وم�����س��ت�����س��ه��دا مب��ق��ول��ة ���س���ح��ب 
الفي�سل  خ����ل���د  الأم�����ري  امل��ل��ك��ي  ال�����س��م��و 
م�ست�س�ر خ�دم احلرمني ال�سريفني اأمري 
عندم�  املنطقة  عن  املكرمة  مكة  منطقة 
العمل يف  ب���داأت  »م��ن��ذ  اأم���ريا عليه�  ك���ن 
ع�سري واأهله� حري�سون جدا على الرقي 
وج��دت  حيث  به�  والرت���ق����ء  مبنطقتهم 
م��ن��ه��م ال��ن�����س��ي��ح��ة وال��ت�����س��ح��ي��ة والإخ������ء 
الت�أكيد  ذات  وه��و  التع�مل«  يف  وال�سدق 
من الأمري في�سل بن خ�لد اأمري منطقة 

اأك��ون  ب����أن  �سع�دتي  ت���زداد  ومنه�  ع�سري، 
اأحظى  واأن  املنطقة  موظف� ع�م� يف هذه 

ب�سرف خدمة الوطن.
ودع� �سمو الأم��ري تركي بن طال 
رحلوا  اللذين  الأوفي�ء  الرج�ل  لكوكبة 
الى جن�ت اخللد، ب�أذن اهلل، وهم يوؤدون 
الواجب يف خدمة املنطقة واأهله�، �س�ئا 
بن  م��ن�����س��ور  الأم����ري  ل�سمو  ت��ع���ل��ى  اهلل 
مقرن ومن معه من امل�سوؤولني الرحمة 
وامل��غ��ف��رة. واأع�����رب ن���ئ��ب اأم����ري منطقة 
�سكره  ب���ل��غ  ع��ن  كلمته  خ��ت���م  يف  ع�سري 
وامتن�نه ل�سمو الأمري في�سل بن خ�لد 
ال�سي�فة  وك��رم  ال�ستقب�ل  ح��ف���وة  على 
اأن يكون  ، �س�ئا اهلل عز وجل  وامل�س�عر 
خري عون ل�سمو اأمري املنطقة يف خدمة 

الدين ثم امللك والوطن.
عبدالعزيز  ال�سيخ  األقى  ذل��ك،  اإث��ر 
اأه�يل  ني�بة عن  بن �سعيد م�سيط كلمة 
امل��ن��ط��ق��ة رح���ب خ��ال��ه��� ب�����س��م��و الأم���ري 
رافع�  عبدالعزيز،  ب��ن  ط��ال  ب��ن  تركي 
اأ���س��م��ى اآي������ت ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر خل����دم 
عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني  احل��رم��ني 
حر�سهم�  على  اهلل،  حفظهم�  الأم����ني، 
ع�سري  ملنطقة  امل�ستمر  ودعمهم�  الدائم 
وحت��وي��ل  احتي�ج�تهم  وتلم�ص  واأه��ل��ه��� 
واق��ع ملمو�ص يف  اإل��ى  اأح��ام مواطنيه� 
ظل م� حتظى به من مقوم�ت اقت�س�دية 
تقدمه  مب���  منوه�  متنوعة،  و�سي�حية 
ال��ق��ي���دة ال��ر���س��ي��دة م��ن خ��دم���ت جليلة 
اآل��ي���ت عمل وبرامج  الوطن عرب  لأب��ن���ء 
ط��م��وح��ه وت���وج���ه����ت ت�����س��ه��م يف ت��ع��زي��ز 
التنمية وال�ستثم�ر يف الوطن  منظومة 
اأن ي��دمي  وامل���واط���ن، ���س���ئ��ا اهلل ت��ع���ل��ى 
على اململكة نعمة الأمن وال�ستقرار واأن 
على  املرابطني  البوا�سل  اجلنود  ين�سر 

احلد اجلنوبي.
ب����ع����د ذل�������ك األ����ق����ي����ت ق�����س��ي��دت��ني 
���س��ع��ري��ت��ني ب���ه���ذه امل��ن������س��ب��ة، ث���م ت��ن���ول 
�سمو  م�ئدة  على  الع�س�ء  طع�م  اجلميع 

اأمري منطقة ع�سري.
ح�سر احلفل مع�يل مدير ج�معة 
امل���ل���ك خ����ل���د ال���دك���ت���ور ف����ل���ح ب���ن رج����ء 
اهلل ال�����س��ل��م��ي، وم���ع����يل م���دي���ر ج���م��ع��ة 
نق�دي،  ح�مد  بن  اأحمد  الدكتور  بي�سة 
والف�سيلة  امل��ع���يل  اأ���س��ح���ب  م��ن  وع���دد 
الإدارات  ومديرو  املح�فظ�ت  وحم�فظو 
احل��ك��وم��ي��ة م���ن م��دن��ي��ني وع�����س��ك��ري��ني 
وم�س�يخ القب�ئل والنواب وجموع غفرية 

من اأه�يل املنطقة.



أخبار الوطن

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل وكفى، و�ساة و�سام� على عب�ده الذين ا�سطفى

�س�حب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خ�لد بن عبدالعزيز
اأمري منطقة ع�سري،

اأيه� الآب�ء املربون، واأيته� الأمه�ت الف��سات
ي� فر�س�ن امل�س�ء، وكوكبة اللق�ء من اأبن�ئن� اخلريجني،

ال�سام عليكم جميع� ورحمة اهلل وبرك�ته، واأها بكم جميع� ونحن يف ج�معة 
امللك خ�لد ن�سجل هذه الليلة ف��سلة ب�حلب بفي�سله� الأبي، فهنيئ� لأبن�ئي 
يهدونه�  التي  الفرحة  لهم  وهنيئ�  جليل،  ووط��ن  نبيل،  ب�أمري  اخلريجني 

لوالديهم واأ�سرهم يف هذا امل�س�ء الب��سم بتخرجهم، واملت�ألق بتميزهم.
يف  واأنتم  و�سع�دة  فرح�  الليلة  يط�ولكم  من  اخلريجون:  الأبن�ء  اأيه� 
اأق���رب تب�رك  اأجلكم، وبني  وطن عظيم يب�هي بكم، وحتت قي�دة تعمل من 
وعلى  اأم��ن��ه،  ال��وط��ن  على  واأدام  وف�سله،  نعمه  على  هلل  ف�حلمد  جن�حكم، 

�سلم�ن عزمه، وعلى حممد فهمه ووعيه.
مق�م  هن�  واملق�م  الإي��ج���ز،  الباغة  العرب:  تقول  ال�سمو:  �س�حب  ي� 
ب�لتذكرة،  التهنئة  اأت��ب��ع  اأن  جميع�،  يل  ف��سمحوا  وفرحتهم  اخل��ري��ج��ني 

واملب�ركة ب�ملذاكرة.
�سيء،  كل  له  فكونوا  �سيء  كل  الوطن  اأعط�كم  الأع���زاء:  الأب��ن���ء  اأيه� 
وقفوا �سف� واحدا مع م�ستقبلكم فهو م�ستقبل هذا الوطن، واعلموا اأن قوى 
احلقد تت�آمر، وخمطط�ت الأعداء تتك�ثر، فكونوا �سف� واحدا �سد كل ح�قد 
وج�حد، فلديكم وطن لي�ص ك�لأوط�ن، ومعكم وبكم قي�دة له� حكمة ال�سيوخ، 

وحم��ص ال�سب�ب، زاده� اهلل من ف�سله، واأف��ص عليه� توفيقه ون�سره.
يوا�سل  ال���ذي  خ���ل��د  ب��ن  ل��اأم��ري في�سل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�سكر  وخ��ت���م���: 
الرع�ية والدعم، وللح�سور واحل��سرات، ولكل خريج اجتهد فو�سل، واأمل 

فبذل، ووعد ف�أجنز، واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�س�حل�ت الطيب�ت.
وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته.

كلمة معالي مدير الجامعة 
في حفل تخريج الدفعة 20 

من طالب وطالبات الجامعة

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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راأ�������ص ���س���ح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري 
اأم��ري  عبدالعزيز  ب��ن  خ���ل��د  ب��ن  في�سل 
املنطقة  جمل�ص  رئي�ص  ع�سري  منطقة 
اليوم، اجتم�ع جمل�ص املنطقة يف دورته 
الع�دية الأولى للع�م امل�يل 1440/1439، 
الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �س�حب  بح�سور 
ن�ئب  عبدالعزيز  ب��ن  ط��ال  ب��ن  ت��رك��ي 
اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، وذل�����ك ب��ق���ع��ة 

الجتم�ع�ت ب�لإم�رة.
رح����ب  الج�����ت�����م������ع  م�������س���ت���ه���ل  ويف 
ن�ئبه  ب�سمو  ع�سري  منطقة  اأم���ري  �سمو 
الإدارات  ع���ل���ى  م������وؤك������داً  واحل���������س����ور، 
احلكومية اأهمية تفعيل دوره� من خال 
على  ي�س�عد  مب���  بينه�  ال��دائ��م  التن�سيق 
�سواء،  ح��د  على  واملقيم  امل��واط��ن  خدمة 
مثمرا  الج��ت��م���ع  ه��ذا  يكون  اأن  متطلع� 
مب� يتخذه من تو�سي�ت ل�س�لح املنطقة.

اعتم�ده  م���مت  على  املجل�ص  واط��ل��ع 
ل��ب��ع�����ص اجل����ه�����ت اخل���دم���ي���ة ب���مل��ن��ط��ق��ة 
احل�يل  الع�م  مليزانية  املجل�ص  يف  املمثلة 

م��ق��دم��ت��ه���  يف  وت������أت�����ي   ،1440/1439
خ�لد  امللك  بج�معة  الق�ئمة  امل�سروع�ت 
وج�معة بي�سة، ب�لإ�س�فة اإلى م�سروع�ت 
اأم������ن�����ة م��ن��ط��ق��ة ع�������س���ري ال����ت����ي ���س��م��ل��ت 
���س��ي���ن��ة وت�����س��غ��ي��ل امل��ح��ط���ت الن��ت��ق���ئ��ي��ة 
ل��ل��ن��ظ���ف��ة و����س���ي����ن���ة وت�����س��غ��ي��ل م�����س��ت��ل 
بع�سري،  اجليودي�سية  واملحط�ت  الأم�نة 
اإل����ى ج���ن��ب ���س��ي���ن��ة وت�����س��غ��ي��ل ال��ن��واف��ري 
وال�����س��ت��ات، و���س��ف��ل��ت��ة ور���س��ف ع���دد من 
املنطقة،  ب��ع��دد م��ن حم���ف��ظ���ت  امل���واق���ع 

وتطوير املن�طق ال�سي�حية وال�س�حلية.
التك�ليف  ع��ل��ى  املجل�ص  اط��ل��ع  ك��م��� 
اجل���دي���دة امل�����س���ف��ة مل��ي��زان��ي��ة ف���رع وزارة 
ال��ن��ق��ل وامل��ت��م��ث��ل��ة يف ا���س��ت��ك��م���ل ال��ع��دي��د 
م���ن ازدواج����ي����ة ب��ع�����ص ال���ط���رق ال��ه���م��ة 
امليزانية  من�ق�سة  ج�نب  اإل��ى  ب�ملنطقة، 
للع�م  بع�سري  ال�سحية  لل�سوؤون  املعتمدة 
مقدمته�  يف  وي���أت��ي   1440-1439 امل����يل 
م��دي��ن��ة امل���ل���ك ف��ي�����س��ل ال��ط��ب��ي��ة خل��دم��ة 
واإن�س�ء وجتهيز مركز  املن�طق اجلنوبية 

وت�سميم  ودرا���س��ة  املنطقة  �سقي�  لعقود 
فيم�  اأم���  امل��ي���ه،  م�سروع�ت  م��ن  العديد 
ع�سري(   )قط�ع  اجلنوبية  كهرب�ء  يخ�ص 
فتم اإن�س�ء حمطة حتويل اجلهد الف�ئق 
العديد  واإن�����س���ء  م�سيط  خمي�ص  اإ���س��ك���ن 
ب�ل�سبكة  وربطه�  التحويل  حمط�ت  من 
وت��و���س��ي��ع ب��ع�����ص امل��ح��ط���ت ب���مل��ح���ف��ظ���ت 
للتجمع�ت  الكهرب�ئية  اخلدمة  واإي�س�ل 

ال�سك�نية خ�رج النط�ق العمراين.
واط���ل���ع امل��ج��ل�����ص ع��ل��ى م�����س��روع���ت 
لإن�س�ء  الإ�سامية  ال�����س��وؤون  وزارة  ف��رع 
مبنطقة  امل�س�جد  م��ن  ال��ع��دي��د  وت��رم��ي��م 
ع�سري، وفيم� يخ�ص فرع وزارة الإ�سك�ن 
ب�ملنطقة فيتم العمل على البنية التحتية 

لإ�سك�ن اأبه� وحم�فظة خمي�ص م�سيط .
ووج���ه الأم���ري في�سل ب��ن خ���ل��د يف 
نه�ية الجتم�ع اجله�ت اخلدمية املمثلة 
ب���ل��ع��م��ل ع��ل��ى تنفيذ  امل��ج��ل�����ص ك����ف���ة،  يف 
هذه التو�سي�ت كل فيم� يخ�سه، مقدم� 

�سكره للجميع.

ال�سكري مب�ست�سفى امللك عبداهلل ببي�سة، 
�سرير،   200 ب�سعة  اأمل��ع  رج���ل  وم�ست�سفى 
واإن�س�ء وجتهيز املخترب الإقليمي، وبنك 
ال����دم وم���رك���ز ال�����س��م��وم ب��ع�����س��ري واإن�����س���ء 
اأولية  �سحية  رع�ية  مركز   210 وجتهيز 

مبنطقة ع�سري.
ك���م���� ن����ق�������ص امل���ج���ل�������ص خم�����س�����ص 
ع�سري  مبنطقة  للتعليم  الع�مة  الإدارة 
يف  املتمثلة   1440-1439 امل���ل��ي��ة  لل�سنة 
�سي�نة ونظ�فة املب�ين الدرا�سية وت�أمني 
العديد  وا�ستام  التعليمية  امل�ستلزم�ت 
من املدار�ص التي مت النته�ء من بن�ئه� 
يف ال���ع���دي���د م����ن حم����ف���ظ����ت وم���راك���ز 

املنطقة.
املعتمدة  امل�سروع�ت  على  اطلع  كم� 
للمي�ه  ال��ع���م��ة  ل��ل��م��دي��ري��ة   1439 ل��ع���م 
بع�سري، حيث يتم تنفيذ �سبك�ت ال�سرف 
وربطه�  امل��ح���ف��ظ���ت  م��ن  ل��ع��دد  ال�سحي 
ب��اخل��ط��وط ال��رئ��ي�����ص��ي��ة وحم���ط���ات �صخ 
ال�سرف بع�سري واعتم�د العقود ال�سنوية 

بحضـور نائبه تركـي بن طالل..
أمير عسير يرأس اجتماع مجلس المنطقة 

ويؤكد على خدمة المواطن والمقيم

مدير الجامعة: األمير تركي
بن طالل سـاعد قوي ألخيه

أمير منطقة عسير
 

اأعرب مع�يل مدير اجل�معة، الأ�ست�ذ الدكتور ف�لح بن رج�ء اهلل ال�سلمي، عن ترحيبه 
بن  ط��ال  بن  تركي  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �س�حب  مبقدم  اجل�معة  من�سوبي  وك�فة 
ثقة  ح�ما  ع�سري  منطقة  اإل��ى  ي�سل  ال��ذي  ع�سري،  منطقة  اأم��ري  ن�ئب  عبدالعزيز 
غ�لية من مق�م خ�دم احلرمني ال�سريفني امللك �سلم�ن بن عبدالعزيز. وق�ل ال�سلمي: 
البن�ء  املتميزين ملوا�سلة  القي�دة لأبن�ئه�  لقد تعودت بادن� بحمد اهلل على اختي�ر 
يف هذه الدولة املب�ركة، معرب� عن تهنئته ومن�سوبي اجل�معة ل�س�حب ال�سمو امللكي 
الأمري في�سل بن خ�لد بن عبدالعزيز اأمري منطقة ع�سري على هذا الختي�ر؛ موؤكدا 
اأن اجل�معة ومن�سوبيه� يتلقون ب��ستمرار الرع�ية والتوجيه والدعم من �سمو اأمري 
منطقة ع�سري، وهو م� �سي�ستمر بحول اهلل مع وجود ال�س�عد القوي لأمري منطقة 

ع�سري بروحه ال�س�بة الفتية، ومنجزاته ال�س�بقة يف كل م� اأ�سند اإليه.



أسعد أبو قاعود

ا�ستقبل �س�حب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خ�لد بن عبدالعزيز اأمري منطقة 
ع�سري الرئي�ص الفخري لأوق�ف ج�معة امللك خ�لد يف مكتبه ب�لإم�رة )4 جم�دى 
ف�لح  الدكتور  اجل�معة  2018( مع�يل مدير  20 فرباير  امل��واف��ق   1439 الآخ����رة    
بن رج�ء اهلل ال�سلمي والأم��ني الع�م لأوق���ف اجل�معة الدكتور عمر بن �سعيد اآل 

م�سيط .
ال�سلمي،  ع�سري  ب�لدكتور  منطقة  اأم��ري  �سمو  رح��ب  ال�ستقب�ل  ب��داي��ة  ويف 
منّوه� مب� يحظى به التعليم من اهتم�م ودعم من حكومتن� الر�سيدة، اأيده� اهلل، 
م�سيدا مب� تقدمه ج�معة امللك خ�لد من جهود حثيثة تعود ب�لنفع والف�ئدة على 

الوطن واملواطن.
واطلع �سمو الأمري في�سل بن خ�لد ،على تقرير مف�سل عن الأهداف الع�مة 
التي ت�ستمل على  امل�ستقبلية  امللك خ�لد وروؤيته�  الع�مة لأوق�ف ج�معة  لاأم�نة 
املجتمعية،  وال�سراكة  الجتم�عية،  وامل�سوؤولية  الداخلي،  والنمو  امل���وارد،  تنمية 
اإلى الأهداف الإ�سرتاتيجية لاأم�نة التي تت�سمن على  واقت�س�د املعرفة، اإ�س�فة 
امل�ستدام،  النوعي  ال�ستثم�ر  وتنمية  الداعمني،  من  متنوعة  �سرائح  ا�ستقط�ب 
مع  الف�علة  ال�سراكة  تطوير  كذلك  للوقف،  وامل����يل  الإداري  الأداء  يف  والتميز 
لتحقيق  النوعية  العلمية  البحوث  اب��ت��ك���رات  ودع��م  املختلفة،  املجتمع  قط�ع�ت 

اقت�س�د املعرفة.
وب�رك �سموه اجلهود املبذولة لت�أ�سي�ص اأوق�ف ج�معة امللك خ�لد ،موؤكدا على 
اأهمية دعم الوقف العلمي ون�سر ثق�فته يف املجتمع؛ واعتمد �سموه اأ�سم�ء اأع�س�ء 
جمل�ص النظ�رة واأ�سم�ء اأع�س�ء جلنة ال�ستثم�ر واخلطة ال�سرتاتيجبة؛ كم� وافق 
الأرب��ع���ء 2  ي��وم  ال��ذي �سريع�ه �سموه  املوعد املقرتح حلفل تد�سني الوق���ف  على 

�سعب�ن 1439.
     ويف نه�ية ال�ستقب�ل قدم مع�يل مدير ج�معة امللك خ�لد، �سكره وتقديره ل�سمو 

اأمري منطقة ع�سري على دعمه الدائم ومت�بعته امل�ستمرة جل�معة امللك خ�لد.

مدير الجامعة وأمين عام أوقاف جامعة الملك خالد يطلعان
أمير المنطقة على الخطة االستراتيجية لألوقاف ورؤيتها المستقبلية

أخبار الجامعة

اأك������د م���ع����يل م���دي���ر اجل����م���ع���ة الأ����س���ت����ذ 
الدكتور ف�لح بن رج�ء اهلل ال�سلمي اأن من 
املوؤمل اأن يحدث م�سروع اأوق�ف اجل�معة 
اإي���ج����ب���ي���� يف مت����وي����ل اجل����م���ع���ة  حت������ول 
موافقة  مثمن�  امل�ستقبلية،  وم�س�ريعه� 
بن  في�سل  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �س�حب 
خ�لد بن عبدالعزيز اأمري منطقة ع�سري 
ع��ل��ى ق��ب��ول ال��رئ������س��ة ال��ف��خ��ري��ة ملجل�ص 
والتي   ، اجل�معة  اأوق���ف  مل�سروع  النظ�رة 
ت�سكل دعم� كبريا �سيكون اأثره ف�عا على 

الوقف بحول اهلل . 
 م�����ن ج���ه���ت���ه، اأو�������س������ح اأم��������ني ع����م 
اأوق����������ف اجل����م���ع���ة ال����دك����ت����ور ع���م���ر ب��ن 
ال��ن��ظ���رة  اأن جم��ل�����ص  م�����س��ي��ط  اآل  ���س��ع��ي��د 
ح��ف��ل  ق���ب���ل  الأول  اج���ت���م����ع���ه  ���س��ي��ع��ق��د 
مت�نية  ط�ولته  على  و�سيكون  التد�سني، 
مقدمته�  يف  ي����أت���ي  م��ه��م��ة،  م��و���س��وع���ت 
م��ن���ق�����س��ة ال���ن���ظ����م الأ����س��������س���ي ل���اأوق����ف 
وال���ائ���ح���ة الإداري���������ة وامل����ل���ي���ة ال������واردة 
ل��اأم���ن��ة،  والتنظيمي  الإداري  والهيكل 
اإ�س�فة  لاأم�نة،  ال�سرتاتيجية  واخلطة 

مثمنا دعم أمير عسير 
السلمي: »األوقاف« ستحدث تحوال كبيرا

في تمويل الجامعة ومشاريعها المستقبلية
اإل����ى اع��ت��م���د اأ���س��م���ء و���س��اح��ي���ت جلنة 
امل���ق���رتح���ة، واع���ت���م����د مكتب  ال���س��ت��ث��م���ر 
املقرتحة،  للح�س�ب�ت  اخل���رج��ي  امل��راج��ع 
وم���ن���ح رئ��ي�����ص امل��ج��ل�����ص والأم�������ني ال��ع���م 

ال�ساحي�ت الازمة لاأعم�ل.
واأ�س�ف اأن املجل�ص ي�سم يف ع�سويته 
وعدد  الأعم�ل  ورج���ل  امل�س�يخ  من  نخبة 
، وه��م : ف�سيلة  اأك���دمي��ي��ي اجل�معة  م��ن 
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن م��ب���رك الأح��م��ري 
من  وك��ا  ب���أب��ه���،  ال��ع���م��ة  املحكمة  رئي�ص 
الأ����س����ت���ذة ال��ف�����س��اء ح�����س��ن ب���ن معجب 
اآل جلب�ن  ب���ن حم��م��د  و���س��ع��د  احل���وي���زي 
ال��دو���س��ري  وال��دك��ت��ور �سعيد ب��ن دح��م���ن 
وعبدالعزيز  زق��ر  ب��ن  حممد  ب��ن  و�سعيد 
ه���دي  وال��دك��ت��ور  القحط�ين  عبداله�دي 
ال���ي����م���ي وه����ي����ف ب����ن حم���م���د ب����ن ع��ب��ود 
اأع�س�ء  من  ع��دد  ج�نب  اإل��ى  القحط�ين، 
الأ�ست�ذ  وهم:  ب�جل�معة،  التدري�ص  هيئة 
الدكتور �سعد حممد بن دعجم والدكتور 
والدكتور  اأبوملحة  �سعد  بن  عبدالعزيز 

عبداللطيف بن اإبراهيم احلديثي.
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الدخول ضمن أفضل 10 مؤسسات على مستوى المملكة
أوقاف الجامعة.. تأسيس صلب وطموحات شاهقة

محمد شامي
 

ي��ط��م��ح م�����س��روع اأوق������ف اجل���م��ع��ة اأن 
ي�����س��ب��ح ���س��م��ن اأف�����س��ل 10 م��وؤ���س�����س���ت 
وق��ف��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة بحلول 
تطوير  ع�تقه  على  ح�ما   ،2030 ع���م 
اأوق�����������ف ت��ع��ل��ي��م��ي��ة داع�����م�����ة ل��ل��ب��ح��ث 
والتنمية  امل��ع��رف��ة  واق��ت�����س���د  ال��ع��ل��م��ي، 

امل�ستدامة بتعزيز التن�ف�سية وال�سراكة 
و�سيطلق  الج��ت��م���ع��ي��ة.  وامل�����س��وؤول��ي��ة 
امل�سروع يف حفل تقرر اأن يرع�ه �س�حب 
خ�لد  بن  في�سل  الأم��ري  امللكي  ال�سمو 
ع�سري،  منطقة  اأم���ري  عبدالعزيز  ب��ن 
الرئي�ص الفخري لأوق�ف اجل�معة يوم 

الأربع�ء 2 �سعب�ن املوافق 18 اأبريل.
وق����ل اأم���ني ع���م اأوق����ف اجل�معة 

م�سيط:  اآل  �سعيد  ب��ن  ع��م��ر  ال��دك��ت��ور 
م�������س����رات   5 ي��ت�����س��م��ن  امل���������س����روع  اإن 

ا�سرتاتيجية، ت�سمل:
ال��ب�����س��ري��ة: عرب  امل����وارد  تنمية   •
ا���س��ت��ق��ط���ب ���س��رائ��ح م��ت��ن��وع��ة من 

الداعمني - ال�ستثم�ر.
�����س����واء  ال������داخ������ل������ي:  ال����ن����م����و   •
اأو  ال��ه��ي��ك��ل  اأو  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

النظم والعملي�ت اأو الإجراءات اأو 
التو�سيف الوظيفي اأو النم�ذج اأو 
التحكم يف الوث�ئق وال�سجات اأو 

احلوكمة اأو جوائز التميز.
بدعم  الجتم�عية:  امل�سوؤولية   •
وال�سحية  التعليمية  اخل��دم���ت 
املوهوبني  ودع��م  املنطقة  وتنمية 

واملبتكرين وطاب املنح.

فيه�  مب�  املجتمعية:  ال�سراكة   •
ال��ق��ط���ع��ني احل��ك��وم��ي واخل������ص 

واجلمعي�ت واملوؤ�س�س�ت اخلريية.
بني  ويتعدد  امل��ع��رف��ة:  اقت�س�د   •
والبتك�ر  النوعي  العلمي  البحث 

وبراءة الخرتاع وري�دة الأعم�ل.
�ستة  »ه��ن���ك  ب��ن م�سيط  واأ���س���ف 
اأه��������داف ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة: ا���س��ت��ق��ط���ب 
تنمية  الداعمني،  من  متنوعة  �سرائح 
يف  التميز  امل�ستدام،  النوعي  ال�ستثم�ر 
تطوير  للوقف،  وامل���يل  الإداري  الأداء 
خمتلفة،  قط�ع�ت  مع  ف�علة  �سراك�ت 
ري������دة ال���وق���ف يف حت��ق��ي��ق امل�����س��وؤول��ي��ة 
اب��ت��ك���رات البحوث  الج��ت��م���ع��ي��ة، دع��م 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ن��وع��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق اق��ت�����س���د 

املعرفة«. 
وت����ب���ع »ك����ل ه����دف ا���س��رتات��ي��ج��ي 
ي���ح���وي م����ب�����درات. ف���ب��ت��ك���ر وت��ط��وي��ر 
و���س���ئ��ل وط�����رق جل����ذب ال���دع���م امل����يل 
وغ��ري امل����يل واإع����داد ك���وادر احرتافية 
يف جم�����ل ج����ذب ال���داع���م���ني وت��ط��وي��ر 
ع��اق���ت ع���م��ة ف���ع��ل��ة م��ع ال��داع��م��ني 
الأمثل  وال�ستثم�ر  الأول،  ال��ه��دف  يف 
ملوارد واأ�سول اجل�معة املت�حة وتطوير 
الهدف  ا�ستثم�رية متميزة يف  م�س�ريع 
والعملي�ت  ال��ن��ظ��م  وح��وك��م��ة  ال���ث����ين، 
الإداري�����������ة ل���ل���وق���ف وت���ط���وي���ر امل������وارد 
ال��ب�����س��ري��ة ل��ل��وق��ف وت��ط��وي��ر الأن��ظ��م��ة 
وال���ل���وائ���ح امل���ل��ي��ة ل��ل��وق��ف يف ال��ه��دف 
توا�سل  قنوات  وتطوير  وفتح  الث�لث، 

احلكومي  القط�ع  يف  وم�ستمرة  ف�علة 
ا�سرتاتيجية  ���س��راك��ة  وت��ط��وي��ر  وف��ت��ح 
م���ع ال��ق��ط���ع اخل��������ص، ف��ت��ح وت��ط��وي��ر 
���س��راك��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع امل��وؤ���س�����س���ت 
ال��وق��ف��ي��ة واجل��م��ع��ي���ت اخل���ريي���ة، دع��م 
امل����وه����وب����ني وامل���ب���ت���ك���ري���ن وال���ب���ح���وث 
العلمية النوعية واخلدم�ت التعليمية 
وال�����س��ح��ي��ة والج���ت���م����ع���ي���ة والأ�����س����رة 
)الأ����س���رة، ال��ط���ل��ب، امل��ع��ل��م، الأط��ف���ل، 
كب�ر ال�سن. ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة( 
ودعم وتطوير ممكن�ت منطقة ع�سري 
ال��ه��دف اخل���م�����ص، ودع���م وت�سجيل  يف 
ب����راءات الخ����رتاع وامل�����س���ري��ع النوعية 

ال�سغرية.
اأوق�������ف  اأن  م�����س��ي��ط  اآل  واأب����������ن 
اجل�معة، ت�سم 8 جم�لت لا�ستثم�ر، 
ه��ي: اقت�س�د م��ع��ريف، الب��ت��ك���ر، ري���دة 
ال�سي�حة،  التعليم،  ال�سحة،  الأع��م���ل، 
ال���رف���ي���ه، ال�����زراع�����ة، م����وؤك����دا ن��ق��اط 
اجلغرايف  املوقع  يف  ترتكز  التي  القوة 
)ال�����س��ي���ح��ة، ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ئ��ي(، البحث 
ال��ع��ل��م��ي )ب���ي���وت اخل�����ربة، ال���درا����س����ت 
وال����س���ت�������س����ري���ة(، اأم�������اك اجل���م��ع��ة 
)م�������س����ح����ت وا����س���ع���ة مم����ي����زة، م���واق���ع 
مم���ي���زة(، ال��ت��ق��ن��ي��ة )اأم�����ن م��ع��ل��وم���ت، 
خربات التقنية، مركز بي�ن�ت متقدم(، 
ال�سحة  تخ�س�سية(،  )كلي�ت  التعليم 
تخ�س�سية(،  ع��ي���دات  طبية،  )م��دي��ن��ة 
ال��ط���ق��ة ال��ب�����س��ري��ة )خ�����ربات اإداري������ة، 

�سب�ب مميز، كف�ءات اأك�دميية(.
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محمد شامي

�سجل م�سروع اأوق�ف اجل�معة منذ بداية العمل 
على ت�أ�سي�سه اأكر من 9 اإجن�زات دعمت امل�سروع 
اأن يحقق قفزة نوعية يف م�سرية  ال��ذي ينتظر 
الوطني  التحول  برن�مج  يواكب  مب�  اجل�معة، 
ب��ت��ف���ع��ل اجل��ه���ت  اآم�����ل  وروؤي�����ة 2030م، و���س��ط 
غري  والقط�ع  والأوق����ف  وامل�ستثمرين  امل�نحة 
ال�ستثم�ري  ال�سندوق  يف  ب�ل�ستثم�ر  الربحي 
اإح��ي���ًء ل�سنة الأوق����ف وتطبيقه� يف  ل��اأوق���ف، 

خدمة العلم واملجتمع.
واأو����س���ح اأم����ني ع����م اأوق������ف اجل���م��ع��ة 
اأن  اآل م�����س��ي��ط  ���س��ع��ي��د  ب���ن  ال���دك���ت���ور ع��م��ر 
ت���ل���ك امل���ن���ج���زات ج�������ءت ب�����س��ك��ل ت��دري��ج��ي 
م���درو����ص وع���رب ف��ري��ق ع��م��ل م��ت��ك���م��ل من 
داخ���ل وخ�����رج اجل���م��ع��ة، مب��� ي�سمن �سري 
بداية  �سليم،  ب�سكل  الت�أ�سي�سية  اخل��ط��وات 
مدير  م��ع���يل  برئ��سة  علي�  جلنة  بت�سكيل 
اجل���م��ع��ة ل��ت���أ���س��ي�����ص اأوق������ف اجل���م��ع��ة، ثم 
من  ب����لأوق����ف  املهتمني  وا�ست�س�فة  دع���وة 
الأعم�ل  ورج�ل  والف�سيلة  املع�يل  اأ�سح�ب 
ب�حل�سول  م���رورا  عمل،  ور���س��ة  يف  ب�ململكة 
اأر����ص م��ن ف�عل خري  ت��ربع��ني، الأول  على 
�سركة  م��ن  خ��سة  طبية  ع��ي���دات  وال��ث���ين 
ت�س�يف، وكذلك اإن�س�ء اأم�نة ع�مة لاأوق�ف 
امللك  جل�معة  العلمي  ب�لوقف  وال�ستع�نة 
ع��ب��دال��ع��زي��ز؛ ل��ت��ق��دمي درا�����س����ة ل��ت���أ���س��ي�����ص 
مل���دة ع����م وت�سكيل جل��ن��ة احل��ف��ل،  الأوق������ف 

والنته�ء ب�إ�سدار ال�سك الوقفي.

التبرع بأرض وإنشاء عيادات طبية أولى المساهمات..
أكـثر من تسعة إنجازات تدعم تأسيس

مشـروع أوقاف الجامعة
ك���ن  امل�����س��روع  اأن  م�سيط  اآل  اأك����د  ك��م��� 
اأن��ه��ى اخل��ط��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة و�سي�غة  ق��د 
الأن���ظ���م���ة وحت���دي���د ع����دد امل�������س���روع����ت، اإل���ى 
ج����ن���ب ت�����س��ك��ي��ل جم��ل�����ص ال���ن���ظ����رة وال��ل��ج��ن��ة 

ال�ستثم�رية.
امللك  ج�معة  اأوق����ف  م�سروع  اأن  يذكر 

خ���ل��د ي��ط��م��ح اأن ي�����س��ب��ح ���س��م��ن اأف�����س��ل 10 
موؤ�س�س�ت وقفية على م�ستوى اململكة بحلول 
اأوق����ف  تطوير  ع�تقه  على  ح���م��ا  2030م، 
واق��ت�����س���د  ال��ع��ل��م��ي  للبحث  داع��م��ة  تعليمية 
املعرفة والتنمية امل�ستدامة بتعزيز التن�ف�سية 

وال�سراكة وامل�سوؤولية الجتم�عية.

و���س��ي��ط��ل��ق امل�����س��روع يف ح��ف��ل ت��ق��رر اأن 
في�سل  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �س�حب  يرع�ه 
بن خ�لد بن عبدالعزيز اأمري منطقة ع�سري 
ال��رئ��ي�����ص ال��ف��خ��ري لأوق�������ف اجل���م��ع��ة ي��وم 

الأربع�ء 2 �سعب�ن املوافق 18 اأبريل.
جم��������لت   8 امل�������������س������روع  وي����ت���������س����م����ن 

البتك�ر،  املعريف،  القت�س�د  هي:  لا�ستثم�ر، 
ال�سي�حة،  التعليم،  ال�سحة،  الأع��م���ل،  ري���دة 
التي  القوة  نقاط  موؤكدا  ال��زراع��ة،  الرفيه، 
ترتكز يف املوقع اجلغرايف )ال�سي�حي، التنوع 
ال��ب��ي��ئ��ي(، ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي )ب��ي��وت اخل���ربة، 
اجل�معة  اأم���اك  وال�ست�س�رية(،  ال��درا���س���ت 

)م�����س���ح���ت وا���س��ع��ة مم��ي��زة، م��واق��ع مم��ي��زة(، 
التقنية،  خ���ربات  امل��ع��ل��وم���ت،  )اأم���ن  التقنية 
م���رك���ز ب���ي����ن����ت م���ت���ق���دم(، ال��ت��ع��ل��ي��م )ك��ل��ي���ت 
عي�دات  طبية،  )مدينة  ال�سحة  تخ�س�سية(، 
ت��خ�����س�����س��ي��ة(، ال��ط���ق��ة ال��ب�����س��ري��ة )خ����ربات 

اإدارية، �سب�ب مميز، كف�ءات اأك�دميية.(
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مدير الجامعة يرعى افتتاح المؤتمر الدولي
للرياضيات وتطبيقاتها

عبدالعزيز رديف
 

رع���ى م��ع���يل م��دي��ر اجل���م��ع��ة الأ���س��ت���ذ 
ال�سلمي،  اهلل  رج���ء  ب��ن  ف�لح  الدكتور 
ح��ف��ل اف��ت��ت���ح »امل���وؤمت���ر ال����دويل الأول 
ل��ل��ري������س��ي���ت وت��ط��ب��ي��ق���ت��ه���«، ال����ذي 
العلوم  بكلية  الري��سي�ت  ق�سم  ينظمه 
م��ت��ح��دث���   12 ب��ح�����س��ور  اجل����م���ع���ة،  يف 
م���ن داخ����ل امل��م��ل��ك��ة وخ����رج���ه����، وذل���ك 
امل��رك��زي��ة مبقر اجل�معة  امل��درج���ت  يف 

الرئي�سي ب�أبه�. 
وي���ق����م امل���وؤمت���ر ���س��ع��ي��� م���ن ق�سم 
للم�س�همة  ب���جل���م��ع��ة،  ال��ري������س��ي���ت 
اإب���داع���ي يجمع  ف�����س���ء علمي  خ��ل��ق  يف 
جم���م���وع���ة م����ن ال���ب����ح���ث���ني ال��ع���مل��ي��ني 
وامل��ح��ل��ي��ني امل��ت��م��ي��زي��ن م���ن اأج����ل خلق 

روؤية  اإط�ر  �سراك�ت بحثية وعلمية، يف 
2030 للمملكة العربية ال�سعودية. 

م��دي��ر اجل���م��ع��ة يف كلمته   وق�����ل 
نف�سي  عن  اأ�س�لة  جميع�  بكم  »مرحب� 
وني�بة عن زمائي وزمياتي وجميع 
م��ن�����س��وب��ي اجل���م��ع��ة، ا���س��م��ح��وا يل اأن 
اأن���ق���ل ل��ك��م حت���ي����ت وت���ق���دي���ر ���س���ح��ب 
خ�لد  بن  في�سل  الأم��ري  امللكي  ال�سمو 
ع�سري  منطقة  اأم���ري  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 
تركي  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  و�س�حب 
اأمري  ن�ئب  عبدالعزيز   بن  ط��ال  بن 
منطقة ع�سري ومتني�تهم لكم مبوؤمتر 

مب�رك يعود ب�خلري للجميع«.
حلظ�ت  ب���أن��ه���  ال�سلمي  واأ����س����ف 
فيه�  ن�سعد  ال��ت��ي  وت���ري��خ��ي��ة  ���س��ع��ي��دة 
العلم�ء  م��ن  متميزة  كوكبة  ب�جتم�ع 

وال���ب����ح���ث���ني يف ف�������س����ء ال��ري������س��ي���ت 
وت��ط��ب��ي��ق���ت��ه��� ال������ذي ك������ن وم������ ي����زال 
الب�سرية،  املنجزات  من  لكثري  منطلق 
ال��ت��ي خ��دم��ت الإن�������س����ن يف ك���ل م��ك���ن. 
لق�سم  الأول  امل���وؤمت���ر  ه���ذا  اأن  م��ب��ي��ن��� 
نطمح  وال���ذي  ب�جل�معة  الري��سي�ت 
ال��ع��ل��وم ويف  ال���زم���اء يف كلية  ب��ج��ه��ود 
ق�����س��م ال��ري������س��ي���ت ب�����س��ك��ل خ��������ص، اأن 
ي��ك��ون دوري������ً ي��ع��ق��د ك��ل ع���م��ني تتنوع 
حم�وره ويدعى له العلم�ء واملتميزون 
من داخل اململكة ومن خ�رجه� ويكون 
ع���ام���ة مم���ي���زة ل��ق�����س��م ال��ري������س��ي���ت 

ب�جل�معة. 
م���ن ج��ه��ت��ه ع���رب رئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة 
ال���ع���ل���م���ي���ة ب�����مل����وؤمت����ر ال����دك����ت����ور ع��ل��ي 
اخل����ل���دي ع��ن ���س��ك��ره مل��دي��ر اجل���م��ع��ة 

على اهتم�مه ودعمه يف اإجن�ح واإق�مة 
اإق�مة مثل  اأن  اإل��ى  امل��وؤمت��ر، لفت�  ه��ذا 
ه����ذه امل�����وؤمت�����رات ت�����س��ه��م يف م�����س���ي��رة 
ت��ط��ور ال��ف��ك��ر ال��ع��ل��م��ي ون�����س��ر امل��ع��رف��ة 
الق�سم  ح��ر���ص  على  م��وؤك��داً  الفكرية، 
روؤي��ت��ه  امل���وؤمت���ر لتحقيق  ه���ذا  لإق����م���ة 
 2030 اململكة  روؤي���ة  م��ع  تتم��سى  التي 
وذلك للم�س�همة يف خلق ف�س�ء علمي 
اإبداعي يجمع جمموعة من الب�حثني 
الع�مليني واملحليني املتميزين من اأجل 

بن�ء �سراك�ت بحثية وعلمية.
وق�����ل »م��ن��ذ ب��داي��ة الإع�����ان عن 
اإق�مة املوؤمتر ا�ستقبلت اللجنة العلمية 
م� يق�رب 100 ورقة علمية مت تر�سيح 
م��� ي��ق���رب 50 م��ن��ه��� ل��ي��ت��م ع��ر���س��ه��� يف 

املوؤمتر ك�أوراق عمل«.

�سيتخلل  اأنه  اإلى  اخل�لدي  واأ�س�ر 
املوؤمتر حم��سرات وور�ص عمل تربوية 
تنظيمه�  مت  وامل���ع���ل���م����ت،  ل��ل��م��ع��ل��م��ني 
ب����ل���ت���ع����ون م���ع اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
من  اإمي����ن����  »ج�����س��م«  للمعلم  العلمية 
اجل�����م����ع����ة ب����أه���م���ي���ة ط������رق ت���دري�������ص 
على  ق����در  جيل  لتخريج  ال��ري������س��ي���ت 

ا�ستيع�ب املتغريات.
كم� قدم الدكتور منذر الفهيدان 
م�����ن ج����م���ع���ة امل����ل����ك ف���ه���د ل���ل���ب���رتول 
�سكر  وال��ت��ي  امل�س�ركني،  كلمة  وامل��ع���دن 
فيه� ج���م��ع��ة امل��ل��ك خ���ل��د ع��ل��ى اإق���م��ة 
ال��ت��ي م��ن �س�أنه�  امل��وؤمت��رات  مثل ه��ذه 
اململكة  يف  التعليمية  ب�لعملية  الرقي 
م�س�ركني  ا�ستقط�ب  خال  من  وذل��ك 
م��ت��م��ي��زي��ن يف جم�����ل ع��ل��م��ي م��ت��ج��دد 

ومتطور، مثل الري��سي�ت من خمتلف 
ون�سر  امل��ع��ل��وم���ت  ل��ت��ب���دل  ال��ع���مل  دول 

الثق�فة العلمية.
اجل�معة  اأن  اإل��ى  الفهيدان  واأ�س�ر 
م��ن خ��ال اإق���م��ة ه��ذا امل��وؤمت��ر اإ�س�فة 
لاإ�سه�م  ت�سعى  التعليمي  دوره����  اإل��ى 
يف بن�ء الإن�س�ن ك�س�نع للتقدم، �س�كراً 
ح�سن  امل��وؤمت��ر  على  الق�ئمني  جلميع 

التنظيم وال�ستقب�ل. 
ك��ذل��ك مت خ���ال ح��ف��ل الف��ت��ت���ح 
ع��ر���ص ف��ي��ل��م م��رئ��ي حت���دث ع���ن علم 
العديد  نه�سة  يف  ودوره  الري��سي�ت 
من العلوم الأخرى، واهتم�م اجل�معة 
اإ�س�فة  والعلوم،  للمعرفة  وت�سجيعه� 
اإل�������ى ن����ب����ذة ع����ن ق�������س���م ال���ري��������س���ي����ت 

والدرج�ت التي مينحه� لطابه.
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لقاء عن التاريخ الوطني 
في ضوء رؤية 2030

سعيد العمري
 

رعى مع�يل مدير اجل�معة الأ�ست�ذ الدكتور ف�لح بن رج�ء 
التعليم  من  الوطني  »الت�ريخ  بعنوان  لق�ء  ال�سلمي  اهلل 
اململكة 2030«  روؤي��ة  التعليم اجل�معي يف �سوء  اإل��ى  الع�م 
مع  ب�لتع�ون  بع�سري  الت�ريخية  اجلمعية  تنظمه  وال��ذي 
التعليمية  والإدارات  خ�لد،  امللك  بج�معة  الت�ريخ  ق�سم 
مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، وذل����ك ب����مل���درج����ت امل��رك��زي��ة ب���مل��دي��ن��ة 
اجل�معية ب�أبه�، بح�سور وكاء اجل�معة وعمداء الكلي�ت 
بفرع  الت�ريخية  اجلمعية  ورئي�ص  امل�س�ندة  وال��ع��م���دات 

ع�سري.
ب�مل�س�ركني يف  األق�ه�  التي  ال�سلمي يف كلمته  ورحب 
اللق�ء، موؤكداً على اأهمية اللق�ء و تر�سيخ الثوابت والقيم 
الوطنية، وزرع مفهوم الولء والنتم�ء ال�سحيح واأهمية 
اململكة  روؤي���ة  �سوء  يف  التعليمية  الإدارات  ب��ني  ال�سراكة 

2030
يحيى  الدكتور  الإن�س�نية  العلوم  كلية  عميد  وب��ني 
ال�سراكة  ا���س��ت�����س��ع���را لأه��م��ي��ة  ي���أت��ي  ال��ل��ق���ء  اأن  ال�����س��ري��ف 
اإمك�ني�تهم  وت�سخري  ب�لتعليم  واملهتمني  الع�ملني  بني 
اأن  روؤي��ة 2030 حيث  اأه��داف  لتحقيق  والعلمية؛  العملية 
والنطاق  العلمي  الت�أ�سيل  بني  منوعة  اللق�ء  حم���ور 
من املرتكزات والتك�ء على العمق احل�س�ري والت�ريخي 

للمملكة العربية ال�سعودية.
م���ن ج���ن��ب��ه اأو����س���ح امل�����س��رف ال���ع����م ع��ل��ى اجلمعية 

ح�سني  ب��ن  �سعد  ال��دك��ت��ور  ع�����س��ري،  مبنطقة  ال��ت���ري��خ��ي��ة 
ال��ت���ري��خ��ي��ة مبنطقة  اأن م�����س��روع اجل��م��ع��ي��ة  ب��ن ع��ث��م���ن، 
والذي  الت�ريخ«  ووطن  الوطن  »ت�ريخ  بعنوان  هو  ع�سري 
الت�ريخ الوطني الذي يعترب ه�ج�س� من  يبحث مو�سوع 
الهواج�ص التي تهم مق�م خ�دم احلرمني ال�سريفني، الذي 
اأوله عن�ية ت�مة وحث عليه، ليوؤكد على النتم�ء والولء 

واملواطنة احلقه.
جل�س�ت:  ث���اث  ع��ل��ى  ا�ستمل  ال��ل��ق���ء  اأن  اإل���ى  ي�����س���ر 
برئ��سة  الع�م  التعليم  الوطني يف  الت�ريخ  بعنوان  الأول��ى 
املتحدث  ومب�س�ركة  ح���وي،  من�سور  بن  حممد  الدكتور 
الدكتور علي بن �س�لح العمري الذي حتدث عن املحتوى 
التدري�ص  طرق  ومو�سوع  التعليم،  مقررات  يف  الت�ريخي 
جمع�ن  لاأ�ست�ذ  الع�م،  التعليم  يف  الجتم�عي�ت  ملقررات 
ب���ن ع���ب���داهلل ال�����س��ه��راين، ب��ي��ن��م��� ق����دم ال���دك���ت���ور غ��رم���ن 
ال�سهري مو�سوع تطوير من�هج الت�ريخ يف التعليم الع�م 

وفق روؤية 2030.
وك���ن��ت اجل��ل�����س��ة ال��ث���ن��ي��ة ع��ن ال��ت���ري��خ ال��وط��ن��ي يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م اجل���م��ع��ي ب��رئ������س��ة ال��دك��ت��ور ح�����س��ن ب���ن يحيى 
جري�ص  علي  ب��ن  غيث�ن  الدكتور  ومب�س�ركة  ال�سوك�ين، 
مبو�سوع عمق الت�ريخ الوطني ال�سرية النبوية واحل�س�رة 
ال�سامية منوذج�، ومو�سوع ت�ريخ الدولة ال�سعودية يف 
�سوء روؤية 2030 للدكتور اأحمد بن يحيى اآل ف�ئع، بينم� 
قدم الدكتور �سعيد بن م�سبب القحط�ين مو�سوع تطوير 

اخلطط الدرا�سية يف اأق�س�م الت�ريخ وفق روؤية .2030

سارة القحطاني

عقدت اجلمعية ال�سعودية العلمية للمعلم 
الأول  ال��دويل  »املوؤمتر  مع  تزامن�  »ج�سم« 
ينظمه  ال���ذي  وتطبيق�ته�«،  للري��سي�ت 
العلوم يف اجل�معة  بكلية  الري��سي�ت  ق�سم 
خ��م�����ص ور������ص ت��دري��ب��ي��ة، ا���س��ت��ه��دف��ت 220 
وطاب  وم�سرفة  وم�سرف�  ومعلمة  معلم� 
التدري�ص  هيئة  واأع�س�ء  العلي�  الدرا�س�ت 
والتي  املق�مة  الور�ص  وتنوعت  املنطقة.  يف 
التفكري،  تنمية  يف  تدريبية  ور�ص  ت�سمنت 
واأخ������رى يف اأ���س���ل��ي��ب ال��ت��دري�����ص وك��ي��ف��ي��ة 
الآلة  وا�ستخدام  الرقمية  احلق�ئب  اإع��داد 
تدري�ص  يف  التك�ملي  املنحنى  و  احل��سبة 

الري��سي�ت واحل��سب والعلوم والهند�سة.
ب���ن علي  ي��ع��ن اهلل  ال���دك���ت���ور  وق�����دم 
ال���ق���رين اأ����س���ت����ذ امل���ن����ه���ج وط�����رق ت��دري�����ص 
ال���ري��������س���ي����ت امل���������س�����رك ب���ج����م���ع���ة امل��ل��ك 
ع���ب���دال���ع���زي���ز ور������س�����ة ع���م���ل يف ت���دري�������ص 
الإب���داع���ي.  التفكري  وتنمية  ال��ري������س��ي���ت 
وتطرق فيه� للتفكري وم�هيته وم�ستوي�ته. 
الري��سي�ت،  يف  الإب��داع��ي  التفكري  وع��رف 
واأو�صح �صروط الفكرة الإبداعية ومكونات 
املرونة  اإل��ى  ب�لإ�س�فة  الإب��داع��ي،  التفكري 

واأنواعه� وتطبيق�ته� يف الري��سي�ت.
وحت���������دث ال�����ق�����رين ع�����ن الأ�����س�����ل����ة 
والتف��سيل  ال��ري������س��ي���ت  يف  وتطبيق�ته� 
وت��ط��ب��ي��ق���ت��ه��� والإح���������س����������ص ب���مل�����س��ك��ات 
توليد  وكيفية  الري��سي�ت،  وتطبيق�ته� يف 

الأفك�ر الإبداعية يف تدري�سه�.
ك��م��� ت��ط��رق خ���ال ال��ور���س��ة للع�سف 

ال��ذه��ن��ي، وال��ع�����س��ف ال��ك��ت���ب��ي، وال��ع��ق��ب���ت 
ب�ملقلوب،  والتفكري  امل�سكات،  وحل  ال�ست، 
وط������رح الأ����س���ئ���ل���ة يف اجت�����ه�����ت م���ت���ع���ددة، 
الذهنية،  واخل��رائ��ط  املتعددة،  وال��ذك���ءات 
وم��وا���س��ف���ت ب��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص الإب���داع���ي���ة، 
النف�سية  والبيئة  امل�دية،  البيئة  ع��ّرف  كم� 
والج���ت���م����ع���ي���ة، وذك�����ر م���ع���وق����ت الإب������داع 

وكيفية التغلب عليه�.
ويف اجل�����ن����ب ال��ن�����س���ئ��ي ق���دم���ت ك��ل 
م��ن اأ. اأم���ل ال��راي��ق��ي، اأ. ف���ي��زة ال��زه��راين، 
ال�����س��ع��ي��دي، و  اأ. م���رمي  اأم����ل ح�����دادي،  اأ. 
اأ. ه����ل���ة الأم�������ري، خ����ال ي���وم���ي امل���وؤمت���ر 
ال�������دويل ل���ل���ري��������س���ي����ت ور�����س����ة ت��دري��ب��ي��ة 
ل��ل��ت��ع��ري��ف مب�����س��روع احل��ق��ي��ب��ة ال��رق��م��ي��ة، 
التقنية  الربامج  ا�ستخدام  على  والتدريب 
امل�����س��ت��خ��دم��ة يف احل��ق��ي��ب��ة وه����ي »ال���واق���ع 
امل���ع���زز، واجل��ل��وج�����س��رت، وال���ه���ول���وج���رام « 
التدري�ص  هيئة  ع�سوات  ا�ستهدفت  والتي 
وتطرقت  واملعلم�ت،  الرتبوي�ت  وامل�سرف�ت 
اإن�����س���ء  م���ه����رة  امل���ت���درب����ت  اإك�����س���ب  لكيفية 
وب�لربامج  به�  والتعريف  رقمية،  حقيبة 

التقنية امل�ستخدمة لإن�س�ئه�.
وقدمت اأ. فوزية املغ�م�سي ور�سة عمل 
الري��سي�ت  ومعلم�ت  م�سرف�ت  ا�ستهدفت 
العلمية  احل��سبة  الآل���ة  »توظيف  بعنوان 
خاله�  تطرقت  الري��سي�ت«،  تدري�ص  يف 
احل��سبة  الآل���ة  م��ن  ال�ستف�دة  كيفية  اإل��ى 
يف التدري�ص بطرق متطورة تخدم الطلبة 

وتطور من مع�رفهم.
وت�����س��م��ن ال���ي���وم ال���ث����ين م���ن اأع��م���ل 
عمل  ور���س��ة  للري��سي�ت  ال����دويل  امل��وؤمت��ر 

بعنوان  خ���ريي  م���رمي  د.  امل��درب��ة  قدمته� 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي���  ال���ع���ل���وم   stem »م����دخ����ل 
وال��ت�����س��م��ي��م ال��ه��ن��د���س��ي وال���ري��������س���ي����ت«، 
منحنى  ون�����س���أة  م��ف��ه��وم  حت��دي��د  ت�سمنت 
مع�يري  من  ال��ق���دم  اجليل  ومعرفة   stem
العلوم، والتدريب على كيفية اإدراك عاقة 
التعليم مبه�رات القرن احل�دي والع�سرون 
وال��ت��ط��رق ل��ف��وائ��د ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ق���ئ��م على 
امل�����س��روع���ت وع��ل��ى ح��ل امل�����س��ك��ات وكيفية 
.stem ت�سميم وحدة تدريبية وفق منحنى
وا����س���ت���ه���دف���ت ال����ور�����س����ة م�������س���رف����ت 
واحل��سب  والري��سي�ت  العلوم  ومعلم�ت 

الآيل يف املنطقة، وم�سوؤولت املوهوب�ت.
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ق���ل  جهته  م��ن 
جمعية »ج�سم« الدكتور عبداهلل اآل ك��سي: 
املوؤمتر  التدريبية لهذا  الور�ص  حر�سن� يف 
تدري�ص  جم���ل  يف  خ���رباء  ا�ستقط�ب  على 
عبدالعزيز  امللك  ج�معة  م��ن  الري��سي�ت 
واملدينة  الو�سطى ومن جدة  املنطقة  ومن 

املنورة وج�زان.
ب���أن اجلمعية تعمل ح�لًي� على  وذك��ر 
التو�سع يف تقدمي الور�ص وتطوير املعلمني 
م�ستوى  على  اأخ��رى  تعليم  اإدارات  لت�سمل 
اأقرت  ت�سغيلية حمددة  وفق خطة  املنطقة 

من مدير اجل�معة.
اأن حتقق مثل هذه  اآل ك��سي   وتوقع 
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف  ت��ط��وي��را  ال���ور����ص 
للتعليم الع�م مب� يعود ب�لنفع على الطلبة 
يف املراحل التعليمية املختلفة، وذلك اإمي�ن� 
م���ن اجل��م��ع��ي��ة ب������أن ت��ط��وي��ر امل��ع��ل��م ي����وؤدي 

لتطوير املنتج وهو: الط�لب.

220 متدربا ومتدربة في المؤتمر 
الدولي األول للرياضيات

العدد 227  |  15 رجب 1439  |  01 إبريل 2018



أخبار الجامعة

97 طالبا وطالبة من 20 دولة..
مدير الجامعة يرعى حفل

اإلدارة العامة لطالب المنح »غراس«
مشهور العمري

 
رع���ى م��ع���يل م��دي��ر اجل���م��ع��ة الأ���س��ت���ذ 
ال�سلمي،  اهلل  رج���ء  ب��ن  ف�لح  الدكتور 
احل��ف��ل الأول ل��ط��اب امل��ن��ح »غ��را���ص«، 
لطاب  الع�مة  الإدارة  نظمته  وال��ذي 
امل���ن���ح، ب���ل�����س���ل��ة ال��ري������س��ي��ة ب���مل��دي��ن��ة 

اجل�معية ب�أبه�. 
واأك���������د م����دي����ر اجل�����م����ع����ة خ���ال 
اإلى تطلع اجل�معة  األق�ه�  كلمته التي 
م�����س��ت��ق��ب��ا ان����ط����اق����� م�����ن روؤي���ت���ه���� 

ال�سرتاتيجية  وخ��ط��ت��ه���  امل�ستقبلية 
اإلى زي�دة طاب املنح يف جميع املراحل 
املختلفة، كذلك اإلى زي�دة التخ�س�س�ت 
والط�لب�ت،  الطاب  به�  يلتحق  التي 
معلن� عن انطاق وحدة لتعليم اللغة 
ال��ع��رب��ي��ة ل��غ��ري ال��ن���ط��ق��ني ب��ه���، مبين� 
اأه���م���ي���ة ا���س��ت��ق��ط���ب ط����اب امل���ن���ح من 
جميع دول الع�مل والدور امل�أمول منهم 
���س��واء يف ف���رتة ال��ت��ح���ق��ه��م ب���ل��درا���س��ة 
انته�ء  بعد  اأو  ال�سعودية  ب���جل���م��ع���ت 

فرتة درا�ستهم.

اجل�معة  ح��ر���ص  ال�سلمي  واأك���د 
ع��ل��ى ط���اب امل��ن��ح امل��ت��م��ث��ل يف اإن�����س���ء 
ع���م  امل���ن���ح  ل���ط���اب  ال���ع����م���ة  الإدارة 
التعليمية  ال��ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ري  1439ه������ 
ال�سندوق  اإن�س�ء  املن��سبة لهم، كذلك 

اخلريي. 
ب���������دوره ق�������ل وك����ي����ل اجل����م���ع���ة 
ل���ل�������س���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك����دمي���ي���ة 
اآل  حممد  بن  �سعد  الدكتور  الأ�ست�ذ 
الأم����ر على  ح��ر���ص ولة  اإن  دع��ج��م: 
الأم��م  وتقدم  احل�س�رة  ب�سلم  الرقي 

التعليمية  موؤ�س�س�ته�  بتقدم  يرتبط 
وج�مع�ته� ب�سكل رئي�سي والتي ت�سهم 
ق����درة على  راق��ي��ة  ب��ن���ء جمتمع�ت  يف 

الإبداع والعط�ء.
واإدراك��� من قي�دة اجل�معة لهذا 
ع�تقه�  على  حملت  التنموي  ال���دور 
ب����زي�����دة ط�����اب امل���ن���ح وت�����س��خ��ري ك��ل 
الط�ق�ت واجلهود خلدمتهم وتذليل 
العقب�ت التي تواجههم؛ ليكونوا لبنة 
���س���حل��ة يف ب��ن���ء جم��ت��م��ع���ت��ه��م حني 
النته�ء من الدرا�سة. وحتقيق� لروؤية 

اململكة  ل���دور  امل��م��ل��ك��ة 2030وت���ع���زي���زا 
ال�سام  روؤي���ة  وف��ق  والعلمي  الع�ملي 
ال��و���س��ط��ي��ة داع���ي���� ط����اب امل���ن���ح اإل���ى 

التم�سك بر�س�لة الإ�سام الو�سطية.
وث�ئقي� عن  و�سمل احلفل فيلم�ً 
اأع����داد ط��اب امل��ن��ح وت��وج��ه اجل�معة 
ع����م  يف  ط����ل���ب   2500 ب������س��ت��ق��ط���ب 
1442ه����، كم� بلغ ع��دد ط��اب املنح يف 
وت�سعة  ومئة  األف�ن   )2129( اجل�معة 
وط�لبة، منهم 2032  وع�سرون ط�لب�ً 
وت�سعون  و���س��ب��ع��ة  ال��داخ��ل��ي��ة،  للمنح 

م���ن امل���ن���ح اخل����رج���ي���ة م���ن ع�����س��ري��ن 
البك�لوريو�ص  دولة خمتلفة يدر�سون 

وامل�ج�ستري والدكتوراه والدبلوم.
اأن  يتوقع  ب���أن��ه  ب�لذكر  اجل��دي��ر 
املقبل  الع�م  يف  اجلن�سي�ت  عدد  ت�سل 
للمقبولني يف برامج املنح 42 جن�سية 
واأفريقي�  اآ�سي�  ال��ث��اث،  ال��ق���رات  من 

واأمريك� اجلنوبية. 
ال�سلمي  ك���رم  احل��ف��ل  خ��ت���م  ويف 
امل��ت��ف��وق��ني يف خمتلف  امل���ن���ح  ط����اب 

الدرج�ت العلمية.
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أخبار الجامعة

سعيد العمري
 

ب���ل���غ ع������دد امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م����ن ف��ع���ل��ي���ت 
ببلل�سمر يف  والتوعوي  ال�سحي  الربن�مج 
اأ�سبوعه الث�لث اأكر من 1738 م�ستفيدا. 

بني  ال���ربام���ج  ه���ذه  �سل�سلة  وت��ن��وع��ت 
حم��سرات توعوية اأقيمت يف كل من مركز 
الدف�ع املدين، قدمه� ع�سو هيئة التدري�ص 
بج�معة امللك خ�لد الدكتور �سعيد الأ�سمري 
اأقيمت  كم�  امل�سلمني«  »حقوق  عنوان  حتت 
بللحمر  �سرطة  مركز  يف  اأخ��رى  حم��سرة 

أكثر من 1738 مستفيدا
من فعاليات برنامج الجامعة

الصحي والتوعوي ببللسمر
حت���ت ع���ن���وان »الإمي�������ن وح��ق��ي��ق��ت��ه« ق��دم��ه 
ال���ربي���دي، ويف حم�فظة  ال��دك��ت��ور حم��م��د 
القن�سل  عبدالعزيز  الدكتور  األقى  تنومة 
حتت  تنومة  حم�فظة  �سرطة  يف  حم��سرة 
مع  متزامنة  اأم���رت«  كم�  »ف��ستقم  ع��ن��وان 

املح��سرات الأخرى.
وع�����ل�����ى ����س���ع���ي���د خ����ط����ب اجل���م���ع���ة 
اأق��ي��م��ت ث��اث��ة خ��ط��ب يف ك���ل م���ن ج���م��ع 
»الت�سليم  ع��ن��وان  حت��ت  بلل�سمر  يف  اث��ن��ني 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  األ��ق���ه���  ال�سرعي«  للن�ص 
احل�����س��ي��ن��ي، ك��م��� األ��ق��ى ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 

قراآنية«  »و�س�ي�  بعنوان  خطبة  ال�سهري 
ببللحمر،  الأخ�سر  ال��وادي  بج�مع  وذل��ك 
ويف حم�فظة تنومه اأقيمت خطبة بعنوان 
الدكتور  األق�ه�  الل�س�ن واجل��وارح«  »حفظ 

�س�يع الأ�سمري.
اجل��دي��ر ب���ل��ذك��ر ب���أن��ه ���س��وف تنطلق 
ال���ف���رتة ال��ث���ن��ي��ة م���ن ال���ربن����م���ج الأح����د 
بفع�لي�ت وبرامج مكثفه ومع�ر�ص  الق�دم 
فيه�  ت��ت��ن��وع  ك���م��ل  اأ���س��ب��وع  مل���دة  م�س�حبة 
وك��ل��ي���ت  اإدارات  م���ن  ع���دي���دة  م�����س���رك���ت 

وعم�دات خمتلفة ب�جل�معة.

الجامعة تنظم اللقاء التعريفي الثاني 
لعمليات إدارة األداء لموظفيها

 
عبدالعزيز رديف

نظمت اجل�معة ممثلة يف عم�دة �سوؤون اأع�س�ء هيئة التدري�ص واملوظفني موؤخرا، لق�ءه� التعريفي الث�ين لعملي�ت اإدارة الأداء 
للع�م 1439، الذي اأقيم بتوجيه من مع�يل مدير اجل�معة الأ�ست�ذ الدكتور ف�لح بن رج�ء اهلل ال�سلمي، حيث �سم اللق�ء ور�ص 
عمل ا�ستهدفت مديري الإدارات وخمت�ص من كل اإدارة )الرج�ل و الن�س�ء( يف اأبه� وخمي�ص م�سيط واأحد رفيدة و�سراة عبيدة 

وظهران اجلنوب وتنومة وفرع اجل�معة بته�مة.
و�سملت الور�ص �سرح� مف�سا لكيفية و�سع الأهداف ب�ل�سكل ال�سحيح؛ مب� يتفق مع الائحة والأدلة الإر�س�دية ال�س�درة 
اإدارة الأداء الوظيفي لع�م 1439، والذي مت  اإلى توزيع كتيب الدليل التو�سيحي لعملي�ت  اإ�س�فة  من وزارة اخلدمة املدنية، 
اإعداده من قبل خمت�سني ب�إدارة الأداء الوظيفي ب�جل�معة واإج�زته واعتم�د طب�عته من مدير اجل�معة، كذلك �سرح� للربن�مج 

وطريقة العمل به. يذكر اأن اللق�ء ي�أتي ب�لتزامن مع املرحلة الأولى التي �ستتم يف ال�سهر ال�س�د�ص وال�س�بع من كل ع�م.

ندوة عن حقوق اإلنسان 
والتنمية المستدامة بالجامعة

 
سعيد العمري

 
بعنوان  بع�سري ندوة  الإن�س�ن  وب�لتع�ون مع فرع هيئة حقوق  الطاب  �سوؤون  نظمت اجل�معة ممثلة يف عم�دة 

الإن�س�ن. حلقوق  العربي  اليوم  مع  ب�لتزامن  امل�ستدامة" وذلك  والتنمية  الإن�س�ن  "حقوق 
ويف بداية الندوة رحب مع�يل مدير اجل�معة الأ�ست�ذ الدكتور ف�لح بن رج�ء اهلل ال�سلمي من خال الكلمة 
التي األق�ه� ب�حل�سور موؤكداً على اأهمية التوعية بحقوق الإن�س�ن ب�سكل ع�م وم�ستمر، وق�ل" ج�معة امللك خ�لد 
ت�سعى دوم�ً اإلى التع�ون وال�سراكة مع جميع القط�ع�ت احلكومية يف منطقة ع�سري، وت�سعى دائم�ً لعقد ال�سراك�ت 

التي ت�سب يف م�سلحة خدمة املجتمع، ل�سيم� جمتمع اجل�معة من طاب وط�لب�ت ومن�سوبي اجل�معة.
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كليات البنات

العلوم اإلنسانية تنظم فعالية
»نحو بيئة نظيفة«

أمينة مدني
الطاب  �سوؤون  عم�دة  مع  ب�لتع�ون  الإن�س�نية  العلوم  بكلية  فن�ر  ن���دي  اأق���م 
ممثلة يف وك�لة العم�دة ل�سوؤون الط�لب�ت برن�مج »نحو بيئة تعليمية نظيفة« 

وذلك يف ال�س�حة الرئي�سية للط�لب�ت.
دين  »الإ���س��ام  بعنوان  اإبراهيم  اأم��رية  د.  كلمة  على  الربن�مج  وا�ستمل 
ت�سمن  كم�  الإ�سام،  يف  ومك�نته�  النظ�فة  اأهمية  خاله�  و�سحت  الطه�رة« 
الربنامج كلمة اإر�صادية لرائدة الن�صاط د. اأ�صماء جالل عن توعية الطالبات 
ودع��وة  احل�����س���ري��ة  غ��ري  امل��ظ���ه��ر  بع�ص  نحو  اإي��ج���ب��ي  �سلوك  ات��خ���ذ  بكيفية 

الآخرين لاهتم�م بنظ�فة البيئة التعليمية واملح�فظة على مرافق الكلية.

ملتقى الضاد يجمع
طالبات العلوم اإلنسانية

أمينة مدني
الطاب  �سوؤون  عم�دة  مع  ب�لتع�ون  الإن�س�نية  العلوم  بكلية  فن�ر  ن���دي  نظم 
ال�س�د«  «ملتقى  بعنوان  برن�جم�  الط�لب�ت  ل�سوؤون  العم�دة  وك�لة  يف  ممثلة 
اأعم�ل  اأنت ي� لغتي« و ا�ستمل الربن�مج على معر�ص من  حتت �سع�ر  »ف�تنة 
بع�ص  وق�مت  الدقيقة.  وتخ�س�س�ته�  العربية  اللغة  جم���لت  يف  الط�لب�ت 
تقدميي�  عر�س�  ذل��ك  و�س�حب  النحوية،  اللتف�ت�ت  بع�ص  ب�سرح  الط�لب�ت 

للتعريف بق�سم اللغة العربية وروؤيته ور�س�لته.

علوم وآداب رجال ألمع
تشجع على تعلم اإلنجليزية

آمال هاشم البرير
برع�ية عم�دة �سوؤون الطاب ووك�لة العم�دة ل�سوؤون الط�لب�ت اأق�م ن�دي �سم�ء 
اأف�سل« لق�سم اللغة  اأملع برن�مج »نحو اإجنليزية  بكلية العلوم والآداب برج�ل 
الإجنليزية، مبجمع الط�لب�ت للمتو�سطة والث�نوية برج�ل اأملع، حتت اأ�سراف 
املقبات  الث�نوية  ط�لب�ت  الربن�مج  وا�ستهدف  عثم�ن.  جربيل  حم��سن  د. 
على املرحلة اجل�معية؛ بهدف ك�سر حواجز تعلم اللغة الإجنليزية، وت�سحيح 

الفكرة الع�مة نحو درا�سة اللغ�ت الأجنبية.
مجتمع خميس مشيط ينظم فعالية  

»اليوم العالمي للربو«
عائشة الشهري

ب�لتع�ون  الط�لب�ت،  �سطر  املجتمع بخمي�ص م�سيط   بكلية  ن���دي من���رق  اأق���م 
مع عم�دة �سوؤون الطاب ووك�لة العم�دة ل�سوؤون الط�لب�ت برن�جم� توعوي� 
وتثقيفيا ب��ع��ن��وان »ال��ي��وم  ال��ع��امل��ي ل��ل��رب��و« ب��اإ���ص��راف رائ���دة ال��ن�����ص��اط  د. ر�صا 
عبدالفت�ح، ومن�سقة ق�سم النظم  اأ. حن�ن الع�سريى. وح�سر الربن�مج �سع�دة 
م�س�عدة العميد  د. اأمل ح�سني اآل م�سيط وعدد 12 من ع�سوات هيئة التدري�ص 
ومن�سوب�ت الكلية. ويف خت�م الفع�لية وزعت املن�سورات التوعوية  التي حتمل 

اإر�س�دات �سحية عن املر�ص.

خمس دورات تدريبية
في مجتمع أبها للبنات

ليلى الشمراني
يف اإط�ر ال�سراكة املجتمعية، ق�مت جلنة خدمة املجتمع بكلية املجتمع للبن�ت 
 ،SPSS ب�أبه� ب�إق�مة دورة تدريبية حتت عنوان« التحليل الإح�س�ئي بربن�مج 
قدمته  د. ه�لة الزبري الأ�ست�ذ امل�س�عد ب�لكلية. وت�سمنت املح��سرة عر�ص بور 

بوينت، تن�ولت فيه �سرح� مف�سا للربن�مج ب�لإ�س�فة لتطبيق الربن�مج على 
اأجهزة الع�سوات من خال ا�ستبي�ن عملي، وقدمت الدورة داخل و خ�رج الكلية 
يف كل من: كلية القت�س�د والعلوم الإدارية وامل�لية، وكلية العلوم ب�أبه�، وكلية 
الطب �سطر الط�لب�ت، و بلغ عدد امل�ستفيدات 47 ع�سوة من خمتلف الكلي�ت.

دورة  ب�إق�مة  ب�لكلية  املجتمع  خدمة  جلنة  ق�مت  مت�سل  �سعيد  وعلى 
ه�لة  د.  قدمته�  والتقومي«  »القي��ص  عنوان  حتت  العلوم   كلية  يف  تدريبية 

الزبري اأ�ست�ذ الإح�س�ء ب�لكلية.
للربن�مج  مف�سا  �سرح�  اح��ت��وى  بوينت  ب��ور  عر�ص  ال���دورة  وت�سمنت 
ب�لإ�س�فة لتطبيق الربن�مج على اأجهزة الع�سوات من خال ا�ستبي�ن عملي،  

ح�سر هذه الفع�لية عدد 14 ع�سوة من ع�سوات هيئة التدري�ص ب�لكلية. 
اآخر �س�ركت جلنة خدمة املجتمع بكلية املجتمع للبن�ت ب�أبه�  من ج�نب 
تعزيز  بعنوان  تدريبية  دورة  اإق�مة  يف  ب�أبه�،  للبن�ت  ع�سر  ال�س�بعة  الث�نوية 
الدافعية للتعلم، قدمته� الدكتورة حي�ة عط�، والأ�ست�ذة  ف�طمة عبد الوه�ب، 
والأ�ست�ذة مرمي �سوبري، وتن�ولت الدورة التعرف على مفهوم الدافعية ، اأنواع 
الدافعية ، الأ�سب�ب املحتملة لنخف��ص الدافعية ، والأ�س�ليب التي توؤدي اإلى 

اإث�رة دافعية  التعلم لدى الطلبة.
الت�����س���لت  »م�ستقبل  ب��ع��ن��وان  دورة  ب���أب��ه���  امل��ج��ت��م��ع  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت  ك��م��� 
املجتمع  خدمة  وبرامج  اأن�سطة  تفعيل  اإط���ر  يف  وذل��ك  الداخلية«  الا�سلكية 

ب�لكلية، بح�سور 25 متدربة، وقدمته� اأ. ملك م�سب�ح  ب�لكلية
ونظمت كلية املجتمع ب�أبه� اأي�س� دورة بعنوان »التعلم البحثي« للدكتورة 
راجي �سوري الأ�ست�ذ امل�س�عد بق�سم علوم احل��سب الآيل ب�لكلية وبح�سور 12 
متدربة. وتن�ولت د. راجي عدة  حم�ور، بداأت ب�لتعرف على منهجية البحث 
العلمي والتعرف على خطوات عمل البحث وكيفية جمع البي�ن�ت وحتليله�.  

تفعيل برنامج
»صحتنا في معرفتنا«

نادية الخثعمي
اأق�م الن�دي التطوعي بكلية العلوم والآداب ب�أحد رفيدة وب�لتع�ون مع وك�لة 
عم�دة �سوؤون الطاب ل�سوؤون الط�لب�ت، برن�جم� بعنوان »�سحتن� يف معرفتن�« 
يهدف اإلى الهتم�م ب�ل�سحة الع�مة و التوعية ب�أهمية تن�ول الوجب�ت املفيدة 
التي تبني اجل�سم وحت�فظ على القوى العقلية والبدنية والنظ�فة ال�سحية 
ال�سوت  عرو�ص  الربن�مج  وتخلل  والف�يرو�س�ت.  امليكروب�ت  من  واجل�سدية 

وال�سورة وتقدمي من�ذج عن الأكل ال�سحي واملفيد. 

التوعية بمرض األنيميا المنجلية
فاطمة األسمري

نظم ن�دي �سف�ء بكلية العلوم الطبية التطبيقية للبن�ت بفرع ته�مة ب�لتع�ون 
مع عم�دة �سوؤون الطاب )�سطر الط�لب�ت(، برن�جم� توعوي� بعنوان »الأنيمي� 
تعريف  الربن�مج على  واحتوى  الأولى مبح�يل.  الث�نوية  ب�ملدر�سة  املنجلية« 
مبر�ص فقر الدم املنجلي والتطرق لأهم اأعرا�ص الإ�س�بة به ومنه� انتف�خ يف 
القدمني واليدين والأ�س�بع م�سحوبة ب�آلم و�سحوب اللون نتيجة فقر الدم، 
وغريه� من الأعرا�ص. وتخلل الربن�مج عر�س� تقدميي� وعر�ص فيديوه�ت  
املنجلية  ال��دم  خاي�  ب��ني  ال��ف��رق  للط�لب�ت  تو�سح  ت�سب  مطوي�ت  وت��وزي��ع 

وال�سليمة. يذكر اأنه قد ا�ستف�د من الربن�مج م� يق�رب 200ط�لبة.  

تدريب منسوبات »مجتمع«
بخميس مشيط على قوانين السالمة 

عائشة الشهري
)�سطر  م�سيط  بخمي�ص  املجتمع  لكلية  الت�بعة  وال�سامة  الأم���ن  وح��دة  فّعلت 
»املوؤ�س�س�ت  برن�مج  ب�لكلية  الطابية  الأن�سطة  وح��دة  مع  ب�لتع�ون  الط�لب�ت(، 

التعليمية وثق�فة ال�سامة« اليوم الع�ملي للدف�ع املدين 2018. وابتداأت الفع�لية 
اأهمية احلف�ظ على ممتلك�ت الكلية اخل��سة ب�ل�سامة  بتعريف الط�لب�ت على 
كطف�ي�ت احلريق، مع توزيع املطوي�ت املخ�س�سة لذلك، كم� ت�سمن جولة حول 
املعر�ص امل�س�حب بوجود عدد كبري من البرنات واملج�سم�ت واللوح�ت التي تو�سح 

مه�م الدف�ع املدين وكل و�س�ئل ال�سامة وخطط ا�سرتاتيجية الإخاء.

توعية ٢٠ طالبة بأمراض الكلى
عائشة الشهري

ب�لتع�ون  الط�لب�ت  �سطر  م�سيط  بخمي�ص  املجتمع  بكلية  من���رق  ن���دي  اأق���م 
مع عم�دة �سوؤون الطاب ووك�لة العم�دة ل�سوؤون الط�لب�ت، برن�جم� توعوي� 
اإ�سراف  حتت  حي�تي«  »كليتي  بعنوان  للكلى،  الع�ملي  اليوم  لتفعيل  وتثقيفي�؛ 

رائدة الن�صاط  د. ر�صا عبدالفتاح اإبراهيم.
20 ط�لبة وموظفة  ومتثل الربنامج يف زي��ارة  رائ��دة  الن�صاط  ب�صحبة 
املراأة  و�سحة  للكلى  الع�ملي  اليوم  لتفعيل  الأمل���ين  ال�سعودي  للم�ست�سفى  اأمن 
توعوية  حم��سرة  املحمودي  حممد  احمد  د.  الكلى  اأمرا�ص  ا�ست�س�ري  وقدم 
التي يجب معرفته�  اله�مة   املعلوم�ت  فيه�  جمموعة من  تن�ول  وتعريفية 
ويفيِ  ت�سيبه�.  التي  والأم��را���ص  ووظيفته�،  ب�لكلى  التعريف  يف  متثلت  والتي 

اخلت�م وزعت جمموعة من املن�سورات التوعوية والإر�س�دية.

توعية الطالبات بأهمية النظافة
في حياتهن

فاطمة األسمري
»ن���دي  ب�  ممثلة  ته�مة  بفرع   للبن�ت  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  اأق�مت 
بيئة  »نحو  بعنوان  توعوية  حملة  الط�لب�ت  ���س��وؤون  ع��م���دة  وب��رع���ي��ة  �سف�ء« 
اإلى  توعوي� يهدف  برن�جم�  ملدة يومني متت�ليني، ت�سمنت  تعليميه نظيفة« 
اأخ��رى ون�سر  ال�سلوك من جهة   ن�سر مفهوم املح�فظة على النظ�فة وترقية 

الوعي ب�أهمية النظ�فة يف البيئة التعليمية واحلر�ص على ممتلك�ت الكلية.
الكت�بة على  للكت�بة عليه� وعدم  للط�لب�ت  اإر�س�ديه  كم� و�سعت لوح�ت 
اأ�سك�ل  من  ك�سكل  الأطعمة  لبق�ي�  ح�ئطية  �سات  توفري  مت  كم�   ، احل�ئط 

حفظ النعمة الذي  �سيتم اعتم�ده يف الكلية ب�سكل دائم.

تفعيل اليوم العالمي لمتالزمة داون
كريمة سالم

احتفلت كلية العلوم والآداب مبح�يل  �سطر الط�لب�ت ممثلة يف ن�دي  العمل 
التطوعي ب�ليوم الع�ملي ملتازمة داون وذلك تزامن� مع الحتف�ل الع�ملي بهذه 
الفع�لية. مت  الحتف�ل بهذا احلدث يف م�سرح كلية حم�يل بح�سور طبيبة من 
 ، اأ�سب�به  املر�ص وم�  الأهلي، حيث حتدثت عن م�هية هذا  م�ست�سفى حم�يل 

واملن�هج احلديثة يف التع�مل مع اأطف�ل مازمة داون.

التدريب على الثقة بالنفس
وتقدير الذات

كريمة سالم
نظمت وحدة الن�صاط الطالبي بكلية العلوم والآداب مبحايل ع�صري بالتعاون 

مع وحدة التدريب والتطوير دورة بعنوان الثقة ب�لنف�ص وتقدير الذات.
وقدمت املح��سرة ع�سو هيئة التدري�ص ب�لق�سم الرتبوي د. �س�يل �ساح 
ق��سم، حيث حتدثت مع الط�لب�ت يف حم�ورعدة  منه�: مفهوم الثقة ب�لنف�ص 

والفرق بني تقدير الذات والثقة ب�لنف�ص وموا�سيع مم�ثلة.
وحثت د. �س�يل الط�لب�ت على �سرورة اتب�ع اخلطوات ال�سليمة من اأجل 

الو�سول للذات الف�علة، والإيج�بية والتي يطمح اإليه� كل ن�جح.
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ري��ص ال�سهراينع�ئ�ص حممد الأكلبي عمر حممد دحم�ن القحط�ين

الخريجون: عاقدون العزم على المساهمة
في رؤية المملكة 2030

مشهور العمري

ع���رب ع���دد م���ن خ��ري��ج��ي اجل���م��ع��ة يف 
بتحقيق  �سع�دتهم  ع��ن   20 ال���  دفعته� 
ح��ل��م��ه��م ب���ل��ت��خ��رج، وو���س��ول��ه��م اإل���ى 
�سنوات  طيلة  انتظروه  ال��ذي  ال��ه��دف 
ال��ت��ي  اأن الي�������م  درا����س���ت���ه���م، واأك�������دوا 
من  متحى  ل��ن  ج�معتهم  يف  ق�سوه� 
ذاكرتهم، كم� اأو�سحوا اأن الأمر الذي 
���س���ع��ف م���ن ف��رح��ت��ه��م، ه���و ت�سريف 
���س��م��و اأم����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ���س���ح��ب 
امللكي الأمري في�سل بن خ�لد  ال�سمو 
بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، ب�لإ�س�فة 
اإل����ى ت��واج��د اأول���ي����ء الأم�����ور، مبدين 
الكبري  وحم��سهم  ال��ت���م  ا�ستعدادهم 
للم�س�همة يف بن�ء هذا الوطن املعط�ء 

وحتقيق اأهداف وتطلع�ت م�سوؤوليه.
واأب��������دى ال���ط����ل���ب اخل����ري����ج م��ن 
حممد  ع���ئ�����ص  الآيل  احل������س��ب  كلية 

الأكلبي فرحته و�سع�دته الغ�مرة بهذا 
الإجن�ز املنتظر الذي ط�مل� متن�ه وهذا 
انطاقة  مبث�بة  �سيكون  ال��ذي  اليوم 
زمائه  م��ع  ليقدم  العمل  �سوق  نحو 
خلدمة  والنفي�ص  الغ�يل  اخلريجني 
ال��دي��ن وال��وط��ن، وق���ل »اأق���دم �سكري 
اأكملت  وقف معي حتى  ملن  وتقديري 
حلمي وطموحي«. كم� اأكد على اأهمية 
الذي  الن��ص،  حي�ة  يف  والتعلم  العلم 
ب��ه ت��ق��وم الأم����م وت��ت��ق��دم ال����دول نحو 

م�س�ف الع�مل الأول.
ب�������دوره ع����رب ال���ط����ل���ب اخل���ري���ج  
من  القحط�ين،  دح��م���ن  حممد  عمر 
ت��خ�����س�����ص الت�������س����ل ال���س��رتات��ي��ج��ي 
عن  واجل��م��ل  الكلم�ت  »تعجز  بقوله 
اأح�ص به� يف مثل  التي  ال�سع�دة  حجم 
هذا اليوم الذي نقطف فيه ثم�ر جهد 
وع��م��ل م��ت��وا���س��ل واحل���م���د هلل ال���ذي 
اأع���ن��ن��� ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ه���ذا ال��ط��م��وح«. 

الأح����م����ري م���ن ت��خ�����س�����ص الت�����س���ل 
ال���س��رتات��ي��ج��ي اأن����ه ي���وم ت���ري��خ��ي يف 
ح��ي���ت��ه وه���و ي�����س���ه��د ف��رح��ة زم��ائ��ه، 
وذاكرة  ذاكرته  يف  م�ثلة  �ستبقى  التي 
اجل��م��ي��ع؛ وق�����ل »ك��ل��ي ف��خ��ر واع��ت��زاز 
بهذه اللحظ�ت التي انتظرته� طويا، 
واأن  ي���وف���ق اجل��م��ي��ع  ب������أن  داع���ي���� اهلل 
الر�سيدة،  وقي�دتن�  اأمرن�  ولة  يجزي 
م�  على  اجل��زاء  خري  ج�معتن�  واإدارة 

قدموه لن�«.
القحط�ين  ف��ه��د  ال��ط���ل��ب  واأك����د 
ه���ذا  اأن  الآيل  احل��������س���ب  ك��ل��ي��ة  م����ن 
ال���ي���وم ه���و ح��ل��م ل��ل��ج��م��ي��ع وح���م���د هلل 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق��ه، وق�����ل »���س���أ���س��ع��ى اإل���ى 
يف  منه  وا�ستفدت  تعلمته  م�  كل  نقل 
لتعم  لاآخرين  الكبري،  ال�سرح  ه��ذا 
الف�ئدة ب�إذن اهلل ويتحقق املرجو من 

ذلك العلم«.
الي����م  ه���ذه  اأن�����س��ى  »ل���ن  واأردف 

و����س���ت���ك���ون داف����ع����� ك���ب���ريا يل حل�����س��د 
الأجمل والأف�سل يف مقبل الأي�م«.

ب����دوره����م ع���رب ال���ط���اب م���ج��د 
ع��ل��ي اأب�����و ذي�����ب، وحم���م���د ال���ب����رق���ي، 
وعبدالوه�ب اأبو م�سفر، من تخ�س�ص 
�سع�دتهم  ع��ن  الكهرب�ئية،  الهند�سة 
ال�سعور  واأن  املن��سبة  ب��ه��ذه  ال��غ���م��رة 
يكن  مل  اأن��ه  موؤكدين  الو�سف،  يفوق 
ث��م  اأوًل  اهلل  ف�����س��ل  ل�����ول  ل��ي��ت��ح��ق��ق 
بوقفة اأ�سرهم التي قدمت لهم العون 
العزم  اأن��ه��م ع���ق��دون  وامل�����س���ن��دة، كم� 
على العمل للم�س�همة يف اإجن�ح روؤية 

2030 مب� ين��سب تخ�س�س�تهم.
وع���رب ط���اب ال�����س��ي��دل��ة حممد 
وطال  الع�سريي،  وح���مت  الع�سريي، 
وعبدالعزيز  مفرح،  اآل  ون�يف  مزهر، 
ال���ق���ح���ط����ين ع����ن ���س��ك��ره��م ل���ك���ل م��ن 
قدم يد العون لهم يف حتقيق حلمهم 
ال���ذي ط����ل ان��ت��ظ���ره، م��وؤك��دي��ن اإن��ه��� 

اخلطوة الأول��ى يف �سلم النج�ح الذي 
�سيوا�سلون ال�سري عليه حتى حت�سيل 
اأعلى الدرج�ت املمكنة، داعني  اهلل اأن 

يدمي على هذا البلد خريه� واأمنه�. 
ب�������دوره ب�����نّي ال���ط����ل���ب اخل���ري���ج 
اأن  اأحمد التليدي من كلية ال�سريعة، 
فرحتن�  وق����ل:  ن�سيب،  جمتهد  لكل 
يف هذا اليوم ت�أتي بف�سل اهلل اأول ثم 
بف�سل م� وجدن�ه من مرافق مهي�أة، 
ومواد تعليمية ت�سلح العقول وتخدم 
اأن  زم���ائ���ه  جل��م��ي��ع  متمني�  ال���دي���ن، 
واأن  املن��سبة  الوظ�ئف  على  يح�سلوا 
فرح  ي��وم  ف��ه��ذا  اجلميع  الفرحة  تعم 

و�سرور.
اأم����������� ال�����ط������ل�����ب ع����ب����دال����ع����زي����ز 
الآيل،  احل��سب  كلية  م��ن  ال�سهراين 
ف��ق��د خل�����ص ف��رح��ت��ه ب��ق��ول��ه »اإن ه��ذه 
م�س�عر  فيه�  تختلط  ال��ت��ي  اللحظة 
ال��ف��رح واحل����زن ان��ط��وت ف��ي��ه �سفحة 

واأ�س�ف »ال�سكر هلل اأول ثم لأم رفعت 
واأب  ب�لدع�ء،  الليل  ظلم�ت  يف  يديه� 
بذل الغ�يل والنفي�ص يف �سبيل جن�حي 
ول��ك��ل ���س��دي��ق وح��ب��ي��ب؛ ل ان�����س��ى يف 
زمائي  ا�سكر  اأن  البهيج  ال��ي��وم  ه��ذا 
الطاب من ق�سم الإعام والت�س�ل، 
وا�سكر اأع�س�ء هيئة التدري�ص ب�لق�سم 
الأ�ست�ذ  الق�سم  رئي�ص  راأ���س��ه��م  وع��ل��ى 
الدكتور علي بن �سويل القرين الذي 
ك�����ن ل���ه ال��ب�����س��م��ة امل����وؤث����رة يف اب��ن���ئ��ه 

الطاب«. 
اخلريج  الط�لب  عرب  جهته  من 
احل��سب  ق�سم  من  ال�سهراين  ري��ص 
اليوم، وق�ل  الآيل عن فرحته يف هذا 
ت�����س���رك فيه  ي��وم عظيم حينم�   »اإن���ه 
زم��ائ��ك واأ���س��دق���ئ��ك ف��رح��ة حتقيق 
احل���ل���م؛ ل��ك��ي ت�����س��ه��م يف ب��ن���ء ال��وط��ن 

ورفعته، وحتقق اأهدافه«.
وب����ني ال��ط���ل��ب اخل���ري���ج حممد 

حممد الب�رقيفهد القحط�ين م�جد علي اأبو ذيب

العدد 227  |  15 رجب 1439  |  01 إبريل 2018



حفل التخرج 1439 - 2018

م���ن ���س��ف��ح���ت احل���ي����ة، ���س��ف��ح��ة ك���ن 
ف��ي��ه��� اجل����د والج���ت���ه����د رف��ي��ق��� على 
ال����������دوام، ف���ه���ذه حل���ظ���ة ن������ودع ف��ي��ه��� 
الدرا�سة والتعب، وج�ء وقت احل�س�د، 
نح�سد فيه� ثمرة اجته�دن�، مقدمني 
ال�����س��ك��ر والم���ت���ن����ن ل��ك��ل م���ن اأ���س��رف 
�سنوات  طوال  و�س�عدن�  تعليمن�،  على 

الدرا�سة«.
اأم����� ال��ط���ل��ب ع��ب��داهلل ���س��ع��د من 
ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة، ف��ب��نّي اأن اجل���م��ع��ة 
وامل��ه���رات  وامل��ع���رف  العلوم  ل��ه  قدمت 
واخلربات الازمة التي ت�س�عده على 
م��واج��ه��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل، وق�����ل »ان��ت��ظ��رت 
ال��ي��وم طويا لأق��ف على من�سة  ه��ذا 
ال��ت��خ��رج ���س���خم��� اأم�����م اجل��م��ي��ع وكلي 
ب�����ذل ل��ه��ذا  اأك�����ون  اأن  ب������إذن اهلل  اأم����ل 
الوطن املعط�ء كل م� من �س�أنه الرقي 

والتقدم«.
واأك�����د ال��ط���ل��ب ع��ل��ي اأح���م���د من 
اأن  ال�سرتاتيجي  الت�س�ل  تخ�س�ص 
التي تخلد  الأي���م  اليوم يعد من  هذا 
يف ال����ذاك����رة ك��ون��ه ي����وم ف����رح و���س��رور 
التي  اجل�معة  م��ن  تخرجه  مبن��سبة 
ب�جلد  مليئة  اأع��وام  اأربعه  فيه�  در���ص 
يف  »ع�سن�  واأردف  والتعب،  والجته�د 
اأربع �سنوات ك�ملة، بفرحه�،  ج�معتن� 
نحن  وه���  وم��ره���،  وحلوه�،  وحزنه�، 
لنواجه  منه�  ونتخرج  ال��ي��وم  نودعه� 
من  نهلن�  اأن  بعد  العملي  م�ستقبلن� 

علمه� ومع�رفه�«.

وع����رب زم��ي��ل��ه ب���ل��ت��خ�����س�����ص فهد 
ال�����س��ه��راين ع��ن ن��ف�����ص ال�����س��ع��ور بقوله 
امل��ن��ط��ق��ة زاد  اأم����ري  ���س��م��و  ت�����س��ري��ف  »اإن 
ف�أ�سبحت فرحتني وكلن�  من فرحتن�؛ 
اأمل يف اهلل اأول ثم يف مقبل الأي�م اأنه� 
الوطن  لهذا  اجلميل  رد  على  �ستعيين� 
لن� ولزال يقدم كل  ال��ذي قدم  الكبري 

غ�ل ونفي�ص«.
الرحمن  عبد  ح�سن  الط�لب  اأم��� 
�سك�تي من كلية العلوم الإدارية وامل�لية 
فقد اأكد اأنه ع�قد العزم على رد اجلميل 
ل��ه��ذا ال��وط��ن؛ وق����ل»ق���دم ل��ن��� ال��وط��ن 
تعليم� مميزا وجودة ع�لية، وح�ن وقت 
�سواعد  ي��ح��ت���ج  ف���ل��وط��ن  اجل��م��ي��ل،  رد 
اأبن�ئه يف �ستى املج�لت والتخ�س�س�ت«.
حممد  الط�لب  اأو�سح  جهته  من 
اإنه  والرتجمة  اللغ�ت  كلية  من  ح�سن 
الدرج�ت  حت�سيل  موا�سلة  على  ع���زم 
الذي  لوطنه  اخلدمة  لتقدمي  العلي�، 
من  كل  »اأ�سكر  واأ�س�ف  الكثري،  اأعط�ه 
�س�ندين ووقف بج�نبي حتى مت املن�سود 

وحتقق احللم«.
وق�ل الط�لب اأحمد ع�طف من�سي 
»حتقق احللم واملق�سود مت، لقد ع�سن� 
العلمي  ال�����س��رح  ه���ذا  اأي������م ج��م��ي��ل��ة يف 
والجته�د،  ب�جلد  مليئة  ك�نت  الكبري 
ل��ول  ليتحقق  ي��ك��ن  الإجن������ز مل  وه���ذا 
اأ�س�تذتن�  ج��ه��ود  ث���م   اأول  اهلل  ت��وف��ي��ق 
اأن�����روا لن� الطريق،  ال��ذي��ن  الأف������س��ل  

وذّللوا لن� ال�سع�ب«.

واأك������د ال���ط����ل���ب ���س��ل��ط���ن ج��ب���ر، 
اأن  ال�سرتاتيجي،  الت�س�ل  تخ�س�ص 
م��رت ك�نت  التي  الأرب��ع  التعلم  �سنني 
من اأجمل الأي�م ك�نت مليئة ب�لكف�ح؛ 
اإبت�س�مة  وق�ل »لقد ر�سمت لن� بعده� 
النج�ح رغم الإره�ق والتعب، وم�ست 
�سنوات حملت يف طي�ته� مع�ين ال�سرب 
والعن�ء، جعلتن� نخو�ص فيه� وننتظر 
اأما ي�سرق بحلم كن� نك�فح من اأجله، 
ق��وي��ة  اإرادة  اأن  اإل  ك��ل��ه؛  ه���ذا  ورغ����م 
ك�نت تدفعني لتحقيق امل�ستحيل، لكي 
لأين  وذل��ك  احل��ي���ة،  حلم  منه  ن�سنع 
اأعلم يقين� اأن �سرف الإن�س�ن يف ن�س�له 
واإق��دام��ه، وح��اوة الطموح  يف اجلد 

والتعب والو�سول اإلى الأمل«.
ب�������دوره ع�����رّب ال���ط����ل���ب اخل���ري���ج 
الطب  كلية  من  القرق�ح  علي  في�سل 
ع���ن ���س��ع���دت��ه ب���ل��ت��خ��رج ال�����ذي ط���ل 
اأم��ري  ���س��ي��دي  ان��ت��ظ���ره، وق����ل »ن�سكر 
امللكي  ال�سمو  �س�حب  ع�سري  منطقة 
ال��ذي  ح�سوره  على  خ�لد  ب��ن  في�سل 
ك������ن ل����ه الأث�������ر الأك�������رب يف ن��ف��و���س��ن��� 

جميع�«. 
لكل  ب�ل�سكر  القرق�ح  توجه  كم� 
التي  العلمية  �س�نده  يف م�سريته  من 
والتن�ف�ص  ب���ل��ت��ح��دي���ت  مليئة  ك���ن��ت 
والطموح، واأردف »احلمد هلل ه� نحن 
ال���ي���وم ن��ق��ط��ف ث���م����ر ج��ه��دن��� وت��ع��ب��ن��� 
ون�س�أل اهلل اأن نكون عون�ً لهذا الوطن 

وقي�دته احلكيمة«. 

عبدالعزيز ال�سهراين عبدالوه�ب اأبو م�سفر اأحمد التليدي

»قدم الوطن لنا تعليما مميزا وجودة عالية، 
وحان وقت رد الجميل، فالوطن يحتاج سواعد 

أبنائه في شتى المجاالت والتخصصات«

»إن هذه اللحظة التي تختلط فيها
مشاعر الفرح والحزن انطوت فيها صفحة 

من صفحات الحياة، فهذه لحظة نودع فيها 
الدراسة والتعب ونحصد ثمرة اجتهادنا، 
مقدمين الشكر واالمتنان لكل من أشرف

على تعليمنا، وساعدنا طوال سنوات الدراسة.

اأحمد ع�طف من�سيعبداهلل �سعد

العدد 227  |  15 رجب 1439  |  01 إبريل 2018



العدد 227  |  15 رجب 1439  |  01 إبريل 2018حفل التخرج 1439 - 2018



حفل التخرج 1439 - 2018 العدد 227  |  15 رجب 1439  |  01 إبريل 2018



العدد 227  |  15 رجب 1439  |  01 إبريل 2018حفل التخرج 1439 - 2018



حفل التخرج 1439 - 2018 العدد 227  |  15 رجب 1439  |  01 إبريل 2018



احل�سني القحط�يناإبراهيم بن علي�ن اأحمد ط�لع

أولياء أمور الخريجين: فرحتنا ال تعادلها فرحة  
مشهور العمري

على ه�م�ص حفل تخريج الدفعة ال�20  
من طاب اجل�معة، والذي رع�ه اأمري 
امللكي  ال�سمو  �س�حب  ع�سري  منطقة 
اهلل،  حفظه  خ�لد،  بن  في�سل  الأم��ري 
يوم الأربع�ء امل��سي، التقت اآف�ق بعدد 
من اأولي�ء اأمور الطاب، الذين عربوا 
ال�سعيدة  املن��سبة  بهذه  �سع�دتهم  عن 

التي انتظروه�  طويا.
لبنه  علي�ن،  بن  اإبراهيم  ومتنى 
بطريقة  مل�ستقبله  ج��ي��دا  يخطط  اأن 
اأي�����س���  يت�سلح  واأن  م��درو���س��ة  ع��ل��م��ي��ة 
للو�سول  احل�سن  واخل��ل��ق  ب����لإمي����ن، 
اإل����ى م���� ي�����س��ب��و اإل���ي���ه، ك��م��� مت��ن��ى ب����أن 
ي��ك��ون ه��ن���ك ب��رن���م��ج ري������س��ي يومي 
التوازن،  للخريج ي�س�عده على عملية 
ال�سليم  ف�لعقل  واجل�����س��م  العقل  ب��ني 
يف اجل�سم ال�سليم، متمني� من اهلل ان 
يوفقه يف وظيفة ي�ستطيع من خاله� 

توظيف كل اإمك�ن�ته خلدمة الوطن.
وبنّي اأحمد ط�لع، اأّن هذه املن��سبة 
ل  عظيمة  وف��رح��ة  خمتلف  طعم  له� 
ف�ل�سع�دة  اأخ���رى،  فرحة  اأي��ة  تع�دله� 

ت���غ���م���ر اخل����ري����ج����ني، ك���م���� ت���غ���م���ر ك��ل  
عديدة  �سنوات  ق�س�ء  فبعد  حمبيهم، 
 ، والت�سحية  وال�سهر  ب�لدرا�سة  مليئة 
ت�أتي حلظة احل�س�د، يغ�در اخلريجون 
اجل�معة ح�ملني ال�سه�دة و�سنوات من 
اأن  جميع�  ي���درك���ون  لكنهم   ، اخل���ربة 

الطريق ليزال يف بدايته.
اأن  ال���ق���ح���ط����ين  اأك�������د احل�������س���ني 
ال���وط���ن ي��ن��ت��ظ��ر م��ن��ه��م ال��ك��ث��ري، بعد 
ل��ه��م ك���ف��ة الإم��ك���ن��ي���ت التي  اأن وّف���ر 
ي��ح��ت���ج��ون��ه���، وق�����ل »���س��ع���دت��ي كبرية 
ل��ه ولزمائه  واأمت��ن��ى  اب��ن��ي   بتخريج 
كل التوفيق والنج�ح، وي�سرين توجيه 
اأول  والم���ت���ن����ن هلل  ال�����س��ك��ر  خ���ل�����ص 
امللك خ�لد، وجميع  ملدير ج�معة  ثم  
جهد  م��ن  ق��دم��وه  م���  على  من�سوبيه� 
وط��م��وح���ت  اأم��ن��ي���ت��ن���  لتحقيق  وع��م��ل 

اأبن�ئن� الطاب«. 
اإن حفل  ب���ن زم��ي��ع  وق�����ل ح�����س��ن 
ال��ت��خ��رج ي����وم م�����س��ه��ود ل��ك��ل خ��ري��ج��ي 
اجل�معة، ويوم ح�س�د ملجهود ال�سنني، 
من  ب��داي��ة  للج�معة  ال�����س��ك��ر  م��وج��ه��� 
م��دي��ره��� وك����ف���ة م��ن�����س��وب��ي��ه��� ع��ل��ى م� 
�سبيل  يف  م�سنيه  ج��ه��ود  م��ن  ب��ذل��وه 

م�  »اإن  ال�����س��ه��راين  �سعيد  وق����ل 
���س��ه��دن���ه ال���ي���وم يف ح��ف��ل ال��ت��خ��ري��ج 
ون�س�أل  والع��ت��زاز،  الفخر  على  يبعث 
يكونوا  واأن  ال��ن��ج���ح  للخريجني  اهلل 
ق�درين على حتمل امل�سوؤولية، والعمل 

على امل�س�همة يف بن�ء وطنن� الكبري«.
ال���ذي���ب عن  اآل  ع���ب���داهلل  وع����رب 
����س���ع����دت���ه و�����س����ع����وره ب����ل���ف���خ���ر ب��ه��ذه 
هذا  اأن  مو�سح�  ال�سعيدة،  املن��سبة 
اليوم ي�سكل نقطة م�سيئة يف حي�تن�. 
اإن��ه �سعيد  اأب��و ط�لب،  وق���ل علي 
بهذه املن��سبة داعي� اهلل اأن يوفق ك�فة 

اخلريجني واأن ينفع بهم املجتمع. 
وب����������رك ع���ل���ي خ�������س���ان ل��ك���ف��ة 
اخلريجني بهذه املن��سبة متمني� لهم 
التوفيق وال�سداد والنج�ح، والعون يف 

مقبل الأي�م. 
واأ����س����ر ع��ل��ي حم��م��د ال��ظ��ه��ر اإل��ى 
���س���ه��ده يف ه��ذا اليوم  اإن���ه �سعيد مب��� 
م��ن اأع����داد ك��ب��رية م��ن اخل��ري��ج��ني يف 
داعي� اهلل  العلمية،  الدرج�ت  خمتلف 
اأن ي���دمي الأم����ن والأم������ن ع��ل��ى ه��ذه 

الباد.
ال�سهري  عو�ص  �سكر  جهته  من 

ك�����ف����ة م�����ن ����س����ه���م يف اإجن����������ح ه���ذا 
احل��ف��ل ال����ذي ف��ي��ه  ن�����س���ه��د اأب��ن���ئ��ن��� 
وه�����م  ي��ق��ط��ف��ون ث���م����ر ���س��ن��ني ال��ع��ل��م 
»اأ�س�ل اهلل عز وجل  واأ�س�ف  والتعلم، 
يف  ي�سددهم  واأن  جميع�  يعينهم  ب���أن 

حي�تهم الق�دمة«. 
ورف��������ع غ���������رم ال���������س����ه����ري اأك�����ف 
ال�سراعة والدع�ء هلل ب�أن يوفق ك�فة 
���س��ب���ب ال���وط���ن مل���� ف��ي��ه خ��دم��ة دينن� 

وطنن�. 
وع�������رب حم����م����د ال���������س����ه����ري ع��ن 
فرحته بهذا اليوم ال�سعيد الذي نرى 
ب���إجن���ز  يحتفلون  وه���م  اأب��ن���ءن���  ف��ي��ه 
ل  »ف��رح��ت��ي  واأردف  ان���ت���ظ����ره،  ط�����ل 
فلذات  بتخرج  ف��رح��ة،  اأي  ت�س�هيه� 
الأكب�د، وانتق�لهم اإلى مرحلة جديدة 
ي��ن�����س��م��ون م���ن خ��ال��ه��� اإل�����ى ق���ف��ل��ة 

العمل والتنمية«.
وب�����������������رك حم������م������د ب��������ن ����س���ع���د 
للخريجني هذا احلفل وهذه املن��سبة 
ال�����س��ع��ي��دة ال���ت���ي ت��ب��ع��ث يف ال��ن��ف��و���ص 
وحققه  قدمه  مب���  وال�����س��رور  البهجة 
اأب���ن����وؤن���� م��ن جن����ح وت��ت��وي��ج ل�سنوات 

الدرا�سة والعلم.

ب���إذن  �سيكونون  ال��ذي��ن  اأبن�ئن�  تعليم 
اهلل دع���ئ��م خ��ري ورك���ئ��ز جن���ح يف هذا 

الوطن املعط�ء.
اأم������ ���س��ع��د ال�����س��ه��راين ف���ق����ل اإن 
ح�سول ابنه على �سه�دة البك�لوريو�ص، 
ه��ي اخل��ط��وة الأول�����ى يف �سلم احل��ي���ة 
ب��ستكم�ل  �سيتكلل  ال��ت��ي  الأك���دمي��ي��ة 
اإح�س��سه  اأن  موؤكدا  العلي�،  الدرا�س�ت 
و���س��ع��ورة  ل ي��و���س��ف، واأ����س����ف »منذ 
زمن ونحن نرتقب هذا اليوم اجلميل 
ال����ذي حت��ق��ق ب��ف�����س��ل اهلل وت��وف��ي��ق��ه. 
ف�حلمد هلل. ودع�ئي له ولك�فة �سب�ب 
الوطن ب�لتوفيق وال�سداد مل� فيه خري 

هذا البلد«.
�سع�دته  الأح��م��ري  �سعيد  واأظ��ه��ر 
ك�فة  مط�لب�  املن��سبة،  بهذه  وفرحته 
اخلريجني ب�أن ي�ستثمروا هذا احلدث 
من اأجل تر�سيخ قيم الولء والنتم�ء 
والت�سحية لوطنن� الغ�يل، واأن يعقدوا 
ال��غ���يل والنفي�ص  ت��ق��دمي  ال��ع��زم ع��ل��ى 
لل�سري قدم� بهذا الوطن نحو م�س�ف 
على  احل��ث��ي��ث  وال��ع��م��ل  الأول،  ال��ع���مل 
ب��سم  ال��ت��ي جت��ري  الإجن������زات  حتقيق 

اململكة العربية ال�سعودية. 

�سعيد الحمريح�سن بن زميع �سعيد عبداهلل ال�سهراين

منذ زمن ونحن نترقب 
هذا اليوم الجميل 

الذي تحقق بفضل اهلل 
وتوفيقه وفرحتنا

ال تضاهيها أي فرحة 
بتخرج فلذات األكباد 

وانتقالهم إلى مرحلة 
جديدة ينضمون من 

خاللها إلى قافلة 
العمل والتنمية
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علي خ�سان�سعيد ال�سهراين عبداهلل ال الذيب

حممد ال�سهريعلي حممد الظهر غ�رم ال�سهري
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حفل التخرج 1439 - 2018

األمهات يشاركن أبناءهن فرحة التخرج
سارة القحطاني وريم العسيري

 20 الدفعة  خريجي  اأم��ه���ت  احتفت 
ب��ت��خ��رج اأب��ن���ئ��ه��ن، وذل���ك م��ن خ��ال 
الأمري  اأقيم يف مدينة  ال��ذي  احلفل 
الري��سية  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �سلط�ن 
ب���مل��ح���ل��ة، ح��ي��ث ت���واج���دت الأم���ه����ت 
م�س�عدة  بح�سور  املغلقة  الق�عة  يف 
وك����ي����ل اجل����م���ع���ة ل���ك���ل���ي����ت ال���ب���ن����ت 
اأبو ملحة، وعدد من  الدكتورة خلود 

عميدات الكلي�ت.
و�������س�������ه������دت الأم���������ه����������ت ح���ف���ل 
اخلريجني من خال  �س��سة العر�ص 
ب�ل�س�لة املغلقة،  وقد تخلل الحتف�ل 
اأطلقت  ال���ورود وال��ه��داي���، كم�  ت��وزي��ع 
الأم����ه�����ت ال���زغ����ري���د ع��ن��د م�����س���ه��دة 
خت�م  ويف  العر�ص،  �س��سة  يف  اأبن�ئهن 
على  ب�لرق�ص  الأمه�ت  ق�مت  احلفل 

بع�ص الأه�زيج الغن�ئية عن الأم.
و���س��ه��دت ال��������س���ح���ت اخل���رج��ي��ة 
لكثري من  الري��سية جتمع�  للمدينة 
واأ�سق�ئهن  اآب�ئهن،  برفقة  اخلريج�ت 
يف انتظ�ر خروج اأمه�تهن، ومع�نقتهن 

اأم���������م امل�������اأ وط����ب����ع  ال���ق���ب���ات ع��ل��ى 
جبينهن �سكرا وعرف�ن� على م� قدمنه 
من اأجلهن، كما حر�صن على التقاط  
ال�����س��ور م���ع  اأم��ه���ت��ه��ن اح��ت��ف���ء بهذه 
الأم��ه���ت  بع�ص  قدمت  كم�  املن��سبة، 

الورود و الهداي� اإلى ذويهن.   
وع�������ربت الأم������ه�������ت م�����ن خ���ال 
املن��سبة،  ب��ه��ذه  فرحتهن  ع��ن  »اآف�����ق« 
وق���دم���ن ال�����س��ك��ر اإل����ى اجل���م��ع��ة ال��ت��ي 

اأت�حت لهن ح�سور احلفل.  
وذكر كل من والد ووالدة اخلريج 
اليوم  ه��ذا  اأن  ع��وا���ص،  في�سل حممد 
الأمني�ت،  حتققت  م���  بعد  ين�سى  ل��ن 
وق�ل »ه� هو ت�ج العلم قد توجت به، 
وقد نلت م� ترجوه من تعب اللي�يل، 
ه��ن��ي��ئ��� ل���ك ع��ل��ى ه���ذه اخل���ط���وة ال��ت��ي 
اأجنزته� يف دروب احلي�ة، تلك املتوجة 
ب���ل��ط��م��وح وامل��ك��ل��ل��ة ب����ل���ف���اح وال��ت��ي 
و�سلت بك يف نه�ية املط�ف اإلى دروب 

النج�ح، ف�ألف مربوك«.
وه��ن���أ وال��د ووال���دة الط�لب علي 
���س��ع��د ث���ق���ف����ن اب���ن���ه���م ب��ت��خ��رج��ه م��ن 
امللك خ�لد، ق�ئلني »فخورين  ج�معة 

من  القحط�ين  حممد  وعبدالعزيز 
ال��ي��وم  ه���ذا  »���س��ع��ورن���  الهند�سة  ق�سم 
م��د يف  ال���ذي  اهلل  نحمد  و  يو�سف  ل 
اأع��م���رن��� اإل���ى ه���ذا ال��ي��وم ال���ذي نرفع 

روؤو�سن� فيه بتخرج اأبن�ئن�«.
وع��������ربت ال����ع�����ئ����ل����ة ع�����ن ع��ظ��ي��م 
يف  ���س��دوره���  يف  تختلج  ال��ت��ي  امل�س�عر 
هذا اليوم موؤكدين على اأن هذا اجلهد 
ابن�ئهم  تعب  ثمرة  ه��و  النج�ح  وه��ذا 

وكف�حهم خال �سنوات درا�ستهم. 
وق�لت والدة اخلريج خ�لد �سعد 
ال��ع�����س��ريي ت��خ�����س�����ص ه��ن��د���س��ة »ت��ع��ب 
���س��ن��وات م�����س��ى وذه�����ب وب���ق���ي ���س��ع��ور 
غ�مرة  �سع�دة  والفوز،  واجل��د  النج�ح 
مت��اأ قلبي ك����أم وت��ع��م اأرج�����ء امل��ن��زل؛ 
جل�معة  ���س��ك��را  ث���م  اأول،  هلل  ف�����س��ك��را 
امل��ل��ك خ���ل��د ع��ل��ى ه���ذا ال��ي��وم احل���ف��ل 

ب�لبهجة«.
واأك������دت وال������دة اخل���ري���ج  ���س��ع��ود 
اأن  خ��سة،  تربية  الأ���س��م��ري،  م�سبب 
ابني  تعب  وه��ذا  ن�سيب،  لكل جمتهد 
ال��ي��وم،   يجنيه  ���س��ن��وات  خم�ص  خ���ال 
ق���دم،  هو  فيم�  يوفقه  اأن  اهلل  ون�س�أل 

ت�سفه�  اأن  ميكن  ل  »�سع�دتي  وق�لت 
�سرح  من  خ�لد  ابني  بتخرج  ع��ب���رات 
خ�لد.  امللك  كج�معة  عظيم،  تعليمي 
كل  ومت�بعة  التميز  عنه  ع��رف  �سرح 
اف��خ��ر  اأن  ف��ح��ق يل  ت���ط���ور وج���دي���د، 
�سنوات  خ��ال  ابني  تعب  ثمرة  بجني 
درا���س��ت��ه وح���ق يل اأن اف��خ��ر ب����أن ه��ذا 

التخرج ك�ن من ج�معة كهذه«.
ك��ل من  وال���دة  بينت  م��ن جهته� 
عبد  والط�لب  عمر،  حممد  الط�لب 
ال��رح��م��ن ع��م��ر م���ن ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة، 
اأنه�  ل ت�ستطيع و�سف �سع�دته� بهذه 
ال�سكر  و  هلل  »احلمد  وق�لت  املن��سبة، 
النعمة  ب��ه��ذه  عليهم  اأم����ن  ال����ذي  هلل 
التوفيق  ل��ه��م  اهلل  واأ����س����أل  العظيمة، 
واملزيد من النج�ح يف الدني� والآخرة، 
ال��ع���مل��ني ع��ل��ى جميع  واحل��م��د هلل رب 

نعمه و كرمه و ف�سله علين�«. 
اخلريج  اأم  اأو�سحت  ج�نبه�  من 
الرتبية  ق�سم  م��ن  الأ���س��م��ري  ���س��ع��ود 
ت��و���س��ف  ل  ���س��ع���دت��ه���  اأن  اخل��������س���ة، 
ال��ي��وم، وه��ي ت��رى ابنه� خريج  ب��ه��ذا 
وت�س�ركه فرحته، معتربة اأن �سع�دته� 

اإلى  بتفوق ابنن� و�سعيدين ب�أنه و�سل 
ومع�ونة  وكف�ح  �سرب  بعد  اليوم  ه��ذا 
م���ن ج���م��ع��ت��ن��� وم�������س���وؤول���ي���ه����، وك��ل��ن��� 
اأم����ل ب�����أن ي��ق��دم اب��ن��ن��� م���� ي��ل��ي��ق ب��ه��ذا 
الوطن ويخدمه على الوجه املطلوب 
وميثله خري متثيل يف ك�فة الأ�سعدة 

وامل�ستوي�ت«.
اخلريج  وال���دة  ق�لت  جهته�  م��ن 
اإدارة  حم��م��د احل��م��ي��دي م���ن ق�����س��م  
الأع�����م������ل »ال����ي����وم اك��ت��م��ل��ت ف��رح��ت��ي 
ب��ت��خ��رج اب��ن��ي ع��ن��دم��� ان��ت��ه��ى م�����س��واره 
ب���ل��ن��ج���ح وال��ت��ف��وق،  اجل���م��ع��ي مكلا 
وم���ودع���� ال��ك��ت��ب اجل���م��ع��ي��ة وال�����س��ه��ر 
ومق�عد الدرا�سة  اإلى رح�ب اأو�سع من 

الكف�ح«.
ب���دوره���� ق���ل��ت اأم اخل��ري��ج ب��ال 
اإدارة  ال�����س��ه��راين م���ن ق�����س��م  ع���ب���داهلل 
الأعم�ل »فرحتي و�سعوري ل يو�سف 
ب��ه��ذا ال���ي���وم واحل���م���د اهلل ع��ل��ى ه��ذه 
وتعب  ان��ت��ظ���ر  بعد  اأت���ت  ال��ت��ي  النعمة 

واأ�س�أل اهلل اأن يبلغني فيهم جميع�«.
وق���ل��ت ع���ئ��ل��ة اخل��ري��ج��ني خ�لد 
الطب،  كلية  م��ن  القحط�ين  حممد 

من �سع�دته و متمنية له التوفيق يف 
�ستى اأمور حي�ته.

التخرج  ل�سعود  »اأب�����رك  وق���ل��ت 
واأق�����ول ل���ه م��ن��ه��� اإل����ى الأع���ل���ى ب����إذن 
اأ�سبح حقيقة  اهلل، ك�ن حلم� واليوم 
وراأيتك خريج ج�معة، ترتدي عب�ءة 
ال��ت��خ��رج ال��ت��ي ك��ن��ت اأع���د ال��وق��ت كي 
اأع����ن���ق���ك، واأن�����ت ت��رت��دي��ه���، واأب����ه���ي  
ل��ك ب�سمة يف وط��ن��ك،  ك��خ��ري��ج  ب��ك 
واأ�س�أل اهلل اأن يوفقك، وجميع �سب�ب 

الوطن«.
اأم���� وال���دة اخل��ري��ج عبد ال��وه���ب 
»اأ����س���ك���ر ج���م��ع��ة  اآل غ���ن���دف، ف��ق���ل��ت 
امللك خ�لد على دع��وة الأم��ه���ت؛ لكي 
ف��رح��ة تخرجهم،  اأب��ن���ئ��ه��ن  ي�����س���رك��ن 
ك��م��� اأه���ن���ئ اب���ن���ي مب��ن������س��ب��ة ت��خ��رج��ه 
م��ن كلية ال��ع��ل��وم الإن�����س���ن��ي��ة، واأخ���ريا 
احل��رم��ني  خ����دم  اإل���ى  ب�ل�سكر  اأت���ق���دم 
مل�  ال�����س��ري��ف��ني، وويل ع��ه��ده الأم�����ني 
يقدمون من دعم يف تعليم  اأبن�ء هذا 
ال���وط���ن ال���غ����يل، ون���دع���و لأب���ن����ء ه��ذا 
حي�تهم  يف  ب�لتوفيق  جميع�  ال��وط��ن 

العلمية و العملية«.

علي �سعد ثقف�ن
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أميرة سحيم

احتف�ل اجل�معة بخريجيه� من  اأن يخرج  ب�لرغبة يف  الفكرة  ب��داأت 
اخلريجون،  �سيلقيه�  التي  الكلمة  وخ��سة  الإمك�ن،  قدر  التقليدية 
تليق  الكلمة بطريقة  انتهجت اجل�معة منذ فرتة عر�ص هذه  حيث 
املتوقعة  والفكرة  الن�ص  بعيدا عن  اأكر من هدف  ب�ملن��سبة وحتقق 

والتقليدية يف مثل هذه الكلم�ت. 
ب��دءا من كلمة م�سرتكة بني ط�لب  يف كل ع�م ك�ن هن�ك فكرة 
وط�لبة ثم كلمة تظهر منتج اجل�معة املتمكن من لغته والذي ير�سل 
ر�س�لته للع�مل بلغ�ت خمتلفة، ويف الع�م امل��سي ك�نت كلمة الطاب 
عب�رة عن وثيقة جيل الروؤية متزامنة مع روؤية وطنية جديدة تقوم 

على ال�سب�ب وحوار بني ط�لب خريج ووزير التعليم. 
اإل��ه���م حم��ف��زة، فتم  اأن تكون الكلمة ق�سة  راأي��ن���  ال��ع���م  ويف ه��ذا 
اأنه�  ي��رى  كف�ح  ق�سة  لديه  مم��ن  اخلريجني  جلميع  ر�س�لة  اإر���س���ل 
الق�سة على عنوان  اإر�س�ل خمت�سر  ملهمة لغريه، حيث طلب منهم 

بريدي حمدد.
وبعد اأ�سبوع و�سلت للجنة 28 ق�سة خمت�سرة فيه� من التحدي�ت 

والإله�م والبعد عن الي�أ�ص والقدرة على اإجن�ز �سيء كثري. 
امل��رح��ل��ة ال��ث���ن��ي��ة ه��ي م��رح��ل��ة الخ��ت��ي���ر وامل��ق���ب��ات ال�سخ�سية 
جوانبه�  واكتم�ل  الق�سة  �سحة  من  للت�أكد  املر�سحني  الطاب  مع 

التف�سيلية.
اجللو�ص  ومت  العر�ص  ت�ستحق  فعا  ك�نت�  ق�ستني  اختي�ر  فتم 
اأحد الطاب مقدم�  اأن يكون  مع الط�لبني وقررت جلنة الختي�ر: 

للحفل والآخر بطا لكلمة اخلريجني.
ال�سهراين �س�حب ق�سة اخل��وذة، حيث مت  فك�ن عون بن ن��سر 
اجللو�ص معه واأخذ تف��سيل ق�سته ك�ملة. واحلقيقة اأنه� ق�سة كف�ح 
النج�ح  م�سرية  يف  تعر  م��ن  لكل  ملهمة  تكون  واأن  ال��ذك��ر  ت�ستحق 

وو�سل لهدفه با ي�أ�ص. 
كّن� يف �سن�عة ال�سين�ريو بني خي�ر اإغاق امل�سهد، ب�بن اخلريج 
يحمل له رمز الق�سة وهي اخلوذة اأو اأن تكون والدته والتي ك�ن له� 
ثم  املوا�سلة  م�سوار  يف  له  مع�ر�سة  ك�نت  فقد  الق�سة،  يف  كبري  دور 

داعمة وحمفزة فك�ن اخلي�ر على الأم لتغلق امل�سهد على ق�سة عون. 
ع����ون، ق�����س��ة واق��ع��ي��ة ل�����س��ب���ب ك��ر ت��واج��ه��ه��م ���س��ع��وب���ت احل��ي���ة 
الأول  التحدي  على  يتغلب  من  ومنهم  حتد،  اأول  عند  وي�ست�سلمون 
ويعجز اأم�م الذي يليه، لكن عون حتداه� كله� ووا�سل امل�سرية بنج�ح. 
مثمرة،  م��وؤث��رة  لق�سة  ال�سين�ريو  ترجم  ال��ذي  للمخرج  �سكرا 
و�سكرا لأم عون التي اأ�سهمت يف خروج امل�سهد بهذا ال�سكل، وح�سرت 
التخرج،  النج�ح يف حفل  �سه�دة  ب�خلوذة  ابنه�  لتتوج  املحفل  هذا  يف 
الخ��ت��ي���ر،  دم��ي��ح ع�سو جلنة  اآل  الأ���س��ت���ذ علي �س�لح  لأخ���ي  و���س��ك��را 

واملت�بع واملن�سق للعمل ولكل ع�سو يف جلنة احلفل.
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خريج يتباهى بوالده
المرابط بالحد الجنوبي

ريم العسيري

ق�سران  عبداهلل  وليد  اخلريج  تب�هى 
الزهراين، من ق�سم العاج الطبيعي 
امللك  بج�معة  الطبية  ال��ع��ل��وم  بكلية 
خ�����ل����د، ب�����وال�����ده امل�����راب�����ط  يف احل���د 
اجل��ن��وب��ي ال��رق��ي��ب ع��ب��د اهلل ق�����س��ران 
الزهراين، وذلك يف منظر لفت انتب�ه 
الآلف من احل�سور من اخلريجني، 
وامل�����س��وؤول��ني، واأول���ي����ء الأم����ور خ��ال 
ح��ف��ل خ��ري��ج��ي ال���دف���ع���ة 20 وال����ذي 
اأقيم مبدينة الأم��ري �سلط�ن بن عبد 

العزيز الري��سية ب�ملح�لة.

وم���� ل��ف��ت ان��ت��ب���ه احل�����س��ور هو 
عليه�  كتب  اخل��ري��ج  حمل لفتة  اأن 
»ن���دي��ت��ه مل�����س���رك��ت��ي ف��رح��ة ال��ت��خ��رج،  
ال��وط��ن ف�عتذر لب��ن��ه، ولبى  ون����داه 
اأن حب  توؤكد  الوطن«، يف لفتة  نداء 

الوطن يفوق كل �سيء.
الط�لب يف حديثه مع   و ك�سف 
»اآف�ق« اأن والده وعده ب�حل�سور ثم 
�س�عتني  قبل  احل�����س��ور  ع��ن  اع��ت��ذر 
اإل��ى عمل  من ب��دء احلفل، م� دع���ه 
ت��ل��ك ال���اف���ت���ة، ورف��ع��ه��� يف احل��ف��ل 
ت��ع��ب��ريا ع��ن ف��خ��ره ب���وال���ده، وحتى 
وي�ستحق  اأه���م  ال��وط��ن  اأن  ل��ه  يبني 

ذل���ك على  ك����ن  ل��و  ح��ت��ى  الت�سحية 
ح�����س���ب اأب��ن���ئ��ه، م���وؤك���دا اأن اع��ت��ذار 
والده عن احل�سور مل يزعجه؛ لأنه  
ي��درك  ظ��روف عمله وحر�سه على  

تلبية نداء الوطن.
واإخوتي  والدتي  »ح�سرت  وق�ل 

معي لي�س�ركوين فرحة التخرج.
تف�عا  لقيت  الافتة  اأن  وب��نّي 
احلفل،  يف  احل�سور  قبل  م��ن  كبريا 
وح��ظ��ي��ت ب���إع��ج���ب��ه��م، وخ��ت��م حديثه 
وال��دي  اأن يحفظ  »اأدع����و اهلل  ق���ئ��ا 
اجلنوبي،  احل��د  يف  ج��ن��ودن���  وجميع 

مشهور العمري:واأطلب من اجلميع اأن يدعوا لهم«.
ميولي قادتني لاللتحاق 
بقسم اإلعالم واالتصال

املج�لت، ويعد اخلريج  �ستى  امل�سرف يف  وال�سعي للظهور  للنج�ح،  اأ�س��ص كبري  التفوق وتقدمي عمل مميز، هي  الرغبة يف 
م�سهور �س�مل العمري اأحد اخلريجني املتفوقني درا�سي�، ومهني�، حيث �سرفن� يف »اآف�ق« ب��ستقط�به مبكرا، وك�ن حينه� ط�لب� 
بق�سم الإعام، بعد اأن مل�سن� منه احل�ص ال�سحفي والثق�فة الع�لية والرغبة امللحة يف اأن يكون له ا�سم منذ وقت مبكر. يف هذا 

احلوار نتعرف اأكر على م�سهور العمري الط�لب واخلريج والإعامي.

حدثنا عن تفوقك الذي حققته ؟وكيف حتقق ذلك؟
ب�أقل  الدرا�سية  امل��واد  اجتي�ز  يف  هدفك  لتحقيق  بذلته  ال��ذي  وجهدك  وط�قتك  اجته�دك  مدى  يعني  التفوق  اإن  احلقيقة 
خ�س�رة ممكنة من الدرج�ت التي توؤثر على معدلك الأك�دميي. وقد حتقق ذلك بعد توفيق اهلل اأول ثم بعدة اأمور اأهمه�: 
احلر�ص واللتزام الك�مل على ح�سور ك�فة املح��سرات، مع وجود غي�ب�ت قليلة جدا ويف اأحلك الظروف اخل�رجة عن اإرادتي، 
ب�لإ�س�فة اإلى اأنني حر�ست دوم� على قراءة وا�ستيع�ب املو�سوع املقرر يف املح��سرة الت�لية ملعرفة مدى قوتي، والعقب�ت التي 

قد اأجده� للعمل على تخطيه�، وامل�سي قدم� يف تايف تلك العقب�ت يف ك�فة املنهج.

ومن خلف هذا التفوق ؟
ع�ئلتي التي ط�مل� ك�نت الداعم يل، واجلبل الذي اتكل عليه بعد اهلل يف كل الظروف، وكذلك اأ�سدق�ئي اللذين وجدت منهم 

الدعم املعنوي والنف�سي، وطبع� اأ�س�تذتي يف ك�فة املراحل الدرا�سية.

وماذا عن ذكرياتك يف ق�سم الإعالم؟
احلقيقة اأن ق�سم الإعام والت�س�ل ب�جل�معة له بداخلي الكثري من املحبة، كونه الن�فذة الأولى التي ا�ستطعت من خاله� 
العلوم ونهل املعرفة على اختافه�، كم� ك�سبت من خاله  اأنه ك�ن عون� يل يف اقتب��ص  مع�نقة �سغف الطفولة، ب�لإ�س�فة 
التعرف اإلى اأ�سدق�ء اآمنوا اأن العقل هو �ساح الإن�س�ن.  وك�ن اأجمل حدث ع��سرته م�س�ركتي يف »موؤمتر الإعام والإره�ب« 
من خال تقدمي بحث علمي ك�أول ط�لب يف مرحلة البك�لوريو�ص ي�س�رك ببحث من هذا النوع، بعد اأن وجدت كل الدعم من 

اأ. د. علي �سويل القرين ومن اأ�س�تذتي يف ق�سم الإعام.

كيف حددت وجهتك بدرا�سة الإعالم ؟
كنت خال درا�ستي يف املرحلة الث�نوية اأحقق درج�ت ع�لية ومعدلت ممت�زة؛ اإل اأنني قررت اأن اأكون خمتلف� يف طموحي، لذا 
قررت وتبع� مليويل و�سوت عقلي اأن اأكون يف ق�سم الإعام بج�معة امللك خ�لد، وم�زال للنج�ح بقية ب�إذن اهلل يف هذا املج�ل 

الوا�سع الذي يتطلب من� ال�سدق وال�سف�فية والبحث عن احلقيقة مهم� كلف الأمر.
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Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت
باسم المشرف العام

صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها

مبنى المدرجات المركزية )ب(

هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933
aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام

twitter.com/aafaqkku
facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة
تعبر عن وجهة نظر أصحابها

وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق
أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة
لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد
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أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

»آفاق«.. عدنا
توقفت �س���حيفة »اآف�ق« عدة اأعداد بهدف اإع�دة ترتيب تنظيم�ته� 
اجلدي���دة التي �س���تنعك�ص عليه���� ابتداء من الع�م الق����دم ب�إذن اهلل، 
حيث �س���رتتبط مب��س���رة بق�سم الإعام والإت�س����ل، و�سيعمل فيه� 
ب�سكل اأ�س��سي، طاب وط�لب�ت ق�سم الإعام، اإ�س�فة الى املهتمني 

ب�لعمل ال�سحفي من طاب وط�لب�ت اجل�معة.
وعندم���� عدن���� به���ذا الع���دد، وجدن���� اأم�من� من��س���ب�ت عديدة 
ك�ن ل ب���د م���ن تغطيته���� يف �س���فح�تن�، ولك���ن اأهم تلك املن��س���ب�ت 
ك�ن حف���ل اخلريجني ال�س���نوي برع�ية �س���مو اأم���ري املنطقة، وهذا 
م� جعلن� نفرد ملحق� خ��س���� بهذه املن��س���بة �سمل معظم �سفح�ت 
الع���دد؛ فه���ي من��س���بة غ�لي���ة علين���� وعل���ى اجلمي���ع يف ج�معتن���� 
احلبيب���ة، طاب���� واأ�س����تذة واإدارة، كم���� اأنه���� من��س���بة عزي���زة على 

قلوب اأولي�ء الأمور، اآب�ءا وامه�ت.
وت�س���عد �س���حيفة »اآف����ق« �س���نوي� يف اأن تت�س����رك الفرحة مع 
اخلريج���ني، واأن حتتف���ي به���م به���ذه املن��س���بة؛ وق���د عم���ل فريق 
التحري���ر والفري���ق الفن���ي ب�ل�س���حيفة عل���ى اإع���داد ه���ذا امللح���ق 
اخل�����ص، لي�س���ل اإل���ى اأي����دي قرائن���� ب�س���كل متميز يعك����ص جهود 
زمائن���� املحرري���ن واملح���ررات وامل�س���ورين واملخرج���ني، الذي���ن 
عمل���وا خ���ال الأي�م امل��س���ية بحر����ص لتقدمي عددن� هذا ب�س���كل 

يليق بهذه الإحتف�لية اجلميلة.

نافذة

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

أغلبه 
ماطرمشمسمشمس غائم 

جزئيا غائم مشمس
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا
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أغلبه 
مشمس

غائم 
ماطرجزئيا غائم 

جزئيا
غائم 
جزئيا
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