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لت�صنع  ال��دول��ة  �صختها  التي  للميزانيات 
ب��ي��ئ��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ن��ا���ص��ب��ة، مم���ا ج��ع��ل من 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د م���ؤ���ص�����ص��ة ك����رى يف 
واأن  واملادية،  الب�صرية  والإمكانات  امل�صاحة 
هذه املق�مات هي ركائز م�صروعنا ال�قفي 
للجامعة  �صت�صمن  وال��ت��ي  وال���ص��ت��ث��م��اري، 
قوتها  نقاط  على  م�ستندة  واثقة  تبداأ  اأن 
هذا  م��ن  تعزز  ق��ادم��ة  اإل��ى فر�ص  متطلعة 
لتطوير  عليا  بهيئة  وم�ستب�سرة  التوجه، 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ���س��ت��ف��ت��ح م��ع��ه��ا اجل��ام��ع��ة 
الذي  التنم�ي  ال�صتثمار  من  رحبة  اآفاقا 

ت�ستحقه منطقة ع�سر.

الأم��ن  مقدمتهم  ويف  ب��الأوق��اف،  املعنين 
العام الدكتور عمر اآل م�سيط على جهودهم 
امل��ب��ذول��ة ل��ل��و���س��ول اإل���ى ه���ذه امل��رح��ل��ة من 
و�سع نقطة بداية ال�سرتاتيجية مر�سومة 
بعناية ومنهجية عمل وا�سحة، �سائال اهلل 

تعالى اأن يحقق بهم اآمال اجلميع.
ع��ق��ب ذل����ك، ���ص��اه��د اجل��م��ي��ع ع��ر���ص��ا 
م��رئ��ي��ا، ا���س��ت��ع��ر���ص م��ن خ��الل��ه اخل��ط��وات 
امل�صروع  لتاأ�صي�س  وامل��درو���ص��ة  التدريجية 
اأ�صهر،   ٨ م��دى  على  اال�ستثماري  الوقفي 
وال���ت���ي ي���اأت���ي يف م��ق��دم��ت��ه��ا اإجن�����از اخل��ط��ة 
وحتديد  الأنظمة  و�صياغة  ال�صرتاتيجية 

واخ��������ت��������ت��������م ال�������������س������ل������م������ي ك����ل����م����ت����ه 
ب���ال�������س���ك���ر  ل���ل���ق���ي���ادة احل���ك���ي���م���ة، ول�����س��م��و 
دعمهما  على  نائبه  و�سمو  املنطقة  اأم���ر 
واهتمامهما باجلامعة عامة ومب�صروعاتها 
ال��وق��ف��ي��ة ع��ل��ى وج���ه اخل�����س��و���ص، مقدما 
ال�سكر الأ�سحاب الف�سيلة وال�سعادة اأع�ساء 
جم��ل�����ص ال���ن���ظ���ارة ول��ل��ج��ن��ة اال���س��ت��ث��م��اري��ة 
�سيئا من  اجل��ام��ع��ة  اأوق����اف  ال��ذي��ن منحوا 
ف��ك��ره��م وج��ه��ده��م ووق��ت��ه��م ال��ث��م��ن حبا 
ل�طنهم واإميانا بدور اجلامعة يف التنمية 
وتعزيزل لتكامل قطاعات الدولة املختلفة 
اجلامعة  ومن�سوبي  الكربى،  اأهدافنا  نحو 

أسبوعية جامعة
الملك خالد

في�سل  االأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رع��ى 
ب���ن خ��ال��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اأم����ر منطقة 
جامعة  لأوق���اف  الفخري  الرئي�س  ع�صري 
امل��ل��ك خ��ال��د، م�����س��اء ال���ي���وم، ح��ف��ل تد�سني 
اجلامعة،  لأوق���اف  ال�صتثماري  ال�صندوق 
بح�سور �ساحب ال�سمو امللكي االأمر تركي 
ب��ن ط��الل ن��ائ��ب اأم���ر املنطقة وع���دد من 
اأ���س��ح��اب امل��ع��ايل ورج���ال العلم واالأع��م��ال، 

وذلك على م�سرح املدينة اجلامعية باأبها.
وف�����ور و����س���ول ���س��م��وه م��ق��ر احل��ف��ل، 
ق�����ص ال�����س��ري��ط اإي����ذان����ا ب��اف��ت��ت��اح امل��ع��ر���ص 
امل�����س��اح��ب ل��ل��ح��ف��ل، وال�����ذي اح���ت���وى على 
ت�����س��ك��ي��ل جم��ل�����ص ال���ن���ظ���ارة وال����درا�����س����ات 
الأمانة  اأعدتها  ل� ١٢ م�صروعا  القت�صادية 
ف���رق متخ�ص�صة  ع��ر  ل����أوق���اف  ال��ع��ام��ة 
من داخل وخارج اجلامعة، وت�صمل عيادات 
ال��ع��الج الطبيعي،  ط��ب االأ���س��ن��ان، وم��رك��ز 
والأ�����ص����ع����ة ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة، وم����رك����ز ع����ج 
الق�قعة،  وزراع����ة  ال�صمع  �صعف  وت��اأه��ي��ل 
وال���ري���ادة وحا�سنة  ال��ط��ب��ي��ة،  وامل��خ��ت��ربات 
االأعمال، والتعليم االإلكرتوين، اإ�سافة اإلى 
جممع مدار�ص جامعة امللك خالد، ومركز 
وتربية  واملطبعة،  الهند�سية،  اال�ست�سارات 
الرتفيهي  واملجمع  الع�سل،  واإن��ت��اج  النحل 

التجاري ال�صكني.
املنا�صبة  ب��ه��ذه  امل��ع��د  وب���دئ احل��ف��ل 
بتالوة اآيات من القراآن الكرمي، ثم األقى 
االأ�ستاذ  امللك خالد  معايل مدير جامعة 
الدكت�ر فالح بن رجاء اهلل ال�صلمي كلمة، 
اأوق����اف اجلامعة  ت��د���ص��ن  ب���اأن  اأك���د فيها 
اال�ستثمارية يعد نقطة انطالقة جديدة 
نحو م�سروع وطني تنموي كبر، والذي 
�سيكون رافدا كبرا لتعزيز تقدمها نحو 
من�سوبيها  بهمم  ���ُس��ط��رت  ال��ت��ي  روؤي��ت��ه��ا 
الوطن  ه��ذا  ق��ادة  ودع��م  وثقة جمتمعها 
العظيم، وهي اأن تك�ن جامعة امللك خالد 
بحلول  عاملية  جامعة   ٢٠٠ اأف�صل  �صمن 
الوطنية  ل��روؤي��ت��ن��ا  م�����س��اي��رة   ،٢٠٣٠ ع���ام 
التعليم  اأنظمة  مع  ومتما�صية  ال��ك��رى، 

العايل العاملية.
منذ  اأن��ه  اإل��ى  ال�سلمي  الدكتور  واأ�سار 
ع�سر  منطقة  يف  ال��ع��ايل  التعليم  ب���داأ  اأن 
وال��دول��ة تبني  اأربعن عاما  اأك��ر من  قبل 
الطاقات  م��ن  كبرا  كنزا  املنطقة  ه��ذه  يف 
ثم  ال��ع��امل،  الأق��ط��ار  ابتعثت  التي  الب�سرية 
باالإ�سافة  واملعرفة،  بالعلم  م�سّلحة  ع��ادت 

عدد امل�سروعات، اإلى جانب ت�سكيل جمل�ص 
عن  ف�سال  اال�ستثمارية،  واللجنة  النظارة 
درا����ص���ة ١٢ م�����س��روع��ا ���س��ت��خ��دم ٨ جم���االت 

حي�ية و�صت�فر ٥٩٠ وظيفة.
ك��م��ا ���ص��اه��د احل�����ص���ر ف��ي��ل��م��ا م��رئ��ي��ا 
ع��ن اأوق����اف اأب���رز اجل��ام��ع��ات ح��ول ال��ع��امل، 
و�صتانف�رد  وييل  وتك�صا�س  ه��ارف��ارد  منها 
االأم�����ري�����ك�����ي�����ة، وك����ام����ربي����دي����ج واأدن���������ربة 
واأوك���������س����ف����ورد ال���ربي���ط���ان���ي���ة، وت���ورت���ن���و 
ال��ك��ن��دي��ة، �صام�  وم��اك��ج��ي��ل وك���ل���م��ب��ي��ا 
ح��ج��م ا���ص��ت��ث��م��ارات��ه��ا ال���ق��ف��ي��ة، ت���� ذل��ك 
ا�ستعر�ص  ت��خ��رج«،  »وثيقة  بعنوان  م�سهد 

جت�سيدا  وم��ّث��ل  ال��وق��ف��ي،  ال�����س��ن��دوق  دور 
وه�  الأوق����اف،  م�صارف  م��ن  مهم  مل�صرف 

دعم الطالب االأيتام والوقوف معهم.
ويف ن��ه��اي��ة احل��ف��ل د���ص��ن ���ص��م��� اأم��ري 
م��ن��ط��ق��ة ع�������س���ر اأوق���������اف اجل����ام����ع����ة، ث��م 
ك���ّرم اأم���ر ع�سر و���س��م��و ن��ائ��ب��ه ع���ددا من 
اجلامعة،  لأوق����اف  وامل�ؤ�ص�صن  ال��داع��م��ن 
تذكاريتن  ه��دي��ت��ن  �صم�هما  ت�صلم  ك��م��ا 
بهذه املنا�صبة من مدير جامعة امللك خالد.

يحيى التيهاني
ومحمد شامي

الفلف��ل  تأثي��ر  درس األطب��اء كيفي��ة 
األكثر ح��رارة في العال��م وهو فلفل  
 Carolina Reaper »كارولين��ا رييب��ر«

على جسم اإلنسان.
فبع��د إعط��اء ه��ذا الفلفل ألحد 
المرض��ى، بدأ يعاني من آالم حادة في 
ال��رأس والرقب��ة لع��دة أيام؛ وكش��ف 
التصوي��ر المقطعي عن تقلص عدد من 
الش��رايين في الدماغ، بحسب ما نقلته 
مجلة »ب��ي إم جاي كاي��س ريبورتس« 

.BMJ Case Reports
وبي��ن األطب��اء أن الرج��ل يعان��ي 
م��ن متالزمة تضيق األوعي��ة الدماغية 
العكوس��ة، وهو اضطراب في الدورة 
األف��راد  يصي��ب  الدماغي��ة،  الدموي��ة 
بالصداع الحاد. وبعد خمس��ة أس��ابيع، 
زال األلم تماما، وعادت الش��رايين إلى 

حالتها السابقة الصحية.
ويعتبر فلفل »كارولينا رييبر« أشد 
أن��واع الفلفل حرارة ف��ي العالم وقد 
دخل في »موس��وعة غيني��س لألرقام 

القياسية« منذ عام 2013.

العالم +



زار أحد المصابين بمستشفى النماص العام

أمير عسير ينقل تعازي القيادة الرشيدة 
في الشهيدين الشهري والرياعي

يحيى التيهاني

ن��ق��ل ���ص��اح��ب ال�����ص��م��� امل��ل��ك��ي الم���ري 
اأمري  في�صل بن خالد بن عبدالعزيز 
خادم  وموا�ساة  تعازي  ع�سر  منطقة 
�صلمان  امل��ل��ك  ال�����ص��ري��ف��ن  احل���رم���ن 
ويل  و�سمو  �سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 
ع���ه���ده الأم�������ن الأم�������ري حم���م���د ب��ن 
�سلمان بن عبدالعزيز الأ�سرة ال�سهيد 
والذي  ال�صهري  عبدالرحمن  عاي�س 
وقعت  ال��ت��ي  احل���ادث���ة  اإث����ر  ا�ست�سهد 

مبحافظة املجاردة.

مقر  يف  �سموه  ا�ستقبال  يف  وك���ان 
ال���ع���زاء مب��ح��اف��ظ��ة ال��ن��م��ا���ص حمافظ 
النما�س عبداهلل بن عاي�س العجريي 

وعدد من امل�صائخ وامل�ص�ؤولن
ع�سر  منطقة  اأم���ر  �سمو  وق���دم 
�سبحانه  اهلل  داع��ًي��ا  وموا�ساته  تعازيه 
وتعالى اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 
واأن يدخله ف�سيح جناته واأن يتقبله مع 

ال�صهداء والأبرار.
�سكرها  ال�����س��ه��ي��د  اأ����س���رة  وق���دم���ت 
ال�سريفني  احلرمني  خلادم  وتقديرها 
ول�سمو ويل عهده االأمني و ل�سمو اأمر 

ال��ع��زاء،  واج���ب  تقدميه  على  املنطقة 
اأمنها  البالد  لهذه  يحفظ  اهلل  داع��ني 

وا�ستقرارها يف ظل القيادة الر�سيدة.
ك��م��ا ن��ق��ل ���ص��اح��ب ال�����ص��م��� امللكي 
الأمري في�صل بن خالد بن عبدالعزيز 
وموا�ساة  ت��ع��ازي  ع�سر  منطقة  اأم���ر 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���س��ع��ود و���س��م��و ويل 
عهده الأمن الأمري حممد بن �صلمان 
بن عبدالعزيز الأ�سرة ال�سهيد فايز بن 
ا�صت�صهد  الرياعي والذي  عبدالرحمن 

يف احلد اجلن�بي

�سموه يف منزل  ا�ستقبال  وك��ان يف 
تن�مة  حم��اف��ظ  منعا  بجبل  ال�صهيد 
و�سيخ  حم�����س��ي  اآل  ح��ام��د  ب��ن  م�سفر 
حممد  بن  فايز  برياع  اآل  قبائل  �سمل 

احليد وعدد من اأفراد اأ�سرة ال�سهيد
ع�سر  منطقة  اأم���ر  �سمو  وق���دم 
�سبحانه  اهلل  داع��ًي��ا  وموا�ساته  تعازيه 
وتعالى اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 
واأن يدخله ف�سيح جناته واأن يتقبله مع 

ال�صهداء والأبرار.
الرياعي  ال�سهيد  اأ���س��رة  وق��دم��ت 
���س��ك��ره��ا وت��ق��دي��ره��ا خل����ادم احل��رم��ني 

االأم��ني  عهده  ويل  ول�سمو  ال�سريفني 
تقدميه  ع��ل��ى  املنطقة  اأم���ر  ل�سمو  و 
ال�����ع�����زاء، داع������ني اهلل ي��ح��ف��ظ  واج������ب 
لهذه الب�د اأمنها وا�صتقرارها يف ظل 

القيادة الر�سيدة.
���ص��اح��ب  زار  اأخ��������رى  ج���ه���ة  م����ن 
خالد  بن  في�صل  الأم��ري  امللكي  ال�صم� 
ع�سر  منطقة  اأم���ر  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 
النما�ص  مب�ست�سفى  امل��ا���س��ي  اجلمعه 
من  ال�سهري  اهلل  عبد  �سلطان  ال��ع��ام 
اأف�������راد ال�����ص��رط��ة وال����ذي����ن اأ����ص���ي���ب يف 

حادثة املجاردة.

بن  في�سل  االأم���ر  �سمو  واأع����رب 
خ��ال��د ع���ن اع���ت���زازه وف���خ���ره مل���ا مل�سه 
م��ن رج��ل االأم���ن امل�����س��اب م��ن عزمية 
ومليكه  ووطنه  دينه  حلماية  واإ�سرار 
عليه  مي���ن  اأن  ت��ع��ال��ى  اهلل  ����س���اًئ���ال   ،

بال�صفاء العاجل.
  من جهته عرب امل�ساب عن �سكره 
على  ع�سر  منطقة  الأم���ر  وت��ق��دي��ره 
كان  التي  الطيبة  له وم�ساعره  زيارته 
لها بالغ االأثر يف نف�سه ، �سائاًل اهلل اأن 
يحفظ لهذه البالد اأمنها وا�ستقرارها 

يف ظل قيادته احلكيمة.
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كلمة معالي مدير الجامعة في 
حفل تدشين الصندوق االستثماري 

ألوقاف جامعة الملك خالد

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف االأنبياء واملر�سلني؛
�صاحب ال�صم� امللكي الأمري في�صل بن خالد بن عبد العزيز،

اأمر منطقة ع�سر؛
�ساحب ال�سمو امللكي االأمر تركي بن طالل بن عبد العزيز،

نائب اأمر منطقة ع�سر؛
اأ�سحاب املعايل والف�سيلة وال�سعادة؛

�صي�ف جامعة امللك خالد؛

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته؛
نرحب بكم اأجمل ترحيب يف رحاب جامعتكم جامعة امللك خالد، والتي ت�سع 
اليوم نقطة انطالقة جديدة نحو م�سروع وطني تنموي كبر حيث تد�سن 
اجلامعة يف هذا امل�صاء م�صروع الأوقاف ال�صتثمارية للجامعة والتي �صتك�ن 
من�سوبيها  بهمم  �سطرت  التي  روؤيتها  نحو  تقدمها  لتعزيز  كبرا  راف���دا 
وثقة جمتمعها ودعم قادة هذا الوطن العظيم وهي اأن تكون جامعة امللك 
خالد �سمن اأف�سل مئتي جامعة عاملية بحلول عام ٢٠٣٠، م�سايرة لروؤيتنا 

الوطنية الكربى، ومتم�سية مع اأنظمة التعليم العايل العاملية.

�ساحبي ال�سمو، اأيها احلفل الكرمي؛
اأرب��ع��ني عاما  اأك��ر من  قبل  العايل يف منطقة ع�سر  التعليم  ب��داأ  اأن  منذ 
والدولة تبني يف هذه املنطقة كنزا كبرا من الطاقات الب�سرية التي ابتعثت 
الأقطار العامل، ثم عادت م�سلحة بالعلم واملعرفة، باالإ�سافة للميزانيات التي 
امللك  بيئة تعليمية منا�صبة، مما جعل من جامعة  الدولة لت�صنع  �صختها 
املق�مات  هذه  اإن  ومادية.  ب�صرية  واإمكانات  م�صاحة  كرى  م�ؤ�ص�صة  خالد 
اأن  للجامعة  �صت�صمن  والتي  وال�صتثماري،  ال�قفي  م�صروعنا  ركائز  هي 
اإلى فر�ص قادمة تعزز من  تبداأ واثقة م�ستندة على نقاط قوتها متطلعة 
معها  �ستفتح  ع�سر  منطقة  لتطوير  عليا  بهيئة  وم�ستب�سرة  التوجه،  هذا 
اجلامعة اآفاقا رحبة من اال�ستثمار التنموي الذي ت�ستحقه منطقة ع�سر.

حفلنا الكرمي؛
ل�سمان  البالد  ه��ذه  لقادة  �سكر  فهي  اهلل  �سكر  بعد  �سكر  كلمة  ك��ان من  اإن 

احلزم والعزم والعدل ولويل عهده عراب الروؤية امللهم.
وال�سكر لكما يا �ساحبا ال�سمو على دعمكم واهتمامكم بجامعة امللك 
خالد عامة ومب�ساريعها الوقفية على وجه اخل�سو�ص ومبادراتكم يف هذا 

ال�سدد مذكورة وم�سكورة وتدفعنا الأن نكون عند ح�سن ظنكم.
وللجنة  النظارة  جمل�ص  اأع�ساء  وال�سعادة  الف�سيلة  اأ�سحاب  واأ�سكر 
وجهدهم  فكرهم  م��ن  �سيئا  اجلامعة  اأوق���اف  منحوا  حيث  اال�ستثمارية، 
وتعزيزا  التنمية  يف  اجلامعة  ب��دور  واإمي��ان��ا  ل�طنهم  حبا  الثمن  ووقتهم 

لتكامل قطاعات الدولة املختلفة نحو اأهدافنا الكربى.
كما اأ�صكر زم�ئي من من�ص�بي جامعة امللك خالد املعنين بالأوقاف، 
اأخي �سعادة الدكتور عمر ال م�سيط على جهودهم املبذولة  ويف مقدمتهم 
مر�سومة  ال�سرتاتيجية  ب��داي��ة  نقطة  و�سع  م��ن  املرحلة  ه��ذه  اإل��ى  لن�سل 

بعناية ومنهجية عمل وا�سحة �سائلني اهلل تعايل اأن يحقق بهم اآمالنا.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



أخبار الوطن

نائب أمير المنطقة عسير ينقل تعازي القيادة ألسر الشهداء
بمحايل عسير وألسرتي الشهيدين الشهري والعمري

أسعد أبو قاعود

الأم��ري  امللكي  ال�صم�  �صاحب  نقل 
تركي بن طالل بن عبد العزيز نائب 
اأمر منطقة ع�سر، اجلمعة املا�سي، 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ت��ع��ازي 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 
االأم��ني، حفظهما  و�سمو ويل عهده 
اهلل، ل�صهداء ال�اجب اجلندي ح�صن 
واجل��ن��دي  اأح��م��د ع�صريي،  ب��ن علي 
اأول مفرح بن علي عبد اهلل ع�سري، 

بن  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  اأول  واجل���ن���دي 
�سامي اآل جابر، واجلندي اأول مفرح 
بن عبد اهلل علي ع�صريي، واجلندي 
اأول اأحمد بن عمر اأحمد اآل موهبه 
ع�������ص���ريي وال���ع���ري���ف اإب����راه����ي����م ب��ن 
م��و���س��ى ع��ام��ر اآل م��ا���س��ي ع�����س��ري، 
واجل��ن��دي ي������ص��ف اإب��راه��ي��م حممد 
ع�������ص���ريي، م����ن م��ن�����ص���ب��ي ال���ق����ات 
احلد  ا�ست�سهدوا يف  الذين  امل�سلحة، 
اجل���ن����ب���ي، وذل�����ك مب��ق��ر حم��اف��ظ��ة 

حمايل ع�صري.

واع��ت��زاز  ع��ن فخر  �صم�ه،  وع��ر 
ال���وط���ن واأب���ن���ائ���ه ب��ال�����س��ه��داء ال��ذي��ن 
وال�صرف،  العز  ميدان  يف  ا�صت�صهدوا 
بوا�سع  يتقبلهم  اأن  تعالى  اهلل  �سائال 
رحمته مع ال�سهداء، واأن يلهم اأهلهم 

وذويهم ال�صر وال�صل�ان.
�صكرهم  عن  ال�صهداء  ذوو  وعر 
ل���ل���ق���ي���ادة ال����ر�����س����ي����دة، وت���ق���دي���ره���م 
ل�����س��م��و ن���ائ���ب اأم�����ر م��ن��ط��ق��ة ع�سر 
 ، ال��وط��ن  ���س��ه��داء  يف  موا�ساتهم  على 
م��وؤك��دي��ن اأن��ه��م ف��خ��وري��ن مب��ا قدمه 

اأب��ن��ائ��ه��م يف م���ي���دان ال��ع��ز وال�����ص��رف، 
الدين  ع��ن  ل��ل��دف��اع  اأنف�صهم  ن��اذري��ن 

ومقدرات ال�طن.
ك��م��ا ن���ق���ل  ���س��م��وه ت���ع���ازي خ���ادم 
امللك �صلمان بن  ال�صريفن  احلرمن 
عبدالعزيز اآل �سعود، و�ساحب ال�سمو 
بن  �صلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي 
رئي�ص  ن��ائ��ب  العهد  ويل  عبدالعزيز 
جمل�ص الوزراء وزير الدفاع و�ساحب 
ال�����ص��م��� امل���ل���ك���ي الأم�������ري ف��ي�����ص��ل ب��ن 
خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اأم���ر منطقة 

وذوي  الأ����س���رة  اهلل،  حفظهم  ع�����س��ر، 
ال�صهيدين، وكيل الرقيب عبد اهلل بن 
غازي ال�صهري، ووكيل الرقيب �صالح 
ا�صت�صهدا  ال��ل��ذان  ال��ع��م��ري،  علي  ب��ن 
اإث���ر احل��ادث��ة ال��ت��ي وق��ع��ت مبحافظة 
ا�ستقبال �سموه يف  امل��ج��اردة. وك��ان يف 
مقر العزاء حمافظ املجاردة يحي بن 
من  وع��دد  حمو�ص  اآل  الرحمن  عبد 

امل�صايخ وامل�ص�ؤولن.
اأم���ر منطقة  ن��ائ��ب  �سمو  وق���دم 
اهلل  داع��ي��ا  وم��وا���س��ات��ه،  تعازيه  ع�سر 

الفقيدين  يتغمد  اأن  وتعالى  �سبحانه 
ف�سيح  يدخلهما  واأن  رحمته،  بوا�سع 
ال�سهداء  م��ع  يتقبلهما  واأن  ج��ن��ات��ه، 

والأبرار.
وق����دم����ت اأ����س���رت���ا ال�����س��ه��ي��دي��ن 
�سكرها وتقديرها للقيادة الر�سيدة، 
اأم���ري  ن���ائ���ب  ول�����ص��م���  اأي����ده����ا اهلل، 
املنطقة على تقدميه واجب العزاء، 
البالد  لهذه  يحفظ  اأن  اهلل  داع��ني 
القيادة  ظ��ل  يف  وا�ستقرارها  اأمنها 

الر�سيدة.
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األوقاف تحث الجهات المانحة والمستثمرين
على االستثمار في الصندوق االستثماري للوقف

أميرعسير يطلع على التحضيرات النهائية 
لحفل تدشين أوقاف الجامعة

يحيى التيهاني 

اأم��ري  عبدالعزيز  ب��ن  خالد  ب��ن  في�صل  الأم���ري  امللكي  ال�صم�  �صاحب  ح��ث 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ال��رئ��ي�����ص ال��ف��خ��ري الأوق�����اف اجل��ام��ع��ة، اجل���ه���ات امل��ان��ح��ة 
يف  باال�ستثمار  الربحي  غ��ر  للقطاع  وال��واق��ف��ني  ل��الأوق��اف  وامل�ستثمرين 
ال�سندوق اال�ستثماري الأوقاف اجلامعة، الذي د�سنه يوم االأربعاء املا�سي يف 

حفل بهذه املنا�سبة على م�سرح اجلامعة باملدينة اجلامعية باأبها.
رئي�ص جمل�ص  اجلامعة  ملعايل مدير  �سموه  ا�ستقبال  ذلك خالل  جاء 
ال�سلمي،  اهلل  رج��اء  ب��ن  فالح  الدكتور  االأ���س��ت��اذ  اجلامعة  الأوق���اف  النظارة 
واالأمني العام لالأوقاف الدكتور عمر بن �سعيد اآل م�سيط مبكتبه باالإمارة.

اال�ستعدادات  اآخر  اللقاء على  اأمر منطقة ع�سر خالل  �سمو  واطلع 
والتح�سرات النهائية، وكامل فكرة امل�سروع من ر�سالة واأهداف ومبادرات 
وم���ا ي��خ��دم��ه م���ن جم�����االت، ف�����س��ال ع���ن ال���درا����س���ات ل���� ١٢ م�����ص��روع��ا غري 

مركز  الأ�صنان،  طب  عيادات  وه��ي:  اجلامعة،  وخ��ارج  داخ��ل  من  متخ�ص�صة 
ال�سمع  �سعف  وتاأهيل  ع��الج  مركز  التخ�س�سية،  االأ�سعة  الطبيعي،  العالج 
التعليم  االأع��م��ال،  وحا�سنة  ال��ري��ادة  الطبية،  املختربات  القوقعة،  وزراع���ة 
االإلكرتوين، جممع مدار�ص جامعة امللك خالد، مركز اال�ست�سارات الهند�سية، 

املطبعة، تربية النحل واإنتاج النحل، املجمع الرتفيهي التجاري ال�سكني.
من جهته قدم معايل مدير اجلامعة رئي�ص جمل�ص النظارة الأوقاف 
وتقديره  �صكره  ال�صلمي،  اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكت�ر  الأ�صتاذ  اجلامعة 
ل�سمو االأم����ر في�سل ب��ن خ��ال��د ع��ل��ى دع��م��ه واه��ت��م��ام��ه وم��ب��ادرت��ه غر 
امل�ستغربة باالطالع على اآخر اال�ستعدادات، مطالبا بالتفاعل مع ما حث 
الوقفي،  للم�سروع  اال�ستثماري  ال�سندوق  ودع��م  للم�ساهمة  �سموه؛  به 
ال�سيما واأن اأثره �سيعود على العلم واملجتمع الأجيال متعاقبة، وي�سهم يف 
الطموحة  تن�سدها عرب خططها  التي  العاملية  للمراتب  و�سول اجلامعة 

وجه�د اأبنائها احلثيثة.

محمد شامي

ا���س��ت��ب�����س��ر اأع���������س����اء جم��ل�����ص ال���ن���ظ���ارة 
ال�سندوق  يحمله  مبا  اجلامعة  باأوقاف 
ال�سمو  �ساحب  د�سنه  الذي  اال�ستثماري 
امل��ل��ك��ي الأم�����ري ف��ي�����ص��ل ب���ن خ��ال��د اأم���ري 
امل�سرح  يف  االأرب���ع���اء  ي��وم  ع�سر  منطقة 
مبا  باأبها،  اجلامعية  باملدينة  اجلامعي 
من  متنوعة  ���س��رائ��ح  با�ستقطاب  يكفل 
ال�صتثمارالن�عي  وتنمية  ال��داع��م��ن، 
االإداري  االأداء  يف  وال��ت��م��ي��ز  امل�����س��ت��دام، 
فاعلة  �سراكات  وتطوير  للوقف،  وامل��ايل 
مع قطاعات خمتلفة، وري��ادة الوقف يف 
امل�����س��وؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، ودع��م  حتقيق 
اب���ت���ك���ارات ال��ب��ح��وث ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ن��وع��ي��ة 

لتحقيق اقت�ساد املعرفة.
وقال ع�سو املجل�ص وكيل اجلامعة 
لل�ص�ؤون التعليمية والأكادميية، الأ�صتاذ 
ال���دك���ت����ر ���ص��ع��د ب���ن حم��م��د ب���ن دع��ج��م 
»ت��د���س��ن ج��ام��ع��ت��ن��ا م�����س��روع��ه��ا ال��وق��ف��ي 
وبطموحات  خمتلف  ا���س��ت��ث��م��اري  بفكر 
بالنجاح  م�ستب�سرين  مرتفعة،  واآم����ال 
يف ظل دعم �سمو اأمر املنطقة الرئي�ص 

الفخري لأوقاف اجلامعة«.
ون������وه ب����ن دع���ج���م ب������اأن احل�������س���ارة 
االإ���س��الم��ي��ة اه��ت��م��ت مب��ف��ه��وم ال��وق��ف، 
وقدمت من��اذج فريدة يف تطبيق مبادئ 
امل�صالح  ورع���اي���ة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ك��اف��ل 
تنم�ية  اإ�صهامات  لل�قف  وك��ان  العامة. 
يف جم�����االت م��ت��ع��ددة ب��اع��ت��ب��اره رك��ي��زة 
العمل اخلري يف املجتمعات االإ�سالمية، 

وخ�ص��صا يف اململكة.
و���ص��دد ع�����ص��� امل��ج��ل�����س وك��ي��ل كلية 
طب الأ�صنان لل�ص�ؤون ال�صريرية الدكت�ر 
اأن  على  اأب��و ملحة،  �سعد  بن  عبدالعزيز 

اجلامعة  اأوق����اف  م��ن  االأ�سا�سية  ال��غ��اي��ة 
ت��ق��دمي خ��دم��ات وم��ن��اف��ع خ��ري��ة ���س��واء 
تعليمية اأو بحثية اأو اجتماعية اأو �سحية 
الربحية،  اإل��ى  تهدف  وال  اقت�سادية،  اأو 
اإمن�����ا ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة 
والقت�صادية  والجتماعية  التعليمية 
معتربا  اجلامعة،  مت��ول  التي  اخل��ري��ة 
مادي  عائد  بتحقيق  اإاّل  يتم  لن  اأن هذا 
وال��رف��ع  مقا�سدها  لتحقيق  ي�ساعدها 
من م�صت�اها الأكادميي واملعريف ملرافقها 

وكوادرها وخمرجاتها.
واأ�����س����اف »ه�����ذه خ���ط���وة م��ه��م��ة يف 
تاريخ اجلامعة لرفع م�صت�اها وارتقائها 
وو���ص���ل��ه��ا مل�����ص��اف اأف�����ص��ل اجل��ام��ع��ات 
ودخ��ل��ه��ا«،  م��وارده��ا  با�ستقالل  العاملية 
وق�اعد  اأ�صا�صات  بناء  باأن عملية  من�ها 
ه����ذا ال���وق���ف مل ت��ك��ن ب��ال�����س��يء ال��ه��ني 
ق��ي��ا���س��ا ب��ال��ق��ي��ام ع��ل��ى درا����س���ات وخ���ربات 
وا�ست�سارات لها باع يف هذا املجال، ودعوة 
ال��ع��دي��د م��ن اخل���ربات ورج���ال االأع��م��ال 
ال��وق��ف  ه���ذا  واإدارة  ملجل�ص  امل��رم��وق��ني 
التي اأثمرت يف هذه الغر�سة الطيبة ذات 

الأهداف ال�صامية.
عميد  امل��ج��ل�����ص  ع�����س��و  ي��خ��ف  ومل 
اال�ست�سارية  والدرا�سات  البحوث  معهد 
ال�سغف  احلديثي،  عبداللطيف  الدكتور 
ل��ت��د���س��ني امل�������س���روع مل���ا مي��ث��ل��ه م���ن نقله 
واإمكانيات  م��ق��درات  ا�صتثمار  يف  ن�عية 
اجلامعة، واال�ستفادة من العمل اخلري 
ب���اإذن  ال��ك��ب��رة،  اآث�����اره  �ستنعك�ص  ال����ذي 
يف  التنمية  عجلة  دف��ع  على  تعالى،  اهلل 

املنطقة.
الوقفي  ال�سندوق  »اإن�ساء  واأ�ساف 
على  م�ستداما  اأث��را  يخلق  اال�ستثماري 
امل�������ص���ت����ى الق���ت�������ص���ادي والج���ت���م���اع���ي 

والتعليمي والتنموي يف املنطقة، ال�سيما 
امل�ساريع  من  بعدد  يبداأ  اأن  ينتظر  واأن��ه 

املدرو�صة بعناية.
ويف ظل امتالك اجلامعة واملنطقة 
واخل��ربة  الكفاءة  متلك  ب�سرية  ط��اق��ات 
باإذن  متكنها  التي  واالأكادميية  االإداري��ة 
اهلل من العمل على اإدارة هذه امل�سروعات 
خلق  يف  ك��ذل��ك  ت�سهم  اأن  ي��ت��وق��ع  ال��ت��ي 
عدد كبر من الوظائف ل�سباب و�سابات 
امل��ن��ط��ق��ة«، داع��ي��ا رج���ال االأع���م���ال واأه���ل 
ب��اإذن  ليتمكن  ودع��م��ه؛  مباركته  اخل��ر 

اهلل من حتقيق اأهدافه املر�سومة.
وام�����ت�����دح ع�����ص��� امل���ج���ل�������س رئ��ي�����س 
باأبها ح�سن  ال�سناعية  التجارية  الغرفة 
بن معجب احلويزي، ما ي�سكله امل�سروع 
اجل��ام��ع��ة،  ت��اري��خ  يف  منتظرة  نقلة  م��ن 
مهيبا  الوطني،  التحول  برنامج  تواكب 
ب���رج���ال االأع���م���ال ب��امل�����س��اه��م��ة يف دع��م��ه 
الوطني  ب��ال��واج��ب  وال��ق��ي��ام  وم�ساندته 

واالجتماعي املناط بهم.
جلبان  خالد  املجل�س  ع�ص�  واأ���ص��ار 

ف��ج��ر  م���ن���ذ  ي�����زل  ال����وق����ف مل  اأن  اإل�������ى 
احل�سارة،  �سروح  ويدعم  يبني  االإ�سالم 
وق��ال »منذ وط��اأت قدم ر�سول اهلل �سلى 
وقف  ب���اأول  ب��داأ  املدينة  و�سلم  عليه  اهلل 
يف االإ�����س����الم، م�����س��ج��د ق���ب���اء، ث���م ت��وال��ت 
الأوقاف، وامل�قف�ن يت�صابق�ن لل�صدقة 
اأج���ره���ا حتى  ينقطع  ال  ال��ت��ي  اجل���اري���ة 
بعد امل���وت، وم��ن اأول���ى جم���االت الوقف 

واأف�صلها اجلهات العلمية«.
يف  الأوق�����������اف  ح����رك����ة  اأن  واأب����������ان 
اجلامعات ال�سعودية واإن كانت حديثة؛ 
الواقفني  ب��داأت حتقق تطلعات  اأنها  اإاّل 
التي   ٢٠٣٠ روؤي����ة  واجل��ام��ع��ات وحت��ق��ق 
اأخ������ذت ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا اإط������الق ال��ع��ن��ان 
اإي����رادات  لتن�يع  ال��ن���ع��ي��ة،  ل��ل��م��ب��ادرات 
اأولى  من  اجلامعات  اأن  موؤكدا  الوطن، 
م��راك��ز  �صيما  ت��ل��ك اجل���ه���ات؛ ل  واأه����م 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ودع���م���ه���ا ب��اع��ت��ب��اره��ا 
م�����ص��در الإب�����داع والخ�����رتاع والب��ت��ك��ار 
لكل ب�د ترغب يف ت�صدر مثي�تها يف 

جميع املجالت.

يف  قدمها  ت�سع  »اجلامعة  واأ�ساف 
ط��ري��ق ط��وي��ل م��ن ال��وق��ف واالح��ت�����س��اب 
وال���ص��ت��ث��م��ار وال��ن��م��� وال��رك��ة ويرعاها 
رجال خمل�سون باجلهد والراأي والوقت 

واملال«.
االأعمال  رج��ل  املجل�ص  وق��ال ع�سو 
وف��ق  اأن  هلل  »احل��م��د  ال��دو���س��ري  �سعيد 
ل���الأوق���اف رج����اال خم��ل�����س��ني ق�����رروا ثم 
اأع��دوا ثم نفذوا، ومل تبق اإال عناية اهلل 
ل��رج��االت اجلامعة  وت��وف��ي��ق��ه«، م��ب��ارك��ا 
ه����ذا االإجن������از ال��ع��ظ��ي��م امل���ت���ع���ّدي خ��ره 
االأعمال  رجال  واملجتمع،غابطا  للوطن 
اأن بابا اإلى اجلنة فتح، مهنئا املجتمع اأن 

روؤيتنا تتحقق.
وت�����ط�����رق ع�������س���و امل���ج���ل�������ص رج����ل 
االأع��م��ال �سعيد ب��ن حممد ب��ن زق��ر اإل��ى 
الفكر اال�ستثماري الذي يحمله امل�سروع، 
الوقفية على  مبا ي�سكل نقله للم�ساريع 
م�صت�ى اململكة، فيما اأكد ع�ص� املجل�س 
رجل االأعمال عبدالعزيز بن عبدالهادي 
ال���ق���ح���ط���اين اأه���م���ي���ة اإي�����ج�����اد ال���ل���وائ���ح 

واالأنظمة التي ت�سمن اأن يحقق امل�سروع 
العوائد االقت�سادية املرجوة منه.

وت����ق���ع ع�����ص��� امل��ج��ل�����س امل�����ص��ت�����ص��ار 
القانوين الدكتور هادي بن علي اليامي 
اأن ي�صهم امل�صروع ال�قفي برفع التقييم 
اإل����ى حما�سة  ل��ل��ج��ام��ع��ة، الف��ت��ا  ال��ع��امل��ي 
اأع�����س��اء امل��ج��ل�����ص ل��ت��ق��دمي م��ا مي��ك��ن اأن 
ي�سهم يف جناح هذا امل�سروع انطالقا من 
املجتمع  واأن يلم�س  امل�صئ�لية املجتمعية 
االإي��ج��اب��ي يف  اأث���ره  ومن�سوبي اجل��ام��ع��ة 

القريب العاجل.
وت�����ط�����رق ع�������س���و امل���ج���ل�������ص رج����ل 
االأع���م���ال، ه��ي��ف ب��ن حم��م��د القحطاين 
اإل�����ى ���س��خ��ام��ة امل�������س���روع ال��ع��م��الق وم��ا 
يخدمه م��ن جم��االت م��ت��ع��ددة، لي�ص يف 
املنطقة  يف  ب��ل  فح�سب؛  ع�سر  منطقة 
املجال  اأب��رزه��ا  ي��اأت��ي  برمتها،  اجلنوبية 
امل��اأم��ول يف  ي���زال دون  ال���ذي ال  ال�سحي 
املنطقة، والذي من �ساأنه تخفيف اأعباء 
ال�����س��ف��ر ع��ل��ى االأه�����ايل، وت��ق��دمي خدمة 

بجودة عالية.

مجلس النظارة 
بأوقاف الجامعة.. 

آمال عريضة 
وطموحات كبيرة
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رؤساء لجان أوقاف الجامعة: مقومات جامعتنا 
قوة ضاربة لبدء عهد جديد من االستثمار

محمد شامي

اأوق���اف  اأك���د روؤ���ص��اء جل��ان حفل تد�صن 
اجلامعة الذي اأقيم يوم االأربعاء املا�سي 
�ساحب  ب��رع��اي��ة  اجل��ام��ع��ة،  م�سرح  على 
ال�صم� امللكي الأمري في�صل بن خالد بن 
عبدالعزيز اأمر منطقة ع�سر الرئي�ص 
املق�مات  اأن  الفخري لأوق��اف اجلامعة، 
لبدء  قوة  تعد  اجلامعة  بها  تتمتع  التي 
ع��ه��د ج��دي��د م���ن ال���ص��ت��ث��م��ار ت��ق��ف من 
خ���الل���ه ع��ل��ى دع���ائ���م را����س���خ���ة، جتعلها 
املكان،  وتنمية  املعرفة  ال�ستثمار  ت�سعى 
وتكون لها اأموالها اخلا�سة لت�ساير ركب 
توجه الدولة ومنهج كربيات اجلامعات 
العاملية التي تقوم على اأوقاف ا�ستثمارية 
جعلتها حتلق معتمدة على قوتها لتزداد 
التعليم  اأرح����ب يف  الأف����ق  وت��ن��ط��ل��ق  ق���وة 

والبحث العلمي وخدمة املجتمع.

وقال رئي�ص جلنة احلفل الدكتور 
اأ���س��ف��ن��ا  م���ا  »اإذا  ق��م��ي�����س��ان  اآل  ن��ا���س��ر 
نفو�ص  امل��ت��ج��ذرة يف  اخل��ر  روح  لذلك 
اأب��ن��اء ه��ذا ال���ط��ن وال��ت��ي ت��رى يف دعم 
الأجر،  لك�صب  اأوق��اف اجلامعة فر�صة 
حتقيق  يف  ف��اع��ل��ة  م�ساهمة  يف  يتمثل 
اخل��رال��ع��ظ��ي��م م���ن خ����الل م�����س��ارف 
اأوقاف اجلامعة املعلنة من ن�صر للعلم 
للن�سء  وت��رب��ي��ة  اجل���اري���ة  وال�����ص��دق��ة 
ون�����س��ر مل��ن��ه��ج االإ����س���الم ال��و���س��ط��ي، عن 
طريق طالب املنح. كل هذا يجعل توجه 
اجلامعة اإلى قوتها الذاتية واملجتمعية 
وحت���ي��ل��ه��ا لأوق������اف ا���ص��ت��ث��م��اري��ة ذات 
ي�صمن  كبري  وه��دف  ا�صرتاتيجي  بعد 
اأه��داف��ه��ا  نحو  ب�سرعة  االن��ط��الق  لها 

ال�سامية وغاياتها العظمى«.
وت����ق���ع رئ��ي�����س جل��ن��ة ال���ص��ت��ث��م��ار 
الدكت�ر اإبراهيم بن م�صبب الأ�صمري، 

راف��دا من  ب��اإذن اهلل  امل�صروع  اأن ي�صكل 
روافد التنمية يف املنطقة، يف ظل متيز 
الأوق������اف اجل��ام��ع��ي��ة ب��ت��ن���ع امل�����ص��اري��ع 
الوقفية التي تقدم للمجتمع والأفراده 
القطاع  فيها  ي�سرتك  تنموية  م�ساريع 
االإن�سان  لتنمية  واحلكومي؛  اخلا�ص 
يف اأر��������ص ال�������س���الم واالأم���������ان واأر�������ص 
ملبداأ  وال��ع��زم، وكذلك حتقيقها  احل��زم 
اال����س���ت���دام���ة ال���ت���ن���م���وي���ة، مم����ا ي��ح��ف��ز 
القطاع اخلا�ص واأبناء البلد لدعم مثل 
امل�����س��اري��ع وامل�����س��ارك��ة يف جناحها،  ه��ذه 
ف�ص� عن تن�ع هذه امل�صاريع ال�قفية 
اخل��ري  القطاعني  دع��م  تنتظر  التي 
املجتمع  ح��اج��ة  ملالم�ستها  واخل���ا����ص 
عموميتها  يف  تتمحور  وال��ت��ي  املحلي، 
وم�صاريع  وقفية  طبية  م�صاريع  ب��ن 
ل����ري����ادة االأع�����م�����ال ودع������م امل���وه���وب���ني 
الع�سل  الأب��ح��اث  متخ�س�سة  وم��راك��ز 

منوذجية  م�ساريع  تقدم  كما  ون��ح��وه، 
واع��دة  تعليمية  وم��دار���ص  الأكادمييات 
للتعليم  اأمن����وذج����ا  ت���ك���ون  اأن  ي���وؤم���ل 
وال��ت��ع��ل��م ال��ن��وع��ي، اإل���ى غ��ر ذل���ك من 

امل�صاريع ال�قفية التنم�ية.
وق�������ال رئ���ي�������ص جل���ن���ة امل�������س���اري���ع 
اإن  العلياين:  فائز  بن  �سامل  الدكتور 
تعليمية  ج��ه��ة  اأك���ر  تعتر  اجل��ام��ع��ة 
اأكرب  من  وواح��دة  اجلنوبية  باملنطقة 
ج��ام��ع��ات امل��م��ل��ك��ة، وت��اأت��ي اأوق��اف��ه��ا يف 
ال���ف���رتة ال���ت���ي ي�����س��ه��د ف��ي��ه��ا ال��وط��ن 
تاريخيا،  ومعرفيا  اقت�صاديا  حت���ل 
اأن تتما�سى  وكان لزاما على اجلامعة 
م����ع ه�����ذا ال���ت���ح���ول وت�����س��ه��م يف رف���ع 
اجلامعة  »رك��زت  م�سيفا  اقت�ساداته، 
على عوامل قوة مميزة لها من ناحية 

املكان والبيئة والروة«.
وق������ال رئ���ي�������ص جل���ن���ة ال���ع���الق���ات 

ع�سيد:  اآل  اهلل  عبد  الدكتور  العامة 
»ال��ع��ل��م ه��و ال��ل��غ��ة االأق�����وى واالأ���س��م��ى 
ال���ع���امل  ع��ل��ي��ه��ا دول  ت��ت��ن��اف�����ص  ال���ت���ي 
ل��ب��ن��اء احل�����س��ارة وال���ّرق���ي ب��االإن�����س��ان، 
واجل���ام���ع���ة ه���ي اأب������رز م��ن��اب��ع ال��ع��ل��م 
متخ�ص�صة،  ر�صمية  علمية  كم�ؤ�ص�صة 
ل���ذا ف����اإن دع���م اجل��ام��ع��ات ب���الأوق���اف 
م�����س��ل��ك م���ه���م ل��ت��ط��وي��ره��ا و���س��م��ان 
ال���دع���م  وجت�������س���ي���د  ع���ط���ائ���ه���ا،  دوام 
اال����س���رتات���ي���ج���ي ال���س��ت��ق��الل��ه��ا وق����وة 
التنمية  دوره����ا يف  اإرادت���ه���ا، وحت��ق��ي��ق 
امل�ستدامة للمجتمعات، فالعامل ي�سهد 
بتفوق اجلامعات االأمريكية يف جمال 
على  وتناف�سها  التعليمية  االأوق�����اف 
حجم ثروات اأوقافها وقوة ا�ستثمارها، 
لتكون االأوقاف اأحد اأهم روافد متويل 
مثل  ال���رائ���دة  اجل��ام��ع��ات  يف  التعليم 

هارفارد وييل وغريها«.

واأ������س�����اف »����س���ن���وا����س���ل ت�����س��ج��ي��ع 
االأوق�������اف ل��ت��م��ك��ني ه����ذا ال��ق��ط��اع من 
احل���������س����ول ع����ل����ى م���������س����ادر مت���وي���ل 
والل�ائح  الأنظمة  م�صتدامة، ونراجع 

املتعلقة بذلك«.
الإع�مية  اللجنة  رئي�س  و�صدد 
على  القحطاين،  زه��ر  علي  الدكتور 
اأن م�ساريع االأوقاف تعطي نظرة اأولية 
باأن اجلامعة در�ست جيدا ما ميكن اأن 
وتغطي  ملحة  حاجات  ليلبي  به  تبداأ 
ط��ل��ب م��ت��زاي��د ع��ل��ى بع�ص اخل��دم��ات 
وت���وف���ر ف���ر����ص ع��م��ل ك���ب���رة ل�����س��ب��اب 
على  اأن��ه  اإل��ى  ذاه��ب��ا  املنطقة،  و�سابات 
رجال االأعمال باملنطقة اأن يتفاعلوا يف 
حتى  الوقفي  ال�سندوق  يف  اال�ستثمار 
اأهدافها  حتقق  اجلامعة  اأوق��اف  نرى 
امل��صع  يف  الأك��ادمي��ي  �صرحنا  وت�صع 

الذي ي�ستحقه.

أخبار الجامعة العدد 230  |  06 شعبان 1439  |  22 إبريل 2018



مجلس الجامعة
يقر برنامج للدكتوراه 

والماجستير
سعيد العمري

تراأ�ص معايل مدير اجلامعة االأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، االجتماع ال�سابع ملجل�ص اجلامعة 
للعام اجلامعي احلايل ١4٣٩ بح�سور االأمني العام للجنة )املوؤقتة( ملبا�سرة االخت�سا�سات امل�سندة ملجل�ص 
والعمادات  الكليات  وعمداء  اجلامعة،  ووك��الء  ال�سالح،  عبدالعزيز  بن  حممد  الدكتور  العايل  التعليم 

امل�ساندة، كما �ساركت يف االجتماع، من خالل ال�سبكة،عميدات كليات البنات ع�سوات املجل�ص.
وكيل  ا�ستعر�ص  ذل��ك  بعد  اهلل،  ر�سول  على  وال�سالم  وال�سالة  اهلل  بحمد  اجلل�سة  ال�سلمي  وافتتح 
على  املدرجة  اجلل�سة  مو�سوعات  العمري  �سعد  الدكتور  املكلف  املجل�ص  اأمني  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

جدول االأعمال.
الذكاء  مركز  اإلى  اال�سطناعي  الذكاء  وحدة  بتحويل  اأو�سى  اجلامعة  جمل�ص  باأن  العمري  واأو�سح 
اال�سطناعي، وتو�سية باإقرار برنامج دكتوراه الفل�سفة يف الرتبية تخ�س�ص »اأ�سول الرتبية االإ�سالمية« 
اإدارة  برنامج ماج�ستر  اإق��رار  واأي�سا  والر�سالة،  الدرا�سية  املقررات  بنظام  الرتبية  بكلية  الرتبية  بق�سم 
االأعمال االأكادميي بق�سم اإدارة االأعمال بكلية االأعمال، وحتويل »وحدة املقررات العامة« بكليات املجتمع 
باجلامعة اإلى ق�سم م�ساند ال مينح درجة علمية مب�سمى »ق�سم املقررات العامة« وتو�سية بدرا�سة واإقرار 
لع�سوية  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من  عدد  �سم  وكذلك  باجلامعة.  اجلهات  من  لعدد  اخلتامي  احل�ساب 

جمل�ص كلية العلوم واالآداب بظهران اجلنوب.

مدير الجامعة يرعى حفل
ختام األنشطة الطالبية

سعيد العمري
  

رع��������ى م�����ع�����ايل م�����دي�����ر اجل����ام����ع����ة 
الأ����ص���ت���اذ ال���دك���ت����ر ف��ال��ح ب���ن رج���اء 
الريا�صية  بال�صالة  ال�صلمي،  اهلل 
ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ب��اأب��ه��ا احل��ف��ل 
اخل���ت���ام���ي ل���الأن�������س���ط���ة ال��ط��الب��ي��ة 
ال��ع��ام، وال����ذي تنظمه ع��م��ادة  ل��ه��ذا 
ب��ح�����س��ور ف�سيلة  ال���ط���الب،  ����س���وؤون 
الدكتور في�سل غزاوي اإمام امل�سجد 
احل��رام  وع��دد من الوكالء وعمداء 

ومن�ص�بي اجلامعة.
وفور و�سول ال�سلمي تليت اآيات 
ب��داأت فقرات  من الذكر احلكيم. ثم 
احل��ف��ل ب��ع��ر���ص م��رئ��ي ع���ن اأن�����س��ط��ة 
���س��وؤون  لعميد  كلمة  عقبها  ال��ع��م��ادة 
الطالب الدكتور عبداهلل اآل ع�سيد، 
و�صيف  اجلامعة  مبدير  فيها  رح��ب 
�سوؤون  عمادة  اأن  اإلى  م�سرا  احلفل، 

ال����ط����الب ه����ي راع����ي����ة ل��ل��م��ت��م��ي��زي��ن 
وم�����ن�����ر ل���ل���م���ت���ف����ق���ن وم���ق�������ص���د 
ل��ل��م��ب��دع��ن وح��ا���ص��ن��ة ل��ل��م���ه���ب��ن 
و�سند للمتعرين وعون للمحتاجني 
وم��ر���س��د وم���وج���ه ل��ل��م�����س��رت���س��دي��ن، 
واأ������س�����اف »ال����ع����م����ادة ن�������س���اط ع��ل��م��ي 
وثقايف واجتماعي وم�سرحي وك�سفي 

وريا�صي«.
عقب ذلك �صاهد اجلميع اأوبريتا 
اإن�����ص��ادي��ا وع��ر���ص��ا م��رئ��ي��ا، ك��م��ا �صهد 
ال��ف��ائ��زي��ن من  اإع���الن نتائج  احل��ف��ل 
اجلامعة،  بكليات  الطالبية  االأندية 
ح���ي���ث ح�����س��ل��ت ك���ل���ي���ة ال����ط����ب ع��ل��ى 
الطبية  ال��ع��ل��وم  وكلية  االأول  امل��رك��ز 
وكلية  الثاين  املركز  على  التطبيقية 
امل��رك��ز  يف  ال��دي��ن  واأ����س���ول  ال�سريعة 
االأندية  م�ستوى  على  بينما  الثالث، 
على  �سفحات  ن��ادي  ح�سل  املركزية 
املركز االأول ونادي الربامج امل�سرتكة 

على املركز الثاين. اأما املركز الثالث 
فكان من ن�صيب نادي نزاهة.

م��ن ج��ه��ت��ه ع��رب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
يف ك��ل��م��ت��ه ال��ت��ي األ��ق��اه��ا ع���ن ���س��ع��ادت��ه 
مب����ا ����س���اه���ده م����ن اأن�������س���ط���ة ل��ل��ع��م��ادة 
واالأن����دي����ة امل��رك��زي��ة وال��ط��الب��ي��ة وم��ا 
ق��دم��ت��ه اجل���ام���ع���ة خ����الل ه����ذا ال��ع��ام 
امل�صرحي  املهرجان  با�صت�صافة  ���ص���اء 
ل��ل��ج��ام��ع��ات، واأي�������س���ا م���ا ح��ق��ق��ت��ه من 
الريا�سي  الن�ساط  يف  متقدمة  مراكز 
جتعل  املقدمة  اجله�د  ه��ذه  اأن  مبينا 
الن�ساط  اجلميع  متفائلني مب�ستقبل 
اإلى  م�سرا  اجلامعة،  يف  الالمنهجي 
اأنه بت�سافر  اجلهود اجلميع  �سي�سهم 
العام  يف  النجاح  م��ن  مزيد  حتقيق  يف 
القادم. ويف نهاية احلفل كرم ال�سلمي 
ع������ددا م����ن ����ص���رك���اء ال���ن���ج���اح ال���ذي���ن 
الطالبي  الن�ساط  اإجن���اح  يف  �ساهموا 

من من�ص�بي اجلامعة.
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قسم الجغرافيا في زيارة ألمانة منطقة عسير والمجلس البلدي
 قام وفد من أعضاء هيئة التدريس وطالب المستويين الثاني واألول من قسم الجغرافيا بكلية العلوم اإلنسانية بالجامعة، بزيارة ألمانة منطقة عسير والمجلس 
البلدي بها. وتضمنت الزيارة االطالع على المشاريع التي تنفذها األمانة في الواجهة البحرية ومشاريع »األنسنة« التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030. كما 
استمع الجميع لشرح واف من وكيل األمانة، م. محمد آل طالع عن أرقمة العمل التخطيطي والمعلومات المكانية في المنطقة ضمن مشروع GIS. كما تضمنت 
الزيارة االلتقاء بأعضاء المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير وبحث مجاالت التعاون وآفاق المساهمة التي من الممكن أن تقدمها الجامعة، ممثلة في قسم 

الجغرافيا في سبيل الرقي بالخدمات البلدية.

سعيد العمري

ح�سلت كل من الدكتورة لبنى بنت ح�سني 
العجمي والدكتورة �سنية ال�سافعي بق�سم 
املناهج وطريق التدري�ص يف كلية الرتبية 
ب���اجل���ام���ع���ة، ع���ل���ى ج����ائ����زة خ��ل��ي��ف��ة ف��ئ��ة 
البحوث الرتبوية العامة يف بحث بعنوان 
يف  ال��ع��ل��م  طبيعة  ف��ه��م  م�ستوى  »ت��ق��ومي 
 NGSS سوء معاير اجليل القادم للعلوم�
باململكة  املتو�سطة  املرحلة  طالبات  لدى 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة« وذل����ك يف ال����دورة 
الرتبوية  خليفة  جل��ائ��زة  ع�سر  احل��ادي��ة 

.٢٠١- ٢٠١٨7
اإل��ى تقومي  وي��ه��دف البحث امل��ق��دم 
م�صت�ى فهم طبيعة العلم لدى طالبات 
املرحلة املتو�سطة مبدار�ص التعليم العام 
مبنطقة  التعليم  اإدارة  ملكاتب  )التابعة 
ع�����س��ر ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة( 

عضوتان من هيئة التدريس بالجامعة تحصالن على جائزة خليفة التربوية
للعلوم  ال��ق��ادم  اجل��ي��ل  معاير  ���س��وء  يف 
ال����ه����دف  ه��������ذا  ول����ت����ح����ق����ي����ق   .NGSS
الو�سفي  املنهج  الباحثتان  ا�ستخدمت 
ال����س���ت���ق���راء االإط��������ار ال���ن���ظ���ري ل��ل��ب��ح��ث 
اأدوات��ه وجمع البيانات وتبويبها  واإع��داد 
وجت��ه��ي��زه��ا ل��ل��م��ع��اجل��ات الإح�����ص��ائ��ي��ة. 
٨٠4٩ طالبة،  البحث من  تّكون جمتمع 
مت التطبيق على عينة البحث التي بلغت 
الثاين  ال�سف  طالبات  م��ن  طالبة   ٣٩٠
اأبها مبنطقة  املتو�سط  مبدار�ص مدينة 
ع�سر التعليمية، ومت اإعداد اختبار فهم 
طبيعة العلم و�سبطه علميا، وقد تّكون 
طبق  النهائية،  �سورته  يف  عبارة  م��ن4٠ 
الف�سل  يف  العينة  اأف����راد  االخ��ت��ب��ارع��ل��ى 
ال��درا���س��ي ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام ال��درا���س��ي 
�سبعة  التطبيق  وا�ستغرق   .١4١-٣٨4٣7
اأ����ص���اب���ي���ع ت��ق��ري��ب��ا ب��ع��د ج��م��ع ال��ب��ي��ان��ات 

ومعاجلتها اإح�صائيا.

خدمة 
المجتمع 

تطرح أربع 
دورات 
للرجال 

اأع��ل��ن��ت ع��م��ادة خ��دم��ة املجتمع   
والتعليم امل�صتمر عن اإقامة اأربع 
خالل  جمانية  تدريبية   دورات 
هذا ال�صهر اجلاري، يقدمها عدد 
من املدربن املعتمدين.  وميكن 
احل�سول  خاللها  من  للمتدرب 
على �سهادة معتمدة من العمادة. 
وتاأتي هذه الدورات انطالقا من 
وتنمية  ت��ع��زي��ز  يف  ال��ع��م��ادة  دور 
قدرات اأفراد املجتمع وموؤ�س�ساته 

على حد �سواء.
االأول�����ى  ال������دورة  اأن  ي���ذك���ر 
ج����اءت ب��ع��ن��وان »ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ���س��غ��وط ال��ع��م��ل«، 
١4 �صعبان، فيما حتمل  وتقام يف 
»م��ه��ارات  الثانية ع��ن��وان  ال���دورة 
 ١6 يف  وت���ق���ام  االأزم���������ات«  اإدارة 
بعنوان  الثالثة  وال��دورة  �سعبان؛ 
ال�سلبية  ال�����س��ل��وك��ي��ات  »ت��ع��دي��ل 
 ٢١ ال�����ط�����الب« وت����ق����ام يف  ل�����دى 
الرابعة بعنوان  �سعبان؛ والدورة 
»ال���ت���ع���ام���ل امل����ث����ايل م����ع م���واق���ع 
يف  وتقام  االجتماعي«  التوا�سل 
العمادة  ودع���ت  �سعبان.   ٢٣ ي��وم 
بالت�صجيل  والراغبن  املهتمن  
يف الدورات الدخول على الرابط 
الرابط  على  للت�سجيل  اخلا�ص 

التايل:
http://goo.gl/5cvaUm
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السلمي يستقبل فريق الجامعة المشارك في التنقيب األثري بجرش
استقبل معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل السلمي فريق الجامعة  المشارك في التنقيب للموسم العاشر بموقع جرش األثري بأحد رفيدة، الذي يبعد عن محافظة 
خميس مشيط 15كم، يرافقهم المشرف على الفريق أستاذ اآلثار المساعد الدكتور علي عبد اهلل مرزوق، الذي قدم خالل اللقاء التقرير الختامي للمشاركة ونتائجها العلمية.  وفي 
نهاية التكريم سجل السلمي في سجل الفريق الذهبي كلمة بهذه المناسبة،  أكد فيها أنه سعيد  باستقبال فريق الجامعة المشارك في التنقيب بموقع جرش األثري بمنطقة عسير 
بإشراف سعادة الدكتور علي مرزوق، وقال في كلمته التي سجلها" سررت بما سمعت من أبنائي الطالب وتجربتهم القيمة في هذا المجال" مختتمًا كلمته بدعواته لهم بالتوفيق. يذكر 
أن فريق الجامعة قد شارك مع فريق تنقيب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري تفعياًل للشراكة مع هيئة السياحة، 

كما سبق وشارك طالب الجامعة في مواسم التنقيبات األثري خالل المواسم السابقة، واكتسب الطالب خاللها خبرات علمية في هذا المجال.

اإل���ى  ته���دف  ا�ست�سرافي���ة  خط���وة  يف 
علم���ي  م�ستقب���ل  �سناع���ة  يف  االإ�سه���ام 
م���ن خ���الل اآلي���ات الت�سمي���م العلم���ي، 
اأ�س�س���ت اجلامع���ة وح���دة جدي���دة با�سم 
به���دف  وذل���ك  الت�سمي���م«،  »وح���دة 
�صناع���ة م�صتقبل التعلي���م يف اجلامعة، 
م���ن خ���الل ا�ستخدام الت�سمي���م، وذلك 
لزي���ادة الفر����ص اأم���ام جمي���ع اجله���ات 
التقني���ات  يف  البت���كار  يف  باجلامع���ة 
والطرق والو�سائ���ل واالأفكار، لتح�سني 
خمرجات اجلامعة، والتاأهيل لوظائف 

امل�صتقبل.
اجلامع���ة  مدي���ر  مع���ايل  واأو�س���ح 
الأ�صت���اذ الدكت����ر فال���ح ب���ن رج���اء اهلل 
ال�سلمي باأن الوح���دة اجلديدة �ست�سهم 
ب���اإذن اهلل يف االنط���الق نح���و »التفك���ر 
الت�صميمي« لتعري���ف الحتياج، وطرح 
احلل���ول من اأج���ل االبت���كار يف التعليم، 
يف  اجله���ات  جمي���ع  وم�سان���دة  ودع���م 

اجلامع���ة من حي���ث امل�صارك���ة يف درا�صة 
التحدي���ات، واالإ�سه���ام يف تقدمي حلول 
للتطبي���ق، مب���ا يخ���دم  قابل���ة  علمي���ة  

اجلامعة واآفاقها امل�صتقبلية.
م���ن جانب���ه اأو�س���ح امل�س���رف عل���ى 
الوح���دة يف اجلامع���ة الدكت���ور فهد بن 
تق���وم  الوح���دة  اأن  االأحم���ري  عب���داهلل 
عل���ى اأربع���ة اأه���داف رئي�سي���ة تتمث���ل يف 
 Design ا�ستخدام التفكر الت�سميمي
اأج���ل  م���ن  البت���كار؛  يف   Thinking
مواجه���ة التحدي���ات وامل�س���اكل املعقدة، 
وتقدمي التو�سي���ات الالزمة، واحللول 
نح���و  والدف���ع  للجه���ات،   ال�سحيح���ة 
طريق���ة تفك���ر جدي���دة غ���ر تقليدية 
يف م�اجه���ة حتديات التعليم اجلامعي، 
اإلى جانب  ت�سميم اخلربات التعليمية 
 Learning Experience Design
مه���ارات  الط���الب  اإك�س���اب  اأج���ل  م���ن 
القرن احل���ادي والع�سرين واالإ�سهام يف 

اال�ستف���ادة من اخل���ربات االأكادميية يف 
اجلامع���ة الإحداث التغي���ر، من خالل 
قدراته���م الكب���رة املتفائل���ة واملتعاون���ة 
والتي �ست�سكل م�سدرا الإلهام الطالب' 
اخلدم���ات  ت�سمي���م  عل���ى  تق���وم  كم���ا 
تقدمه���ا  الت���ي   Service Design
اجلامع���ة ملن�ص�بيه���ا م���ن اأع�ص���اء هيئة 
م���ن  واملوظف���ني  والط���الب  التدري����ص 
اأج���ل حت�سني جترب���ة امل�ستخ���دم ب�سكل 
جان���ب  اإل���ى  مبا�س���ر،  غ���ر  اأو  مبا�س���ر 
ت�صمي���م امل�صاح���ات والبيئ���ة التعليمية، 
واملظه���ر الع���ام والهوي���ة ل���كل اجله���ات 
باجلامع���ة، ويق���وم هدفه���ا الرابع على 
بح���وث  م���ن  املزي���د  نح���و  الت�سجي���ع 
م���ن   Design Research الت�صمي���م 
خ���الل دع���م املمار�س���ات والدرا�س���ات يف 
جم���ال الت�سمي���م م���ع جمي���ع الكليات، 
خمتل���ف  ب���ني  التكام���ل  وت�سهي���ل 

التخ�ص�صات.

الجامعة تؤسس »وحدة التصميم«
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مصدر للحياة وثروة وطنية لنا وألحفادنا.. 
فلنستخدمه بحكمة ودون إهدار

أسبوعية جامعة الملك خالد
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الجامعة تختتم فعاليات برنامج
المراجع الداخلي في كليات البنات

عبدالعزيز رديف
الن�سائي(  )ال�سطر  واجل��ودة  االأك��ادمي��ي  التطوير  عمادة  يف  ممثلة  اجلامعة  اختتمت 
للعام  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  خالل  املقدم  الداخلي،  املراجع  تاأهيل  برنامج  موؤخرا 
واإك�سابهم  وامل�ساركات  امل�ساركني  تاأهيل  اإلى  الربنامج  ويهدف  ١4٣٩/١4٣٨؛  اجلامعي 
ب��امل��ع��ارف وامل���ه���ارات وامل��م��ار���س��ات ال��الزم��ة ل��الإ���س��ه��ام يف ت��اأه��ي��ل ال��ربام��ج االأك��ادمي��ي��ة 
لالعتماد، ومتابعة حت�سني وتطوير جودة العملية التعليمية، حيث قدم الربنامج ١١ 
دورة تدريبية، لوكالء التطوير واجلودة وع�سوات هيئة التدري�ص بالكليات ، منها دورة 
اإدارة �سمان اجلودة واالعتماد الرباجمي ، ونواجت التعلم امل�ستهدفة للربامج واملقررات 

الدرا�صية وم�ؤ�صرات الأداء واملقارنة املرجعية وغريها من الدورات التدريبية .
التطوير  ع��م��ادة  وكيلة  �سعادة  تكرمي  ت�سمن  ختامي  بحفل  الربنامج  واختتم 
االأكادميي واجلودة الدكتورة ح�سة اآل ملوذ املتدربات وتوزيع ال�سهادات عليهن وتقدمي 

ماأدبة غداء مبنا�سبة انتهاء الربنامج التدريبي .
من جانبه قدم �سعادة وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة الدكتور مرزن ال�سهراين 
ال�سكر والتقدير ملعايل مدير اجلامعة االأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي على 
االأكادميي  التطوير  عميد  �سعادة  قدم  كما  الداخلي.   املراجع  تاأهيل  لربنامج  دعمه 
على  اجلامعة  مدير  ملعايل  وتقديره  �سكره  الهاجري،  عبدالعزيز  الدكتور  واجل��ودة 
على  واجل���ودة  للتطوير  اجلامعة  وكيل  ل�سعادة  وك��ذل��ك  ودعمه للربنامج ،  حر�سه 

متابعته ودعمه امل�ستمر الإجناح الربامج التدريبية التي تقدمها العمادة. 
من جهتها �سكرت �سعادة وكيلة التطوير واجلودة معايل مدير اجلامعة االأ�ستاذ 
الدكتور فالح ال�سلمي، ووكيل اجلامعة للتطوير واجلودة، وعميد التطوير واجلودة، 
على دعمهم لتنفيذ الربنامج، وفريق العمل من من�سوبات العمادة على ما قدمنه من 
بالكليات،  اجل��ودة  اأعمال  دعم  واأهميته يف  بالربنامج  الربنامج، م�سيدة  جهد الإجن��اح 

حيث اأ�سبح هناك خبرات باجلودة موؤهالت بكل كلية. 

عمادة خدمة المجتمع  تنظم زيارة 
لمعهد األمل للصم

املجتمع واحلد من بطالتهم«  ال�سم يف  »توظيف  ال� 4٣  الأ�صم  اأ�صب�ع  �صمن فعاليات 
وباإ�سراف من �سعادة عميد خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر الدكتور عمر علوان عقيل 
التابع  التطوعي  الفريق  قام  حمفوظ،  عبر  الدكتورة  الطالبات  لل�سطر  وم�ساعده 
للعمادة بزيارة ملعهد االأمل لل�سم للبنات باأبها، حيث اأقيم برنامج تطوعي حتت م�سمى 
»لغتي بيدي«. كان يف ا�ستقبال وفد العمادة قائدة املعهد االأ�ستاذة �سرعاء االأ�سمري التي 
رحبت بالفريق التطوعي مقدمة �سكر املعهد وكافة من�سوبيه للجامعة ولعمادة خدمة 

املجتمع ب�سكل خا�ص على اإقامتهم مثل هذه الربامج.
بعد ذلك قام الوفد بجولة تعريفية على مرافق املعهد وم�ساهدة ما يقدمه من 
وتقدير جلميع  �سكر  �سهادات  املعهد   قائدة  للم�ستفيدات. ويف اخلتام قدمت  خدمات 
والفعاليات  امل�سابقات  من  ع��ددا   ال��زي��ارة  خ��الل  اأق��ام  ال��ذي  التطوعي  الفريق  طاقم 
اأن  يذكر  املعهد.  من  امل�ستفيدات  للطالبات  هدايا  تقدميهم  اإل��ى  باالإ�سافة  املتنوعة، 
والبع�ص  وال��دورات،  الربامج  تقدم عددا من  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  عمادة خدمة 
�سراكات مع عدد من اجلهات احلكومية  للمجتمع، وت�سعى دوما لعقد  منها جماين، 

واملجتمعية واخلا�سة، اإميانا منها بدورها املهم جتاه �سرائح املجتمع املختلفة.

اإلعالم واالتصال تنظم معرض
إعالميات kku األول 

سارة القحطاني 
للبنات،  العلوم  كلية  يف  واالت�سال،  االإع��الم  بق�سم  ممثلة  خالد  امللك  جامعة  اأطلقت 
واإبداعات  اأفكار  الطالبات من  االأول«، بهدف �سقل ما لدى   kku اإعالميات  »معر�ص 
وترجمتها من خالل املعر�ص، ومتكينهن من العمل امليداين، بالتطبيق العملي، وذلك 

بح�سور عدد من ال�سحفيات واالأكادمييات وطالبات االإعالم واالت�سال.
وت�سمن املعر�ص بتنظيم من موؤ�س�سة »ليو« للخدمات االإعالمية وتنظيم املعار�ص 

واملوؤمترات، ١١ ركنا، حيث كان لكل ركن فكرة خمتلفة عن غره الإظهار التفاعلية لدى 
الطالبات واإثراء امل�ساهد والزائر. وقالت م�سرفة ق�سم االإعالم واالت�سال نوره عامر 
اأردنا  »الفكرة موجودة م�سبقا يف جميع تخ�س�سات االإع��الم يف �ستى اجلامعات، ولكن 
اإخراجها ب�سكل خمتلف. واأ�سافت اأن »الهدف من اإقامة املعر�ص هو ت�سجيع التفاعلية 

واإبراز طاقات واإبداعات الطالبات يف العمل امليداين.
لت�سمية  خططنا  ال�سلمي:  �سارة  املعر�ص  على  العامة  امل�سرفة  قالت  جهتها  من 
االأول حتويل املخرجات  الطالبة من جانبني،  امل�سمى يخدم  kku الأن هذا  ب�  املعر�س 
الطالبة  على  �سيعود  وذل���ك  وال��ن��ا���س��ر،  واالإع��الم��ي  ال��زائ��ر  ي�ساهده  تطبيقي،  لفعل 
الطالبة  تنظيم  ف��اإن  االآخ��ر  اأم��ا من اجلانب  تعلمته عمليا.  ما  بالفائدة، وهي تطبق 
الذاتية،  ال�سرة  يف  جناحا  لها  �سيحقق  اإع��الم��ي  معر�ص  يف  وم�ساركتها  للفعاليات 

بالتطبيق وامل�ساهدة خالل املعر�ص.

مبتعثة من جامعة الملك خالد
تقيم سمنارا علميا ألول مرة

في شطر الطالبات بجامعة طيبة
سارة القحطاني

هالل  ن��وال  املعيدة  الريا�سيات(  )ق�سم  باأبها  للبنات  العلوم  كلية  من  املبتعثة  اأقامت 
يو�سف  د.  الريا�سيات  ق�سم  رئي�ص  بح�سور  طيبة  جامعة  يف  علميا  �سمنارا  احلربي، 
احلربي، ووكيلة كلية العلوم د. اأحالم فالته، ومت ا�ستعرا�ص نتائجها البحثية يف ر�سالة 
 On an iterative algorithm converging :املاج�صتري، حيث كان م��ص�ع ال�صمنار
املتقاربة حلل  التكرارية  باإيجاد اخلوارزميات  ويعني   to the solution of XCX=D
معادلة ريكاتي اجلربية اخلا�سة ومت ا�ستحداث خوارزمية  اأن�ساأتها املبتعثة باإ�سراف اأ. 

د. امل�سطفى الري�سويل. ومت عمل بحث علمي  لهذه اخلوارزمية.
باخلوارزمية اجلديدة ومب�ساهمتها  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  واأ�ساد احل�سور من 
الفاعلة يف حل »معادلة ريكاتي« اجلربية اخلا�سة، التي من ال�سعب اإيجاد احلل لها. 
العلوم، ق�سم  بكلية  امللك خالد ممثلة  املبتعثة عن �سكرها جلامعة  اأعربت  من جهتها 
الريا�سيات، ولرئي�ص الق�سم د. اإبراهيم املنجحي، ومل�سرفة الق�سم د. عائ�سة الدرميي، 

على كل ماقدموه من جهود يف �سبيل متيز اأع�ساء الق�سم.

شؤون الطالبات تنظم
»برنامج كلي للوطن«

فاطمه آل محي
اأقامت وكالة عمادة �سوؤون الطالب ل�سوؤون الطالبات بجامعة امللك خالد، »برنامج كلي 
ثقافة  ون�سر  خالد  امللك  جامعة  من�سوبات  لدى  الوعي  م�ستوى  رفع  بهدف  للوطن« 

العطاء واالإبداع من اأجل الوطن.
روؤية  مع  وامل�ستقبل  احلا�سر  الوطن  »اإجن���ازات  بعنوان  ن��دوة  الربنامج  وت�سمن 
٢٠٣٠« قدمتها كليات البنات بجامعة امللك خالد، كما ت�سمن دورة تدريبية بعنوان »كيف 
نبدع يف العطاء للوطن« اأقيمت يف كلية العلوم واالآداب بخمي�ص م�سيط لطالبات كليات 
البنات بجامعة امللك خالد، باالإ�سافة ملحا�سرة بعنوان »االإبداع يف ا�ستثمار التخ�س�ص 
الدرا�سي بني طموح الوطن ومنطية التفكر« قدمتها د. فاطمه �سعبان ع�سري، وكيلة 
الطالبات  لدرا�سة  اجلامعي  املركز  يف  الطالبات  ل�سوؤون  الطالب  �سوؤون  عمادة  وكالة 

بال�سامر لطالبات كليات البنات بجامعة امللك خالد

تدريب 31 طالبة على التخطيط والحفظ
عايشة الشهري

ف��ع��ل��ت وح�����دة ال��ت��وج��ي��ه واالإر������س�����اد ال��ت��اب��ع��ة ل��ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��خ��م��ي�����ص م�سيط 
)�سطرالطالبات( وبتوجيه من �سعادة م�ساعدة عميد الكلية، الدكتورة اأمل ح�سني 
د. رقية حممد كرتات،  التخطيط للمذاكرة« قدمتها  اآل م�سيط دورة بعنوان »فن 
وا�ستهدفت الدورة ٣١ طالبة، وت�سمنت الدورة عدة حماور متثلت يف عر�ص فوائد 
وتهيئة  للمذاكرة،  واال�ستعداد  للمذاكرة،  التهيئة   كيفية  و  للمذاكرة،  التخطيط 

للمذاكرة،  والبدين  اجل�سدي  اال�ستعداد  اإلى  باالإ�سافة  للمذاكرة،  النف�سية  احلالة 
وعر�ص طرق �سهله للحفظ واملذاكرة، و كيفية حل م�سكلة الن�سيان وطرق عالجه، 

والعوامل امل�ساعدة يف �سرعة احلفظ 

مجتمع خميس مشيط ينظم
برنامج صحي في »اليوم العالمي للقولون«
بالتعاون مع عمادة  الطالبات  املجتمع بخمي�ص م�سيط �سطر  نظم نادي منارق بكلية 
للقولون«  العاملى  »ال��ي��وم  برنامج  الطالبات  ل�سوؤون  العمادة  ووك��ال��ة  الطالب  ���س��وؤون 
بتوجيه من �سعادة م�ساعدة العميد د. اأمل ح�سني اآل م�سيط،  وباإ�سراف رائدة الن�ساط 
د. ر�سا عبدالفتاح، و�سارك يف تقدمي الربنامج جمموعة من الكوادر الطبية بامل�ست�سفى 

ال�سعودي االأملاين.
ومت تفعيل الربنامج من خالل تقدمي حما�سرة توعوية قدمتها د. اأ�سماء حممد 
ال�سوء  فيها  األقت  االأمل���اين،  ال�سعودي  بامل�ست�سفى  عالجية  تغذية  اأخ�سائية  �سربي 
العاملي  ال�سهر  اأهداف  واأنواعه والرتكيز على  القولون  القولون واأعرا�ص  على مر�ص 
عوامل  ح��ول  ال�سحي،  وال��وع��ي  التثقيف  معدالت  رف��ع  خ��الل  من  القولون  ل�سرطان 
عن  املبكر  الك�سف  اأهمية  وتو�سيح  وامل�ستقيم،  القولون  ل�سرطان  امل�سببة  اخل��ط��ورة 
القولون  �سرطان  اأن  اإل��ى  واالإ���س��ارة  منه،  الوقاية  وكيفية  وامل�ستقيم  القولون  �سرطان 
اأنواع ال�سرطان امل�سجلة  اأ�سبح يحتل يف اململكة العربية ال�سعودية املرتبة الثانية بني 
بال�سجل الوطني ال�سعودي لالأورام يف عام ٢٠١٣م. حيث بلغ املرتبة االأولى بني الرجال 

واملرتبة الثانية بن الن�صاء.
ال�سحي ح��ول عوامل  وال��وع��ي  التثقيف  اإل���ى رف��ع م��ع��دالت  ال��ربن��ام��ج  وي��ه��دف 
ملر�ص  املبكر  الك�سف  اأهمية  وتو�سيح  وامل�ستقيم،  القولون  ملر�ص  امل�سببة  اخل��ط��ورة 
العميد  م�ساعدة  �سعادة  الربنامج  وح�سر  منه.  الوقاية  وكيفية  وامل�ستقيم  القولون 
6 من  7٥ طالبة من خمتلف االأق�سام العلمية و  اآل م�سيط، واأك��ر من  د. اأمل ح�سني 

من�ص�بات الكلية. 

تدريب 40 طالبة على مهارات
البحث العلمي

عايشة الشهري 
املجتمع بخمي�ص م�سيط )�سطر  بكلية  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  اأقامت جلنة خدمة 
الطالبات( وبرعاية كرمية من م�ساعدة عميدة الكلية د. اأمل اآل م�سيط، دورة بعنوان 
من  االأ�ساتذة  من  نخبة  وبح�سور  ماأمون،  ر�سا  د.  قدمتها  العلمي«،  البحث  »مهارات 
من�سوبات كلية املجتمع، وكليات العلوم ، واللغات والرتجمة، والعلوم ال�سحية وكذلك 

ح�سر الدورة جمموعة من طلبة املاج�ستر والبكالوريو�ص من كليات خمتلفة. 
وتناولت الدورة عدة حماور رئي�سية منها: مفهوم البحث العلمي ومتى ن�ستطيع 
اأن نطلق على عمل اأنه بحث علمي وجماالت البحث العلمي و منهجيات البحث العلمي، 
و الفرق بني منهج البحث، ومنهجيات البحث، و خطة البحث وكيف ي�ستطيع الباحث 
و�سع خطة بحث مقنعة للجنة درا�سة املقرتحات، وكيفية و�سع اأهداف بطريقة واقعية 
البحث،  اأهمية  من  تقليل  اأو  مبالغة  ب��دون  البحث  غر�ص  حتديد  على  الباحث  تعني 
الباحث  ت�سهل عمل  التي  البحث  واأه��م حمركات  العلمي،  البحث  والتعريف مب�سادر 
وتوفر له اأهم امل�سادر التخ�س�سية يف بحثه، وكيفية االقتبا�ص يف البحث العلمي، طرقه 
وقواعده، وخطوات البحث العلمي و نتائجه، وكيفية ن�سر البحث العلمي واأهم النقاط 

التي يجب مراعاتها يف الن�سر. وا�ستفاد من الدورة اأكر 4٠ متدربة.

توعية  الطالبات بأضرار العنف األسري
عائشة الشهري

فّعلت وحدة التوجيه واالإر�ساد بكلية املجتمع بخمي�ص م�سيط )�سطر الطالبات( �سمن 
خطة االإر�ساد االإجتماعي بالوحدة وبتوجيه من �سعادة م�ساعدة عميدة الكلية د. اأمل 
اأمانة« حول العنف االأ�سري اجل�سدي والنف�سي  »اأنا  اآل م�سيط برنامج بعنوان  ح�سني 
واللفظي، واأعدت الربنامج امل�سرفة االجتماعية اأ. حنان الع�سري، وا�ستهدف الربنامج 

6٠ من طالبات الكلية.
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االأ���س��رة و�سرورة  داخ��ل  االأط��ف��ال  التعامل مع  الوعي يف  لن�سر  الربنامج  وه��دف 
ايقاف كل اأ�سكال  العنف  وما يرتتب على هذا ال�سلوك من اأمرا�ص نف�سية و�سلوكية؛ 
بالعنف  التعريف  ت�سمنت  اإبراهيم،  اإح�سان  د.  قدمتها  حما�سرة  الربنامج  و�ساحب 
العنف  واآث����ار  والنف�سي،  واللفظي  اجل�����س��دي  العنف  على  واأم��ث��ل��ة  واأن���واع���ه  االأ���س��ري 

االجتماعية والنف�سية على الطفل، وطرق العالج لتوعية اأفراد االأ�سرة.

تدريب الطالبات
على التسويق اإللكتروني

عائشة الشهري 
فعلت وحدة التوجيه واالإر�ساد التابعة لكلية املجتمع بخمي�ص م�سيط )�سطرالطالبات( 
بعنوان  دورة  م�سيط،  اآل  ح�سني  اأم��ل  د.  الكلية  عميد  م�ساعدة  �سعادة  م��ن  وبتوجيه 
التعلم  ق��اع��ة  رن���دا ع��ب��دال��رح��ي��م، وذل���ك يف  اأ.  االإن�����س��ت��غ��رام« قدمتها  »ال��ت�����س��وي��ق ع��رب 

االإلكرتوين، وا�ستهدفت الدورة اأكر من ٢7طالبة.  
وت�سمنت الدورة عدة حماور متثلت يف التعرف على مواقع التوا�سل االجتماعي 
ال�سبكات  عرب  الت�سويق  يعترب  ومل��اذا  الت�سويقية،  املنتجات  عن  لالإعالن  امل�ستخدمة 
الت�سجيل  وكيفية  االإن�ستغرام،  الناجحة، وماهو  الت�سويق  اأهم طرق  اأحد  االجتماعية 
لنجاح  الن�سائح  بع�ص  اإل��ى  باالإ�سافة  االإل��ك��رتوين،  الت�سويق  عملية  وم��راح��ل  فيه، 

الت�سويق واالإعالن يف االن�ستجرام.

تدريب طالبات ومنسوبات كلية المجتمع 
على مهارة تطويرالذات

عائشة الشهري 
بالتعاون مع عمادة  الطالبات  املجتمع بخمي�ص م�سيط �سطر  نظم نادي منارق بكلية 
الذات«  »مهارة تطوير  بعنوان  دورة  الطالبات  ل�سوؤون  العمادة  ووكالة  الطالب  �سوؤون 
وكان  ر�سا عبدالفتاح،  د.  الن�ساط،  رائدة  عليها  واأ�سرفت  اإبراهيم،  اإح�سان  د.  قدمتها 
ذلك بح�سور م�ساعدة العميد د. اأمل ح�سني اآل م�سيط و ١٥ ع�سوة هيئة تدري�ص و ٥٥ 

طالبة من خمتلف االأق�سام العلمية بالكلية.
اأهميته،  و  ال��ذات  بتطوير  املق�سود  منها  رئي�سية  حم��اور  ع��دة  ال���دورة  وتناولت 
باالإ�سافة اإلى طرق تطوير الذات، وال�سفات  الواجب توافرها يف من ي�سعى لتطوير 

الذات، كما تناولت االإدراك الذاتي و�سناعة النف�ص.   

توعية الطالبات بصحة الفم واألسنان
عائشة الشهري 

فعلت وحدة التوجيه واالإر�ساد التابعة لكلية املجتمع بخمي�ص م�سيط )�سطرالطالبات( 
بع�سر  ال�سحية اخلرية  الكوثر  وبالتعاون مع جمعية  بالكلية  العيادة  بامل�ساركة مع 
وبتوجيه من �سعادة م�ساعدة عميد الكلية د. اأمل ح�سني اآل م�سيط، برنامج  »االأ�سبوع 
اخلليجي ل�سحة الفم واالأ�سنان«، حيث مت ا�ست�سافة ثالث طبيبات من طب االأ�سنان 

و�ستة ممر�سات واأ�ستاذتان من جمعية الكوثر.
وق��ام��ت ك��ل م��ن م�سرفة وح���دة ال��ت��وج��ي��ه واالإر����س���اد د. ال�����س��ت ع��ب��داهلل الف�سل 
الطالبات  الكلية لتعريف  �ساحات  الع�سري بجولة يف  اأ. حنان  وامل�سرفة االجتماعية، 
باأهمية �سحة الفم واالأ�سنان وحثهم على الك�سف مع تفاعل كبر من قبل الطالبات 

وا�صتجابة لعمل الك�صف، حيث و�صل عدد امل�صتفيدات اأكر من ١٥٠ طالبة.
وت�سمن الربنامج معر�ص ملطويات متعددة املوا�سيع عن �سحة الفم واالأ�سنان، 

وال�سغط، وال�سكري، والتعريف باأهداف الربنامج من قبل امل�ست�سافات.

مجتمع خميس مشيط ينظم فعالية 
»إنجازات الوطن.. الحاضر والمستقبل«

عائشة الشهري
وكالة  م��ع  بالتعاون  الطالبات(  )�سطر  م�سيط  بخمي�ص  املجتمع  بكلية  من��ارق  ن��ادي  نظم 
الن�ساط  رائ���دة  ب��اإ���س��راف  للوطن«  »كلي  برنامج  الطالبات  ل�����س��وؤون  ال��ط��الب  ���س��وؤون  ع��م��ادة 

وامل�ستقبل  احلا�سر  الوطن  »اإجن��ازات  بعنوان  دوة  عباره عن  والربنامج  عبدالفتاح،  ر�سا  د. 
بروؤية٢٠٣٠«. وت�سمنت الندوة  كلمة م�ساعدة العميد د. اأمل ح�سني اآل م�سيط، التي قالت 
فيها ان الوطن هو اأغلى ما يعتز به االإن�سان، الأنه مهد �سباه، ومدرج خطاه،  ونربا�ص حياته، 
وموطن اآبائه واأج��داده، ومالذ اأبنائه واأحفاده، وحب الوطن واالعتزاز به هو م�سوؤولية كل 
اأبناء وبنات الوطن  فرد، مبينة اأن الهدف من الندوة هو غر�ص القيم الوطنية لدى جميع 

على حد �سواء، مع الرتكيز على دور بناتنا  القوي يف بناء املجتمع املثايل. 
اإدراجها وفقا ملحاور  التى مت  العمل  اأوراق  بعد ذلك عر�ص جمموعة من  وج��اء 
ال��ن��دوة وال��ت��ي اح��ت��وت ع��ل��ى ت��ق��دمي ورق���ة ع��م��ل ع��ن »ال�����س��ي��اح��ة واالآث�����ار م��ن منظور 
روؤي��ة٢٠٣٠«، قدمتها د. اأمل ح�سني اآل م�سيط، وتقدمي ورقة عمل بعنوان  »االهتمام 
بامل�ساريع ال�سغرة واملتو�سطة« قدمتها اأ. د. اح�سان ابراهيم، وورقة عمل اأخرى بعنوان 
»التحوالت يف جمال التعدين والطاقة املتجددة« قدمتها د. ر�سا املاأمون، وورقة عمل 
اأخرى بعنوان »اإجن��ازات الدولة يف جمال اخلدمات والتنمية االجتماعية« قدمتها د. 
ر�سا عبدالفتاح. كما مت تقدمي ورقة عمل عن »اجنازات اململكة العربية ال�سعودية فى 
اأمل اجلبيلي؛ هذا وقد ا�ستفاد من الربنامج  اأ.  خدمة احلرمني ال�سريفني« قدمتها 

اأكر من 4٠٠ من ع�ص�ات وم�ظفات وطالبات الكلية.

تدشين حملة »نحو بيئة تعليمة نظيفة«
فاطمة سعيد عمير

العمادة  وكالة  من  بتوجيه  الدين  واأ���س��ول  ال�سريعة  بكلية  االأم��ل  قناديل  ن��ادي  د�سن 
ل�سوؤون الطالب ممثلة يف وكالة العمادة ل�سوؤون الطالبات، وبالتعاون مع مديرة وحدة 
التوعية الفكرية د. كاملة من�سور، ومديرة مركز درا�سات الطالبات الدكتورة �سامية 

حكمي، حملة بعنوان »نحو بيئة تعليمة نظيفة«.
فيها  عن  بدرية عائ�ص حتدثت   ، الطالبة  األقتها  توعوية  بكلمة  وب��داأت احلملة 
اأن  الذنوب وتكفر اخلطايا، حيث  االأذى، وف�سلها يف غفران  واإماطة  النظافة  ف�سل 
والطهارة  النظافة  على  واملحافظة  االأعمال،  حما�سن  من  الطريق  عن  االأذى  اإماطة 
مدعاة ملحبة النا�ص كذلك، ثم توجهت الطالبات من داخل اأروقة الكلية اإلى ال�ساحة 
اخلارجية، وحملت كل منهن �سعار احلملة مع لب�ص النظافة وقفازات وكمامات واأكيا�ص 

وقمن بحملة  تنظيف مع الطالبات

التدريب على وضع خطط النجاح
فاطمة سعيد عمير

اأقام نادي قناديل االأمل بكلية ال�سريعة واأ�سول الدين، دورة بعنوان »اأقوى اأ�سرار النجاح«، 
قدمتها اأ. �سفاء ح�سن االأملعي )مدربة معتمدة من مركز كفاءات للتدريب ومعتمدة من 
النجاح،  خاللها  من  وعرفت  والتقني(  املهني  للتدريب  العامة  واملوؤ�س�سة  التعليم  وزارة 
وكيفية تغير االعتقادات ال�سلبية عن النجاح، ومعوقات النجاح، وكيفية حتديد االأهداف 

للو�سول للنجاح، ودعمت حماور الدورة بعرو�ص واأن�سطة مميزة.

كلية العلوم واآلداب بظهران الحنوب 
تنظم البازار األول للموهوبات

»صنع بيدي«
سارة القحطاني 

بالتعاون  اجلنوب  بظهران  واالآداب  العلوم  كلية  يف  ممثلة  خالد  امللك  جامعة  نظمت 
البازار االأول للطالبات املوهوبات  مع مركز املوهبة واالإب��داع وريادة االأعمال بالكلية، 
رائدة  الفريق  املبتدئات حتت عنوان »�سنع بيدي«، وذلك مب�ساركة  االأعمال  ورائ��دات 

العمل التطوعي بالكلية عائ�سة نا�سر وفريقها التطوعي. 
اآل اأحمد وعدد من اأع�ساء هيئة  وافتتح البازار بح�سور م�ساعدة العميد د. زهبة 
التدري�ص واملوظفات؛ وحر�ص املعر�ص على ا�ستقطاب وم�ساركة عدد من االأ�سر املنتجة 
اإبداعاتهن،  وعر�ص  دعمهن  بهدف  الواجب  ل�سهداء  اأ�سر  بينهم  من  والذين  باملنطقة 
اأرك���ان متنوعة �سكلت  ال��ب��ازار على  دائ��م. واح��ت��وى  وم�ساعدتهن يف حتقيق دخ��ل م��ادي 
"الطبخ والقهوة وركن الر�سم والكتابة وركن االأعمال اليدوية وركن الربجميات وركن 

اإقباال كبرا  البازار  و�سهد  االإلكرتونية؛  التجارة  وركن  واملكياج  التجميل  م�ستح�سرات 
فر�سة  الفعاليات  ه��ذه  مثل  وتعد  مر�سية.  مبيعات  ن�سبة  وحقق  الطالبات  قبل  م��ن 
رائعة للتعريف مبواهب واإبداعات االأ�سر و الطالبات وحتفيزهن على امل�ساركة يف خدمة 
املجتمع. وتهدف الكلية من خالل تنفيذ هذا الربنامج لتهيئة الطالبات للم�ستقبل املهني 

قبل وبعد التخرج ور�سم اآلية وا�سحة لتحديد ميولهن وبالتايل اأهدافهن املختلفة.

نادي نمارق ينظم برنامجا لدعم االبتكار
عائشة الشهري 

نظم نادي منارق بكلية املجتمع بخمي�ص م�سيط، �سطر الطالبات بالتعاون مع عمادة 
�سوؤون الطالب ووكالة العمادة ل�سوؤون الطالبات برناجما  بعنوان »�سباق نحو القمة 
م�ساعدة   �سعادة  م��ن  بتوجيه  وذل��ك  اب��ت��ك��اري«  عمل  و  بحثي  م�سروع  اأف�سل  لتقدمي 
العميد د. اأمل ح�سني اآل م�سيط، وباإ�سراف رائدة الن�ساط د. ر�سا عبد الفتاح   واحتوى 
وت�سمن    املبدعات،  الطالبات  مواهب  لدعم  ابتكاري  وم�سروع  معر�ص  على  الربنامج 
م�سروع جتهيز احلفالت و تغليف الهدايا ، وم�سروع الطباعة على االأكواب والنمارق، 

وم�سروع  االأ�سر املنتجة )الطبخ(.
من جهتها اأثنت اآل م�سيط على جميع امل�ساريع املعرو�سة، واأكدت اأنه �سيتم دعمها 
على  واالعتماد  باالإبداع  يت�سم  ال��ذي  املتميز  والعمل   االبتكار  على   الطالبات  لت�سجيع 
املهارات اليدوية؛ وذلك الأهمية تنمية املواهب ودعم ذوات املهن يف دعم التحول الوطني، 
دورتني  تقدمي  الربنامج  وتخلل   ،٢٠٣٠ اململكة  روؤي��ة  وفق  امل�ستدامة  التنمية  ولتحقيق 
والتميز يف كتابة  العمل احلر  العقول وري��ادة  وا�ستثمار  االبتكار  تثقيفيتني ت�سجع على 

بحث علمي ناجح، قدمتها كل من الدكتورة ر�سا ماأمون و االأ�ستاذة نورة ع�سري.

نادي نمارق ينظم دورتين تدريبية
عائشة الشهري 

نظم نادي منارق بكلية املجتمع بخمي�ص م�سيط، �سطر الطالبات، بالتعاون مع عمادة 
�سوؤون الطالب ووكالة العمادة ل�سوؤون الطالبات، وبتوجيه من �سعادة م�ساعدة العميد 
د. اأمل ح�سني اآل م�سيط دورة تدريبية بعنوان »كيفية كتابة ال�سرة الذاتية وفن ت�سويق 
اإبراهيم رئي�سة وحدة االأن�سطة الطالبية بالكلية،  الذات« قدمتها د. ر�سا عبدالفتاح 
الذاتية والنقاط  بال�سرة  التعريف  الدورة  6٠ خريجة. وت�سمنت  الدورة  وا�ستهدفت 

ال�اجب معرفتها قبل البدء يف كتابتها، واأهم املعل�مات التي يجب اأن تت�صمنها.
ال�سغوط  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  »ف���ن  ب��ع��ن��وان  دورة  ال��ن��ادي  ن��ظ��م  مت�سل  �سعيد  وع��ل��ى 
الدرا�سية« قدمتها د. رقية حممد كرتات االأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم العلوم االإدارية بالكلية، 
وا�ستهدفت 7٥  طالبة من خمتلف االأق�سام العلمية بالكلية و�سملت الدورة عدة حماور 
والطريقة  الرتكيز،  على  املحافظة  وكيفية  النف�سي،  بال�سغط  التعريف  يف  متثلت 

ال�سحيحة للدرا�سة بنجاح ون�سائح ت�ساعد على التخل�ص من ال�سغوط الدرا�سية.

مجتمع خميس مشيط
ينفذ برنامج »السلة الرمضانية«

عايشةالشهري
املجتمع بخمي�ص م�سيط )�سطر  بكلية  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  اأقامت جلنة خدمة 
الطالبات( بالتعاون مع جمعية اآباء مبنطقة ع�سر وبرعاية كرمية من م�ساعدة عميد 

الكلية د. اأمل اآل م�سيط، برنامج بعنوان »ال�سلة الرم�سانية«.
وا�ستمر الربنامج ملدة �ساعة وقد ح�سرته وكيلة الكلية وجمموعة من من�سوبات 
اأع�صاء هيئة التدري�س وم�ظفات الكلية، وما يزيد  اآباء، كما ح�صر جمع من  جمعية 
ال�سلهوب كلمة  اأ. �سيخة  اآباء  الن�سائي بجمعية  الق�سم  عن ٥٠ طالبة، وقدمت مديرة 
امل�ساركة  ميكن  وكيف   الرم�سانية  ال�سلة  برنامج  عرفت  ثم  اجلمعية  عن  تعريفية 
فيه، مع عر�ص فيديو ق�سر يت�سمن حقائق واإح�سائيات عن م�ساريع اجلمعية، كما 
االإعانات  التي تتجاوز  املختلفة  االأيتام واالأرام��ل  ال�سلهوب عن جوانب كفالة  حتدثت 

العينية واملادية اإلى تقدمي الدورات التدريبية والتاأهيلية لهم اأي�سا 
وياأتي هذا الربنامج حتقيقا لل�سراكة املجتمعة ويهدف لزرع بذرة التعاون على 

الرب واخلر يف املجتمع بدءا من طالبات الكلية.
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احتفاالت التخرج في كليات البنات

خريجة االإعالم
�صاحلة ع�صريي:
تخرجي اأنا وابنتي معا 
فرحة م�ساعفة يل 
)تفا�سيل �سفحة: ١7(
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خريجات الدفعة 20:
حلمنا أصبح واقعا ملموسا

يزهو بالجمال والكمال
ريم العسيري

وسارة القحطاني 

م���ن  الع�صري���ن  الدفع���ة  خريج���ات  ع���رت 
خمتل���ف  كلي���ات اجلامع���ة ع���ن �سعادته���ن 
بالوق���وف على عتب���ة التخرج  يف هذا العهد 
املميز الذي ي�سهد الكثر من التغيرات يف 
خمتلف املجاالت؛ وذكرن من خالل »اآفاق« 
اأن و�سوله���ن اإل���ى ه���ذه املرحل���ة  ي�سعره���ن 
مب�ص�ؤولي���ة اأكر، م�ؤك���دات اأنهن �صيم�صن 
ب�سم���ة  �سي�سع���ن  و  النج���اح  طري���ق  يف 
جناحاتهن و اإجنازاتهن على �سماء الوطن.
القب���ول  عم���ادة  وكيل���ة  وقال���ت 
والت�صجي���ل باجلامع���ة د. حن���ان ال�صعي���دي 
»١4٠47 خريج���ا وخريج���ة تزفهن اجلامعة 
برعاي���ة ومباركة كرمية م���ن اأمر املنطقة 
�صاح���ب ال�صم���� امللك���ي الأم���ري في�ص���ل ب���ن 

خالد بن عبدالعزيز، حفظه اهلل. 
م�ساعر خمتلطة بني الفرحة والفخر 
واالعت���زاز بهذه الكوكبة من بن���اة امل�ستقبل 
وه���ذه النخبة م���ن جيل الروؤي���ة مت�سلحني 
يق�ده���م  والتدري���ب  واملعرف���ة  بالعل���م 
�سغفه���م بالغد لتتاح له���م فيه فر�سة البناء 
الوط���ن  له���ذا  اجلمي���ل  ورد  والتطوي���ر، 

املعطاء وللمجتمع باأ�سرة بهذه املنا�سبة.
واأردفت »اأبارك لهم واأهم�ص يف اآذانهم 
بالق���ول.. كونوا مع���اول بناء حم���اة للوطن 
ال ترخ���وا م�سامعكم للمرجفني واملحبطني 
م���ن االأعداء. التف���وا حول قادتك���م  وكونوا 
لهم ولدينكم ووطنكم احل�صن احل�صن«. 

واختتم���ت قائلة »واهلل اأ�س���األ اأن يتمم 
عليك���م فرحتك���م واأن يحق���ق لك���م اأهدافكم 
واأن يدمي علينا نعمة االأمن واالأمان يف ظل 

قيادتنا اأيدها اهلل«. 
م���ن جهتها هن���اأت  امل�سرفة على  ق�سم 
االإع���الم  واالت�س���ال االأ�ست���اذة ن���ورة عام���ر 
الق�ص���م،  م���ن  الثاني���ة  الدفع���ة  خريج���ات 
كم���ا تقدم���ت بالتهنئ���ة ب�س���كل خا����ص اإل���ى 
م�س���ارات  م���ن  االأول���ى  ال�دفع���ة  خريج���ات 
والن�س���ر  وال�سحاف���ة  والتلفزي���ون  االإذاع���ة 
االإلكرتوين، موؤكدة اأن عدد خريجات ق�سم 

االإعالم واالت�سال بلغ قرابة ٨6 خريجة.
الق�س���م  »متي���زت خريج���ات  قال���ت  و   
با�ستمراري���ة  ثق���ة  عل���ى  ونح���ن  واأبدع���ن 
متيزه���ن يف �س���وق العم���ل فه���ن م�سلح���ات 

بالعلم واملهنية والأخ�ق«.
االإع���الم  ق�س���م  م���ن  للخريج���ة  و   
م�ساعره���ا  مدين���ي  اأب���و  اأم���ل  واالت�س���ال، 
املتفردة يف يوم التخرج، حيث تقول »ابتداأت  
�سم����ص حياتي اجلامعية تتوارى يف االأفق و 
كاأن االأرب���ع �سن���وات مل تك���ن اإاّل �ساع���ة م���ن 
نه���ار؛ فيه���ا ا�ست���دت االأم���ور ت���ارة  وت�سع���ت 
اأخ���رى، ف�سحك���ت وبكي���ت، عانق���ت فرحا و 
�ستم���ت غ�سب���ا، وحمل���ت ب���ني اأ�سلع���ي حب���ا 
للعلم والعمل، حبا جعلني اأتخطى االأ�سوار 
الأ�س���ل  املغلق���ة  االأب���واب  واأع���رب  العالي���ة، 

لبداية النهاية.

بداي���ة حياة ال اأكون فيها طالبة، حياة 
ال قواع���د وا�سح���ة للنج���اح والف�س���ل فيها ، 
و طريقه���ا غ���ر مُمه���دة؛ و لكن ه���ا اأنا هنا 
الي���وم اأحم���ل يف عقل���ي عل���م ا�ستقيت���ه، ويف 
قلب���ي اأمل وطم���وح اأواجه به حي���اة �سبابية 
املالمح تنتظرين بعد الدرا�سة اجلامعية«.

الزبي���دي  ن���دى  اخلريج���ة  وقال���ت 
النف����ص(، »بع���د �سن���وات م���ن اجل���د  )عل���م 
واالجته���اد والكف���اح، ها اأنا الي���وم اأقف على 
عتب���ات التخ���رج وبداخل���ي فرح���ة عظيم���ة 
اأهديه���ا ل���كل من وق���ف بجانبي من���ذ بداية 
م�ص�اري الدرا�صي؛ ف�صكرا لعائلتي، و�صكرا 
و�صك���را  ل�صديقات���ي،  و�صك���را  لأ�صاتذت���ي، 
لنف�سي التي �سربت وجاهدت لتقطف ثمار 

اجتهادها.
وع���ربت اخلريجة خل���ود يحيى )علم 
نف����ص( عن م�ساعرها يف يوم تخرجها قائلة 
»يا جلمال هذا اليوم، نب�سات قلبي تت�سارع، 
ف���رح  اأي  فع���ن  �صفاه���ي،  تعل����  ابت�صام���ة 
اأحت���دث، �سنوات م�س���واري وقط���اف ثماري 
حان���ت، تعب���ت �سه���رت حزنت فرح���ت بكيت، 
�س���رت يف اأيام ال�ست���اء القار�سة اأحمل بع�ص 
كتب���ي اأقا�ص���م الأمل بع����س اأ�صابعي وبع�س 
واأب���ي،  اأم���ي  دع���وات  رافقتن���ي  �سفحات���ي، 

طويت �سنواتي املا�سية بجد واجتهاد.
والي���وم اأن���ا هن���ا اأق���ف �ساخم���ة اأ�سدح 
بروح���ي املتاأمل���ة، وقلبي الناب����ص باحلياة، 
اأول عتب���ات  اأخط���و برجل���ي عل���ى  اأن���ا هن���ا 
تخرج���ي  قبع���ة  اأحم���ل  العملي���ة،  حيات���ي 
و�سه���ادة حربها. �سيء م���ن اأيامي و�سنواتي 
واأحالم���ي. اأنا هنا خل���ود خريجة هذا العام 
الرائ���ع و�سكراً ث���م �سكراً لكل م���ن �ساندين، 

اأهديكم جناحي«.
اخلريجت���ان،  ال�سقيقت���ان  واأو�سل���ت 
لغ���ة  تخ�س����ص  يحي���ى،  اإبراهي���م  جواه���ر 
يحي���ى،   اإبراهي���م  ورواب���ي  اجنليزي���ة، 
تخ�س����ص اإعالم وات�سال، من خالل »اآفاق« 
�صكرهم���ا ل�الديهم���ا، وترك���ن ر�صال���ة لهما 
قالت���ا فيه���ا »اأب���ي واأم���ي �سكرا لكم���ا بحجم 
ال�سماء، فق���د ربيتمونا على �سمو االأخالق، 
واأم�سكت���م باأيدين���ا عند االن���زالق؛ ها نحن 
الي���وم نق���ف اإج���الال لف�سلكم���ا علين���ا من���ذ 
اأول يوم درا�سي لنا، وكنتم الداعم االأ�سا�سي 
لن���ا بالدعوات واحلب وامل�سان���دة، لن نن�سى 
�صهرك���م وا�صتيقاظك���م كل �صب���اح معن���ا، لن 
الت���ي حتملتموه���ا  ال���دوام  نن�س���ى م�سق���ات 
م���ن اأجلن���ا، واليوم ها نحن نق���ف خريجات 
اأمامك���م لنجني ثمار كل ال�سعاب؛ فاحلمد 

هلل دائما واأبدا«.
 م���ن جانبه���ا ع���ربت اخلريج���ة م���ن 
ق�س���م علوم احلا�س���ب بكلية العل���وم واالآداب 
باأح���د رفيدة، منرة مانع �سعيد ال�سهراين، 
ع���ن فرحتها بلحظات التخ���رج، حيث قالت 
هلل  احلم���د  الطري���ق،  فه���ان  امل���راد  »عُظ���م 
عل���ى لذة �سع���ور االإجناز، وه���و �سعور تعجز 
ال���ذي  هلل  احلم���د  و�سف���ه،  ع���ن  الكلم���ات 
بلغن���ي يوم تخرجي وها اأن���ا  اأقف بكل فخر 

فرح���اً لقب���ويل يف ق�س���م اللغ���ة االإجنليزية، 
وه���ا اأنا الي���وم اأدخل الع���د التن���ازيل لالأيام 
الأ�سب���ح اإح���دى اخلريج���ات من���ه، وفخ���ورة 
ج���دا مب���ا حققت���ه و اأجنزت���ه حت���ى الي���وم، 
وبداخل���ي ن���ور اأم���ل وه���اج باأنن���ي �ساأحق���ق 
م���ا اأطم���ح ل���ه خ�سو�س���ا يف ظ���ل التغ���رات 
احلالي���ة ل�أنظم���ة داخل الدول���ة ودخ�لها 

ع�سرا جديدا من التطور«.
اللغ���ات  كلي���ة  خريج���ة  وقال���ت   
والرتجم���ة �سهد اإبراهي���م »على �سفة اأنهار 
امل�ساع���ر وقفت؛ الأعك�ص على �سطحها �سفو 
م�ساع���ري واأعزفه���ا لك���م عل���ى اأوت���ار الفرح 
وال�ص���رور بانته���اء اأجم���ل رحل���ة يف حيات���ي 

اجلامعية.
الت���ي  الرحل���ة  تل���ك  ن���ودع  نح���ن  ه���ا 
انق�س���ت يف ذاك���رة الزم���ن بحلوه���ا ومرها، 
اأي���ام ع�سناه���ا واأحداث مررن���ا بها بني متعة 
وتع���ب، انق�س���ت �سن���ني م���ن عمرن���ا، ع�سن���ا 
اأخطاوؤن���ا،  األفناه���ا،  وج���وه  م���ع  اأحداثه���ا 
ف�سلنا،  �سلبياتنا، اإيجابياتنا، تعلمنا، جنحنا 
وو�سلن���ا اإل���ى النهاي���ة  لن�س���ع االآن ب�سم���ة 
النجاح���ات واالإجن���ازات حتت �سم���اء وطننا 
الغ���ايل، �سائلني املولى اأن يتقبلها واأن تكون 
على الوجه ال���ذي ير�سيه �سبحانه، واأهدي 
كل ال�سك���ر والعرف���ان اإلى م���ن حملونا على  
اأجنحته���م وطاروا بن���ا نحو اأع���ايل النجاح، 

فكلمات���ي كان���ت له���م مياه نهرع���ذب تعك�ص 
�ص���دق م�صاع���ري لهم جعله���ا اهلل يف ميزان 
ح�صناته���م، لتفت���ح الدني���ا اأب�ابه���ا وت�ص���رق 
ال�سم����ص م���ن جديد ومن�سي نح���ن الدفعة 

الع�سرون لتحقيق اأهدافنا واأحالمنا«.
ال�صيدل���ة  ق�ص���م  خريج���ة   ع���رت  و 
فرحه���ا  ع���ن  �س���ادق  اآل  اأحم���د  اأ�سم���اء 
بالو�سول اإلى عتبة التخرج، فقالت »حلمي 
االآن اأ�سب���ح واقع���ا ملمو�سا يزه���و باجلمال 
والكمال، ها هي الفرحة ت�سيء �سماء قلبي 
اليوم، تزدح���م م�ساعري فرحة مبا اأجنزته 
خ���الل  خم�س���ة اأع���وام،  جناح���ي وتخرج���ي 
وم���ا و�سل���ت اإليه الي���وم بعد ف�س���ل من اهلل 
اأهديه اإلى اأمي واأبي، فاأنا اأعلم علم اليقني 
اأنه لوال اهلل ثم جهودهما ورعايتهما يل، ملا 
كن���ت هن���ا اليوم كم���ا اأنا ،  قبلت���ان مني على 
جبينهم���ا ملوؤه���ا احل���ب واالح���رتام، األ���ف 
م���ربوك لك اأم���ي الغالية. ه���ذا بف�سل اهلل 
ث���م ف�سل���ك، ع�س���ى رب���ي يخلي���ك لن���ا ذخرا 

وفخرا«.
وقال���ت اخلريجة �سمع���ة ع�سري من 
ق�س���م علم النف�ص »الي���وم تنتهي رحلة كفاح 
م�س���ت وا�ستغرق���ت من���ي ١6�سن���ة للو�سول 
يل  التوفي���ق  اهلل  ن�س���األ  النج���اح.  له���ذا 
ول�سديقات���ي واأقدم لهن اأجم���ل التربيكات 
به���ذا احلدث العظي���م، واأقدم �سك���را خا�سا 
الأم���ي واأبي عل���ى جمهوده���م العظيم الذي 
بذلوه من اأجلي وت�سجيعهم يل واحلمد هلل 

على هذا التوفيق والتمام«.
عاي����ص  عائ�س���ة  اخلريج���ة  وقال���ت 
الع���دواين »ه���ي املرة االأخ���رة الت���ي اأطوي 
املكل���ل  بالف���رح  للجامع���ة  امل����ؤدي  طريق���ي 
بالنج���اح، ه���ذا الطري���ق ال���ذي ب���ات ي�س���كل 
ج���زءا كب���را م���ن يومي، حت���ى اأنه ي���كاد اأن 
يك���ون احل���دث اجلمي���ل يف يوم���ي، يف ي���وم 
تخرج���ي اأطل���ت النظر لتل���ك القاعات التي 
ا�ستمع���ت فيه���ا الأجم���ل املحا�س���رات واأروع 
اأطلب���ه  ال���ذي  العل���م  املناق�س���ات، وحلدي���ث 
يف كل م���رة، ه���ا اأن���ا الي���وم اأنظ���ر لل�ساحات، 
وللمم���رات ولالأ�س���وات الت���ي مت���الأ امل���كان، 
نظ���رة اأخ���ره نظ���رة ا�ستي���اق قب���ل ال���وداع 
جل���زء من���ي ال يتجزاأ. احلم���د هلل على هذه 
ال�سن���وات التي مرت وترك���ت اأ�سمى م�ساعر 
االعت���زاز، احلمد هلل على النهايات اجلميلة 

الناجحة.
وقدم���ت فاطم���ة ال�سه���راين الته���اين 
اللغ���ة  ق�س���م  م���ن  اخلريج���ة  ل�سديقته���ا 
قائل���ة:  عل���ي  من���ى  الطالب���ة  االإجنليزي���ة، 
يف  به���ا  وحلم���ت  انتظرته���ا  لطامل���ا  حلظ���ة 
حكاي���ة اكتمل���ت ف�سوله���ا وخي���وط التاأل���ق 
انته���ت من غزلها لتعلن اليوم تخرج )منى 

علي ( فاألف مربوك تخرجك.
كما هناأت م�صاع���ل ع�صريي �صديقتها 
اخلريج���ة م���ن ق�س���م االإع���الم واالت�س���ال، 
تخرج���ك  »ق���رب  قائل���ة  اإبراهي���م،  رواب���ي 
وكربت اأمانيك، اأدع لك بالتي�سر والتوفيق 

يف كافة جماالت حياتك«.

 األمهات
ع���ربت ال�سيدة نورة النابت والدة اخلريجة 
منرة مان���ع ال�سهراين عن فرحتها بتخرج 
ابنته���ا، حيث قال���ت »فخورة بتخ���رج ابنتي. 
خطاه���ا  وي�س���دد  يوفقه���ا  اأن  اهلل  وا�س���األ 
ويحق���ق م���ا تبق���ى م���ن اأحالمه���ا ف�طري���ق 
االأحالم م���ازال اأمامها. واأ�ساأل اهلل اأن ينفع 
به���م الب����د. واأر�ص���ل �صكري جلامع���ة امللك 

خالد وجميع من�ص�بيها«.
 من جانبه���ا قالت ال�سيدة نورة ح�سن 
ال�سه���راين  قم���ر  اخلريج���ة  وال���دة  ف���راج، 
اأم���د يف  اأن  »اأ�سك���ر اهلل يف كل ي���وم و�ساع���ة 
عم���ري؛ الأرى طفلت���ي وه���ي حتق���ق حلمها 
وت�سع���ى جاه���دة جلعلي فخ���ورة به���ا؛ اأ�ساأل 
اهلل اأن يجع���ل التوفي���ق حليفه���ا وحليف كل 
بن���ات امل�صلم���ن وامل�صلم���ات؛ بناتن���ا فخرن���ا 

ودعمهن واجبنا«.
وقال���ت ال�سيدة نورة وال���دة اخلريجة 
�سه���د اإبراهي���م »ي�سع���دين يف ه���ذه املنا�سب���ة 
الته���اين  اأجم���ل  اأق���دم  اأن  ال�سعي���دة 
والتربي���كات البنت���ي الغالي���ة �سه���د. واأ�ساأل 
اهلل العل���ي العظيم له���ا التوفيق والنجاح يف 
حياته���ا الدني���ا واالآخ���رة و اأن يبلغن���ي فيها 

اأعلى املراتب باإذن اهلل«.
ن���ورة  ال�سي���دة  قال���ت  جانبه���ا  م���ن 
حم���دان والدة اخلريج���ة اأ�سم���اء اآل �سادق 
»ل���ن ت���ويف  الكلمات وال تكف���ي للتعبر عن 
م���دى فرحت���ي و �صروري بع���د �صماع م�عد 
تخ���رج و روؤية ابنتي من �سمن اخلريجات؛ 
ال�ست���الم �سه���ادة التف���وق  ل�سن���ني م�س���ت 
م���ن اأعمارهن، حتقيق حلم���ك الذي لطاملا 
انتظرت���ه  �سربا و كفاحا و جهدا و مثابرة، 
فحقق اهلل ما تتمنيه فلكل جمتهد ن�سيب، 
فاحلم���د هلل اأن اأم���د يف عم���ري الأرى ي���وم 
تخ���رج ابنت���ي. واأمتن���ى له���ا دوام التوفي���ق 
والنج���اح يف م�سرتها التعليمية  منها  اإلى 

االأعلى باإذن اهلل«.
 م���ن جهتهم ق���ال كل من والد ووالدة 
اخلريج���ات جواهر وروابي اإبراهيم »نبارك 
لبناتن���ا اخلريج���ات. ون�س���األ اهلل اأن يك���ون 
ذل���ك عون���ا له���ن يف م�ستقبله���ن، ونتمن���ى 
له���ن حياة عملي���ة ناجحة ومليئ���ة بالعطاء 

واالإجنازات«.
وقال���ت وال���دة اخلريج���ة عه���ود عل���ي 
ابنت���ي  حل���م  اأرى  جعلن���ي  اأن  اهلل  »ا�سك���ر 
يتحق���ق، واأن���ا الي���وم يف قمة �سعادت���ي واأعلم 
الت���ي  واملتاع���ب  وامل�صاع���ب  املجه����د  ق���در 
واجه���ت م�سرته���ا التعليمي���ة، فاحلمد هلل 
عل���ى كرم���ه وف�سل���ه به���ذا النج���اح، واأل���ف 
اأن  اأ�س���األ اهلل  مب���ارك البنت���ي وزميالته���ا. 

يجعل التوفيق حليفهن«. 
فاطم���ة  اخلريج���ة  وال���دة  وقال���ت 
»اأب���ارك  نف����ص  عل���م  تخ�س����ص  الوادع���ي 
درج���ة  عل���ى  وح�سوله���ا  تخرجه���ا  البنت���ي 
البكال�ري�����س بق�ص���م علم النف����س فاحلمد 

هلل الذي بلغني يوم تخرجها«.

اأعانق  احلل���م الذي طاملا اجتهدت من اأجل 
الو�س���ول اإليه، ودائم���ا اأقول خلف كل جناح 
دع���وة اأم عظيمة. واأري���د اأن اأ�سكر اأمي التي 
و  الي���وم طوي���ال،  ه���ذا  انتظ���رت  و  �سه���رت 
م�أت اآف���اق ال�صماء بالدع����ات. �صكرا اأمي، 

فاأنت من �سنع هذا النجاح«.
وتوؤكد  خريجة  اللغة االإجنليزية من 
كلي���ة العل���وم و االآداب يف خمي����ص م�سي���ط، 
اأ�سبح���ت  اأنه���ا  ال�سه���راين،  قم���ر عب���د اهلل 
اأك���ر ن�سج���ا ووعي���ا بو�سولها اإل���ى مرحلة 
التخ���رج، حي���ث تقول »ك���وين خريجة،  هذا 
يعني االنتقال ملرحلة جديده متاما، ازددت 
ن�صجا ووعي���ا واإدراكا وازدادت م�ص�ؤولياتي، 

خالل االأربع �سنوات املا�سية.
م���ررت مبئات امل�اق���ف داخل اجلامعة 
�صخ�صيت���ي  اكت�ص���ف  جعلتن���ي  وخارجه���ا، 
بح���ق؛ علمتني »اأن تك���وين جامعيه ال يعني 
فق���ط ح�سولك على الوثيقة  بل هي �سقل 

ل�سخ�سيتك ودجمها باملجتمع اأي�سا«.
واأ�ساف���ت »ا�ستطيع  اأن اأق���ول االآن اأنه 
باإم���كاين مواجه���ة املجتم���ع، ال اأنك���ر اأنن���ي 
م���ررت مبراحل جهد و اإره���اق، ولكن االأيام 
اجلميل���ة يف اجلامع���ة  تطغى عل���ى االإجهاد 

الدرا�صي.
اأم���ا بالن�سب���ة للم���دة  فق���د اأنق�ست يف 
غم�س���ة ع���ني وكاأن���ه باالأم�ص عندم���ا بكيت 
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كلية التمريض
تدفع بـ 89 خريجة

إلى سوق العمل
احتف���ت كلية التمري�ص للبنات باأبها بتخريج طالبات الدفعة ال�حادية 
ع�سر من الكلية، والالتي بلغ عددهن ما يقارب ٨٩ خريجة، وذلك من 
خ���الل احلفل ال���ذي اأقيم يف م�سرح املركز اجلامع���ي لدرا�سة الطالبات 
يف ال�سام���ر.، وتخل���ل احلف���ل عدة فق���رات، حيث بداأ بال�س���الم امللكي ثم 
الق���راآن الك���رمي، لتب���داأ بع���د ذلك م�س���رة اخلريج���ات مع اإلق���اء كلمة 
اخلريج���ات، ثم اإعالن النتيجة العامة، وعر�ص لكلمة مدير اجلامعة، 

ثم تكرمي اخلريجات. 
وك�سف���ت وكيل���ة الكلي���ة االأ�ست���اذة �سح���ر رف���دان ال�سه���راين، اأن ما 
يزي���د ع���ن ع�سر خريجات ح�سل���ن على مرتبة ال�س���رف الثانية، معربة 
ع���ن فخرها بذلك، ومهنئ���ة كل ممر�سة تخرجت م���ن الكلية، معتربة 
اأن ذل���ك اإجن���از عظي���م، متطلعة اإلى ا�ستم���رار اإجنازاته���م يف امل�ستقبل، 

ومعربة عن عظيم فخرها بهم.   
وقالت »مهنة التمري�ص مهنة اإن�سانية �سريفة نبيلة ومهمة جداً، 
اهتمت بها كل �سعوب العامل، وكان االهتمام منذ زمن النبي �سلى اهلل 
علي���ه و�سلم عندم���ا اأ�سرك املراأة يف العمل اجلماع���ي و�سمح لها بالقيام 
بخدم���ة املجتم���ع. وكان له���ا دور كب���ر يف جم���ال التمري����ص خ�سو�سا 

اأثناء الغزوات«.
واأ�ساف���ت »والأن ه���ذه املهن���ة مهن���ة اإن�ساني���ة فق���د تط���ورت بتطور 
الط���ب واأ�سبح���ت ج���زءا ال يتج���زاأ وعن�س���را مهم���ا وفع���اال يف الرق���ي 
بامل�ست���وى ال�سح���ي جلمي���ع اأف���راد املجتمع، وم���ن هذا املن���رب اأحيي كل 
ممر�س���ة حمل���ت االأمان���ة و�سوف حتمله���ا، واأن���ا كلي فخر به���ن، ولدي 
يق���ني اأن الك���وادر ال�سعودي���ة لديه���ا قدرة عل���ى �سنع الف���رق يف تطوير 

اخلدمات التمري�سية؛ مبا يواكب املعاير الوطنية والعاملية«.

وقالت اخلريجة من كلية االقت�ساد املنزيل 
باأبه���ا، اأوائل حممد القحط���اين »م�ساعري 
كخريج���ة م�صاع���ر فرح���ة عظيم���ة، فرح���ة 
الو�س���ول، فرح���ة االإجن���از، فرح���ة التم���ام 

والبل�غ وهلل احلمد واملنة«.    
وا�ست���الم  التخ���رج  »ي���وم  واأ�ساف���ت   
وال�سديق���ات  االأه���ل  مب�سارك���ة  الوثيق���ة 
م���ن  التدري����ص  هيئ���ة  واأع�س���اء  والعمي���دة 
ال�سك���ر  جزي���ل  فله���م  العم���ر،  اأي���ام  اأجم���ل 
والعرف���ان، وا�س���األ اهلل اأن يرزق كل جمتهد 
ل���ذة ه���ذه امل�ساعر الت���ي تن�سيه تع���ب وعناء 

الدرا�صة«. 
م���ن جانبه���ا اعت���رت خريج���ة كلي���ة 
االقت�س���اد املن���زيل هاج���ر عو�ص ناح���ي، اأن 
ي���وم التخ���رج عب���ارة ع���ن م�ساع���ر خمتلطة 
ال���ذي  باالإجن���از  والفخ���ر  الف���رح  ب���ني  م���ا 
حققت���ه بعد تعب و�سه���ر ودرا�سة على مدى 
�سنوات، معتربة اأن كل ذلك ال�سعور بالتعب 
التخ���رج،  قبع���ة  ارتداءه���ا  حلظ���ة  اختف���ى 
الفت���ة اإلى اأنه���ا �سعرت حينها باأنه���ا اإن�سانة 
عظيم���ة كونه���ا حتملت �سع���اب كثرة حتى 
ت�س���ل له���ذا الي���وم، قائل���ة »فخ���ورة  بنف�سي 
وبقدرت���ي عل���ى  ح�س���د وثيق���ة التخرج بكل 

جد واجتهاد«.   
القت�ص���اد  كلي���ة  خريج���ة  وع���رت 
املن���زيل اأب���رار عاي�ص �سع���د اليزيدي، عن 
�سعادته���ا القرتابها م���ن حتقيق اأحالمها، 
وقال���ت »و�سلت لنهاي���ة البداي���ة فم�سرة 
١6 ع���ام م���ن العل���م تنته���ي االآن وتخربين 
طموحات���ي  لتحقي���ق  ال�سع���ي  اأب���داأ  اأن 
واأحالمي؛ فاحلم���د هلل عدد كل �سيء، ثم 
ال�سك���ر لوال���دّي، فل���وال �سربهم���ا ما كنت 

الأجنح واأ�سل.

وتذم���رت،  ويئ�س���ت  و�سه���رت  تعب���ت 
ولكني االآن اح�سد ثمرة لذيذة لكل ذلك. 
حقا م�سرة التعليم اليوم اأنهيها وحتقيق 
اأحالمي اليوم يب���داأ، فاحلمد هلل وال�سكر 

له اأن بلغني ما اأريد«. 
اأ�سم���اء  املحا�سب���ة  خريج���ة  وقال���ت 
مطل���ق �ساي���ع ع�س���ري »تب���داأ خطوات���ك 
املتبع���رة، لتثب���ت بعده���ا حب���ا لطموحك 
ولتخ�ص�ص���ك. اأعل���ن انته���اء ال���� ١6 عام���ا 
ال���ذي  م�س���واري  الأب���داأ  و�سغفه���ا  بتعبه���ا 
اأح���ب، وطريق���ي املنتظ���ر اإلي���ك ياحلم���ي 

املنتظر، عهدا مني، �صنلتقي«.  
نظ���م  خريج���ة  قال���ت  جانبه���ا  م���ن 
املعل�م���ات، ريع���ة اإبراهي���م اأب���� خريه عن 
ذكري���ات دخوله���ا للجامع���ة »يف اأول ي���وم 
دخل���ت فيه اجلامعة و�سعت يف بايل هدفا 
واحدا ال يغره �سيء، هدف لطاملا حلمت 
ب���ه، هديف ال���ذي بنيت على اأث���ره االأحالم 
واالآم���ال والنج���اح ب���اإذن اهلل، وه���و درا�سة 

وجد واجتهاد«.   
نظ���م  يف  »تخ�س�س���ت  واأ�ساف���ت   
املعلوم���ات وب���داأت اأول �سن���ة، اأول طري���ق، 
اأول مم���ر، اأول عتبات النجاح. توكلت على 
اهلل وو�سع���ت اأمري كل���ه هلل، مل يكن ذلك 
ال�سي �سهال يل اأبدا، فهناك العرات التي 
واجهتن���ي ولكن ثقتي باهلل جعلتني اأقوى 

من اأي �صيء.
درا�صة ا�صتم����رت خم�س �صن�ات يف 
ج����د واجته����اد، ويف اجلامع����ة جمعن����ي 
ي����وم، تعرفن����ا  اأول  اهلل ب�سديقات����ي يف 
عل����ى بع�سن����ا، ابت�سمن����ا لبع�����ص وكاأننا 
نع����رف بع�صنا منذ �صن����ن ما�صية، لن 
اأن�س����ى وقفتن����ا م����ع بع�سن����ا يف االأحزان 
قب����ل االأف����راح، وحر�سنا عل����ى بع�سنا؛ 
ل����ن اأن�ساه����ن اأب����دا، فق����د ك����ن �سحب����ة 

طيب����ة واأدع����� اهلل اأن يجمعن����ا مع����ا يف 
الدنيا واجلنة. 

وقال���ت خريج���ة ق�س���م اإدارة االأعم���ال 
م���ن كلي���ة العل���وم االإداري���ة واملالي���ة، خل���ود 
دون  ال�سن���وات  »م���رت  اأحم���د  اآل  �سعي���د 
اأن ا�سع���ر به���ا لت�س���رق من���ي اأجم���ل دقائ���ق 
حيات���ي؛ تعلم���ت الكثر، والتقي���ت بالعديد 
وتاأث���رت  عليه���م  اأث���رت  ال�سخ�سي���ات،  م���ن 
به���م، واكت�سبت اخل���ربة، وتلقي���ت املعرفة«.  
وتابع���ت »تل���ك ال�سنني اأ�ساف���ت ل�سخ�سيتي 
الدرو����ص،  العل���م،  اخل���ربة،  م���ن  الكث���ر 

التاأنيب، الطموح، ال�سغف، االأمل، القوة«.
وا�ستكمل���ت حديثه���ا قائل���ة »اأقف االآن 
يف نهاي���ة البداي���ات، وكلي فخ���ر بكل حلظة 
ا�ستغليته���ا يف تطوير ذات���ي، وتقدير عقلي، 
واإ�سب���اع �سغف���ي نح���و املزي���د م���ن املعرف���ة، 
واآ�سف���ة عل���ى حلظ���ات �سطى عليه���ا الك�سل. 
من���ه  اقتطف���ت  �سخ����ص  كل  ع�سق���ت  لق���د 
خ���ربة، وابت�س���م عقل���ي فقد اكت�س���ب نقطة، 
وكل طاق���ة روحي���ة انت�سي���ت به���ا طموح���ا، 
وترك���ت ر�سائل وجهتها اإل���ى كل من تعلمت 

منُه الكثر، ولرمبا عانيت منهم القليل«.
عبدالعزي���ز  رمي  اخلريج���ة  وع���ربت 
الزه���راين، من ق�سم اللغ���ة االإجنليزية عن 
فرحتها به���ذا اليوم الذي تقطف فيه ثمرة 
جهده���ا وكفاحه���ا، قائلة: احلم���د هلل الذي 
بنعمت���ه تت���م ال�ساحل���ات، احلم���د هلل الذي 
جع���ل الأر�س قرارا واأحاطها ب�صبع �صم�ات، 
وجع���ل فيها اأنهارا وفجاجا وجبال را�صيات، 
نحم���ده تب���ارك وتعالى حم���دا يليق بجالل 
ال���ذات وكم���ال ال�سفات؛ فها اأن���ا قد و�سلت 
اإل���ى خط النهاي���ة يف م�سوار االأرب���ع �سنوات 
الت���ي عمل���ت فيه���ا ب���كل ج���د ومثاب���رة لنيل 
اأعلى الدرجات، احمد اهلل اأن مّن علي وعلى 

�صديقاتي بهذا ال�صرف«.

وتابعت بلغ���ة يحملها الطموح »اأرجو 
اأن نحق���ق اأحالمن���ا واآمالن���ا يف ني���ل اأرق���ى 

املنا�صب واملراتب. 
ووجه���ت الزه���راين كلم���ة �سك���ر لكل 
م���ن بذل جهده يف �سبي���ل تعليم الطالبات، 
فيم���ا  الكلي���ة  الإدارة  �سك���ر  كلم���ة  واي�س���ا 

يبذلونه من اأجل راحتهم. 
م���ن جانبها قالت خريجة التمري�ص 
الع���ام من  كلية العل���وم الطبية التطبيقية 
جاب���ر  عل���ي  حمم���د  ج�اه���ر  بتهام���ة، 
»م�ساعرن���ا يف ه���ذا الي���وم خمتلط���ة، ف���ال 
كلم���ات ت�سعفن���ي لو�س���ف هذا الي���وم �سوى 
اأن���ه يوم النجاح وح�ساد كفاح 4 �صن�ات من 
الدرا�س���ة، ه���و حقا يوم ح���زن وفرح؛  حزن 
يحت�سن ذكري���ات اجلامعة اجلميلة وفرح 
ببل���وغ النهاي���ة، لك���ن ال اأمل���ك اإاّل اأن ا�ساأل 
اهلل يل ولزميالت���ي اخلريجات، م�ستقبال 
زاه���را باه���را، واأن يوفقن���ا خلدم���ة بلدن���ا 

وجمتمعنا«. 
املن���زيل،  وقال���ت خريج���ة االقت�س���اد 
رون اأحم���د اأبو دهم���ان »�سعوب���ة البدايات 
الت���ي لطامل���ا كن���ت اأح���دث زميالت���ي عنه���ا 
ب���كل  اهلل  بحم���د  مع���ا  جتاوزناه���ا  الت���ي 

حلظاتها.
الي���وم نح���ن ب���ني احلل���م واحلقيق���ة 
نق���ف عل���ى عتب���ات ذل���ك امل�س���وار الطوي���ل 
املُمت���ع حاملني بني يدين���ا طموحا واآماال، 
نرج���و اأن تتحق���ق ون�ساهم يف مت���ام احللم 

خلدمة الدين والوطن«.
وقال���ت اخلريجت���ان، ن���وال جم���دوع 
واأري���ج اخلواج���ي »منا�سب���ة تخرجن���ا م���ن 
هذه اجلامعة العريقة، جامعة امللك خالد 
منا�صب���ة ل ت�صبهه���ا اأخ���رى؛ فاحلم���د هلل 
عل���ى الف���رح والنج���اح، احلم���د هلل على كل 

االإجنازات التي تعلو بنا للقمم«.
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خريجة اإلعالم صالحة عسيري:
تخرجي أنا وابنتي معا فرحة مضاعفة لي

ريم العسيري 

اإكمال الدرا�سة اجلامعية حلم راودها منذ 
ال�سغر، لكن الزواج واالأمومة �سرقاها من 
لتعود  عنه،  تتنازل  مل  ال���ذي   احللم  ذل��ك 
عتبة  على  ال��ي��وم  لتقف  اأم،  وه��ي  وحتققه 
ق�سم  من  اخلريجة  ابنتها  برفقة  التخرج 
اإدارة االأعمال بكلية العلوم االإدارية و املالية 

مرام حممد اآل مناع.  
اخلريجة من ق�سم االإعالم واالت�سال 
»اآف����اق«  خ���الل  م��ن  ع�سريباحت  ���س��احل��ة 
خالل  م��ن  احل��ل��م  ل��ذل��ك  حتقيقها  بق�سة 

هذا احل�ار. 
 

ماذ� يعني لك �أن تقفي
على عتبة �لتخرج �ليوم

�أنت و�بنتك معا؟ 
الفرح،  ي�سعني  ال  باأكمله،  العامل  يل  يعني 
هذا  الأن  ���س��ع��وري؛   اأ���س��ف  اأن  اأ�ستطيع  وال 
ال��ي��وم ك���ان ح��ل��م��ا ي�����راودين ط����وال ال�سنني 
املا�سية، وكنت اأرى اأنه �سعب التحقق، ولكن 
واإ�سراري  �سبحانه، ثم عزميتي  توفيق اهلل 
و �سغفي بالعلم والتعلم  اأبت  اإاّل اأن يتحقق 
هذا احللم. ولكنه حتقق بطريقة اأجمل مما 
كنت اأتوقعه، حيث اأنبثق من حلمي لتحقيق 
وذلك  وفرحة  م�صاعفة،  ذات��ي حلم جديد 
بروؤية ابنتي مرام وثمرة ف��وؤادي وهي تقف 
اليوم  اإل��ى جنب خريجة يف ه��ذا  معي جنبا 
هلل  فاحلمد  وحياتها'  حياتي  يف  التاريخي 

من قبل ومن بعد.

ما �لذي  دفعك
�إلى  �إكمال �لدر��سة؟ 

اإك��م��ال ال��درا���س��ة  حلم ك��ان ي����راودين منذ 
ال�������س���غ���ر، ب������اأن اأك�������ون خ���ري���ج���ة ج��ام��ع��ي��ة، 
ولكن  وجمتمعي؛  وطني  واأف��ي��د  وا�ستفيد 
اأنني  باإكمالها، حيث  ت�سمح يل  ظ��رويف مل 
بعيدا  و�سافرت  ب�سن �سغرة،  واأنا  تزوجت 
اأوالدي،  اأهلي وبحكم االإجن��اب وتربية  عن 
خ�����ص������ص��ا اأن����ه����م  ك����ان�����ا ج��م��ي��ع��ا يف ���ص��ن 
والقيام  برتبيتهم  ان�سغلت  فقد  متقاربة، 

على  �سوؤونهم. 

ملاذ� �أخرتت تخ�س�ص �لإعالم 
بالتحديد؟

اأخ�����رتت ه���ذا ال��ت��خ�����س�����ص؛ الأن���ن���ي اح���رتم 
الع�قات واأوؤمن باأهمية الت�ا�صل الفكري 
ي�فر  التخ�ص�س  ه��ذا  املجتمع،  اأف���راد  بن 
م���دارك���ي  اأو����س���ع  اأن  خ�����س��ب��ة، يف  ب��ي��ئ��ة  يل 
فعالة  اج��ت��م��اع��ي��ة  �صبكة  واأب���ن���ي  امل��ع��رف��ي��ة 
تخ�س�ص  الأن  واأي�������س���ا  امل���ع���رف���ة،  ل��ت��ق��دمي 
االإعالم جميل جدا وكنت جدا حمظوظة، 
املميز  الق�سم  ه��ذا  ب��دخ��ول  اهلل  وفقني  اأن 
وال��غ��ايل ع��ل��ى  قلبي؛ الأن��ن��ي ف��ع��اًل وج��دت 

نف�صي يف هذا الق�صم.
 

ما �ل�سعوبات �لتي و�جهتك
�أثناء م�سو�رك �لدر��سي

باجلامعة؟   
اأم  اأن��ن��ي  تعلمني  فكما  ك��ث��رة،  ال�سعوبات 
وم�سوؤولة عن اأ�سرة واأطفال جميعهم حتت 
رعايتي، ويف نف�ص الوقت كنت اأعول والدتي 

املقعدة، رحمها اهلل.
واأحكي لكم ق�صة من �صمن الق�ص�س 
ال���ت���ي م�����رت ع���ل���ي و���س��ك��ل��ت ����س���ع���وب���ة  يل، 

الطوارئ  لها يف ق�سم  عندما كنت مرافقة 
يف امل�����س��ف��ى، وك�����ان ع���ن���دي اخ��ت��ب��ار ن��ه��ائ��ي 
معي  وم��الزم��ي  كتبي  اآخ��ذ  اأن  فا�سطررت 
و�سط  يف  اأذاك���ر  واأن���ا  بجانبها،  اأ�سهر  اأن  و 
غ���رف���ة ال����ت����ن����ومي، ب����ني امل����ع����دات ال��ط��ب��ي��ة 
واإزعاج املراجعني واملر�سى، واأي�سا ان�سغال 

تفكري باأوالدي ووحدتهم يف البيت.

احلياتية،  �سوؤونهم  جميع  على  وامل�سرفة 
اأين كنت طالبة منتظمة بالق�سم،  وخا�سة 
وكما تعرفني املحا�سرات تبداأ من الثامنة 
فا�سطر  �سائق خا�ص،  لدي  ولي�ص  �سباحا 
اإلى القيام من قبل الفجر لتجهيز اأوالدي 
ملدار�سهم، خا�سة اأن لدي طفل �سغر كان 
م�ستجدا يف اأول �سنة درا�سية له عندما كنت 

االآن  وه��و  باجلامعة،  االأول���ى  ال�سنة  اأن��ا يف 
بال�صف الرابع وهلل احلمد.

ممن تلقيت �لدعم
لإكمال در��ستك؟

اأن  اأمت��ن��ى  ال��ت��ي كنت  اأم���ي رحمها اهلل  م��ن 
تراين يف مثل هذا اليوم، ولكن املنية  حالت 

دون ذل����ك، ح��ي��ث ت��وف��ي��ت ال�����س��ن��ة امل��ا���س��ي��ة 
رحمها اهلل. واأي�صا �صديقاتي واأبنائي، ول 
اأن�سى الدعم الدائم وامل�ستمر من جامعتي 
احلبيبة  وخا�صة الأ�صتاذات و الدكت�رات يف 

الق�سم الالئي مل يتوقفن عن دعمي اأبدا.

ما �أهمية ح�سول �ملر�أة
على �لتعليم؟ 

فهي  ل��ل��م��راأة   ج���دا  مهمه  رك��ي��زة  التعليم 
ن�سف املجتمع و تعليمها يعني قوة وتطور 
ك��ان لها ن�صيب  وب��ن��اء ذل��ك املجتمع. وق��د 
اأم  فهي  بها،  واالهتمام  ال�سوء  ت�سليط  يف 

الرجال واملدر�سة التي تربي االأجيال. 
ي�سهم  التعليم  ع��ل��ى  امل����راأة  وح�����س��ول 
فاملجتمع  جمتمعها،  خل��دم��ة  تاأهيلها  يف 
يحتاج جلهودها  با�ستمرار لتقف جنبا اإلى 
ال��رج��ل خل��دم��ة وطنها واأم��ت��ه��ا،  جنب م��ع 
والعلم مهم للنهو�ص بعقلية املراأة وتو�سيع 
ه�  فالتعليم  تفكريها،  وطريقة  مداركها 
متغرات  وف��ه��م  حولنا  م��ا  معرفة  ط��ري��ق 

الكون واحلياة.

ما مدى تاأثر �ل�سيد�ت
�ملقربات منك بتجربتك

يف �إكمال تعليمك؟  
ه��ن��اك م��ن ت��اأث��رن ب��ي ب�سكل اإي��ج��اب��ي وهلل 
احل��م��د، واأ���س��ب��ح��ت جت��رب��ت��ي ح��ا���س��رة  يف 
اأح��ادي��ث��ه��ن يف امل��ج��ال�����س، ك��م��ا اأ���ص��م��ع ممن 
حويل �سواء يف اجلامعة اأو خارجها، لدرجة 
اأن  الكثر منهن يت�سلن بي اأو يطلنب من 

قريباتهن �سوؤايل: كيف مت يل ذلك. 

ماذ� يعني لك �أن تكوين
�إحدى خريجات ق�سم �لإعالم؟

ف��خ��ورة  ل��ك��وين خريجة م��ن ق�سم االإع���الم، 
اإال  يعد ق�سما حديثا ومل يتخرج منه  ال��ذي 
دفعتان، ولكن ومع  ذلك ه� ق�صم ق�ي جدا، 
الق�سم،  ه��ذا  جعلت  ج��ب��ارة  جهود  فيه  بذلت 
واأع�ساء  موؤ�س�سني  من  وك���وادره  باإمكانياته 
هيئة تدري�ص وعلى راأ�سهم الفا�سل اأ. د. علي 
�سويل القرين موؤ�س�ص الق�سم ورئي�سه، يثبت 
ق�سره  ف���رتة  يف  العظيم  وجن��اح��ه  وج����وده 
ج��دا. وه��ذا اجلهد مل ي��اأت م��ن ف���راغ، واإمن��ا 
اأف�سل  من  نخبة  من  دوؤوب  عمل  نتيجة  هو 
االأ�ساتذة واخلرباء، وح�سيلة اأرقي ما و�سلت 
تخ�س�ص  يف  والتدري�ص  البحث  مناهج  اإليه 
االإع��������الم واالت���������س����ال يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�سعودية.  ف�سكرا لكل القائمني عليه . 

ما �لذي ت�سعني لتحقيقه
بعد �لتخرج؟

التوفيق  تعالى  و  �سبحانه  اهلل  من  اأمتنى 
اهلل  ���س��اء  اإن  و�ساأ�سعى  وال��ف��الح،  وال��ن��ج��اح 
واأوا�صل  التعليمي  م�صاري  يف  ل��صتمرار 
اأن  اأمتنى  اأين  كما  اأمكن،  اإن  عليا  درا�سات 
ي��ت��وج ه���ذا ال��ن��ج��اح ب��ال��وظ��ي��ف��ة ال��ت��ي كنت 
�ست�سفي  وال��ت��ي  عليها  باحل�سول  اأط��م��ح 
ظ��رويف  واأن   خا�سة  ج��دي��دا،  معنى   علي 
املادية �صعبة جدا، فكما ذكرت يف حديثي 
ال�����س��اب��ق اأن���ن���ي ال��ع��ائ��ل ال��وح��ي��د الأب��ن��ائ��ي 
وال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى  ���س��وؤون��ه��م احل��ي��ات��ي��ة، كما 
ون�سر  دي��ن��ي ووط��ن��ي  م��ن خ��دم��ة  متكنني 
واأ�سعى لدعم كل امراأة؛  الوعي والثقافة. 
وقيم  مبعاير  والعي�ص  تريد  ما  لتحقيق 

�صامية ت�صعها لنف�صها.

ومل ا���س��ت�����س��ل��م وذاك�����رت وذه���ب���ت اإل���ى 
واأن��ا موا�سلة ودخلت  ال�سباح،  اجلامعة يف 
اختباري ونلت اأعلى درجة فيه بف�سل اهلل.

واأي�������ص���ا م����ن ال�������ص���ع����ب���ات، امل�����ازن����ة 
جامعية،   وكطالبة  ك���اأم  م�سوؤولياتي  ب��ني 
وخ���ا����س���ة ب���ع���د ح�������س���ول ظ������روف خ��ا���س��ة 
لهم  ال�حيد  والعائل  امل�ص�ؤولة  اأنا  جعلتني 
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احتفاالت التخرج في كليات البنات

طالبات االقتصاد المنزلي 
كان لهن دور مميز في 

تجهيز صالة احتفاالت 
تخرجهن، حيث قمن 

بالتعاون مع مركز دراسة 
الطالبات، ممثال بالدكتورة 

سامية الحكمي، وبالتعاون 
مع موظفات االقتصاد 

المنزلي، أ. فتون القحطاني 
و أ. زهور ثامر، وبدعم من 

الدكتورة فوزية غريس، 
بإعداد مسرح الكلية 

العلمية تمهيدا الحتفاالت 
الدفعة الـ ٢٠ من طالبات 

الجامعة، بلمسات أنيقة 
وابداعات جميلة، الحقت 

استحسان الحضور.
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مبتعثون

الزهراني يشارك بمؤتمر 
التعليم ومستقبل اإلعالم

شــارك مبتعث قســم اإلعالم واالتصــال بكلية العلوم اإلنســانية 
بالجامعة، األســتاذ يحيى الزهراني، بورقة بحثية عن تأثير صحافة 
المواطن على ممارســات الصحفيين المحترفين بالسعودية، وذلك 
فــي مؤتمــر التعليــم ومســتقبل وســائل اإلعــالم، المنعقد في 
الفتــرة من  ٧ إلــى ١٠ أبريل بمدينة الس فيغــاس، والذي تنظمه 
ســنويا رابطة التعليم اإلعالمي. يذكــر أن الزهراني يدرس مرحلة 
الماجســتير فــي تخصص الصحافــة واالتصال الجماهيــري بجامعة 

موري ستيت بوالية كنتاكي في الواليات المتحدة األميركية.

وزير التعليم يرعى أعمال
الملتقى التاسع للملحقين الثقافيين

مشهور العمري

ال��دك��ت��ور  التعليم  م��ع��ايل وزي���ر  اف��ت��ت��ح 
الريا�ص  العي�سى، يف  اأحمد بن حممد 
للملحقني  ال��ت��ا���س��ع  امل��ل��ت��ق��ى  اأع����م����ال 
ال���ث���ق���اف���ي���ني، ب��ح�����س��ور م���ع���ايل ن��ائ��ب 
عبدالرحمن  ال��دك��ت���ر  التعليم  وزي���ر 
البعثات  ووك��ي��ل  العا�صمي  حممد  ب��ن 
الثقافية  امللحقيات  على  العام  امل�سرف 
احلرب�س،  �صليمان  بن  جا�صر  الدكت�ر 
مب�صاركة ٢٩ ملحقا ثقافيا يف خمتلف 

دول العامل.
واأكد معايل وزير التعليم العي�سى 
اأه���م���ي���ة ت���ك���ام���ل م��ن��ظ��وم��ة االأع����م����ال 
يف   ٢٠٣٠ امل���م���ل���ك���ة  ل�����روؤي�����ة  امل���ح���ق���ق���ة 
االبتعاث،  دول  يف  الثقافية  امللحقيات 
م���ط���ال���ب���اً م����ن امل��ل��ح��ق��ني ال��ث��ق��اف��ي��ني 
بالو�سول للمكونات الثقافية والعلمية 
بها،  يعملون  التي  البلدان  خمتلف  يف 
واإي�سال ر�سالة اململكة نحو ن�سر ثقافة 
الذي  ال��دور  وال�سالم، مثمنا  الت�سامح 
لتحقيق  امل��ل��ح��ق��ي��ات  ت���وؤدي���ه  اأن  مي��ك��ن 
اأه����داف ب��رن��ام��ج االب��ت��ع��اث م��ن خ��الل 
ال��ت��وا���س��ل وف���ت���ح ال���ع���الق���ات م���ع دول 

العامل على امل�ستويات كافة.
ونوه الدكتور العي�سى مبا تقدمه 
بوجه  للتعليم  �سخي  دع��م  من  الدولة 
خا�ص،  بوجه  االبتعاث  ولربنامج  عام 
امل��ل��ك��ي��ة باعتماد  امل��ك��رم��ة  اآخ���ره���ا  ك���ان 
م����ك����اف����اآت م���ال���ي���ة ل��ل��م��ب��ت��ع��ث��ن و���ص��م 
ال����دار�����س����ني ع���ل���ى ح�����س��اب��ه��م اخل���ا����ص 
ي�سعنا  م���ا  وه����و  االب���ت���ع���اث،  دول  يف 
م�ساعفة  م�سوؤولية  اأم���ام  وامللحقيات 
ر�صالة  وعك�س  اجل��ه���د  ه��ذه  لرتجمة 
اململكة و�سيا�ستها من خالل تعميق دور 

املبتعث يف اجلامعة التي يدر�س بها.
اأول��ى  تراأ�سه  خ��الل  معاليه  ودع��ا 
الثقافيني،  امللحقني  ملتقى  جل�سات 
اإل���ى ���س��رورة اال���س��ت��ف��ادة م��ن التجارب 
كونهم  الثقافيني  للملحقني  ال�سابقة 
ي�صتفيد  لكي  البتعاث  بتجربة  م��روا 

طالبنا اليوم من هذه التجارب، م�سرا 
تتكرر  الأكادميية  املبتعثن  م�صاكل  اأن 
ترقية  مثل  االب��ت��ع��اث،  دول  معظم  يف 
البعثة واملرافقة واإكمال الدرا�سة، مما 
يدفعنا ملراجعة الل�ائح والأنظمة التي 

حتكم برنامج االبتعاث.
واأ�سار اإلى اأن لدى الوزارة خططا 
تو�سعية جديدة عرب برنامج االبتعاث، 
���س��ي��ت��م م��ن��اق�����س��ت��ه��ا يف امل���ل���ت���ق���ى ك���ون 
امللحقني الثقافيني هم االأقرب لتقييم 

احتياجات املبتعثن.
و�����س����دد ال�����وزي�����ر ال���ع���ي�������س���ى ع��ل��ى 
يف  و�����س����ع����ا  ت�����دخ�����ر  ل�����ن  وزارت������������ه  اأن 
ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات، وت��ل��ب��ي��ة امل��ت��ط��ل��ب��ات 
والح����ت����ي����اج����ات ال���ب�������ص���ري���ة وامل����ادي����ة 
لتقوم  الثقافية  للملحقيات  والتقنية 
ب����������اأداء واج���ب���ات���ه���ا خل����دم����ة امل��ب��ت��ع��ث 
وت��ق��دمي��ه ب�����س��ك��ل الئ����ق، الف��ت��ا يف ذات 
الوقت اإلى التفاوت يف االإمكانات، فيما 
ينعك�ص على  م��ا  امل��ل��ح��ق��ي��ات وه���و  ب��ني 

�سيناق�ص اأداء عمل امللحقيات الثقافية، 
حلها  و�سرعة  اخللل  مكامن  وحتديد 
ال�سالحيات  م��ن  امل��زي��د  منحهم  بعد 
االإدارية لت�سهيل االأعمال املناطة بتلك 
الفائدة للطالب  امللحقيات مبا يحقق 

الدار�سني هناك.
من  الثانية  اجلل�سة  رّك���زت  فيما 
امللتقى التي راأ�سها معايل نائب الوزير 
ال���دك���ت����ر ع���ب���دال���رح���م���ن ب����ن حم��م��د 
ومناق�سة  ا�ستعرا�ص  على  العا�سمي 
على  التغلب  وكيفية  امل�ستجدات  اأب��رز 
امللحقيات  عمل  ت��وج��ه  ال��ت��ي  امل��ع��وق��ات 
م���ن اأج�����ل حت�����س��ني اخل���دم���ة امل��ق��دم��ة 

للطالب والطالبات.
اأن  اأمله يف  العا�سمي عن  واأع��رب 
يحقق امللتقى التا�سع اأهدافه التي من 
يف  امللحقيات  دور  على  التاأكيد  اأبرزها 
والط����ع   ٢٠٣٠ اململكة  روؤي���ة  حتقيق 
ع���ل���ى جت������ارب امل��ل��ح��ق��ي��ات وخ���ربات���ه���ا 
يف م��ع��اجل��ة ال��ع��دي��د م���ن امل������ص���ع��ات 
ال��ط��الب��ي��ة، وم���راج���ع���ة ال�����س��الح��ي��ات 
امل��م��ن��وح��ة ل��ل��م��ل��ح��ق��ني وال���ت���اأك���د من 
فعاليتها وتطبيقها التطبيق ال�سحيح.
امل���ل���ح���ق���ني  م���ل���ت���ق���ى  اأن  ي�����ذك�����ر 
ال��ث��ق��اف��ي��ني ال��ت��ا���س��ع ي��خ��ت��ت��م اأع��م��ال��ه 
ي���وم غ���ٍد االأرب����ع����اء ب���اأب���رز ال��ت��و���س��ي��ات 
اأم�ص  انطالقه  بعد  اإليها  تو�سل  التي 
االإث���ن���ني ب��ور���س��ة ع��م��ل امل��ح��ا���س��ب��ني يف 
امل��ل��ح��ق��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��ح�����س��ور وك��ي��ل 
العام  امل�سرف  للبعثات  التعليم  وزارة 
على امللحقيات الثقافية الدكتور جا�سر 
�صليمان احلرب�س، وم�صاركة وكالة  بن 
ل��ل�����س��وؤون  ال��ع��ام��ة  واالإدارة  ال��ب��ع��ث��ات، 
امل��ال��ي��ة واالإداري��������ة ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل، 
ال��ب�����س��ري��ة،  ل��ل��م��وارد  ال��ع��ام��ة  واالإدارة 
حيث  الإل��ك��رتون��ي��ة،  �صفري  ومنظ�مة 
االإج���راءات  من  ع��ددا  اجلل�سة  تناولت 
امل��ال��ي��ة والإداري������ة مم��ا ي��رف��ع م�صت�ى 
ال��ع��م��ل،  ت��ن��ظ��ي��م  يف  وي�������ص���ه���م  الأداء 
عند  موحدة  عمل  اآلية  على  واالت��ف��اق 

ا�ستخدام التطبيقات االإلكرتونية.

م�����س��ت��وى اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة، م��وؤك��دا 
بامللحقية  وعالقته  املبتعث  جتربة  اأن 
���س��ي��ك��ون ل��ه��ا اأث�����ر يف ان��ط��ب��اع��ات��ه عن 
لينعك�ص على  اإيجابي؛  ب�سكل  الدرا�سة 

اأدائه بعد عودته خلدمة وطنه.
وج���������دد وزي���������ر ال���ت���ع���ل���ي���م ث��ق��ت��ه 
ب��امل��ل��ح��ق��ني ال���ث���ق���اف���ي���ني ب��اع��ت��ب��اره��م 
الت�سامح  ثقافة  لن�سر  الناعمة  ال��ق��وة 
وال��ت��ع��اي�����س م��ع امل��ك���ن��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة، ملا 
مت��ت��ل��ك��ه م���ن خ����ربة وم���ع���رف���ة لتعمل 
اخلارجية  وزارة  يف  اجل��ه��ات  بقية  م��ع 
اململكة  واالإع������الم خل��دم��ة  وال��ث��ق��اف��ة 
عرب  وذل��ك  للعامل،  ر�سالتها  واإي�����س��ال 
واالأن�سطة  وامل��ع��ار���ص  ال��ربام��ج  تنفيذ 
املوؤثرة، مبيناً اأن قدرة امللحقني يف فهم 
هذه  اإل��ى  للو�سول  والرتابط  العالقة 
اإيجابياً يف دعم  املكونات �سيحدث اأمراً 

جه�د اململكة.
امل��ل��ح��ق��ي��ات  ع���م���ل  اأداء  وح�������ول 
امل��ل��ت��ق��ى  اإن  ق����ال م��ع��ال��ي��ه:  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
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آفاق مصورة

حفل تدشين الصندوق االستثماري
ألوقاف جامعة الملك خالد
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أساتدة

عبير القحطاني

ال��ت��دري�����س بق�صم   اأك�����دت ع�����ص��� ه��ي��ئ��ة 
و  االإداري���ة  العلوم  بكلية  االأع��م��ال  اإدارة 
االأ�ستاذة  الكلية،  عميد  م�ساعد  املالية، 
التدري�ص  اأن   م�سايف   اآل  حممد  ���س��ارة 
م��ن  حث  االأع��م��ال  مكنها  اإدارة  بق�سم 
ال��دخ��ول   على  وت�سجيعهن  ال��ط��ال��ب��ات، 
اإدارة  اإلى �سوق العمل، وتوعيتهن بدور 
االأع���م���ال يف امل��ج��ت��م��ع، واأث����ر مم��ار���س��ات 
االأع�����م�����ال ع���ل���ى االق���ت�������س���اد ال���وط���ن���ي 
وال���ع���امل���ي. وك�����س��ف��ت ع���ن ���س��ع��ي��ه��ا  من 
خالل عملها كع�سو تدري�ص، اإلى تنمية 
قدرات الطالبات، و�سقل  املهارات التي 
ت�ساعدهن على الدخول ل�سوق العمل. 

ما �لذي دفعك �إلى در��سة 
تخ�س�ص �إد�رة �لأعمال؟

بعد تخرجي من الثانوية العامة،  كنت 
اأك��م��ل درا���س��ت��ي يف جم��ال  اأن  اأرغ����ب يف 
حياتنا  يف  ومي��ار���س  ب��ال���اق��ع��ي��ة  يتميز 
التخ�س�سات  ع��ن  بعيداً  وا���س��ح،  ب�سكل 
النظرية، ووقع اختياري على تخ�س�ص 
واأن��ا   ب��ه،  التحقت  ال��ذي  االأع��م��ال  اإدارة 
بالهدف  ارتباطه  مقتنعة متاماً مبدى 
ال������ذي و����س���ع���ت���ه، واحل����م����د هلل اأك��م��ل��ت 

درا�صتي يف مرحلة املاج�صتري.  

كيف تقيمني جتربتك
يف �لتدري�ص �جلامعي ؟

ه����ي ل��ي�����س��ت جت����رب����ة؛ الأن����ن����ي م����ا زل���ت 
ف���اأن���ا م���ن خ��الل  االآن،  اأم���ار����س���ه���ا ح��ت��ى 
مبتغاي  اإل��ى  و�سلت  اجلامعي  التدري�ص 
واأ�سبعت رغبتي من خالل حث وت�سجيع 
العمل،  ل�سوق  ال��دخ��ول  على  ال��ط��ال��ب��ات 
يف  االأع�����م�����ال  اإدارة  ب������دور  وت��وع��ي��ت��ه��ن 
على  االأعمال  ممار�سات  واأث��ر  جمتمعنا، 

االقت�ساد الوطني والعاملي ب�سكل عام .

�إلى ماذ� ت�سعني من خالل عملك 
ع�سو� يف هيئة �لتدري�ص؟

اأ����س���ع���ى ل��ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة ق����درات 
ال�����ط�����ال�����ب�����ات، و����س���ق���ل���ه���ن مب�����ه�����ارات 
العمل،  ل�سوق  الدخول  على  ت�ساعدهن 
وج��ع��ل ط��ال��ب��ات كلية ال��ع��ل��وم االإداري����ة 
واملالية ميثلن ميزة تناف�سية بني كليات 
فالتدري�ص  املنطقة،  يف  االأع��م��ال  اإدارة 
اجلامعي، اأو التعليم ب�سكل عام، يتطلب 
امل�سوؤولية؛  من  ع��اٍل  ق��در  على  �سخ�سا 
ع�سو  اأو  املعلم  اإل��ى  ينظر  الطالب  الأن 
واأن��ه يجب  له،  التدري�ص كمر�سد  هيئة 
االأ�سئلة  جميع  على  اإج��اب��ات  ميلك  اأن 

التي تدور يف بال الطالب. 

ما �ل�سعوبات �لتي تو�جه 
�لطالبات يف ق�سم �إد�رة �لأعمال؟

ي��خ��ت��ل��ف ال��ت��دري�����ص يف اجل��ام��ع��ة عنه 
طريقة  ح��ي��ث  م��ن  ال��ع��ام،  التعليم  يف  
درا�ستها،  يتم  التي  املناهج  و  التدري�ص 
ك����م����ا ي���خ���ت���ل���ف م������ن ح����ي����ث ������س�����رورة 
االن�������س���ب���اط اأك������ر �����س����واء يف اإر�����س����ال 
ال���واج���ب���ات واالل����ت����زام ب��وق��ت ل��دخ��ول 
امل��ح��ا���س��رات، واالن�����س��م��ام اإل����ى ف��ري��ق 
ع���م���ل وغ����ريه����ا م����ن الخ����ت�����ف����ات يف 
يف  عليها  نعتمد  ال��ت��ي  التعليم  ط���رق 
ال��ك��ل��ي��ة ����ص����اء ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ق��ل��ي��دي اأو 
ال��ت��ع��ل��ي��م االإل����ك����رتوين ع���رب ال��ف�����س��ول 
الف���رتا����ص���ي���ة، وط��ب��ي��ع��ة ب��ع�����س امل�����اد 
الطالبة  من  حتتاج  التي  التخ�س�سية 
املو�سوعات  ورب���ط  امل�ستمر،  االط���الع 
مثل  ال�صتذكار  يف  والجتهاد  ببع�صها 
ال��ع��م��ل��ي��ات،  واإدارة  ال��ت�����س��وي��ق،  ب��ح��وث 

والقت�صاد اجلزئي والكلي.
واأف�صل  حت��دي��ات،  ي�صكل  ذل��ك  كل 
ت�سميتها بذلك؛ الأنه �سرعان ما تتمكن 
الطالبة من اجتيازها والتغلب عليها.  

كيف ميكن �لنهو�ص
بكلية �لعلوم �لإد�رية و�ملالية؟

ب����االإمي����ان ال���ت���ام ب����اأن ال��ف��ع��ل اأب���ل���غ من 
ال���ق���ول، وب���االج���ت���ه���اد ور����س���م اخل��ط��ط 
امل���اك��ب��ة وب��ال��ت��ع��اون، وح���ل امل�����ص��ك���ت. 

قربني  فقد  ال�سخ�سي،  امل�ستوى  وعلى 
من�سبي كم�ساعدة لعميد الكلية، كثراً 
الطالبات،  تواجه  التي  ال�سعوبات  من 
م����ا ي��دف��ع��ن��ي ل��ل��ع��م��ل ع���ل���ى ح��ل��ه��ا م��ع 

اجلهات ذات الع�قة. 

�إذ� كان با�ستطاعتك
تغيري �سيء و�حد يف �لكلية

فماذ� يكون؟
اإدخ��ال التدريب العملي يف كل مقررات 
تكون  تكت�سب  فاأف�سل معرفة  االأق�سام، 

من خالل التدريب.

ماهي نقاط القوة وال�ضعف
يف �لكلية؟

من  الكلية  اأن  يف  تتمثل  ال��ق��وة  ن��ق��اط 
العمل  �سوق  تخدم  التي  الكليات  اأك��ر 
ب�����س��ك��ل م��ل��م��و���ص ع���رب خم��رج��ات��ه��ا من 
االأع��م��ال  اإدارة  تخ�س�ص  يف  ال��ط��ال��ب��ات 
وامل��ح��ا���س��ب��ة. وك���ذل���ك يف ���س��ع��ي ب��رام��ج 
على  للح�سول  مت�سارع  ب�سكل  الكلية 

االعتماد الرباجمي.
اأم����ا ن��ق��اط ال�����س��ع��ف وال��ت��ي دائ��م��ا 
ذات  اجل��ه��ات  م��ع  حلها  اإل���ى  ن�سعى  م��ا 
ال��ك��ادر  ن��ق�����ص  يف  فتنح�سر  ال��ع��الق��ة، 
االأك����ادمي����ي، م��ق��ارن��ة ب��ع��دد ال��ط��ال��ب��ات 
اأك���رب التحديات  امل��ت��زاي��د، وه���ذا مي��ث��ل 

التي تواجه الكلية.

ما �لذي يجعل �ل�سخ�ص
ناجحا يف عمله ؟

االإمي��������ان ب����ق����درات ف���ري���ق ال���ع���م���ل م��ع 
ت��ف��وي�����ص ال�����س��الح��ي��ات، اإ����س���اف���ة اإل���ى 
ا����س���ت���خ���دام ����س���ي���ا����س���ة ال����ب����اب امل���ف���ت���وح 
ل���الأع�������س���اء وامل����وظ����ف����ات وال���ط���ال���ب���ات 
واملقرتحات  ل����آراء  اجليد  وال�صتماع 

التطويرية.
وهنا اأود اأن اأذكر مق�لة  اأن النجاح 
يف  امل��رء  يتب�اأه  ال��ذي  بامل�قع  يقا�س  ل 
التي  بال�سعاب  يقا�ص  ما  بقدر  حياته  

يتغلب عليها.

سارة آل مشافي:
تنمية قدرات الطالبات وإعدادهن 

لسوق العمل أبرز أهدافنا

أمينة المدني

اأك����دت اأ���س��ت��اذة ال��ل��غ��ة وال��ن��ح��و امل�����س��اع��دة 
العلوم   ب��ك��ل��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ب��ق�����س��م 
الدكتورة حنان حممد   باأبها،  االإن�سانية 
اأب������و ل���ب���دة  يف ح������وار م����ع »اآف���������اق« اأن���ه���ا 
حري�سة على رعاية الطالبات املوهوبات 
اإب��راز  على  وت�سجيعهن  االأدب،  فنون  يف 
والإلقاء،  الأدب��ي،  التاأليف  مهاراتهن يف 
وح��ف��ظ ال�����س��ع��ر م���ن خ���الل امل�����س��اج��الت 
اأع�صاء  جميع  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�صعرية، 
�سعادة  م��ن  وت�سجيع  ومبتابعة  الق�سم، 
ال��دك��ت��ورة  العربية  اللغة  ق�سم  م�سرفة 
هذا  اأن  اإل��ى  م�سرة  احلفظي؛  خديجة 
الق�سم  ط��ال��ب��ات  اأثمر بفوز  االه���ت���م���ام 
ب���امل���راك���ز االأول������ى يف م�����س��اب��ق��ة االإل���ق���اء، 
وم�������ص���اب���ق���ة امل�������ص���اج����ت ال�������ص���ع���ري���ة يف 

االأوملبياد الثقايف خالل العام احلايل.

مباذ� متيزت در��ستك ؟
واملثابرة،  باجلد  العليا  درا�ستي  متيزت 
در����س���ت يف ج��ام��ع��ة ال���رم���وك ب������االأردن، 
ك���ن���ت م����ن اأوائ���������ل ال���ق�������س���م يف م��رح��ل��ة 
ع��ل��ى تقدير  ال��ب��ك��ال��وري��و���ص، وح�����س��ل��ت 

ممتاز يف املراحل كلها.

ماذ� عن م�سريتك �لأكادميية؟
ع���م���ل���ت م���ع���ل���م���ة ب���ع���د اإن������ه������اء م��رح��ل��ة 
البكالوريو�ص �سنوات، والتحقت بربنامج 
والنحو،  اللغة  تخ�س�ص  يف  املاج�ستر 
التخ�س�ص  يف  الدكتوراه  درا�سة  واأكملت 
ن��ف�����س��ه اأث����ن����اء ع��م��ل��ي، وك�����ان ل��ع��م��ل��ي يف 
ال���ت���دري�������ص ف���ائ���دة ك���ب���رة يف م��رح��ل��ت��ي 
من  له  ملا  وذل��ك  والدكتوراه؛  املاج�ستر 
اأثر يف ا�ستمرار القراءة والبحث، رغم اأن 
اإلى  يحتاج  والدرا�سة  العمل  بني  اجلمع 
من  م��زي��دا  ويتطلب  اجل��ه��د،  م�ساعفة 

التحدي.
وبعد ح�سويل على درجة الدكتوراه 
للعمل   وت��ع��اق��دت  ع��م��ل��ي،  م��ن  ا�ستقلت 

باأبها  ال��رتب��ي��ة  كلية  يف  م�صاعدا  اأ���ص��ت��اذا 
اكت�سبت  �سنوات،   ١٠ على  يزيد  م��ا  منذ 
ف��ي��ه��ا خ�����ربة يف ال���ت���دري�������ص اجل���ام���ع���ي، 
واكت�سبت مهارات وخ��ربات مما طرح يف 
التعلم  ومهارات يف  دورات،  اجلامعة من 
االإلكرتوين، كما حر�ست اأثناء م�سرتي 
اكت�سبته  م��ا  ك��ل  توظيف  على  العمل  يف 
الطالبات  مهارات  لتطوير  مهارات  من 

العلمية وال�صل�كية.

وماذ� عن �نتاجك �ملن�سور ؟
قمت بن�سر عدد من البحوث العلمية يف 

ميدان التخ�ص�س وهي:
اجل��زء  يف  امل�����س��ط��ل��ح��ات  • درا����س���ة 

االأول يف كتاب �سيبويه.
اجل��زء  يف  امل�����س��ط��ل��ح��ات  • درا����س���ة 

الثاين يف كتاب �سيبويه.
• الريح والرياح يف القراآن الكرمي 

)درا�سة داللية(.
يف  ال��ن��ح��وي  االإ���س��ن��اد  • ج��م��ال��ي��ات 

مناذج من �سعر االإمام ال�سافعي.
وم��ن��ه��ج��ه  م���ال���ك  اب�����ن  • م���ذه���ب 
وم���وق���ف���ه م����ن اأ������س�����ول ال���ن���ح���و يف 
���س��وء امل�����س��ائ��ل اخل��الف��ي��ة يف ���س��رح 

الت�صهيل.
ت�سّور  ب��ع��ن��وان:  م�سرتك  بحث   •
م����ق����رتح ل����ع����الج ����س���ع���وب���ات ت���ع���ُلّ���م 
االآداب  كليتي  طالبات  ل��دى  النحو 

والرتبية بجامعة امللك خالد.
بني  ال���ن���ح���وي  اخل�����الف  • ق��ي��م��ة 

الب�صرين والك�فين.
•  اجلملة اال�سمية يف ديوان فينيق 

اجلراح لل�صاعر حممد البارقي.
ق�س�ص  ب��ع�����ص  اإل����ى  ب��االإ���س��اف��ة   •
االأط�������ف�������ال، وع��������دد م�����ن امل����ق����االت 

الأدبية.

ما �أهم م�ساركاتك �لأدبية؟
اأه����م م�����ص��ارك��ات��ي الأدب���ي���ة يف ن����ادي اأب��ه��ا 
االأدب������ي، ك��امل�����س��ارك��ة يف م���وؤمت���ر ال��ه��وي��ة 

١4٣6، بورقة بحثية بعنوان  واالأدب عام  
�ساركت غر مرة  الهوية«، كما  »مكونات 
للغة  العاملي  اليوم  يف  النادي،  اأن�سطة  يف 

العربية.

هل خ�ست جتربة �لتاأليف؟
واأن�سرها  االأدب��ي��ة،  املقاالت  بتاأليف  اأق��وم 
على موقع تربيتنا »نحو تربية اإ�سالمية 
واع����ي����ة«، وه����ي م���ق���االت ول���ي���دة م��واق��ف 
اأث��ر كبر يف  لها  ك��ان  اإن�سانية،  وجت���ارب 
ت��ر���س��ي��خ قيمة  اإل���ى  اأ���س��ع��ى فيها  ن��ف�����س��ي، 
بتاأليف  قمت  كما  اأدب��ي��ة،  بلغة  اإن�سانية 
عدد من ق�س�ص االأطفال ن�سرت بع�سها 

يف جملة ال�سريعة.

ما مدى حر�سك
على دعم �ملو�هب �لأدبية؟

املوهوبات  الطالبات  رعاية  على  اأحر�ص 
اإب���راز  واأ���س��ج��ع��ه��ن ع��ل��ى  ف��ن��ون االأدب،  يف 
والإلقاء،  الأدب��ي،  التاأليف  مهاراتهن، يف 
وح��ف��ظ ال�����س��ع��ر م���ن خ���الل امل�����س��اج��الت 
اأع�صاء  جميع  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�صعرية، 
�سعادة  م��ن  وت�سجيع  ومبتابعة  الق�سم؛ 
ال��دك��ت��ورة  العربية  اللغة  ق�سم  م�سرفة 

خديجة احلفظي.
والرعاية  االهتمام  ه��ذا  اأثمر  وق��د 
ق�صمنا  ط��ال��ب��ات  ب��ف���ز  اجلميع  قبل  م��ن 
االإل��ق��اء،  م�سابقة  يف  االأول����ى  امل��راك��ز  يف 
وم�������ص���اب���ق���ة امل�������ص���اج����ت ال�������ص���ع���ري���ة يف 

االأوملبياد الثقايف يف العام احلايل .

ما هي �هتماماتك �لتي حتر�سني �أن 
تقومي بها خالل وقت فر�غك من 

�لعمل ، وجتدين �ملتعة
يف ممار�ستها؟

اأ���س��ت��م��ت��ع ب��ك��ت��اب��ة اخل����واط����ر وامل���ق���االت 
�����ة، وق����د ن�����س��رت ع�����ددا م���ن ه��ذه  االأدب�����َيّ
تربية  »نحو  تربيتنا  موقع  على  املقاالت 
اإ���س��الم��ي��ة واع����ي����ة«، ورئ��ي�����ص ال��ت��ح��ري��ر 

االأ�ستاذ الدكتور �سالح اأبو عّراد.

د. حنان أبو لبدة:
نحرص على دعم الموهوبات

في فنون األدب
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قبل أن تفكر بالمخالفات
فكر بحياتك وبعائلتك

استعمال الجوال أثناء قيادة السيارة خطر قاتل
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فضاءات

الرأي الجامعي

ت���ع���ال���ت االأ������س�����وات يف ن���ق���ا����ص ح���ول 
م���و����س���وع مل ا����س���ت���نب ح��ق��ي��ق��ت��ه م��ن 
اأفنية  اأح��د  يف  الطلبة  م��ن  جمموعة 
�ص�ت  ليرتدد  التنازع  وزاد  اجلامعة، 
من هنا اأن »عليه احل��رام« لرد عليه 
االآخ����ر اأن »ع��ل��ي��ه ال���ط���الق« اق��رتب��ت 
ق��ائ��ال »وم��ا  اأردف���ت  ث��م  منهم م�سلما 
ذن����ب ه���ات���ني ال�����س��ع��ي��ف��ت��ني ل��ت��ح��رم��ا 
»هما  وق��اال  �سحكوا  وتطلقا«،  منهما 

زوجتا امل�صتقبل«!؟
كّنا  جمتمعاتنا،  يف  ي��رتدد  من��وذج 
قولهم  م��ث��ل  يف  ق��دمي��ا  اأم��ث��ال��ه  ن�سمع 
بالظهار.  احل��ل��ف  مبعنى  اأم����ي«  »م��ث��ل 
اأك��رم��ه  اأن  وج���اءين م��رة زائ���ر فرغبت 
واأن��ا  ال��ط��الق،  عليه  ب���اأن  مني  فامتنع 
اأعلم اأنه اإن اأتيته ف�سيحلف علي مبثلها 
ل��ي��ك��رم��ن��ي، ول�����ن اأخ����������س يف احل��ك��م 
اأعجب من  ال�سرعي فيما �سبق، ولكني 

يف  تكمن  التي  االأول���ى  اجلاهلية  بقايا 
بع�ص ال��ن��ف��و���ص م��ن ال��ن��ظ��رة ال��دون��ي��ة 
اإل����ى  امل�����راأة وام��ت��ه��ان امل��ي��ث��اق الغليظ 
ال��زوج��ني لتكون  ب��ني  ال���ذي جعله اهلل 
كب�ص فداء للغو الكالم، فلرمبا اجتمع 
الزوجان وهما حمرمان على بع�سهما 
امل�صاجد  وك����اأن  ال��ك��ل��م��ات،  ه���ذه  ب�صبب 
تفلح  مل  والتعليم  الرتبية  وحما�سن 
بتقرير  امل��ب��ال��غ��ة  اأري����د  وال  يف حم��وه��ا 
اأنها ثقافة را�سخة يف بع�ص املجتمعات 
وير�سخ  وال�سغار  ال��ك��ب��ار  بها  يتعامل 
اجلميع ذكورا واإناثا ملدلولها؛ فاأ�سحت  
الفتيان  األ�سنة  الكلمات م�سغة يف  هذه 
وال�����س��ب��اب مم��ن مل ي��ت��زوج اأ���س��ال وق��د 
ذكرت يف �سدر كالمي منوذجا وا�سحا، 
ع��ال��ي��ة؛   تعليمية  م��رح��ل��ة  ب��ل��غ��وا  وق���د 
مل  اأن��ه��م  مل�ست  ناق�ستهم  حينما  الأين 
ي�����ص��ت�����ص��ع��روا اأن���ه���م ق���ال����ا م��ن��ك��را من 

القول وزورا؛ فكاأنهم قد اعتادوا عليها 
املطلقة  اأن  نطقا و�سماعا، وغاب عنهم 
وامل��ح��رم��ة ام�����راأة ه��ي ام واأخ����ت وبنت 
يجب  ال��ذي  الغليظ،  بامليثاق  ارتبطت 
ك���ان �سببا  ب���االح���رتام ومل���ن  ي��ح��اط  اأن 
الحرتامه وهي املراأة؛ وغاب عنهم اأنها 
امتهان حلدود اهلل، فما ذكر اهلل اأحكام 
ختمها  اإاّل  كتابه،  يف  والظهار  الطالق 
انتهكها  م��ن  مت�عدا  اهلل  ح��دود  باأنها 
بالعذاب االأليم. وما عوتب النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم بعتاب من ربه اأ�سد من 
نف�سه  على  ح��رم  حينما  ل��ه  اهلل  ع��ت��اب 

احلالل .
اأن��ه��ا ت��ع��د ع��ل��ى اهلل؛  وغ���اب عنهم 
الأن من كان حالفا فليحلف باهلل، ومن 
حلف بغر اهلل فقد وقع يف اإثم عظيم 
وم����ن ت��ع��دى ع��ل��ى اهلل ف���ال ع��ج��ب اأن 

يتعدى حدوده.

طالب.. ومن ثم ماذا؟!
مسعود محمد الشهراني

كلية العلوم

كنت م�ستلقيا على ظهري مت�سفحا اأحد برامج التوا�سل االجتماعي، 
األق لها باال؛  الأنها ال تخ�سني  فاذا بر�سالة من جامعتي املوقرة مل 

على وجه التحديد. 
ثم م�سيت فيما اأنا فيه حتى اأتى يوم الغد، فذهبت جلامعتي يف 
اأكيا�ص  ال�سباح الباكر كما هو معتاد فاإذا باأ�سخا�ص يحملون كومة 
اأه��رول  االأم���ر وجعلت  لهذا  اأه��ت��م  فلم  زرق���اء خم�سرة،  األ���وان  ذات 
م�سرعا اإلى حما�سرتي التي على و�سك اأن تبداأ بعد عدة ثوان، فاإذا 
الدر�ص،  م�سار  عن  يخرج  ثم  ال�سرح  يف  يغرق  الكيميائي  بدكتورنا 
فيتحدث عن كيفية اإجراء بحث يف مو�سوع هو بعيد عنا كل البعد، 
ثم خرجت من املحا�سرة بعد االنتهاء منها متوجها اإلى حما�سرة 
اأخرى وفجاأة �سد انتباهي اأحد املارة الذين يلب�سون مالب�ص جذابة 
يف  ابت�سم  ثم  ف��راآين  اإي��اه  متاأمال  بعد  عن  فمكثت  للنظر،  وملفتة 
وجهي قائال »اهلل يعينك باقي مطول« فتب�سمت يف وجهه، ثم دخلت 

القاعة منتظرا اأ�ستاذ املادة.
فقلت يف نف�سي: ما اخلطب وما االأم��ر؟! وما هذه االإرها�سات 
الر�سالة فوجدتها  اإلى  ثم عدت  كثرا؛  التفكر  ا�ستغرقت يف  كلها؟ 
دع���وة ك��رمي��ة حل�����س��ور ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ال��دف��ع��ة الع�سرين م��ن ط��الب 
كان يحملها  التي  الزرقاء  االأكيا�ص  بكومة  واإذا  العام،  لهذا  اجلامعة 
الطلبة عبارة عن عباءات التخرج وو�ساح التخرج، واإذا بالدكتور وقتها 
يتحدث عن اآلية كتابة بحث التخرج باأدواته العلمية ومهاراته الفنية، 

واإذا بالطالب �ساحب املالب�ص اجلذابة هو اأحد خريجي هذا العام.
فعزمت على احل�سور وفعال حدث ذلك، فراأيت جمعا غفرا 
وال�سباب واالأطفال  االآب��اء واالأمهات  املجتمع من  اأطياف  �ستى  من 
اأمر  اأول��ه��م  وكذلك رج��ال االأم��ن وكبار االأ�ساتذة واأخ��ره��م وه��و 

منطقتنا الغالية.
فقلت: اأهوؤالء جاوؤوا كلهم من اأجل الطالب؟ فماذا قدم الطالب 
االأم��ة  واأم��ل  الغد  قائد  هو  الأجله  ج���اوؤوا  ما  اأن  علموا  اإنهم  ؟  اإذاً  لهم 
امل�سرق، فاأدركني �سعور عجيب كاأنه يقول يل: يجب عليك اأاّل ت�سل اإلى 
هذا اليوم، اإال وقد اأعددت له كامل العدة وحت�سنت بح�سن منيع من 
التي  الغالية  ب��الدك  روؤي��ة  حتقيق  يف  وت�سعى  لت�ساهم  واملعرفة؛  العلم 
بناءة؛  يد  ذا  تكون رجال  واأن  يتمناه،  واملواطن كل ما  للوطن  �ستحقق 

تبني كل ما يهدمه املغر�سون وت�سلح كل ما يف�سده املف�سدون.

أ. د. أحمد بن محمد
بن حميد

كلية الشريعة وأصول الدين 

»عليه الحرام والطالق«

املختلفة،  االأع��م��ال  بيئات  امل��الح��ظ يف  م��ن 
مبختلف  وال����روؤ�����س����اء  امل����دي����رون  ت�����س��اب��ق 
درج���ات���ه���م ن��ح��و اق��ت��ن��ا���ص ك���اف���ة ال��ف��ر���ص 
امل�����ت�����اح�����ة م������ن م���ن���ظ���م���ات���ه���م؛ ل���ت���دري���ب 
عند  اأدائهم  م�ستوى  وتطوير  مروؤو�سيهم 
اأو جوانب �سلبية  اأي نقاط �سعف  اكت�ساف 
اأو عند م�حظة م�صت�يات  الأداء،  يف ذلك 
ل��ل��ت��ط��وي��ر  ق��اب��ل��ة  ي���رون���ه���ا  م��ق��ب��ول��ة  اأداء 

والتميز. 
 ف����امل����ع����ادل����ة امل���������س����ه����ورة وامل����ع����روف����ة 
للمتخ�س�سني يف جمال ال�سلوك التنظيمي 

واإدارة املوارد الب�سرية اأن:
)م�ستوى االأداء = الرغبة يف العمل × 

القدرة على العمل(

اأع���اله ف���اإن ان��ع��دام  وح�سب امل��ع��ادل��ة 
الرغبة يف العمل )اإذا كانت ت�ساوي �سفرا( 
يعن�ي اأن م�ستوى االأداء �سي�ساوي )�سفر( 
العمل  على  ال��ق��درة  عن�سر  ك��ان  اإذا  حت�ى 
بن�سبة)١٠٠%( اأي بغ�ص النظر عن ارتفاع 

م�ستوى قدرات املوظف على العمل.
ال��واج��ب  الرئي�سي  امل��ح��ك  ف���اإن  اإذاً؛ 
ال��رتك��ي�����ز ع��ل��ي��ه ع��ن��د ت��ر���س��ي��ح ال��ع��ام��ل��ني 
ل��ب�����رام��ج ت��دري��ب��ي��ة؛ ه��و درا����س���ة االأ���س��ب��اب 
احلقيقية الت�ي اأدت لتدين م�ستوى االأداء، 
ه���ل ه���ي ب�����س��ب��ب ع����دم ال���رغ���ب���ة؟ اأم ع��دم 
ال���ق���درة؟ ف��االإج��اب��ة ت��وف��ر ع��ل��ى املنظمات 
اإن���ف���اق م��ب��ال��غ ط��ائ��ل��ة ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ربام��ج 
اإه��دار  عن  ف�ساًل  والتاأهيلية،  التدريبية 
الوقت واجلهد يف حالة، اأن تدين م�ستوى 
اأداء املوظف نتج عن عدم رغبته يف العمل 

اأو التطور.
يقف  ه��ل  االآن:  امل���ط���روح  وال�������س���وؤال 
امل����دي����رون م��ك��ت��ويف االأي�������دي اأم������ام ت��دين 
حت�صن  اأو  ال��ع��م��ل  يف  ال��رغ��ب��ة  م�صت�يات 
حيث  )ال(،  االإج���اب���ة  االأداء؟؟  م�����س��ت��وى 
اأن ال����دور الأك��ب�����ر ه��ن��ا ي��رج��ع ل��ل��روؤ���ص��اء، 
فرتغيب امل�ظف يف العمل يبداأ من حلظة 
تعيينه يف املنظمة وذلك بتوعيته بوظيفته 
على  الكبي�ر  وتاأثرها  واأهميتها  ودوره���ا 
���س��ر ال��ع��م��ل وزي������ادة االإن����ت����اج وم��زاي��اه��ا 

وف��ر���ص ال��ت��ق��دم وال��ت��ط��ور امل��ت��اح��ة لتلك 
وامل�ساعدة  احتياجاته  وتلبية  الوظيفة، 
يف حت��ق��ي��ق ط��م��وح��ات��ه يف ح����دود ال��ل��وائ��ح 
وال���ن���ظ���م، واالإج����اب����ة ع��ل��ى ا���س��ت��ف�����س��ارات��ه 
وت�����س��اوؤالت��ه، واالإ����س���ادة ب���دوره واإجن��ازات��ه 
ال���ك���ب���ي�������رة وال����رق����اب����ة ع��ل��ي��ه وم��الح��ظ��ة 
م�����س��ت��وي��ات اأدائ��������ه م����ن خ�����الل ال���رق���اب���ة 
توفر  م��ع  االإم��ك��ان،  ب��ق��در  املبا�سرة  غي�ر 
التحفي�ز املادي واملعنوي الذي يتنا�سب مع 

م�صت�ى الأداء.
كل ما تقدم يجب اأن يتم يف اإطار من 
اإن  حيث  العاملني،  بني  وامل�ساواة  العدالة 
توافر العوامل املذكورة بالفقرة ال�سابقة، 
دون  ملوظف  موجهة  كانت  اإذا  جت��دي  ل��ن 

اآخر، اأو فئة دون اأخرى.
واأخ�����ي�����������را: ف�������اإن م�������ص����ؤول���ي���ة رف���ع 
م�����ص��ت���ي��ات ال���رغ���ب���ة يف ال��ع��م��ل ه���ي من 
يوليها  ال  ق��د  الت�ي  الكبي�رة  امل�����س��وؤول��ي��ات 
بااًل، مما  اأو  اهتماما  الروؤ�ساء  الكثي�ر من 
ذوي  املوظفني  من  منظماتهم  يحرم  قد 
لديهم  تنخف�س  الذين  العالية  ال��ق��درات 
م�صت�يات الرغبة؛ نتيجة لبع�س الظ�اهر 
ال�سلبية يف بيئة العمل في�سطرون للبحث 
عن فر�س اأو منظمات اأخرى؛ للعمل فيها 
حالة  يف  �سعيف  اأداء  م�ستوى  حتقيق  اأو 

عدم توافر تلك الفر�ص.

  د. أنجم أحمد عثمان
كلية المجتمع للبنات، أبها 

التدريب أم الترغيب؟
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و  وو���س��ف  وتنظيم  ترتيب  اإل���ى  حت��ت��اج 
وات��خ��اذ  النتائج  ال�ستخال�ص  حتليل؛ 

القرارات منها. 
ل����ذل����ك؛ ي���ح���ت���اج دار������س�����و ال���ع���ل���وم 
الإدارية ومتخ�ص�صيها والباحثن يف هذا 
املجال، االإملام باأحدث الطرق و االأ�ساليب 
االإح�������س���ائ���ي���ة، وم����ا ت��ع��ط��ي��ه ال��ن��ظ��ري��ات 

الإح�صائية من تف�صريات.
ف��ع��ل��م االإح�������س���اء ل���ه ال����ق����درة على 
و���ص��ع اخ��ت��ب��ارات ال��ف��رو���س وال��ت��اأك��د من 
�سحتها ومعرفة درجة ال�سدق للمقيا�ص 
�سبط  على  وال��ق��درة  ثباته،  و  امل�ستخدم 

جودة االإنتاج. 

ك��م��ا ي��ع��ت��رب االأ���س��ل��وب االإح�����س��ائ��ي، 
الظ�اهر  درا���ص��ة  يف  الأ�صا�صية  ال��صيلة 
القت�صادية وقيا�س الع�قات بينها، وه� 
لهذه  امل�صتقبلية  بالقيم  للتنب�ؤ  و�صيلة 
القيا�صي  القت�صاد  ويعتمد  ال��ظ���اه��ر. 
وال���ك���م���ي ع���ل���ى ال����ن����م����اذج االإح�������س���ائ���ي���ة 

الحتمالية.
جمموعة  االإح�ساء  علم  يقدم  كما 
تلك  بن  الع�قة  لقيا�س  املعام�ت  من 
املتغرات؛ مثل  درا�سة العالقة بني دخل 
املختلفة،  ال�سلع  على  واإنفاقهم  االأف���راد 
من  امل�صتهلكة  ال��ك��م��ي��ات  ب��ن  وال��ع���ق��ة 

�صلعة معينة و اأ�صعار ال�صلعة البديلة.

يف  االإح�����س��اء  علم  ي�ستخدم  واأي�سا 
التنبوؤ الأعداد الداخلني اإلى �سوق العمل 
واأ�صعار  ال�صتثمارات  وحجم  والعاطلن، 
االأ�سهم؛ و ذلك با�ستخدام اأ�سلوب حتليل 
الزمنية. كما ي�ستخدم ملعرفة  ال�سال�سل 
اأ�سعار  ال��ن��اجت يف  االن��خ��ف��ا���ص  ال��زي��ادة و 
ال�����س��ل��ع واخل���دم���ات ع��ن ط��ري��ق االأرق����ام 

القيا�صية. 
وم��������ن ال���������ص����ع����ب ف���������ص����ل ال���ع���م���ل 
الإح�����ص��ائ��ي ع��ن ال��ع��م��ل الق��ت�����ص��ادي يف 
ك��ان ذلك  ���ص���اء  اأي���ة  درا���ص��ة اقت�صادية، 
اأو االق��ت�����س��اد  امل�����س��ت��وى اخل���ا����ص  ع��ل��ى 
ال���ق���وم���ي، وال مي���ك���ن ت��خ��ط��ي��ط امل�����دن، 

وحتديد الأوليات العمرانية  بن �صكني 
الأف�����راد وب��ن��اء امل�����ص��ان��ع وب��ن��اء امل��دار���س 
التجارية   امل��ح��ال  واإق��ام��ة  وامل�ست�سفيات، 
واإق���ام���ة اجل���ام���ع���ات، وحت���دي���د ال��ت���زي��ع 
ب���ج���د  اإل  لل�صكان،  وال��ع��م��ري  ال��ن���ع��ي 

بيانات كافية و�صاملة عن ذلك.
االإح�������������س������اءات  اأن  جن������د  وه�����ن�����ا 
ال����دمي����وغ����راف����ي����ة ال���غ���ن���ي���ة ب��امل��ق��اي��ي�����ص 
وامل���وؤ����س���رات االإح�����س��ائ��ي��ة يف ه���ذا امل��ج��ال 
و اإح���������ص����اءات ����ص����ق ال���ع���م���ل. ك����ل ه���ذه 
الإح�������ص���اءات ت��ع��ت��ر م���ن اأه����م امل�����ص��ادر 
بعملية  للقيام  ال�����س��روري��ة  للمعلومات 

التخطيط على كافة امل�ستويات .

أهمية علم 
اإلحصاء
د. هالة الزبير
الصديق اإلمام
كلية المجتمع للبنات

أبها 

ع���ل���م الإح���������ص����اء؛ ه����� ع���ل���م ال���ع����ق���ات 
امل��ت��ب��ادل��ة ب��ال��ع��ل��وم االأخ�����رى، ف��ه��و ي��وؤث��ر 
امل�ستمر،  تطورها  نطاق  يف  بها  يتاأثر  و 
عرب التقدم التكنولوجي املعا�سر، نواجه 
الظ�اهر  من  الكثري  الي�مية  حياتنا  يف 
التي توؤثر يف جمتمعاتنا �سواء كان اأثرها 

اإيجابياً اأو �سلبيا.
الظواهر  بهذه  االهتمام  ويختلف 
ح���������ص����ب اه�����ت�����م�����ام�����ات وت���خ�������ص�������ص���ات 
الإح�صاء يف  دور علم  وي��رز  الباحثن، 
حيث  العلمي،  البحث  اأدوات  اأح���د  اأن���ه 
اأنه ي�ستخدم ملعاجلة البيانات يف معظم 
ال���درا����ص���ات ال��ع��ل��م��ي��ة احل��دي��ث��ة، وال��ت��ي 

الرأي الجامعي

جامعة  ب��زي��ارة  قمت  اأ���س��اب��ي��ع  ب�سعة  منذ 
ب��رم��ن��ج��ه��ام وه�����ي واح�������دة م����ن امل���راك���ز 
العلمية العريقة يف اململكة املتحدة ويدر�ص 
اأبنائنا  م��ن  اخلريجني  م��ن  العديد  فيها 
اإليزابيث  امللكة  م�ست�سفى  وب��ه��ا  وب��ن��ات��ن��ا، 
اجل��ام��ع��ي وت��ع��ت��رب االأح�����دث يف اإجن��ل��رتا، 
اأق�سامها  بع�ص  ���س��اه��دت  ال��زي��ارة  وخ���الل 
وعلمت  الُكلى،  اأمرا�ص  عالج  ق�سم  ومنها 
من اأطبائه اأن هذا الق�سم بداأ برنامج نقل 
الُكلى منذ العام ١٩6٨ اأي منذ  )٥٠( عاما، 
اأجرى خ�لها 4١٥6 عملية نقل كلية من 
متربعني بعد الوفاة ال�سريرية، باالإ�سافة 
٩٩4 ك��ل��ي��ة م���ن م��ت��ربع��ني ع��ل��ى قيد  اإل����ى 
بالعدد  الو�سول  االأط��ب��اء  ويتوقع  احلياة، 
املتوفني  م��ن  اآالف  اإل��ى خم�سة  ال��ع��ام  ه��ذا 

�صريريا والألف من الأحياء.
ي��وم الثالثاء  وق��د م��ّر علينا م��وؤخ��را 
ال�����ص��اد���س م��ن م��ار���س ٢٠١٨ وال���ذي يوافق 
»ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��ُك��ل��ى« واأب����رز م��ا ف��ي��ه هو 
التذكرة واالهتمام بالعناية بوظيفة الُكلى 
وذل����ك ب��ال��ت��ن��اول ال��ك��ايف ل��ل��م��اء وال�����س��وائ��ل 
ف���ال ينتج  االأج��������واء احل������ارة  وخ���ا����س���ة يف 
ع��ن ق��ل��ة ���س��رب��ه��ا ج��ف��اف اجل�����س��م وال����دورة 
اأح���د االأ���س��ب��اب الرئي�سة يف  ال��دم��وي��ة وه��و 
الف�سل الكلوي، وكذلك فاإنه بارتواء الدورة 
الُكلى  ح�سى  تكوين  فر�ص  تقل  الدموية 
وما قد يعقبه من م�ساكل �سحية قد تقلل 
من كفاءة عمل الُكلى وت�سل يف النهاية اإلى 

مرحلة العجز التام يف وظائفها.
الُكلى  اأم���را����ص  ي�ساحب  م��ا  وغ��ال��ب��ا 
م�����س��اع��ف��ات ت�����س��ي��ف حل��ي��اة ال���ف���رد م��اآ���س��ي 
�سغط  ارتفاع  مثل  فيها  يرغب  ال  ومعاناة 
الكال�سيوم  عن�سر  ونق�ص  الدم  وفقر  الدم 
مما يوؤثر على �سالبة العظام وجتّمع املاء 

يف اأجزاء خمتلفة من اجل�سم.

�سيتم  ل��ل��ُك��ل��ى  ال���ع���امل���ي  ال���ي���وم  ويف 
بالُكلية  التربع  بفوائد  اجلمهور  توعية 
بعد الوفاة ال�سريرية لل�سخ�ص والتاأكد 
منها بالو�سائل الطبية املعتمدة، اأو يكون 
ال��ن��ق��ل م��ن االأح���ي���اء وخ��ا���س��ة االأق�����ارب، 
واأي�����س��ا ب��االإم��ك��ان ال��ت��ربع ب��ال��ُك��ل��ى بعد 
دول  فهناك  لالإن�سان،  الطبيعية  الوفاة 
و�سعت قوانني تعترب كل من ميوت وهو 
ف�ق ١٨ عاما معر�ص الأخذ اأع�سائه دون 
اإذن عائلته اإاّل اأن يكون قد اأقّر يف مناذج 
خا�سة وهو على قيد احلياة عدم رغبته 
ال��وف��اة،  بعد  ج�سده  باأع�ساء  ال��ت��ربع  يف 

ومثال لهذه الدول اأ�سبانيا.
وذك�����رت ���س��ح��ي��ف��ة »االإن��دب��ن��دن��ت« 
 ٢4 ي��وم  ال�سادر  عددها  يف  الربيطانية 
و�سك  على  بريطانيا  اأن   ٢٠١٨ فراير 
به يف  للعمل  القانون  ه��ذا  اإ���س��دار مثل 
اإجن���ل���رتا، ح��ي��ث ي��ت��وق��ع ا���س��ت��ف��ادة ٥٠٠ 
ك��ان  واإن  اإن���ف���اذه،  ع��ن��د  �صن�يا  م��ري�����س 
ب��ع�����ص اخل������رباء ي��ت��وق��ع��ون ان��خ��ف��ا���ص 
اأع��������داد امل���ت���ربع���ني ب��اأع�����س��ائ��ه��م ح���ال 
ت��ط��ب��ي��ق ذل����ك ال���ق���ان���ون ل���ع���دم متتعه 
ج��دواه،  تثبت  التي  الطبية  بالرباهني 
اأع���داد  زي���ادة  و�سائل  اأف�سل  اأن  وي���رون 
م�صت�ى  رف��ع  هي  بالأع�صاء  املترعن 
وع���ي اجل��م��ه���ر وت���دري���ب اأع�����ص��اء من 
مع  التعامل  على  التمري�سية  الهيئة 
الأ�صر التي فقدت فردا منها لإقناعهم 

بالترع باأع�صاء مت�فيهم.
ون���خ���ت���م ه���ن���ا ب����ال����ق����ول ب�����اأن�����ه م��ا 
ت���زال االأب���ح���اث مت�سي ع��ل��ى »اخل��الي��ا 
اإل���ى  اجل��ذع��ي��ة«ال��ت��ي ي���وؤم���ل اأن ت�����وؤدي 
الرغبة  ح�صب  ب�صرية  اأع�صاء  حت�صري 
وم�ساكل  �سعوبات  ينهي  جناحها  لعل 

ال�سح احلايل يف التربع باالأع�ساء.

د. علي سعيد 
القحطاني
أستاذ مشارك، كلية الطب 

 فيصل بن معمر 
..عراب الحوار 
الوطني وحوار 
األديان 

وجوه

سارة القحطاني

 ميل���ك  كاريزما رفيعة متاألق���ة و�صخ�صية م��ص�عية ت�ؤمن 
ب���اأن ال�س���الم ح���ق اإن�س���اين، واحل���وار مطل���ب ا�سرتاتيج���ي 
مه���م، تتجلى يف هيئته فخامة الفك���ر واملنظر، ورقي املنطق 
واحلج���ة. اإن���ه ع���راب احل���وار الوطن���ي وفيل�س���وف التعاي�ص 

وال�صتقرار، الأ�صتاذ في�صل بن عبد الرحمن بن معمر.
 ع���رف في�س���ل بن معم���ر مبحاربته للتط���رف باأنواعه، 
ومنادات���ه بالو�سطي���ة واالعت���دال، ومتي���ز بحر�س���ه ال�سديد 
عل���ى ن�سر وتعزي���ز الو�سطي���ة واالعت���دال كاجتاهات حلفظ 

املجتمع من التطرف وحمايته من التحلل . 
حتظ���ى �سرة بن معمر بحزمة فاخ���رة من االإجنازات 
احلرم���ني  خل���ادم  م�ست�س���ارا  يعم���ل  فه���و  والنجاح���ات؛ 
ال�سريف���ني، واأمينا عاما ملركز املل���ك عبد اهلل الدويل حلوار 
اأتب���اع الأديان والثقافات، بفيين���ا بالنم�صا، واأمينا عاما ملركز 
املل���ك عبدالعزيز للحوار الوطني )حتى هذا العام( وع�سوا 
يف جمل����ص اأمناء مكتب���ة امللك فهد الوطني���ة، وم�سرفا عاما 
عل���ى مكتب���ة املل���ك عبدالعزي���ز العام���ة. كم���ا كان معالي���ه 

م�صت�صارا يف الدي�ان امللكي. 
 وقد �سغل معاليه عددا من الوظائف يف حياته العملية، 
متدرجا من مدير �سعبة التدريب اإلى مفت�ص اإداري ومدير 
اإدارة مكتب���ات، ومدي���ر عام مكتبة، ومن ثم مت تعيينه وكيال 
للحر����ص الوطن���ي لل�س���وؤون الثقافي���ة والتعليمي���ة، ومن ثم 

م�ست�سارا يف ديوان �سمو ويل العهد.
 كم���ا يتمت���ع معالي���ه بع�سوي���ة جمل����ص اإدارة موؤ�س�س���ة 
املل���ك عبدالعزيز للدرا�س���ات االإ�سالمية والعل���وم االإن�سانية 
باملغرب؛ وهو اأي�سا ع�سو جمل�ص اإدارة دارة امللك عبدالعزيز، 
وع�س���و جمل�ص االأمن���اء مبوؤ�س�سة املل���ك عبدالعزيز ورجاله 
الوطن���ي  املرك���ز  اإدارة  هيئ���ة  وع�س���و  املوهوب���ني،  لرعاي���ة 

للوثائ���ق واملحفوظ���ات، وع�س���و اللجنة اال�ست�ساري���ة لالآثار 
واملتاح���ف، وع�س���و هيئة جائزة امللك خال���د اخلرية وع�سو 
جمل����ص اإدارة االحت���اد ال�سعودي للفرو�سي���ة، وع�سو جمل�ص 

اأمناء مكتبة امللك فهد ال�طنية.
 يوؤك���د ابن معمر دائم���ا على اأن ما يح�سل يف اململكة يف 
ظ���ل قيادة خ���ادم احلرمني ال�سريف���ني امللك �سلم���ان، و�سمو 
ويل عه���ده االأم���ني االأم���ر حممد ب���ن �سلمان، م���ن تطوير 
الو�سطي���ة  واأن  للتط���رف،  م���كان  ال  باأن���ه  يثب���ت  وحتدي���ث 
التطوي���ر  اال�سرتاتيجي���ة خلط���ة  املب���ادئ  م���ن  واالعت���دال 

والتحديث.
 ويث���ق متاما باأن احل���وارات اأهم االأدوات التي يحتاجها 
الف���رد يف جمتمع���ه ب���دءا م���ن احل���وار الزوج���ي اإل���ى احلوار 
ع���ن التط���ّرف، موؤكدا اأن  مه���ارات التعاي�ص �سرورة لت�سوية 
العالق���ات االإن�ساني���ة يف املجتمع���ات، وبديل���ه االإق�س���اء وم���ا 

يرتتب عليه من عنف وفو�سى. 
 �ساه���م تفاين ابن معمر واإخال�سه يف تتويجه ب�سنوات 
م���ن اخل���ربة العريق���ة يف كاف���ة املج���االت العلمي���ة والعملية 
داخلي���ا وخارجي���ا، اإ�ساف���ة خلربت���ه الكب���رة يف احل���وارات 
العاملية يف الأديان والثقافات واملجتمعات، فه� باخت�صار كما 
قال عنه تالميذه: �سخ�سية تتو�سح بو�ساح التحفيز خلدمة 

الدين ثم الوطن.
 والب���ن معم���ر ح�سور متوهج وباهر وب���ارع  و�سامل  يف 
املحافل واملنا�سبات. ميثل �سخ�سية تفردت باحلوار الوطني 
واالإ�سالم���ي والعامل���ي، حتم���ل يف جعبته���ا مو�سوع���ة ثمين���ة 
عظيم���ة للم�سارك���ة وال���راأي والق���رار؛ لي�سكل بذل���ك �سورة 
م�سرفة للمواطن ال�سعودي املكافح ومنوذجا من اأهم مناذج 

ال�صم�خ والروعة التي تدع� ل�عتزاز والفخر.

ّ يوم الُكلى العالمي
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د. محمد المصطفى: يجب عدم إقحام الطالب
في بحث يفوق طاقته حتى ال يلجأ لمن يكتبه له

محمد إبراهيم 

ظاهرة  ال��ط��الب  جمتمع  ب��ني  انت�سرت 
للبحوث  ا�ستكتابهم  يف  متمثلة  �سلبية 
وي�سعر  وان��ت��ح��ال��ه��ا،  م��ن��ه��م،  امل��ط��ل��وب��ة 
ي�سرف  م��ن  ك��ل  الظاهرة  ه��ذه  بانت�سار 
على البحوث، حيث اأنه ال�سخ�ص الذي 
ي��ع��رف ج��ي��دا م�ستوى ط��الب��ه، وم��دى 
مقدرتهم على تقدمي مثل هذا البحث.
ونظرا لوجود هذه الظاهرة ب�سكل 
اأ�سباب وم�ساكل مثل  تعدد  ملفت، ومع 
بت�سليط  قمنا  املنتحلة،  البحوث  ه��ذه 
ال�����س��وء ع��ل��ى ه���ذا امل��و���س��وع امل��ه��م  من 
اأ. د. حممد جميل  خ��الل احلديث مع 
امل�سطفى، االأ�ستاذ بق�سم الفقه يف كلية 
ال�سريعة واأ�سول الدين باجلامعة الذي 
حتدث ل� »اآفاق« عن اأ�سباب حدوث هذه 

الظاهرة و�سبل عالجها.

حدثنا عن �أ�سباب تف�سي
هذه �لظاهرة �خلطرية؟ 

ي�سعرون  ال��ط��الب  بع�ص  اأن  حقيقة؛ 
طاقتهم،  ف��وق  ه��و  منهم  يطلب  م��ا  اأن 
اإمكانياتهم، فهم مل يتقنوا بعد،  وفوق 
االأ�سا�سيات اأو علوم االآلة، وهذا يجعلهم 
يتوجهون اإلى من يكتب لهم البحث اأو 
ما  على  للح�سول  م�سابه  بعمل  ي��ق��وم 

طلب منهم تقدميه.
ل��ل�����س��وؤال  ع�����اد  ال���ط���ال���ب  اأن  ول�����و 
م��ا ي�سكل عليه  اأ���س��ت��اذه ع��ن بع�ص  م��ن 
كتابة  بنف�سه  ه��و  ي�ستطيع  اأن���ه  ل��وج��د 
ال��ذي من وراءه  الهدف  بحثه وحتقيق 
يعود  ال  اأن���ه  اإال  ب��ح��ث،  عمل  منه  طلب 
لل�سوؤال مرة اأخرى فهو بح�سب ظنه قد 
اأ�سبح طالبا جامعيا ال يليق به العودة 
عناء  يكفيه  م��ن  اإل��ى  فيلجاأ  وال�����س��وؤال، 
البحث، ويخت�سر عليه الطريق، فيكتب 

له �سيئا، اأو يلخ�ص له كتابا يف املو�سوع!
وه��ن��اك م��ن ال��ط��الب م��ن يح�سر 
ب��ن��ف�����ُس��ه ب��ح��ث��ا ج���اه���زا، ك��ت��ب��ه غ����ره، يف 

نف�ص املو�سوع في�سع عليه ا�سمه.
�سعف  اأح��ي��ان��ا،  نغفل،  ال  اأن��ن��ا  كما 
ال�ازع الديني عند ذلك الباحث، الذي 
مل ي��ن�����س��اأ ع��ل��ى م��راق��ب��ة اهلل وال�����س��دق 
بع�ص  وج��ود  اإل��ى  باالإ�سافة  واالأم��ان��ة، 
����ص���ع���اف ال���ن���ف��������س ال����ذي����ن ي��ع��ر���ص���ن 
خدماتهم على الطالب �سباح م�ساء، بل 
ا�ستعداداتهم  اإلى  ت�سر  لوحات  ن�سبوا 
واإمكاناتهم، و�سرعة اإجنازهم للبحوث، 
وذلك على مراأى وم�سمع من اجلميع.

ال��ذي  املجتمع  دور  نغفل  ال  وه��ن��ا 
ي��ج��ب ع��ل��ي��ه رف�������ص م��ث��ل ه����ذا ال��ع��م��ل 
حماربته  عليهم  ب��ل  االأخ���الق���ي؛  غ��ر 
هذه  مثل  تتف�سى  ال  حتى  ومقاطعته 

الظ�اهر ال�صلبية. 

االأ�ساتذة  على  اأن��ه يجب  نن�سى  وال 
عدم اإقحام الطالب يف بحث يفوق طاقته 
وم�����س��ت��واه، االأم�����ر ال����ذي ي��ج��ع��ل��ه ي��ل��ج��اأ 
ل��رتوي��ج  ي�ستقبلونه  ال��ذي��ن  ل��الآخ��ري��ن 
ب�ساعتهم، فهذا عمل خطاأ، فاهلل تعالى 
مل يكلف االإن�سان فوق طاقته، حيث قال 
اإال و�سعها«  نف�سا  �سبحانه »ال يكلف اهلل 
كي  نف�سه  يجهد  اأن  االإن�����س��ان  يلزم  ومل 
ينبغي  فما  ا�ستطاعته،  من  باأكر  ياأتي 
املتبحر، وال  املبتدئ عمل  اأن يطلب من 
من املتدرب عمل امل��درب، وال من طالب 

العلم عمل العامل املجتهد.

ماهي �لآثار �لتي ترتكها ظاهرة 
��ستكتاب �لبحوث لدى �لطالب وما 

خماطرها؟  
ل��ه��ا اآث�����ار ����س���ارة وخم���اط���ر ك��ب��رة على 

ال�سخ�ص املنتحل، وعلى املجتمع:

اأوال: اآثارها على املُْنَتِحل:
• �صعف الثقة  بالنف�س.    

العلماء  اأم����ام  اال���س��ط��راب   •
وعند م�اجهة امل�صك�ت. 

• اه���ت���زاز ال�����س��خ�����س��ي��ة اأم����ام 
الطالب اإن كان معلما.

انك�ساف  م��ن  ذل��ت��ه؛ خ��وف��ا   •
اأمره.

• ع���دم ث��ق��ة ال��ن��ا���ص ب��ه ومب��ا 
ط��ري��ق��ة  ع���ل���م���وا  اإذا  ي����ق����ول؛ 
مدر�سا  يريدونه  فال  جناحه، 
اأو م��دار���ص��ه��م ول  لأط��ف��ال��ه��م 
ط��ب��ي��ب��ا م���ع���اجل���ا لأب����دان����ه����م، 
ل��ك��ذب��ه  وال ع���ام���ال ع���ن���ده���م؛ 
وخيانته، وعدم وجود ما يوؤكد 
توبته اأو ا�ستقامته اأو جدارته. 
ثانيا: اآثار جرمية انتحال البحوث 

على املجتمع:

• رف����ع اجل���ه���ال اإل�����ى ���س��دة 
مل  ت���ع���ال���ى  واهلل  ال���ع���ل���م���اء، 
ي�ساو بني العلماء واجلهال، 
ف����ق����ال ����س���ب���ح���ان���ه »ق������ل ه��ل 
ي�������ص���ت����ي ال����ذي����ن ي��ع��ل��م���ن 

والذين ل يعلم�ن«.
والظلم؛  التزوير  انت�صار   •
اأك���ر ي�ستطيع  ي��دف��ع  ف��م��ن 
البحوث؛  باأح�سن  ي��اأت��ي  اأن 
ح�����ي�����ث اأ������س�����ب�����ح�����ت ج�������ودة 
ال��ب��ح��وث ح�����س��ب اأ���س��ع��اره��ا، 
ح�سب حجم البحث وعمقه 

واإتقانه ومدة اإجنازه.
ب�صبب  اجل���ه���ل،  ان��ت�����ص��ار   •
اع���ت���م���اد ال��ط��ل��ب��ة وال���ن���ا����ص 
الغ�سا�سني؛  من  حفنة  على 
ال�����ذي�����ن ام����ت����ه����ن�����ا ك���ت���اب���ة 

البحوث، وبيعها.
���س��ي��اع االأم�������وال يف غر   •

فائدة.  
• ف�����ص��اد الأخ�������ق و���ص��ي��اع 

الذمم.

هل تلم�ص هذه �لظاهرة
ب�سكل �أكرب عند طالب 
�لبكالوريو�ص �أم طالب

�لدر��سات �لعليا؟
عند  اأك��رب  ب�سكل  تبدو  الظاهرة  ه��ذه 
وبع�ص  البكالوريو�ص؛  ط��الب  بع�ص 
بريئني  غر  العليا  الدرا�سات  ط��الب 

اأي�صا.

كيف ميكن معاجلة
هذه �لظاهرة �خلطرية؟

مي��ك��ن م��ع��اجل��ة ه����ذه ال���ظ���اه���رة مبا 
يلي:

العلمي  الإ�صراف  دور  تفعيل   •
بح�سور  وامل�سرف،  الباحث  بني 
ال�����ص��اع��ات امل��ك��ت��ب��ي��ة م��ع امل�����ص��رف 

واال�ستفادة من توجيهاته.
ب��ربام��ج  امل�����س��رف��ني  •  ت���زوي���د 

ك�صف ال�صرقات العلمية 
لدى  ال��دي��ن��ي  ال�����ازع  تق�ية   •

الباحثن
• رف�������ص ال���ب���ح���وث امل�����س��روق��ة 
وامل��ن��ت��ح��ل��ة، و���س��ح��ب ال�����س��ه��ادات 
علمية  درج���ة  ع��ل��ى  مم��ن ح�سل 

بالغ�ص والتزوير.
ال��ت��ي  امل���راك���ز  ع��ل��ى  • ال��ق�����س��اء 
ت��ب��ي��ع م��ث��ل ه���ذه االأب���ح���اث على 

الطالب جماهرة.

فما هو دور �جلامعات يف �لق�ساء 
على مثل هذه �ملر�كز؟ 

على امل�سوؤولني عن البحث العلمي، يف 
اجلامعة وغرها متابعة اأماكن الغ�ص 
املت�سببني  ومعاقبة  البحوث،  وتزوير 
فيها بالعقوبات التي يراها ويل االأمر 

حتى مينع تكرار تلك االأفعال.

هل ترى �أن �سبب هذه �لظاهرة 
هو �سعف �ملقرر�ت �لدر��سية

�لتي ت�سرح للطالب طرق 
�لبحث؟ 

امل���ق���ررات ال��ت��ي ت���در����س ل ب���اأ����س بها 
ع���ن���دم���ا ت���ت����ف���ر ال���ب���ي���ئ���ة ال��ع��ل��م��ي��ة 
احلري�ص  الطالب  وجت��د  امل�����س��اع��دة، 

على البحث وك�سب املهارات. 

حوار

أ. د. محمد جميل 
محمد المصطفى

• ولد عام ١٩٥٢.
تخرج من كلية ال�صريعة يف جامعة   •

دم�سق عام ١٩7٣.
• ح�سل على دبلوم تاأهيل تربوي من 
عام  دم�سق  جامعة  يف  ال��رتب��ي��ة،  كلية 

.١٩74
• ح�����س��ل ع��ل��ى ���س��ه��ادة امل��اج�����س��ت��ر يف 
ال��ف��ق��ه االإ���س��الم��ي امل���ق���ارن، م��ن كلية 

ال�صريعة والقان�ن بالأزهر ١٩7٩.
ال��ف��ق��ه  ح�������س���ل ع���ل���ى دك�����ت�����وراه يف   •

االإ�سالمي املقارن، عام ١٩٩٠. 
ت��ول��ى ع���ددا م��ن املنا�سب ول��ه عدد   •
كبر م��ن االأب��ح��اث وال��درا���س��ات اأث��رى 

بها املكتبة الإ�ص�مية.
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المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علـي بن شـويل القـرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيـم العسيـري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحـي بن عبداهلل التيهـاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعد رئيس التحرير - المتابعة االدارية
حسـن أحمد العـواجي

alawji@kku.edu.sa

مساعدة رئيس التحرير، القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد

)رئيس قسم األخبار(
Aafaq1@kku.edu.sa
سلطان عوض العسيري

سارة القحطاني
عبد العزيز رديف، سعيد العمري،

خالد محمد العمري، مشهور العمري
هادي الشهراني

أمل أبو مديني، ليال الشهري

التحرير الفني
عادل العقيد، حيدر حاج نور

التصوير
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
سعيد خلوفة

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

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

رئيس تحرير »آفاق« 
القادم!؟

نعمل حاليا على ر�س���م هوية �س���حيفة »اآفاق« و�سخ�سيتها التحريرية 
والفني���ة م���ن العام القادم باإذن اهلل، وكذلك نر�س���م خطط ال�س���حيفة 
وبراجمها امل�ستقبلية، ومنها تفعيل دور طالب وطالبات ق�سم االإعالم 
واالت�س���ال يف �س���حيفة »اآف���اق« ويف املركز االإعالمي ويف الق�س���م ذاته، 
ب�س���كل يك�س���بهم اخلربة ويحملهم امل�س���ئولية ويزرع فيهم ال�سخ�سية 

املجتمعية التي نتمناها يف ط�بنا وطالباتنا.
ولهذا نحن االآن حري�سون على ت�سجيل اأكر من ثالثني طالبا 
وطالب���ة يف �س���حيفة »اآف���اق« ويف املرك���ز االإعالم���ي ليكون���وا ه���م نواة 
جليل اإعالمي متمكن يعي م�سوؤولية وطنه و�سرف املهنة االإعالمية.
ومع���ايل مدي���ر اجلامعة من اأحر�ص قي���ادات اجلامعة يف متكني 
طالبنا وطالباتنا من خمتلف االإمكانيات التي تتيحها اجلامعة، مبا 

يف ذلك حتديدا �سحيفة »اآفاق« واملركز االإعالمي.
ومنطلق���ا م���ن هذه الروؤية، �س���نعمل م���ن االآن على اإع���ادة هيكلة 
اإدارة �سحيف���ة »اآف���اق«، حي���ث �سيقف���ز ال���ى �س���دة ال�سحيف���ة اف�س���ل 
الط���الب والطالب���ات ليتحمل���وا م�سوؤولي���ة التحري���ر حت���ت ا�س���راف 
ع���ام م���ن الزم���الء والزمي���الت القائم���ني، حيث م���ن املتوق���ع ان تبداأ 
�سحيف���ة »اآفاق« من العام القادم ب���اإذن اهلل يف اختيار روؤ�ساء حتريرها 
وهيئ���ات حتريرها ومندوبيه���ا من طالبنا وطالباتنا يف االإعالم ومن 
اجلامع���ة، وه���ذا �سينعك�ص اإيجابا على م�س���اركات الطالب والطالبات 

يف ال�سحيفة ب�سكل اأكرب.

نافذة

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

غائم 
مشمسمشمسماطر مشمس غائم 

ماطر  
غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا
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غائم 
جزئيا
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رعدية

غائم 
ماطر
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رعدية

غائم 
جزئيا
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العالم من حولنا

Ulefone
Power 5
هاتف بمميزات 
أقوى من أي
حاسب محمول!

طرحت ش��ركة صينية ناشئة ما وصفته 
تقاري��ر إخبارية بأنه »هات��ف أقوى من 
أي حاس��ب محمول )البتوب(«. وأطلقت 
هاتف��ا   Ulefone »يولف��ون«  ش��ركة 
 Power »5 ج��واال جديدا باس��م »ب��اور
5 يتمي��ز ببطاري��ة جبارة أق��وى من أي 
بطارية حاس��ب محمول، بحسب موقع 
المتخص��ص.  التقن��ي  آر«  ج��ي  »ب��ي 
ويتمي��ز  Power 5 ب��أن بطاريت��ه بقوة 
13 ألف ميلل��ي أمبير في الس��اعة، أي 
أنه��ا قادرة على أن تعمل لمدة 7 أيام 

كاملة بأقصى قدرة للتشغيل.

وال تحتاج تلك البطارية لشحنها إال ساعتين و3 دقائق فقط، بفضل تقنية الشحن 
الفائقة، التي دعمت Ulefone هاتفها الجديد بها.

ودعم��ت الش��ركة الصينية الهاتف بشاش��ة كبيرة بقي��اس 6 بوصات فائقة 
الدق��ة والج��ودة، وزودته بذاك��رة وصول عش��وائي »رام« بس��عة 6 غيغابايت، 

وذاكرة داخلية بسعة 64 غيغابايت.
ويأت��ي الهات��ف بكاميرا خلفي��ة مزدوجة إحداه��ا بدقة 21 ميغابيكس��ل، 
واألخ��رى بدق��ة 5 ميغابيكس��ل، وكامي��را أمامي��ة مزدوج��ة إحده��ا بدقة 13 

ميغابيكسل، واألخرى بدقة 5 ميغابيكسل.
كم��ا تم تزويده أيضا بمستش��عر قارئ بصمة األصب��ع، وبرنامج للتعرف على 

.»X الوجوه مشابهه للتقنية التي دعمت بها »أبل« أجهزة »آيفون
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