
س��اعد كس��وف الش��مس األخي��ر علم��اء 
األحياء على التأك��د من وجود ظاهرة غير 
اعتيادي��ة، ف��ي س��لوك النحل والحش��رات 

األخرى.
وتق��ول »كان��دس غال��ن« م��ن جامعة 
 Annals ميس��وري في مقال نش��رته مجلة
 of the Entomological Society of
America: »توق��ف النحل عن الحركة فورا 
لدى اكتمال الكسوف مباشرة، لقد بدا هذا 
كما ل��و أن أحدا أطفأ النور فجأة في غرفة 

ما، وتسبب في توقف الحياة فيها«.
وجمع��ت غال��ن فريقا يتأل��ف من 400 
متط��وع، لمراقبة تصرف النحل والحش��رات 
األخ��رى عند كس��وف الش��مس، وتس��جيل 
مستوى الضوضاء باستخدام ميكروفونات 
خاصة، وكذلك تسجيل درجة حرارة الهواء 

الجوي ودرجة حرارة الزهور.
وظهر أن النحل لم يغير س��لوكه عند 
انخفاض س��طوع ضوء الش��مس بالتدريج، 
ولكن، عندما حل الكس��وف الكلي، توقف 
النح��ل كلي��ا عن النش��اط كما ف��ي النظام 

الليلي عادة للحشرات.

العالم + 

نائب أمير عسير يفتتح
معرض جامعة الملك خالد الـ15 

للكتاب والمعلومات

ع���ل���ى ع�����دد م����ن الأج���ن���ح���ة امل�������ش���ارك���ة، 
ع��ق��ب ذل���ك ب����داأ ح��ف��ل الف��ت��ت��اح ب��اآي��ات 
ع��ط��رة م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م، ث��م �شاهد 
»رحلة  بعنوان  تعريفيا  فيلما  احل�شور 
اجلامعة  تنظيم  بداية  تناول  املعرفة« 
مل��ع��ر���ض ال��ك��ت��اب يف امل��ن��ط��ق��ة م��ن��ذ ع��ام 
املعر�ض  �شهده  ال��ذي  وال��ت��ط��ور   ،1422
ع�شرة؛  ال�خام�شة  دورت���ه  اإل���ى  و���ش��ول 
عمادة  عن  خمت�شرة  نبذة  اإل��ى  اإ�شافة 
حتويه  وم��ا  باجلامعة  املكتبات  ���ش��وؤون 
مكتبات اجلامعة من م�شادر للمعرفة، 
تقدمها  التي  اخلدمات  اإل��ى  بالإ�شافة 
ملن�شوبي اجلامعة واملجتمع، و�شراكاتها 

مع املكتبات ال�شعودية والعاملية.
ب��ع��د ذل���ك األ���ق���ى م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
الفتتاح  حفل  براعي  فيها  رحب  كلمة 
جامعة  وممثل  وامل�شاركني  واحل�شور 

ال�شتفادة من كل ما هو جديد ومفيد 
الباحثني من  ه��ذا اجل��ان��ب خلدمة  يف 
طالب وطالبات واأع�شاء هيئة تدري�ض.

اجلامعة  اإقامة  »موا�شلة  واأ�شاف 
على  حر�شها  عن  ناجتة  املعر�ض  لهذا 
منه  للم�شتفيدين  وت��ق��دي��ًرا  ال��ك��ت��اب 
وخ��دم��ة ل��ط��الب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة«، 
����ش���اك���را ل�����ش��م��و ن���ائ���ب اأم������ر امل��ن��ط��ق��ة 
ت�����ش��ري��ف��ه وح�����ش��وره اف��ت��ت��اح امل��ع��ر���ض، 
وم�����ش��ي��دا ب��ح��ر���ض ���ش��م��وه وت��وا���ش��ل��ه 
منا�شط  ل�����ش��ت��ى  وم��ت��اب��ع��ت��ه  وات�����ش��ال��ه 
اجلامعة  يدفع  ال��ذي  الأم��ر  اجلامعة، 
العمل  موا�شلة  اإل��ى  عليها  والقائمني 

والإجناز خلدمة وطننا الغايل.
)تفا�صيل: �صفحة 4(

عبدالعزيز رديف

امللك عبدالعزيز ب�شفتها �شيف ال�شرف 
معر�ض  من  ع�شرة  اخلام�شة  للن�شخة 
م��وؤك��ًدا  وامل��ع��ل��وم��ات،  للكتاب  اجل��ام��ع��ة 
املعر�ض  ه���ذا  م��ن خ���الل  اأن اجل��ام��ع��ة 
العلوم  نافذة جديدة على جديد  تفتح 
ومديد العقول يف عامل العلم واملعرفة.

يبلغ  اأن  »ن����اأم����ل  ال�����ش��ل��م��ي  وق�����ال 
اخلام�ض  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة  معر�ض 
والن�شاط  الفتوة  مرحلة  للكتاب  ع�شر 
العلم  ليوا�شل خدمة طالب وطالبات 

واملعرفة يف كافة املجالت«.
كما اأكد ال�شلمي اأن الكتاب الورقي 
مير يف الوقت احلا�شر بتحولت كبرة 
يف  احل��دي��ث��ة  التقنية  اأ���ش��ه��م��ت  اأن  ب��ع��د 
اإليه، وذلك ما يجعل  الو�شول  ت�شهيل 
اجل��ام��ع��ة ت��ن��ظ��ر اإل����ى ه���ذه ال��ت��ح��ولت 
ب��ك��ث��ر م����ن ال����ت����ف����اوؤل وال���ع���م���ل ع��ل��ى 

اأمر منطقة ع�شر �شاحب  نيابة عن 
خالد  بن  في�شل  الأم��ر  امللكي  ال�شمو 
ال�شمو  �شاحب  افتتح  عبدالعزيز،  بن 
امل��ل��ك��ي الأم������ر ت���رك���ي ب���ن ط����الل بن 
عبدالعزيز نائب اأمر املنطقة، الأربعاء 
امل��ا���ش��ي م��ع��ر���ض ال��ك��ت��اب وامل��ع��ل��وم��ات 
ممثلة  اجل��ام��ع��ة  تنظمه  ال���ذي   ،15 ال��� 
الأمر  مبركز  املكتبات،  �شوؤون  بعمادة 

�شلطان احل�شاري يف خمي�ض م�شيط.
وك����ان يف ا���ش��ت��ق��ب��ال ���ش��م��وه معايل 
فالح  الدكتور  الأ�شتاذ  اجلامعة  مدير 
بن رجاء اهلل ال�شلمي، ووكالء اجلامعة 
وع��م��داوؤه��ا وع���دد م��ن ممثلي اجلهات 

امل�شاركة.
وفور و�شول �شموه مقر الحتفال 
املعر�ض،  بافتتاح  اإيذانا  ال�شريط  ق�ض 
ث����م جت������ول داخ�������ل امل����ع����ر�����ض، واط���ل���ع 
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يحيى التيهاني
 

اأع��ل��ن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ر 
في�شل بن خالد بن عبد العزيز، اأمر 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ر، رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة ج��ائ��زة 
باجلائزة  الفائزين  اأ�شماء  امللك خالد، 

للعام 2018 يف فروعها الثالثة:
التنمية. • �شركاء 

غ��ر  ل���ل���م���ن���ظ���م���ات  ال���ت���م���ي���ز   •
الربحية.

امل�شوؤولة. • التناف�شية 
امل��وؤمت��ر ال�شحايف الذي  وذل��ك يف 
ع��ق��ده ���ش��م��وه م�����ش��اء الرب���ع���اء املا�شي 
مبدينة  خ��ال��د  امل��ل��ك  موؤ�ش�شة  مقر  يف 

الريا�ض.  واأو�شح �شمو الأمر في�شل 
اأن  املنا�شبة  ب��ه��ذه  كلمته  يف  خ��ال��د  ب��ن 
م��وؤ���ش�����ش��ة امل���ل���ك خ���ال���د ت��ب��ّن��ت حتقيق 
امل�����ش��اه��م��ني  دور  ب��ت��ف��ع��ي��ل  الزده����������ار 
يف ال��ت��ن��م��ي��ة ومت��ك��ي��ن��ه��م م����ن خ���الل 
القدرات  وبناء  الجتماعي  ال�شتثمار 
مب���ا ي�����ش��م��ن ن�����ش��وء جم��ت��م��ع ���ش��ع��ودي 
منظماته  وت�شعى  الفر�ض  فيه  تتكافاأ 

واأفراده اإلى امل�شاهمة الفعالة فيه.
وم��ن ه��ذا امل��ب��داأ اأت��ت جائزة امللك 
اأوجه  كاإحدى  الثالثة  بفروعها  خالد 
 2030 روؤي���ة  م��ع  يتما�شى  مب��ا  التفاعل 
امل��ب��ادرات الجتماعية  من خ��الل دع��م 
وامل���ن�������ش���اآت ال���وط���ن���ي���ة اخل���ا����ش���ة غ��ر 

اأف�شل  تبني  م��ن  ومتكينها  الربحية 
مم��ار���ش��ات ال��ع��م��ل ال��ت��ن��م��وي امل�����ش��ت��دام 
يف  ال�شتمرار  على  ق��ادرة  يجعلها  مما 
دعم  يف  وال�شتمرار  املنجزات  �شناعة 

التنمية يف وطننا الغايل. 
اإل���ى ع��زم اجل��ائ��زة  واأ���ش��ار �شموه 
التو�شع  اإل��ى  القادمة  الأع���وام  خ��الل 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  اإ���ش��راك  يف 
والكويت  والبحرين  عمان  و�شلطنة 
لنيل اجلائزة واملناف�شة عليها؛ مهنئا 
���ش��م��وه ال��ف��ائ��زي��ن يف اأف�����رع اجل��ائ��زة 
ال�����ث�����الث، م��ع��ل��ن��ا ع����ن ف�����وز م����ب����ادرة 
احلمودي  �شعد  ملوؤ�ش�شها  »احل�شالة« 
خ��ال��د  امل��ل��ك  الأول جل���ائ���زة  ب��امل��رك��ز 

ف����رع »����ش���رك���اء ال��ت��ن��م��ي��ة«، ع���ر اآل��ي��ة 
الإل��ك��روين  اجل��م��اه��ري  الت�شويت 
والتي  خ��ال��د،  امل��ل��ك  موؤ�ش�شة  مب��وق��ع 
اإجمايل  من   %42 ن�شبة  على  ح�شلت 
الأ�����ش����وات ال��ت��ي ���ش��وت��ت ل��ل��م��ب��ادرات 
ال����ث����الث ال���ن���ه���ائ���ي���ة امل���ت���اأه���ل���ة ل��ن��ي��ل 
اجل���ائ���زة، وه���ي م��ب��ادرة ب����داأت يف ع��ام 
2009 وتهدف اإلى رفع م�شتوى الوعي 
وا�شتثمارا  ا�شتهالكا،  املال  اإدارة  جتاه 
وادخ�������ارا، ك��م��ا ح��ّل��ت م���ب���ادرة »حملة 
باملركز  مقبل  اآل  �شهد  ملوؤ�ش�شتها  اآدم« 
الثاين والتي ح�شلت على ن�شبة %29 
املتلقاه، وهي  اإج��م��ايل الأ���ش��وات  م��ن 
مبادرة بداأت يف عام 2014، وهي حملة 

املجتمع  ت�شتهدف  ت��رب��وي��ة  ت��وع��وي��ة 
التقليل  اإلى  الن�ضء، وتهدف  وخا�شة 
م���ن وت�����رة ال��ع��ن�����ش��ري��ة واحل�����د من 
امل��م��ار���ش��ات امل��ت��ط��رف��ة خل��ل��ق جمتمع 

�شامل ومت�شامل.
كما ج��اءت م��ب��ادرة »ن���ادي كتابي« 
مل��وؤ���ش�����ش��ه��ا ع��وي��د ال�����ش��ب��ي��ع��ي يف امل��رك��ز 
اأ�شوات بلغت 27% وهي  ب�ن�شبة  الثالث 
ع��ام  اإط��الق��ه��ا يف  م��ب��ادرة تطوعية مت 
اإلى بناء جمتمع معريف  2013 وتهدف 
القراءة  ثقافة  ن�شر  خ��الل  من  مثقف 
جلميع اأفراد املجتمع مبختلف اأعماره. 
اأمر منطقة ع�شر  واأعلن �شمو   
فرع  يف  الفائزة  اجلمعيات  اأ�شماء  عن 
»ال��ت��م��ي��ز ل��ل��م��ن��ظ��م��ات غ���ر ال��رب��ح��ي��ة« 
الربحية  غ��ر  للمنظمات  ��ن��ح  متمُ ال��ت��ي 
والتنمية  العمل  وزارة  ل��دى  امل�شجلة 
الج��ت��م��اع��ي��ة، وي��رك��ز ه��ذا ال��ف��رع على 
الإداري  الأداء  م�������ش���ت���وى  حت�������ش���ني 
اململكة؛  يف  الربحية  غ��ر  للمنظمات 
مبا ينعك�ض ايجاباً على جودة اخلدمات 

املقدمة مل�شتفيديها.
وحقق املركز الأول يف هذا الفرع 
اخل��ري��ة«  ال�شحية  الكوثر  »جمعية 
امل���م���ار����ش���ات الإداري���������ة  ل��ت��م��ي��زه��ا يف 
احل����دي����ث����ة وو������ش�����وح ا����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
اإداري��ة  نظم  بوجود  ومتيزها  املنظمة 
الإدارة  جمل�ض  يخ�ض  فيما  متكاملة 

ولوائح احلوكمة.
الأ�شرية  التنمية  جمعية  وج��اءت 
امل��ن��ورة »اأ���ش��رت��ي« يف  مبنطقة امل��دي��ن��ة 
العمل  ل�تميزها يف  الثاين نظرا  املركز 
الإداري وتوظيفها للتقنية ب�شكل مميز 
وتبنيها ت�شورا وا�شحا يف قيا�ض الأداء 
وم��وؤ���ش��رات  ل��ل��ق��ي��ا���ض  خ��ط��ة  مت�شمنا 

�شاملة ملختلف جوانب الأداء.
ك��م��ا ح��ل��ت »اجل��م��ع��ي��ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 
اخلرية الأولى بجدة« يف املركز الثالث 
ل��ت��م��ي��زه��ا ب���الأه���داف ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
ب�شكل  والر�شالة  ال��روؤي��ة  تعك�ض  التي 
وا�����ش����ح وال���ت���ن���وع يف اأع����م����ار جم��ل�����ض 
ل��ل��م��وارد  الإداري  وال��ت��ط��ور  الإدارة، 
ال��ب�����ش��ري��ة ب���وج���ود ب���رام���ج حت��ف��ي��زي��ة 

لتطوير املوظفني. 

وح�شدت �شركة هواوي ال�شعودية 
فرع  على  املتناف�شني  بني  الأول  املركز 

التناف�شية امل�شئولة.
وح������ل������ت ال�����������ش�����رك�����ة ال����وط����ن����ي����ة 
»ن��ات��ب��ت«  ال��ب��روك��ي��م��اوي��ة  لل�شناعات 
ب��امل��رك��ز ال��ث��اين، وف���از ب��امل��رك��ز الثالث 
حيث  امل��ت��ح��دون«،  الأط��ب��اء  »م�شت�شفى 
يف  امل��ت��م��ي��زة  للمن�شاآت  اجل���ائ���زة  مت��ن��ح 
جم���ال ال���ش��ت��دام��ة، ح��ي��ث ي��ه��دف اإل��ى 
على  اخلا�ض  القطاع  من�شاآت  ت�شجيع 
ت��ب��ن��ي امل���م���ار����ش���ات ال����رائ����دة يف جم��ال 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة امل�������ش���وؤول���ة، ل��ت��ف��ع��ي��ل دور 

القطاع يف تنمية املجتمع. 
و���ش��ك��ر ���ش��م��و الأم�����ر ف��ي�����ش��ل بن 
خالد يف ختام كلمته كل من تر�شح لنيل 
اجل���ائ���زة م���ن اجل���ه���ات غ���ر ال��رب��ح��ي��ة 
الفائزين  مهنئا  والأف�����راد،  واخل��ا���ش��ة 
ب��ج��وائ��ز ه���ذا ال���ع���ام، وم��ت��اأم��ال منهم 
موا�شلة العمل بجهد ون�شاط ل�شناعة 

املزيد من النجاحات واملنجزات.
وقال �شموه »فخورون ونحن نرى 
الأ�شعدة  كل  على  اليوم  تتقدم  بالدنا 
خ��ادم  �شيدي  ب��ق��ي��ادة  وح���زم،  ثقة  بكل 
عهد  ويل  و�شمو  ال�شريفني  احلرمني 

الأمني، حفظهما اهلل«.
ال��ت��وج��ه  ه�����ذا  اأن  ����ش���م���وه  واأك�������د 
ال�����ط�����م�����وح حم�����ف�����وف ب���ال���ت���ح���دي���ات 
وال���ع���وائ���ق ال���ت���ي ي��ج��ب ع��ل��ى جميع 
وت���ت���ع���اون يف  ت��ت��ح��د  اأن  ال���ق���ط���اع���ات 

تذليلها والتغلب عليها.
يجعلنا  م��ا  اأن   « ���ش��م��وه  واأ����ش���اف 
باأننا، بحول اهلل، ق��ادرون على  واثقني 
ال��غ��اي��ات  ال��ن��ج��اح��ات وحت��ق��ي��ق  �شناعة 
اإليها،  ون�شعى  اأجلها  م��ن  نعمل  ال��ت��ي 
حفظها  ال���ر����ش���ي���دة،  ق��ي��ادت��ن��ا  اأن   ه���و 
وو�شعت  التوجهات  اأو�شحت  قد  اهلل، 
خارطة الطريق نحو تطوير قطاعات 
القت�شاد والتنمية والإن�شان يف بالدنا، 
فكانت روؤية اململكة 2030، التي حددت 
امل�����ش��ار ن��ح��و ه���ذه الأه�����داف وال��غ��اي��ات 
الإعالم  و�شائل  لكافة  مثمنا  املباركة«، 
واإ�شهاماتها  احل���دث  نقل  يف  جهودها 
امللمو�شة يف اي�شال الر�شالة الإن�شانية 

ملوؤ�ش�شة امللك خالد.



المعلم واألستاذ

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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كل م���ن املعل���م يف التعلي���م الع���ام والأ�ش���تاذ اجلامع���ي يف التعلم العايل، ي�ش���كل 
حم���ورا جوهري���ا يف الإرتق���اء باملنظومة التعليمي���ة، فكالهما امت���داد لالآخر، 
وكالهما ي�شب يف الآخر. فاملعلم كان يف مرحلة من املراحل هو طالب يف كلية 
اأو جامعة، تربى على اأيدي اأ�ش���اتذة جامعيني قدموا كل عطائهم من اأجل اأن 

يرتقوا باملعلم ومكانته يف املوؤ�ش�شات التعليمية ويف املجتمع ب�شكل عام.
كما اأن املعلم هو الذي يربى على يديه اأطفالنا يف املدار�ض مبختلف 
مراحلها، وهو الذي يعمل على �شقل �شخ�شية طالب وطالبة التعليم العام، 
علما ومعرفة و�شلوكا، من اأجل اأن يمُقبل هذا الطالب اأو الطالبة على التعليم 

اجلامعي يف اأف�شل م�شتويات اجلاهزية للجامعة.
وقد حبى الدين الإ�شالمي احلنيف املعلم تكرميا يف قول �شيد الب�شر 
حممد بن عبداهلل عليه ال�شالة والت�شليم، حني قال »اإن اهلل ومالئكته واأهل 
على  لي�شلون  احل��وت  وحتى  جحرها  يف  النملة  حتى  والأر���ش��ني  ال�شموات 

معلم النا�ض اخلر«، وهذا ف�شل كبر للمعلم يف �شريعتنا ال�شمحاء.
ونح���ن يف جامع���ة املل���ك خال���د، نعي����ض منا�ش���بة الي���وم العامل���ي للمعلم، 
حي���ث �ش���عدت �شخ�ش���يا بح�ش���ور احتف���ال كلي���ة الربية يف الأ�ش���بوع املا�ش���ي 
بهذه املنا�ش���بة؛ كما �ش���عدنا يف اجلامع���ة اأننا كنا اجلهة امل�شت�ش���يفة للجمعية 
ال�ش���عودية العلمي���ة للمعل���م، حي���ث �ش���ّخرنا كاف���ة اإمكانيات وجه���ود اجلامعة 
لإجناح الدور املاأمول من هذه اجلمعية، وهي حتقق اإجنازات علمية مهمة يف 

املنطقة وعلى م�شتوى بالدنا احلبيبة.
ويظل الأ�شتاذ اجلامعي معنّي كذلك مبثل هذه الإحتفاليات الدولية 
يف  ب��ه  يقوم  ال��ذي  ل��ل��دور  وتقدير  تكرمي  م��ن  ي�شتحقه  مل��ا  باملعلم،  اخلا�شة 
اإلى  اأو العايل. واذا نظرنا  خدمة العملية التعليمية، �شواء يف التعليم العام 
»تعليم وبحث وخدمة جمتمع«، ويف كل  املجتمع، فهي  وظائف اجلامعة يف 
املنطلق  الواجهة منها. ومن هذا  الأ�شتاذ اجلامعي يف  ياأتي  الوظائف  هذه 
ت�شع اجلامعة كافة امكانياتها لتعزيز مكانة الأ�شتاذ اجلامعي وتفعيل دوره 

يف خدمة اجلامعة واملجتمع.

يحيى التيهاني 

تفقد �شاحب ال�شمو امللكي الأمر �شلطان 
الهيئة  رئي�ض  العزيز  عبد  ب��ن  �شلمان  ب��ن 
اأم�ض  الوطني  وال���راث  لل�شياحة  العامة 
الث���ن���ني ي��راف��ق��ه ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي 
الأم���ر ت��رك��ي ب��ن ط��الل ب��ن عبد العزيز 
ن���ائ���ب اأم������ر م��ن��ط��ق��ة ع�������ش���ر، الأع����م����ال 
والتقى  اأمل��ع،  اجلارية لتطوير قرية رجال 
امل�����ش��اري��ع  بتنفيذ  امل��ك��ل��ف  ال��ف��ري��ق  ���ش��م��وه 
ال��ع��اج��ل��ة واأع����م����ال ال��ت��ط��وي��ر وا���ش��ت��ك��م��ال 
يف  القرية  لت�شجيل  الرئي�شية  املتطلبات 

قائمة الراث العاملي باليون�شكو.
واأو�����ش����ح ���ش��م��و الأم�����ر ���ش��ل��ط��ان بن 
اأن ال��دول��ة  ���ش��ل��م��ان يف ت�����ش��ري��ح ���ش��ح��ف��ي، 
امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ب��ق��ي��ادة 
�شلمان بن عبد العزيز، األقت بكامل ثقلها 
لدعم امل�شاريع ال�شياحية يف اململكة؛ لتكون 

اململكة وجهة �شياحية مميزة.
واأكد �شموه اأن الهيئة العامة لل�شياحة 
ال�شنوات  ط���وال  عملت  الوطني  وال���راث 
املا�شية لتهيئة الأنظمة وامل�شارات وتاأهيل 
ال�����ش��رك��اء، ال��ذي��ن اأ���ش��ب��ح��وا الآن ي��ق��ودون 
حتى  واق��ت��دار،  كفاءة  بكل  ال�شياحة  قطاع 
الرئي�ض  املولد  هو  ال�شياحة  قطاع  اأ�شبح 
جانب  اإل��ى  اململكة،  يف  الوظيفية  للفر�ض 
من  الكبر  امل��ايل  التمويل  ب��رام��ج  توفر 

اأن املرحلة الآن هي مرحلة  الدولة، مبيناً 
قطف الثمار بعد اأن اكتملت تهيئة القطاع 

وتنظيمه واإطالق م�شاريعه.
ملقام  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر  �شموه  ورف���ع 
ال�شريفني على ما يحظى  خادم احلرمني 
به قطاع ال�شياحة عموماً والراث الوطني 
ع��ل��ى وج���ه اخل�����ش��و���ض م���ن رع���اي���ة ودع���م 
عبد  بن  �شلمان  امللك  اأن  موؤكدا  واهتمام، 
العزيز عا�شر قطاع الراث منذ اأكرث من 
القطاع  لهذا  الأول  ال��داع��م  وه��و  عاما   50
الذي ميثل موردا اقت�شاديا جديدا �شيوفر 
وغر  امل��ب��ا���ش��رة  الوظيفية  ال��ف��ر���ض  اآلف 
القت�شاد  حتريك  يف  و�شي�شهم  املبا�شرة، 

الوطني وخلق برامج عمل مقبولة.
واأ�����ش����اد  ب���ال���دور ال��ك��ب��ر وامل���ح���وري 
اأه��ايل منطقة ع�شر عموما  الذي يلعبه 
واأه���������ايل ق����ري����ة رج�������ال اأمل�������ع ع���ل���ى وج���ه 
ب��ال��راث  العميق  واإمي��ان��ه��م  اخل�����ش��و���ض 
اأن هذه  موؤكدا  عليه،  واملحافظة  الوطني 
قرية  ت��ك��ون  لأن  حتما  ���ش��ت��وؤدي  اجل��ه��ود 
رج�����ال اأمل�����ع م�����زارا ���ش��ي��اح��ي��ا ع��امل��ي��ا ي��رز 

املنطقة وتاريخها وتراثها.
ال�شياحة  ه��ي��ئ��ة  اأن  ���ش��م��وه  واأو����ش���ح 
اإن�شائها  م��ن��ذ  اه��ت��م��ت  ال��وط��ن��ي  وال�����راث 
رئي�شة،  �شياحية  كوجهة  ع�شر  مبنطقة 
فدعمت الرامج والأن�شطة ال�شياحة ومن 
على  �شياحة  وج��ه��ة  ع�شر  م��ب��ادرة  بينها 

م�����ش��اري��ع وفعاليات  ال��ع��ام، وك��ذل��ك  م���دار 
وامل�شارات  الأح��م��ر،  البحر  على  ال�شياحة 
خارطة  ام��ت��داد  على  املرابطة  ال�شياحية 
والقرى  املواقع  تاأهيل  اإلى  اإ�شافة  ع�شر، 
ال����راث����ي����ة واإن���������ش����اء امل����ت����اح����ف وحت��ف��ي��ز 
ال���ش��ت��ث��م��ار ال�����ش��ي��اح��ي وال��ف��ن��دق��ي، وغ��ر 
والتحفيز  الدعم  الكثر من عنا�شر  ذلك 

والتمكني املهمة.
واأع����رب ع��ن ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره ل�شمو 
اأم����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ر و���ش��م��و ن��ائ��ب��ه على 
دعمهم وم�شاندتهم لأعمال هيئة ال�شياحة 

والراث الوطني يف املنطقة.
ووج������ه ����ش���م���وه ب������اأن ت�����ش��م��ل اأع���م���ال 
رج��ال  ب��ق��ري��ة  املحيطة  املنطقة  ال��ت��ط��وي��ر 
اإيواء  ومرافق  �شياحية  مواقع  وتوفر  اأملع 
منوذجية، لتكون نقطة جذب للزوار الذين 
وتاريخه،  وطنهم  ت��راث  ملعرفة  يت�شوقون 
م�����ش��ي��دا مب���ا ح����دث م���ن ت��ك��ام��ل ب���ني ف��رق 

العمل للو�شول اإلى الأهداف املرجوة.
�شلمان  ب��ن  �شلطان  الأم����ر  وال��ت��ق��ى 
اأمل��ع وا�شتمع  اأه��ايل قرية رج��ال  ع��ددا من 
ب��اآل��ي��ات  يتعلق  فيما  وروؤاه�����م  لتطلعاتهم 
يتم  ب��اأن  التطوير. ووج��ه  واأعمال  وبرامج 
ل  وتطلعاتهم  امل��واط��ن��ني  اآم���ال  ا�شتيعاب 
�شيما اأن جهود اأهايل رجال اأملع يف املحافظة 
بداأت  الفريدة  الراثية  القرية  هذه  على 

منذ اأكرث من 40 عاما.

ب���������دوره ث���م���ن الأم���������ر ت����رك����ي ب��ن 
طالل نائب اأمر منطقة ع�شر اجلهود 
ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ي��اح��ة 
والراث الوطني يف �شبيل املحافظة على 
اقت�شادي  م���ورد  اإل���ى  وحتويلها  ال���راث 
والإن�شاين  احل�شاري  البعد  جانب  اإل��ى 
الذي ي�شهم يف ربط جيل اليوم والأجيال 
�شكره  عن  معربا  وطنهم،  بتاريخ  املقبلة 
به  يقوم  ال��ذي  القيادي  ل��ل��دور  وتقديره 
الأمر �شلطان بن �شلمان يف جعل �شياحة 

اململكة رائدة عامليا.
من جهة ثانية، راأ���ض �شموه الأمر 
���ش��ل��ط��ان ب���ن ���ش��ل��م��ان وب��ح�����ش��ور الأم����ر 
الأعمال  فريق  اجتماع  ط��الل،  بن  تركي 
اإل��ى  وا�شتمع  اأمل���ع  رج���ال  بقرية  العاجلة 
الدكتور  ع�شر،  منطقة  اأم��ني  من  �شرح 
وليد احلميدي عن مراحل �شر امل�شروع 
ال�����ذي ي�����ش��ر وف����ق ال���رن���ام���ج ال��زم��ن��ي 
الأع���م���ال اجل���اري  ل���ه، وت�شمل  امل��خ��ط��ط 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا ل���رم���ي���م وت���ع���دي���ل واج���ه���ات 
احلجر  وا�شتبدال  القرية،  مباين  بع�ض 
ب��ال��ق��ط ال���ع�������ش���ري، وم���ع���اجل���ة اأر���ش��ي��ة 
وجدران املمرات يف القرية، وتوفر اأثاث 
جميع  وتوحيد  امل��ك��ان  بيئة  م��ع  يتنا�شب 
القرية وتوفر  الأ�شقف يف مباين  األ��وان 
���ش��ن��ادي��ق حل��ف��ظ امل��ق��ت��ن��ي��ات الأث���ري���ة يف 

القرية وعر�شها للجمهور.

سلطان بن سلمان يزور »رجال ألمع«
ويتفقد مشروعاتها السياحية



عبدالعزيز رديف

اأمر منطقة ع�شر �شاحب  نيابة عن 
خالد  بن  في�شل  الأم��ر  امللكي  ال�شمو 
ال�شمو  �شاحب  افتتح  عبدالعزيز،  بن 
امل��ل��ك��ي الأم������ر ت���رك���ي ب���ن ط����الل بن 
عبدالعزيز نائب اأمر املنطقة، الأربعاء 
امل��ا���ش��ي م��ع��ر���ض ال��ك��ت��اب وامل��ع��ل��وم��ات 
ممثلة  اجل��ام��ع��ة  تنظمه  ال���ذي   ،15 ال��� 
الأمر  مبركز  املكتبات،  �شوؤون  بعمادة 

�شلطان احل�شاري يف خمي�ض م�شيط.
وك����ان يف ا���ش��ت��ق��ب��ال ���ش��م��وه معايل 
فالح  الدكتور  الأ�شتاذ  اجلامعة  مدير 
بن رجاء اهلل ال�شلمي، ووكالء اجلامعة 
وع��م��داوؤه��ا وع���دد م��ن ممثلي اجلهات 

امل�شاركة.
وفور و�شول �شموه مقر الحتفال 
املعر�ض،  بافتتاح  اإيذانا  ال�شريط  ق�ض 
ث����م جت������ول داخ�������ل امل����ع����ر�����ض، واط���ل���ع 
ع���ل���ى ع�����دد م����ن الأج���ن���ح���ة امل�������ش���ارك���ة، 
ع��ق��ب ذل���ك ب����داأ ح��ف��ل الف��ت��ت��اح ب��اآي��ات 
ع��ط��رة م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م، ث��م �شاهد 
»رحلة  بعنوان  تعريفيا  فيلما  احل�شور 
اجلامعة  تنظيم  بداية  تناول  املعرفة« 

مل��ع��ر���ض ال��ك��ت��اب يف امل��ن��ط��ق��ة م��ن��ذ ع��ام 
املعر�ض  �شهده  ال��ذي  وال��ت��ط��ور   ،1422
ع�شرة؛  ال�خام�شة  دورت���ه  اإل���ى  و���ش��ول 
عمادة  عن  خمت�شرة  نبذة  اإل��ى  اإ�شافة 
حتويه  وم��ا  باجلامعة  املكتبات  ���ش��وؤون 
مكتبات اجلامعة من م�شادر للمعرفة، 
تقدمها  التي  اخلدمات  اإل��ى  بالإ�شافة 
ملن�شوبي اجلامعة واملجتمع، و�شراكاتها 

مع املكتبات ال�شعودية والعاملية.
ب��ع��د ذل���ك األ���ق���ى م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
الفتتاح  حفل  براعي  فيها  رحب  كلمة 
جامعة  وممثل  وامل�شاركني  واحل�شور 
امللك عبدالعزيز ب�شفتها �شيف ال�شرف 
معر�ض  من  ع�شرة  اخلام�شة  للن�شخة 
م��وؤك��ًدا  وامل��ع��ل��وم��ات،  للكتاب  اجل��ام��ع��ة 
املعر�ض  ه���ذا  م��ن خ���الل  اأن اجل��ام��ع��ة 
العلوم  نافذة جديدة على جديد  تفتح 
ومديد العقول يف عامل العلم واملعرفة.
يبلغ  اأن  »ن����اأم����ل  ال�����ش��ل��م��ي  وق�����ال 
اخلام�ض  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة  معر�ض 
والن�شاط  الفتوة  مرحلة  للكتاب  ع�شر 
العلم  ليوا�شل خدمة طالب وطالبات 

واملعرفة يف كافة املجالت«.
كما اأكد ال�شلمي اأن الكتاب الورقي 

مير يف الوقت احلا�شر بتحولت كبرة 
يف  احل��دي��ث��ة  التقنية  اأ���ش��ه��م��ت  اأن  ب��ع��د 
اإليه، وذلك ما يجعل  الو�شول  ت�شهيل 
اجل��ام��ع��ة ت��ن��ظ��ر اإل����ى ه���ذه ال��ت��ح��ولت 
ب��ك��ث��ر م����ن ال����ت����ف����اوؤل وال���ع���م���ل ع��ل��ى 
ال�شتفادة من كل ما هو جديد ومفيد 
الباحثني من  ه��ذا اجل��ان��ب خلدمة  يف 
طالب وطالبات واأع�شاء هيئة تدري�ض.

اجلامعة  اإقامة  »موا�شلة  واأ�شاف 
على  حر�شها  عن  ناجتة  املعر�ض  لهذا 
منه  للم�شتفيدين  وت��ق��دي��ًرا  ال��ك��ت��اب 
وخ��دم��ة ل��ط��الب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة«، 
����ش���اك���را ل�����ش��م��و ن���ائ���ب اأم������ر امل��ن��ط��ق��ة 
ت�����ش��ري��ف��ه وح�����ش��وره اف��ت��ت��اح امل��ع��ر���ض، 
وم�����ش��ي��دا ب��ح��ر���ض ���ش��م��وه وت��وا���ش��ل��ه 
منا�شط  ل�����ش��ت��ى  وم��ت��اب��ع��ت��ه  وات�����ش��ال��ه 
اجلامعة  يدفع  ال��ذي  الأم��ر  اجلامعة، 
العمل  موا�شلة  اإل��ى  عليها  والقائمني 
والإجن����������از خل���دم���ة وط���ن���ن���ا ال���غ���ايل؛ 
حم���ّم���ال ���ش��م��و ن���ائ���ب اأم������ر امل��ن��ط��ق��ة 
من�شوبي  كافة  واع��ت��زاز   وتقدير  �شكر 
اجل���ام���ع���ة مل���ق���ام ���ش��م��و اأم�����ر امل��ن��ط��ق��ة  
�شاحب ال�شمو امللكي الأمر في�شل بن 
خالد بن عبدالعزيز لقاء جهوده ودعمه 

ال����الحم����دود ل��ل��ج��ام��ع��ة وم��ن�����ش��وب��ي��ه��ا، 
وم����ع����ًرا ع���ن ���ش��ك��ره ل��ل��ق��ائ��م��ني على 
وامل�����ش��ارك��ني من  امل��ع��ر���ض  ه���ذا  تنظيم 

داخل اجلامعة وخارجها.
���ش��ي��ف  ���ش��ك��ر  ال�������ش���ي���اق  ذات  ويف 
بجامعة  املكتبات  �شوؤون  عميد  ال�شرف 
امللك عبدالعزيز الدكتور نبيل عبداهلل 
قم�شاين جامعة امللك خالد والقائمني 
على معر�ض كتابها اخلام�ض ع�شر على 
ا�شت�شافتهم وح�شن ا�شتقبالهم، م�شرا 
م�شدرا  متثل  الكتاب  معار�ض  اأن  اإل��ى 
م��ه��م��ا م��ن م�����ش��ادر امل��ع��رف��ة مل��ا حتويه 
من املعارف باأ�شكالها املختلفة، وموؤكًدا 
تناقل  ناحية  من  املعار�ض  تلك  اأهمية 
الأفكار وتبادلها ملا حتويه من دور ن�شر 
خمتلف  يف  وم��ف��ك��ري��ن  ومتخ�ش�شني 

التخ�ش�شات.
البيئة  ه��ذه  اأن  قم�شاين  واأو���ش��ح 
ت��ع��د ف��ر���ش��ة ج��ي��دة ل��ل��ن��ا���ش��ر م���ن اأج���ل 
عر�ض الإنتاج الفكري اجلديد وفر�شة 
للتعرف  امل��ع��ار���ض  مل��رت��ادي تلك  اأي�����ش��ا 
والتخ�ش�شات  ال��ع��ن��اوي��ن  اأح����دث  ع��ل��ى 

واملواد العلمية احلديثة.
جامعة  م�����ش��ارك��ة  اأن  اإل����ى  واأ����ش���ار 

امللك عبدالعزيز يف هذا املعر�ض ت�شمل 
اأهمها عر�ض الإنتاج  عدة فعاليات من 
كافة  يف  العلمية  وال��درا���ش��ات  الفكري 
اإل��ى  ب��الإ���ش��اف��ة  اجل��ام��ع��ة،  تخ�ش�شات 
تقدمي من�شة �شمعية لعدد من الكتب 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة، وك���ذل���ك ت��ق��دمي 
جناح لالأ�شرة والطفل لتعويد الأطفال 

على القراءة وحتفيزهم عليها.
م���ن ج��ان��ب��ه رح����ب ع��م��ي��د ����ش���وؤون 
املكتبات يف جامعة امللك خالد الدكتور 
كلمته  يف  نا�شر  اآل  �شعيد  ب��ن  ع��ب��داهلل 
ب�����ش��م��و ن���ائ���ب اأم������ر م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ر، 
وم���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة واحل�����ش��ور 
جامعة  معر�ض  اأن  موؤكدا  وامل�شاركني، 
امل���ل���ك خ���ال���د اخل��ام�����ض ع�����ش��ر ل��ل��ك��ت��اب 
وامل���ع���ل���وم���ات ي�����ش��ه��د ت���ط���ورا م��ل��م��و���ش��ا 
م�شرا  الن�شر،  دور  م��ن  جيدا  واإق��ب��ال 
ال���دورة  ه��ذه  ي�شم يف  املعر�ض  اأن  اإل���ى 
عددا من اجلهات امل�شاركة والتي بلغت 
اأكرث من 100 جهة، واأكرث من 30 األف 
ثقافية  فعاليات  اإلى  بالإ�شافة  عنوان، 
���ش��ع��ري��ة وف��ع��ال��ي��ات للطفل  واأم�����ش��ي��ات 
والأ���ش��رة، وتوقيع ع��دد م��ن اإ���ش��دارات 

نادي اأبها الأدبي.

ومم��ث��ال ل��ل��ج��ه��ات امل�����ش��ارك��ة يف 
املجتمع  كلية  عميد  األ��ق��ى  املعر�ض، 
ب��خ��م��ي�����ض م�����ش��ي��ط ورئ��ي�����ض جمل�ض 
اإدارة نادي اأبها الأدبي الدكتور اأحمد 
ب��ني فيها  م��ري��ع، كلمة  اآل  ع��ل��ي  ب��ن 
تتبواأ منزلة  املوؤ�ش�شات اجلامعية  اأن 
ل��ل��دول  امل��ن��ج��ز احل�����ش��اري  مهمة يف 

احلديثة.
ترتبط  اأن اجلامعات  اإل��ى  ولفت 
الأك���ادمي���ي  الأول  م�����ش��ارات  ب��ث��الث��ة 
التعليمي  وال��ث��اين  البحثي،  العلمي 
ال����ت����اأه����ي����ل����ي، وال����ث����ال����ث امل��ج��ت��م��ع��ي 
تنعك�ض  ب���دوره���ا  وال���ت���ي  ال��ت��ن��م��وي، 
على حياة الن�شان، موؤكدا اأن تنظيم 
ن��اب��ع م��ن كافة  واإق��ام��ة ه��ذا املعر�ض 
للجامعات،  الأ�شا�شية  امل�شارات  تلك 
وم��ن��وه��ا ب���الأث���ر الإي���ج���اب���ي وال����دور 

املميز للجامعة يف املجتمع.
ويف ختام حفل الفتتاح كرم �شمو 
ال�شمو  �شاحب  املنطقة  اأم���ر  ن��ائ��ب 
امل��ل��ك��ي الأم�����ر ت��رك��ي ب���ن ط���الل بن 
اجلامعة  مدير  وم��ع��ايل  عبدالعزيز 
�شموه  ت�شلم  كما  امل�����ش��ارك��ة،  اجل��ه��ات 

درعا تذكاريا من اجلامعة.

نائب أمير عسير يفتتح معرض الجامعة 
الخامس عشر للكتاب والمعلومات
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بحضور مدير الجامعة.. انطالق برنامج 
»زيارة عالم« بمحاضرة للشيخ الشثري

عبدالعزيز رديف

���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ب���رن���ام���ج ال��ق��ي��م ال��ع��ل��ي��ا 
ل��الإ���ش��الم ون��ب��ذ ال��ت��ط��رف »زي�����ارة ع���امل«، 
الأ���ش��ت��اذ  م��دي��ر اجل��ام��ع��ة  م��ع��ايل  ا�شتقبل 
يوم  ال�شلمي  اهلل  رج��اء  ب��ن  فالح  الدكتور 
امللكي  امل�شت�شار بالديوان  املا�شي،  الثالثاء 
ال�شيخ  معايل  العلماء  كبار  هيئة  وع�شو 
الدكتور �شعد بن نا�شر ال�شرثي، وذلك يف 

مقر اجلامعة الرئي�شي »قريقر«.
ورح����ب ال�����ش��ل��م��ي مب��ع��ايل امل�����ش��ت�����ش��ار 
ال�������ش���رثي ����ش���اك���را ل���ه زي����ارت����ه ل��ل��ج��ام��ع��ة، 
عن  والناجتة  امل�شركة  باجلهود  وم�شيًدا 
العلماء  كبار  لهيئة  العامة  الأمانة  �شراكة 
برنامج  حماور  اأهمية  وموؤكدا  واجلامعة، 
ال�����ش��راك��ة ب��ال��ن��ظ��ر اإل�����ى ق��ي��م��ة الأه������داف 
خالله،  من  امل�شتهدفة  ال�شريحة  واأهمية 
لفتا  واأ���ش��ا���ش��ه،  املجتمع  لبنة  تعد  وال��ت��ي 
اأن اجلامعة لن تدخر جهدا يف �شبيل  اإلى 

حت�شني اأبنائها وجمتمعها.
م���ن ج��ان��ب��ه ���ش��ك��ر م���ع���ايل ال��دك��ت��ور 
ال�������ش���رثي م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى 
�شكر  ك��م��ا  وال���ش��ت��ق��ب��ال،  ال�����ش��ي��اف��ة  ح�شن 
ج��م��ي��ع م��ن�����ش��وب��ي اجل���ام���ع���ة واحل�������ش���ور، 
ال�شراكة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  ب��ج��ه��ود  م�����ش��ي��ًدا 

كبار  لهيئة  العامة  الأم��ان��ة  ب��ني  املنعقدة 
ال��ع��ل��م��اء وج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د مم��ث��ل��ة يف 
الناجت  والرنامج  الفكرية  التوعية  وحدة 
ع��ن��ه��ا، ون��اق�����ض م���ع احل�����ش��ور م���ن خ��الل 
حما�شرته حماور اللقاء التي �شملت عددا 
الواقع  مت�ض  التي  املهمة  املو�شوعات  من 
وخا�شة  املجتمع  لدى  املعا�شرة  والق�شايا 
معرفة  ���ش��رورة  على  م��رك��ًزا  ال�شباب،  فئة 
انتقاء  وكيفية  ال�شحيحة،  التلقي  م�شادر 
امل�����ش��ادر مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع ال�����ش��رع وامل��ن��ه��ج 

ال�شحيح.
املحا�شرة  يف  ال�شرثي  الدكتور  واأك��د 
التي اأدارها الأ�شتاذ الدكتور يحيى البكري 
امل�����ش��رف ع��ل��ى وح�����دة ال��ت��وع��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة 
على  كثيفا،  ح�����ش��ورا  و���ش��ه��دت  باجلامعة، 
من  وامل��ن��ه��ج  ال�شرعي  العلم  تلقي  اأه��م��ي��ة 
منابعه الأ�شيلة املتمثلة يف كتاب اهلل و�شنة 
والعلماء  و���ش��ل��م،  عليه  اهلل  �شلى  ر���ش��ول��ه 
الذين يجعلون  العلماء  بهم، وهم  املوثوق 
ويمُعنون  منطلقهما  امل�شدرين  هذين  من 
العلماء  ال�����ش��رع��ي��ة، وه���م  امل��ق��ا���ش��د  ب��ف��ه��م 
الذين يركزون اهتمامهم على بيان الأمور 
لهم  ويمُ�شَهد  هدفا  الآخ���رة  وجعل  للنا�ض 
ويتجه  اال�شتنباط  على  وال��ق��درة  بالعلم 

اإليهم النا�ض للفتيا.

وح���������ذر ال�����������ش�����رثي م������ن ال���ت�������ش���ه���ر 
ب���الأخ���ط���اء وت�����ش��خ��ي��م��ه��ا م���وؤك���دا اأن ذل��ك 
ي��ت��ن��اف��ى م���ع امل��ن��ه��ج ال�����ش��رع��ي ك��م��ا ح��ذر 
م��ن الن�����ش��ي��اق وراء م��ا ت��ط��رح��ه امل��ع��ّرف��ات 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  يف  املجهولة 
يروجه  وم��ا  املغر�شة  ال��ت��غ��ري��دات  وبع�ض 
ال��ب��ع�����ض م���ن م��ن��ام��ات وت���وق���ع���ات ت��خ��ال��ف 

ال�شرع والواقع.
واأ�شار اإل��ى اأن ال��ولء وال��راء حموره 
الإميان، واأن التنظيمات ال�شالة وامل�شبوهة 
جعلت حمور الولء والراء مدى الإميان 
باأفكار تلك التنظيمات، ولفتا اإلى اأنه يجب 
التنظيمات  العتداد مبا تروجه هذه  عدم 
واملغر�شون من هجوم على العلماء واإخراج 
ه�����وؤلء امل��غ��ر���ش��ني الآي������ات ال��ق��راآن��ي��ة عن 
واجتاهاتهم  اأه��داف��ه��م  يخدم  مب��ا  �شياقها 
�شورة  �شوى  لي�ض  الت�شويه  هذا  اأن  موؤكدا 
مثل  من  وال�شاحلني  لالأنبياء  ح�شل  مما 
هوؤلء املغر�شني من عداوة واإعرا�ض واأذى.

و����ش���دد ال�����ش��رثي ع��ل��ى ال�����دور ال���ذي 
يجب اأن ي�شطلع به اأع�شاء هيئة التدري�ض 
جميعا  ه��وؤلء  يكون  اأن  واأهمية  باجلامعة 
م�������ش���ادر ع��ل��م��ي��ة جل��م��ي��ع اأب����ن����اء امل��ج��ت��م��ع 
وي��ح��ذروا  ال�شحيح  ال��ط��ري��ق  وي��و���ش��ح��وا 
من تلك اجلهات واملوؤثرات والو�شائل التي 

الطالب  داعًيا  والت�شويه،  التاأثر  حت��اول 
ال�شحيحة  التلقي  التاأكد من م�شادر  اإلى 

مبا يوافق الكتاب وال�شنة.
اأن  برنامج »زي��ارة ع��امل« ياأتي  يذكر 
نتيجة لل�شراكة القائمة بني الأمانة العامة 
ل��ه��ي��ئ��ة ك���ب���ار ال��ع��ل��م��اء واجل���ام���ع���ة، ممثلة 
ب��وح��دة ال��ت��وع��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة، ب��ه��دف تعزيز 
اململكة  ال��ع��ل��م��اء يف  ك��ب��ار  ه��ي��ئ��ة  م��رج��ع��ي��ة 
خا�شة  ال�شباب  ل��دى  ال�شعودية  العربية 
واملجتمع عامة، واحلفاظ على هيبتهم من 
حماولت الت�شويه احلا�شلة لهم يف بع�ض 

الو�شائل و�شبكات التوا�شل الجتماعي.
من  العديد  على  ال��رن��ام��ج  وي�شتمل 
وم�شادر  الأم��ة،  يف  العلماء  كمكانة  املحاور 
ال�شرعي  وامل��ن��ه��ج  ال�����ش��اب،  ح��ي��اة  يف  التلقي 
واأثرها  والو�شطية  الفنت،  مع  التعامل  يف 
يف الأم���ة، والإحل����اد واأث���ره يف على ال��دي��ن، 
اإل��ى  اإ���ش��اف��ة  ال��رن��ام��ج  وغ��ره��ا، وي�شتمل 
زي����ارة معايل  ع��ل��ى  ال�����ش��رثي  ال�شيخ  زي����ارة 
عبداملح�شن  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
الركي ع�شو هيئة كبار العلماء وامل�شت�شار 
الثالثاء  ي��وم  للجامعة  امللكي  ال��دي��وان  يف 
بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  وم��ع��ايل   ،1440/2/14
العلماء  كبار  هيئة  ع�شو  خنني  بن  حممد 

يوم الأربعاء 1440/2/29.

مجلس الجامعة يوصي
بإنشاء مركز أمن المعلومات

واألمن السيبراني
سعيد العمري

ت��راأ���ض م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل 
)قريقر(،  الرئي�ض  اجلامعة مبقرها  ملجل�ض  الأول  الجتماع  ال�شلمي، 
بح�شور �شعادة الأمني العام للجنة املوؤقتة ملبا�شرة الخت�شا�شات التي 
كانت م�شندة اإلى جمل�ض التعليم العايل الدكتور حممد بن عبدالعزيز 

ال�شالح، ووكالء اجلامعة وعمدائها يف �شطري الطالب والطالبات.
ومت خالل الجتماع مناق�شة املو�شوعات املدرجة يف جدول الأعمال 
العليا  للدرا�شات  اجلامعة  وكيل  ا�شتعر�ض  حيث  باجلل�شة،  اخل��ا���ض 
والبحث العلمي اأمني املجل�ض الأ�شتاذ الدكتور �شعد بن عبد الرحمن 
التو�شيات،  املو�شوعات واتخذ املجل�ض حيالها عددا من  العمري تلك 
والتي �شملت التو�شية بتحويل وحدة اأبحاث اأمن املعلومات ومكافحة 

اجلرائم املعلوماتية اإلى مركز اأمن املعلومات والأمن ال�شيراين.
كما اأو�شى الجتماع باملوافقة على اإ�شدار جملة جامعة امللك خالد 
التو�شية  اإلى  اإ�شافة  لها،  التحرير  هيئة  وت�شكيل  اللغوية،  للدرا�شات 

باملوافقة على اإعادة ت�شكيل عدد من اللجان الدائمة باجلامعة.

الجامعة تنظم
برامج تدريبية ألعضاء
هيئة التدريس الجدد

 
واجل��ودة  للتطوير  اجلامعة  وكالة  اأعلنت 
اإق����ام����ة ع�����دد م����ن ال����رام����ج ال��ت��دري��ب��ي��ة 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة لأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
الأكادميي  التطوير  عمادة  تنفذها  اجلدد 
 120 م��ن  اأك���رث  منها  وي�شتفيد  واجل�����ودة 
ع�شو هيئة تدري�ض بهدف تنمية مهاراتهم 

وتعزيز قدراتهم الأكادميية.
و�شملت الرامج التدريبية جمال جودة التدري�ض، وا�شراتيجيات 
عن  التدري�ض  وم��ه��ارات  النقال،  والتعلم  الن�شط،  والتعلم  التدري�ض، 
ط��ري��ق من���وذج ه���رم���ان، وم���ه���ارات الت�����ش��ال الأك���ادمي���ي، ب��الإ���ش��اف��ة 

لتو�شيف وتقرير املقرر.
من جانبه قدم عميد عمادة التطوير الأكادميي واجلودة الدكتور 
الأ�شتاذ  اجلامعة  مدير  ملعايل  وتقديره  �شكره  الهاجري  عبدالعزيز 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�شلمي على دعمه لأن�شطة العمادة والتي 
تهدف اإلى رفع كفاءة اأع�شاء هيئة التدري�ض والعملية التعليمية، كما 
الدكتور  واجل���ودة  للتطوير  اجلامعة  وكيل  ل�شعادة  �شكره  عن  اأع��رب 
مرزن ال�شهراين على متابعته امل�شتمرة وحر�شه على تطوير مهارات 

من�شوبي اجلامعة.
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أخبار الجامعة

عبدالعزيز رديف

رع���ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���ش��ت��اذ 
ال�شلمي   اهلل  رج����اء  ب���ن  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
يوم الثنني املا�شي حفل افتتاح املوؤمتر 
ال���وط���ن���ي ال���ث���ال���ث ل���ك���ل���ي���ات احل���ا����ش���ب 
وامل��ع��ل��وم��ات يف اجل��ام��ع��ات ال�����ش��ع��ودي��ة، 
الآيل  علوم احلا�شب  كلية  تنظمه  ال��ذي 
باجلامعة بفندق ق�شر اأبها ملدة يومني، 
ويقام بالتزامن معه يف اجلامعة اجتماع 
ع����م����داء ك���ل���ي���ات احل���ا����ش���ب وامل���ع���ل���وم���ات 
باجلامعات ال�شعودية وامل�شابقة الوطنية 
وطالبات  ل��ط��الب  ال��رجم��ة  يف  الثالثة 
كليات احلا�شب واملعلومات يف اجلامعات 

ال�شعودية.
نقل  الف��ت��ت��اح  مبنا�شبة  كلمته  ويف 

وترحيب  حتيات  اجلامعة  مدير  معايل 
وت���ق���دي���ر ���ش��م��و اأم������ر م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ر 
�شاحب ال�شمو امللكي الأم��ر في�شل بن 
خالد بن عبدالعزيز و�شمو نائبه �شاحب 
ال�شمو امللكي الأمر تركي بن طالل بن 
ودعواتهما  اهلل،  حفظهما  عبدالعزيز، 
ب��ال��ت��وف��ي��ق وال�������ش���داد ل�����ش��ي��وف امل��وؤمت��ر 

والقائمني عليه.
ك��م��ا رح���ب م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة 
بجهود  م�شيًدا  وامل�����ش��ارك��ني،  باحل�شور 
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى امل����وؤمت����ر وم����ا ي��ق��دم��ه 
امل���وؤمت���ر يف ح��ق��ل اأك���ادمي���ي ت��ق��ن��ي مهم 
تعّول عليه اململكة العربية ال�شعودية يف 
م�شتقبلها كثرا، وقال »اإننا ننظر بعني 
العتزاز لتنظيم مثل هذا املوؤمتر، وكلنا 
ال�شحيح،  الطريق  يف  ن�شر  باأننا  اأم��ل 

واأن ما حتققه العقول املبدعة يف العامل  
ي��ك��ون  ل���ن  الآيل  احل���ا����ش���ب  م���ي���دان  يف 
اململكة  العلمية يف  بعيدا عن موؤ�ش�شاتنا 

العربية ال�شعودية«.
واأ�شار ال�شلمي اإلى اأن جامعة امللك 
انتظار  يف  ال�شعودية  واجل��ام��ع��ات  خالد 
م��ا يخرج ب��ه ه��ذا امل��وؤمت��ر م��ن تو�شيات 
وتعزيز  تطوير  يف  اهلل  مب�شيئة  �شت�شهم 

مناهج احلو�شبة واملعلوماتية.
واأ�شاف »فتح املجال مل�شاركة القطاع 
مع  يتم متا�شيا  املوؤمتر  هذا  اخلا�ض يف 
الروؤية اجلديدة التي تتجه اإليها بالدنا 
ال��غ��ال��ي��ة ان��ط��الق��ا م��ن ت��وج��ي��ه��ات خ��ادم 
عهده  ويل  و�شمو  ال�شريفني  احل��رم��ني 
ط��الب  م��وج��ه��ا  اهلل،  حفظهما  الأم����ني، 
وطالبات اجلامعة باحل�شور وال�شتفادة 

مما يقدمه املوؤمتر، ومعرا عن �شعادته 
ب��ت��ن��ظ��ي��م امل�����ش��اب��ق��ة ال��رجم��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة 
اخل��ا���ش��ة ب��ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات �شمن 
فعاليات املوؤمتر والتي تعزز روح امل�شاركة 
وامل��ن��اف�����ش��ة ال�����ش��ري��ف��ة ب���ني اجل��ام��ع��ات 
ال�شعودية، و�شاكرا كل من �شاهم و�شارك 

يف اإقامة وتنظيم املوؤمتر.
وخ��������الل ح����ف����ل الف�����ت�����ت�����اح اط���ل���ع 
احل�شور على فيلم مرئي عن كلية علوم 
امل��ل��ك خالد  ج��ام��ع��ة  الآيل يف  احل��ا���ش��ب 
اإن�شائها،  م��ن��ذ  �شهدته  ال���ذي  وال��ت��ط��ور 
وتنظيم  اإقامة  اأه��داف  اأه��م  اإل��ى  اإ�شافة 
املوؤمتر الوطني الثالث لكليات احلا�شب 

واملعلومات يف اجلامعات ال�شعودية.
علوم  كلية  عميد  رح��ب  جانبه  من 
اللجنة  رئي�ض  باجلامعة  الآيل  احلا�شب 

ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��م��وؤمت��ر ال���دك���ت���ور ع��ل��ي اآل 
قروي يف كلمته براعي احلفل واحل�شور 
وامل�������ش���ارك���ني م����ن خم��ت��ل��ف اجل���ام���ع���ات 
اإلى  واأ�شار  اخلا�ض،  والقطاع  ال�شعودية 
الن�شخة  تنظيم  على  حر�شت  الكلية  اأن 
ق��ادات  ليلتقي  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  م��ن  الثالثة 
بهدف  ال�شعودية  الآيل  احلا�شب  كليات 
الكليات  ه��ذه  ب��ني  التوا�شل  ج�شور  م��د 
ل��ت��ت��ك��ام��ل اجل����ه����ود م����ن اأج������ل حت��ق��ي��ق 

الأهداف امل�شركة.
واأو�شح اآل قروي اأن فعاليات املوؤمتر 
الناجحة  ال�شراكات  بناء  ح��ول  تتمحور 
بني املن�شاآت الأكادميية و�شركات التقنية 
اإل���ى ع��ر���ض ومناق�شة  اإ���ش��اف��ة  ال��ك��رى، 
لتعزيز  الأعمال  حا�شنات  توظيف  �شبل 
االبتكار التقني يف االأو�شاط االأكادميية. 

واأ����ش���ار اإل����ى اأن����ه مت ا���ش��ت��ق��ب��ال 70 ورق��ة 
علمية ت�شتهدف حماور املوؤمتر البحثية 
قبل  من  الدقيقة  والعلمية  والتعليمية 
املحلية  اجلامعات  خمتلف  من  باحثني 

والإقليمية والعاملية.
واأ������ش�����اف اأن������ه يف ب����داي����ة ان���ط���الق 
ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر مت ت�����ش��ج��ي��ل ح�����ش��ور 
خمتلف  م��ن  ت��دري�����ض  هيئة  ع�شو   131
ط��ال��ب   500 م����ن  واأك��������رث  اجل����ام����ع����ات، 
 123 ي��ق��ارب  م��ا  اإل��ى  بالإ�شافة  وطالبة، 
م����ن ال����ه����واة م����ن خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات 
احلفل  ختام  ويف  واخلا�شة.  احلكومية 
ك���رم م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ع����ددا من 

امل�شاركني واجلهات امل�شاركة.

)�آفاق م�صورة: �صفحة 17-16(

افتتاح المؤتمر الوطني لكليات الحاسب 
بالجامعات السعودية

الجامعة 
تستضيف 
فعاليات 

األولمبياد 
الرياضي 
الخامس 

محمد الكعبي

ان���ط���ل���ق���ت م��ط��ل��ع الأ�����ش����ب����وع امل��ا���ش��ي 
اخلام�ض  الريا�شي  الأوملبياد  فعاليات 
باملدينة  اجل��ام��ع��ي  امللعب  على  وذل���ك 
األ��ع��اب  بخم�شة  بالقريقر،  اجلامعية 

خمتلفة لهذا الف�شل.
واأو����ش���ح ع��م��ي��د ����ش���وؤون ال��ط��الب 
ه��ذا  اأن  ع�شيد  اآل  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 
الأوملبياد ياأتي بدعم من معايل مدير 
اجل��ام��ع��ة الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح بن 
رج����اء اهلل ال�����ش��ل��م��ي وال�����ذي ي��ح��ر���ض 
الطالب  احتياجات  تلبية  على  دائ��م��ا 
وتوفر كل ما ينا�شب مواهبهم ويلبي 

رغباتهم الريا�شية.
ب�������دوره اأو������ش�����ح وك���ي���ل ال���ع���م���ادة 
خليل  ال��دك��ت��ور  الريا�شية  لالأن�شطة 
اإب��راه��ي��م ع�����ش��ري، اأن ه���ذا الأومل��ب��ي��اد 
ي��اأت��ي ا���ش��ت��م��رارا مل��ا حتقق يف ال���دورات 

املا�شية من جناحات مميزة.
وقال »يوجد يف هذه الن�شخة عدة 
ف�شلني،  على  مق�شمة  خمتلفة  األ��ع��اب 
ح���ي���ث ح�������ددت الأل�����ع�����اب يف ال��ف�����ش��ل 
خلما�شي  ال��ق��دم  ك��رة  لعبة  على  الأول 
ال�شاطئية  ال��ط��ائ��رة  وك����رة  ال�����ش��الت 
وب��ط��ول��ة ل��ك��رة ال��ط��اول��ة؛ اإ���ش��اف��ة اإل��ى 
اجل���ودو  يف  القتالية  الأل���ع���اب  ب��ط��ول��ة 
الأوملبياد  ه��ذا  يتخلل  كما  والكارتيه، 
يف هذا الف�شل  حما�شرة عن الربية 

ال�شحية والبدنية«.
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أخبار الجامعة

بمشاركة 200 طالب وطالبة
من الجامعات السعودية

جامعة الملك فهد تحقق 
المركز األول في المسابقة 

الوطنية الثالثة للبرمجة 
عبدالعزيز رديف

 
الثالث لكليات احلا�شب واملعلومات يف اجلامعات  املوؤمتر الوطني  �شمن فعاليات 
فهد  امللك  بجامعة  الطالبي  الفريق  حقق  اجلامعة،  تنظمه  وال��ذي  ال�شعودية 
والتي  الرجمة،  يف  الثالثة  الوطنية  امل�شابقة  يف  الأول  املركز  واملعادن  للبرول 
�شهدت م�شاركة اأكرث من 200 طالب وطالبه من طالب كليات احلا�شب واملعلومات 

يف اجلامعات ال�شعودية.
وا�شتملت امل�شابقة على م�شاركة 55 فريًقا من اجلامعات ال�شعودية، ميثل كل 
اأو اأكرث  اأو طالبات، يحاولن حل ثمان  اأربعة طالب  جامعة فريقان مكونان من 
من م�شائل الرجمة، وقد توجت جامعة امللك فهد للبرول واملعادن باملركز الأول 
)الفريق الأول - بنني(، فيما ح�شل على املركز الثاين من نف�ض اجلامعة )الفريق 
الثاين )بنني( على  بالفريق  امللك في�شل ممثلة  الثاين-بنني(، وح�شلت جامعة 

املركز الثالث.
وتهدف هذه امل�شابقة اإلى تعزيز الإبداع والعمل اجلماعي والبتكار يف بناء 
ال�شغط،  الأداء حتت  اختبار قدراتهم على  برامج جديده، ومتكني الطالب من 
وتنمية روح التناف�ض العلمي بني الطلبة، ورفع م�شتوى القدرات الرجمية يف حل 
الأداء  الدرا�شي يف كليات احلا�شب الآيل، ورفع م�شتوى  امل�شتوى  امل�شاكل وتقييم 
املحلية والعاملية، وتعزيز  امل�شتويات  الرجمي لتهيئة الطلبة للمناف�شة على كل 
التوا�شل  مهارات  تنمية  اإل��ى  بالإ�شافة  التدري�ض،  هيئة  باأع�شاء  الطلبة  عالقة 
 ACM :الجتماعي. وتتبع امل�شابقة �شوابط م�شابقة الرجمة اجلماعية الدولية

 International Collegiate Programming Contest - ICPCI
 ويعتر النظام امل�شتعمل لإدارة اإجابات الفرق وتقييمها من اأ�شهر الأنظمة 
ويعرف   ICPC-ACM م�شابقة  مثل  والعاملية  املحلية  امل�شابقات  يف  امل�شتخدمة 
اأن  باعتبار  املهمة  امل�شابقات  م��ن  واح���دة  امل�شابقة  ه��ذه  تعتر  كما   .PC2 بنظام 
تقنية  جم��ال  يف  الب�شرية  امل����وارد  تنمية  يف  اأ�شا�شية  رك��ي��زة  اأ�شبحت  ال��رجم��ة 
»مايكرو�شوفت«و  �شركتي  الكرى مثل  العاملية  ال�شركات  ت�شابقت  لذا  املعلومات، 
»اآي بي اإم« يف اإجراء مثل هذه امل�شابقات الدولية �شنويا بهدف ا�شتقطاب الطالب 

املتميزين يف الرجمة.

مدير الجامعة يرعى احتفال كلية التربية 
باليوم العالمي للمعلم

سعيد العمري
 

رع���ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���ش��ت��اذ 
ال�شلمي   اهلل  رج����اء  ب��ن  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
الأحد املا�شي فعاليات الحتفال باليوم 
اجلامعة  نظمته  ال��ذي  للمعلم،  العاملي 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��رب��ي��ة  كلية  يف  ممثلة 
للمعلم  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال�����ش��ع��ودي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
»ج�������ش���م«، يف م��ق��ر اجل���ام���ع���ة ال��رئ��ي�����ض 

)قريقر(.
و�شوله  عند  املدير  معايل  وافتتح 
مقر الحتفال املعر�ض الت�شكيلي ملعلمي 
اأق��ي��م  ال���ذي  الفنية  ال��رب��ي��ة  وم��ع��ل��م��ات 
للفنون  ال�����ش��ع��ودي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  بتنظيم 

الت�شكيلية »ج�شفت ع�شر«.
األ��ق��اه��ا  كلمة  يف  ال�شلمي  وت���ن���اول 
يف  واأهميته  املعلم  ف�شل  احلفل  خ��الل 
ت��ن��م��ي��ة وت���ط���ور امل��ج��ت��م��ع��ات، وق����ال »اإن 
وال�شالم  ال�شالة  عليه  حممدا  �شيدنا 
تتويجا  و  تكرميا  باأ�شرها  ل��الأم��ة  ق��ّدم 
اهلل  »اإن  ق����ال  ح���ني  وامل��ع��ل��م��ة  ل��ل��م��ع��ل��م 
والأر���ش��ني  ال�����ش��م��وات  واأه���ل  ومالئكته 
احل��وت  وح��ت��ى  جحرها  يف  النملة  حتى 
ل��ي�����ش��ل��ون ع��ل��ى م��ع��ل��م ال��ن��ا���ض اخل����ر«، 

م�شرا اإلى اأن تزكية �شيدنا حممد عليه 
على  ف�شل  اأك��ر  ه��ي  وال�شالم  ال�شالة 

املعلم منذ قدمي الزمن.
واأو�شح اأن اجلامعة �شرفت موؤخرا 
العلمية  ال�شعودية  اجلمعية  با�شت�شافة 
للمعلم »ج�شم«، وقال »ت�شرف اجلامعة 
اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا  ك���اف���ة  ت�����ش��خ��ر  اأن  اأي�������ش���ا 
واملعلمات  املعلمني  خل��دم��ة  وط��اق��ات��ه��ا 
واعرافا  لهم  تقديًرا  الغايل  وطننا  يف 
بف�شلهم علينا جميعا فما من م�شوؤول 
اإل  خم����رع  اأو  اأك����ادمي����ي  اأو   اأوع�������امل 
تعليمه  يف  جهدا  بذلوا  ملعلمني  ويدين 

وتدريبه«.
قيادة  اأن  اإل��ى  امل��دي��ر  معايل  ولفت 
التعليم  ت�����ش��ع  ت����زال  ال��غ��ايل ل  وط��ن��ن��ا 
بت�شريحات  م�شت�شهدا  اأع��ي��ن��ه��ا  ن�شب 
التي  الأخ���رة  اهلل،  حفظه  العهد،  ويل 
اأكد فيها عزم اململكة على تطوير ودعم 
ال��ق��ط��اع��ات  ب��ني ع���دد م��ن  التعليم م��ن 
كلمته  ختام  ويف  البالد،  حتتاجها  التي 
وامل�شاركني  احلفل  على  القائمني  �شكر 

واحل�شور.
م�����ن ج���ان���ب���ه رح������ب ع���م���ي���د ك��ل��ي��ة 
اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الربية 

ال�����ش��ع��ودي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��م��ع��ل��م »ج�����ش��م« 
كلمته  يف  ك��ا���ش��ي  اآل  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 
مب����ع����ايل امل�����دي�����ر ووك����������الء اجل���ام���ع���ة 
وع��م��دائ��ه��ا واحل�����ش��ور، م�����ش��را اإل���ى اأن 
اأك���رث من  ب��امل��ع��ل��م م��ن��ذ  ال��ع��امل يحتفي 
50 عاما اإحياء لذكرى توقيع التو�شية 
امل�شركة ال�شادرة عن عدد من املنظمات 
الدولية ومنظمة الأمم املتحدة للربية 
وال��ع��ل��م وال��ث��ق��اف��ة »ال��ي��ون��ي�����ش��ك��و« ع��ام 
لفتا  املعلمني،  باأو�شاع  واملتعلقة   1966
عنيت  باجلامعة  الربية  كلية  اأن  اإل��ى 
باملعلم واأولته كل اهتمامها حيث قدمت 
للمعلمني ع���دًدا م��ن ال��رام��ج وال��ور���ض 
ال���رب���وي���ة وال���ت���دري���ب���ي���ة، اإ����ش���اف���ة اإل���ى 
ال��ن��دوات وامل���وؤمت���رات ال��ت��ي ك��ان اآخ��ره��ا 
الفر�ض  املعرفة:  »املعلم وع�شر  موؤمتر 
والتحديات«، والذي كان من اأبرز ثماره 

اإن�شاء جمعية »ج�شم« .
ك��ا���ش��ي م���ن احل�����ش��ور  اآل  وط���ل���ب 
تطبيق بيت ال�شاعر الكبر اأحمد �شوقي 
وقف  وقد  التبجيال«،  وفه  للمعلم  »قم 
جميع احل�شور يف احلفل للمعلم وقفة 
اإع���زاز  يف يومه مب�شاركة معايل مدير 
ع�شوية  اأول  منحه  مت  ال��ذي  اجلامعة 

�شرفية يف جمعية »ج�شم«  نظر دعمه 
الالحمدود للجمعية ولكلية الربية.

 واط���ل���ع راع�����ي احل���ف���ل واحل�����ش��ور 
ع���ل���ى ف��ي��ل��م م���رئ���ي حت�����دث ع����ن ن�����ش��اأة 
للمعلم  العلمية  ال�����ش��ع��ودي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
اإ�شافة  واأن�شطتها،  وخدماتها،  »ج�شم«، 
ال���ت���ي ت�شعى  اإل�����ى الأه�������داف وال����روؤي����ة 

لتحقيقها.
ويف ختام احلفل كرم معايل مدير 
اإجن��اح فعاليات  القائمني على  اجلامعة 
احتفال اجلامعة بيوم املعلم وامل�شاركني 
وامل���ن���ظ���م���ني م����ن ك��ل��ي��ة ال���رب���ي���ة وم���ن 
خمتلف وح����دات اجل��ام��ع��ة الأك��ادمي��ي��ة 

والإدارية .
اأي�شا  ا�شتمل  الح��ت��ف��ال  اأن  ي��ذك��ر 
على حما�شرة علمية حتدثت عن مكانة 
امل��ع��ل��م يف الإ����ش���الم ل��الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
التدري�ض  هيئة  ع�شو  اأب���وع���راد  �شالح 
بكلية الربية، واأ�شبوحة �شعرية قدمها 
ال�شهيمي  خ�����ش��ران  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��اع��ر 
الربية،  بكلية  ال��ت��دري�����ض  هيئة  ع�شو 
وال�����ش��اع��ر ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م اأب��وط��ال��ب 
ع�����ش��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

الإن�شانية.
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»قم للمعلم وفه التبجيال«

أنبل رسالة وأشرف مهنة 
د. مرزن عوضه الشهراني

وكيل الجامعة للتطوير والجودة

منذ  دائ��م��ا  تقليدا  ب��ه  الحتفال  اأ�شبح  حيث  ع��ام،  ك��ل  املعلم  بيوم  ال��ع��امل  يحتفل 
اإط��الق هذا اليوم من قبل الأم��م املتحدة ليكون يوما دوليا، اعرافا بدور املعلم 
وموؤ�ش�شات،  اأف��رادا  املجتمعات  قبل  به من  والإ�شادة  العلم  ون�شر  امل�شتقبل  بناء  يف 

طالبا وطالبات.
فهو �شاحب مكانة مرموقة يف جميع اأقطار الدنيا؛ لأنه  يغذي العقول ويبني 
جمد الأمم واحل�شارات؛ وله الف�شل بعد اهلل يف قيادة امل�شتقبل الواعي  وتوجيه 
عقول طالبه، وت�شجيعهم على التفكر النقدي البناء، والنظر اإلى امل�شتقبل نظرة 

م�شرقة حاملة مليئة باخلر والتفاوؤل. 
واأ�شرف مهنة، وهو �شبب تقدم الأم��م، لأنه ين�شر  اأنبل ر�شالة  املعلم �شاحب 
العلم والثقافة واملعرفة، وبه تنال الأمم خرا كثرا، ول ميكن لأي �شعب اأو اأمه اأن 
يدركوا التطور اإن مل يكن وجود املعلم فيهم اأ�شا�شيا، واإن مل ينل التقدير املنا�شب 
والتكرمي الذي ي�شتحق؛ ولهذا فاإن العامل كله عرف قيمة املعلم، وجعلوا له يوما 

خم�ش�شا لالحتفال به.
الأجيال  مربي  فهو  ن��رة،  هالة  حوله  ولرن�شم  املعلم  لنمجد  جنتمع  اليوم 

وملهم ال�شعراء وباين الأمة. 
اإن املعلم ل ميكن اأن يح�شر تكرميه يف يوم واحد، اإل اأننا يف هذا اليوم نذكر 

اأنف�شنا ونحتفل بنجاحاتكم وجهودكم التي ل تخفى على كل ذي ب�شرة.
 كلمة �شكر، ملن احرم املعلم وقدره وقدم له كل ما يحتاج، ي�شتاأهل التكرمي 
كل يف مكانه وجماله وتخ�ش�شه. اأنتم من بنيتم واأ�ش�شتم، ونحن هنا من نتاجكم 
الفكري والتعليمي والعلمي، ن�شاطركم يف نف�ض الر�شالة واملهمة وكل عام واأنتم يف 
تطور ورفعه ملا فيه خدمة هذا الوطن املعطاء وما يخدم الدين ثم املليك والوطن.

معك يا معلمي حققنا المعالي
أ. د. سعد بن محمد دعجم

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية 

يف يوم املعلم العاملي والذي يوافق 5 اأكتوبر من كل عام فر�شة كبرة يف اأن يتحدث 
ويكتب كل اإن�شان عن منا�شبة عظيمة يعطى املعلم حقة؛ وتذكرا للذكرى اجلميلة 
العمل، ومعك  التفاين والإخال�ض يف  تعلمنا كيف يكون  التي نقول فيها: »منك 
جناح  اإل��ى  الف�شل  حّولت  من  فاأنت  والرقي  الإب���داع  �شبيل  يف  م�شتحيل  ول  نبدع 

عظيم، و�شنعت اأجيال هم من يقودون الوطن يف جميع جمالته«.
وا�شع  انتفاع  ينتج عنها من  ملا  املهن  واأرق��ى  اأ�شمى  املعلم من  وتعتر وظيفة 
للطالب، واكت�شاب للمعارف واخلرات، وتخريج جيل واع ومثقف، ومت اعتبار املعلم 
التبجيال،  وّفه  للمعلم  »قم  �شوقي يف ق�شيدته:  اأحمد  قال  الر�شول، فقد  مبثابة 
كاد املعلم اأن يكون ر�شول«، لذا يجب على اجلميع احرام املعلم وتقديره، والأخذ 

بن�شائحه املفيدة.
باإنارة دروب  العلم وقاموا  واأنا�ض احت�شنوا  اأن نتحدث عن هامات  اأجمل  ما 

الآخرين.
معك يا معلمي حققنا املعايل وجددت طموحنا للو�شول اإلى املعايل والقمم 
احرامه  يف  يتمثل  املعلم،  نحو  علينا  واج��ب  فهناك  ل��الإب��داع  عنوانا  دوم��ا  املعلم 
وتقديره، وتوفر �شبل العي�ض الكرمي له، وال�شتفادة من علمه، والتعاون معه يف 
حتقيق ر�شالته العظيمة ملا فيه من خدمة لر�شالة العلم واإعالء ل�شاأنها نقف له 
احراما، فبكم نبني املجد والأوطان والعقول ونرتقي بكم يف وطن احلب والعطاء.

عبد اهلل علي آل كاسي
عميد كلية التربية

م�شتقة  املعلم، فهي  اأ�شرفها حقا مهنة  تكن  اإن مل  والأعمال  املهن  اأ�شرف  اإن من 
اأمُنزل اهلل يف القراآن الكرمي عددا من  لفظا من العلم، ويف ف�شل العلم واملعلمني، 
ْم َوالَِّذيَن اأمُوتمُوا الِعْلَم َدَرَجاٍت«.  مُ الَِّذيَن اآَمنمُوا ِمنكمُ الآيات فقال عز وجل: »َيْرَفِع اهللَّ

وما نال املعلم هذه املكانة العالية اإل بف�شل ال�شابقني الأولني من املعلمني، 
ال�شجر،  ح��ال. وحاله حتت ظ��الل  النا�ض احلكمة واخل��ر على كل  الذين علموا 
وبني اأعواد ال�َشمر، ويف ق�شور احل�شر، وبيوت ال�َشَعر. ويف احلر والرد، ويف ال�شالم 

واحلرب، من املهد اإلى اللحد.
وهم  يعلمون  م�����ش��اوؤون  ك��ان معلمون  اأن��ه  الربية  ت��اري��خ  كتب  اأخرتنا  وق��د 
مي�شون، ومعلمون على ظهور اجلمال، ومعلمون يف اأروقة اجلوامع، ومعلمون يف 

املكتبات، ثم معلمون يف املدار�ض والأكادمييات.
ور، وتمُقوم  تتغر و�شائل التعليم وتتطور، وتتبدل م�شطلحاته الربوية وحتمُ
مناهجه التعليمية وتمُبلور، ولكن يظل املعلم هو ذاته العن�شر الثابت الذي يتطور 

دون اأن ي�شتبدل ول يمَُغر.
مهنة،  كل  اأ�شل  هو  واأن��ه  قدراملعلم،  �شرف  على  الأم��م  كل  اتفقت  وق��د  كيف 
النفو�ض  يف  يغر�ض  والنا�شئة  للطالب  ال�شاحلة  ال��ق��دوة  وه��و  الربية،  واأ���ش��ا���ض 

الف�شائل، 
بجميله،  وعرفانا  ل���دوره،  تقديرا  للمعلم،  تبجيال  كله  العامل  يقف  وال��ي��وم 
عام  ك��ل  م��ن  اأكتوبر  م��ن  اخلام�ض  ال��ي��وم  ه��ذا  مثل  ففي  ر�شالته.  ب�شرف  واإمي��ان��ا 
اإحياء لذكرى توقيع  يحتفي العامل باملعلم، حتت م�شمى: »اليوم العاملي للمعلم« 
املتحدة  الأم��م  ومنظمة  الدولية  العمل  منظمة  عن  ال�شادرة  امل�شركة  التو�شية 
للربية والعلم والثقافة »اليون�شكو« يف عام 1966 واملتعلقة باأو�شاع املعلمني، والتي 

تهدف لدعم املعلم وحت�شني اأحواله.

الغرس المثمر
أ.د. محمد بن علي الحسون 

وكيل الجامعة 

وك��ل  ب���الأم���م،  ال��ن��اه�����ض  ه��و  التعليم 
اأم����ة ل ت���ويل ال��ت��ع��ل��ي��م اه��ت��م��ام��ا هي 
تمُعنى  اأم��ة  وك��ل  اأم��ة جاهلة متخلفة، 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ه����ي اأم������ة واع����ي����ة راق���ي���ة، 
والتعليم اأقوى �شالح تخو�ض به الأمم 
التعليم من  معارك احلياة، ول يقوم 
اأ�شا�شه وم�شكاة  غر معلم فهو حجر 
املهن  اأ�شرف  نرا�شه، وهي مهنة من 
ومنه  ال��ط��الب،  يتاأثر  فبه  واأ�شماها، 
ليخو�شوا  م�شاربهم؛  الأجن��ال  ينهل 

غمار احلياة.
كفاءة  ذا  واعيا  املعلم  كان  فمتى 
يطال  باأكملها  مدر�شة  كان  خمل�شا، 
غر�ض  فمتى  متتالية،  اأج��ي��ال  علمه 
غ��ر���ش��ا م��ث��م��را، من���ا غ��ر���ش��ه لين�شئ 
ج���ي���اًل ي��ح��م��ل ع��م��ل��ه وي��و���ش��ل��ه من 

حوله ومن بعده. 
واململكة العربية ال�شعودية وعت 
اأهمية  ف��اأول��ت��ه  ج��ي��دا؛  دوره  اأه��م��ي��ة 
ق�����ش��وى وم��ن��ح��ت��ه م��زاي��ا م��ال��ي��ة من 
خالل اإن�شاء �شلم رواتب خا�ض بهم. 
لي�شت�شعر  اأخرى،  اإلى ميزات  اإ�شافة 
كذلك،  وه��و  ب����دوره،  وي��ق��وم  اأهميته 
ف��ب��ال��رغ��م مم��ا ي��ن��ال��ه م��ن ت��ع��ب وم��ا 
اأن����ه يبقى  اإل  ب���ه م���ن ج��ه��د؛  ي��ق��وم 
م��ق��دم��اً  ر���ش��ال��ت��ه  اأه��م��ي��ة  م�شت�شعرا 
ق�������ش���ارى م����ا ي�����ش��ت��ط��ي��ع ك����ي ت��ب��ق��ى 

ب�شماته وا�شحة.

العلم يصل لكل مكان، بفضل  المتعلمين في األرض فهو يساهم في جعل  المعلم على كل  المجتمع بفضل  اعترافا من  بالمعلم كل عام  االحتفال 
جهوده وتنقله. والجامعة احتفلت بهذا اليوم تقديرا لهذا المعلم الذي يستحق أن يكون يوم )5( أكتوبر من كل عام؛ موعدا لالحتفال به وايصال شكر 

المجتمع بكامل أطيافه لهذا المعلم . وقد حرصت »آفاق« على استشراف هذا الدور من خالل عدد من الضيوف الذين اعترفوا للمعلم بفضله.
عبد الرحمن بهران

تتغير وسائل 
التعليم ولكن 

المعلم هو 
العنصر الثابت
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جزاك اهلل عنا خيرا
عبداهلل محمد آل سحران 

مكتب وكيل الجامعة

مكان  كل  يف  ب��ه،  والحتفال  تكرميه  يتم  اأن  اجلميع  من  املعلم  ي�شتحقه  ما  اأق��ل  اإن 
وزمان، فقد بني الإن�شان بوا�شطة املعلم فكريا وعلميا.

اأن  اإلى طالبه، دون  الكثر كي ينقل خال�شة علمه  املعاناة  واملعلم يتحّمل من 
ينتظر حمدا اأو �شكرا، لكن حق املعلم اأن يكون دوما يف الطليعة لأنه ي�شتحق، ولكي 
يتقدم املجتمع لبد من الهتمام بالتعليم واملعلم على وجه اخل�شو�ض؛ لأنه ي�شاعد 

الطالب على تلقي العلم واملعرفة يف كافة املراحل.
لذلك؛ فاإن املعلم هو اأكرث الأ�شخا�ض حيوية وتاأثرا داخل الوطن، ونرى ذلك 
وا�شحا يف كثر من الدول الرائدة واملتقدمة من اهتمامهم مبنظومة التعليم واملعلم، 
فنجد املعلم ميتلك املهنة الأ�شمى والأهم داخل الدولة ويلقى الهتمام والتقدير من 
جانب احلكومة واملواطنني؛ فاملعلم هو اأ�شا�ض كل �شيء يف تطور املجتمع واأهله فعلينا 

اأن نحرم هذا املربي الفا�شل  وما نقول، اإل جزاك اهلل عنا خرا.

»قافلة الزيت«..
بين األمس واليوم!

د. أحمد خضران العمري
مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

اأذهاننا، كان لهم بعد اهلل  العاملي للمعلم نتذكر معلمني ر�شخت �شورهم يف  اليوم  يف 
العلوم يف  اأتذكر هنا معلمي يف مادة  الف�شل الكبر يف حياتنا علميا و�شلوكيا، ولعلي 
»اأرامكو  ت�شدر عن  التي  الزيت«  »قافلة  ي��زودين مبجلة  كان  ال��ذي  املتو�شطة  املرحلة 
ال�شعودية«، ويطلب مني ت�شفحها وتقدمي ملخ�شات عن موا�شيعها، واأحيانا يطالبني 
ببحث خمت�شر، كنت حينها اأكتب ما اأجده يف املجلة واأخل�ض ما ا�شتطيع واأقدم منتجي 
ال�شغر ملعلمي الفا�شل حممد الأمني الهادي )�شوداين اجلن�شية(، وكان ياأخذه مني 
اأثر كبر يف حياتي  وي�شكرين عليه وي��زودين بعدد جديد من املجلة، وقد كان لذلك 
العملية بعد ذاك.  وبعد اأعوام عديدة اأ�شبحت معلما اأقتفي اأثر معلمي واأن�شح طالبي 

بالبحث والتق�شي واأ�شاعدهم على اإعمال الفكر والتفكر والإبداع.
حينها كانت امل�شادر التي ت�شاعد املعلم حمدودة وقليلة وكان الكتاب املدر�شي هو 
امل�شدر الأكر، وفوق ذلك تاأتي اجتهادات املعلمني ورغبتهم يف اإثراء املحتوى العلمي 
لطالبهم؛ اأما يف عاملنا اليوم فقد اأ�شبح املعلم حماطا مب�شادر كثرة واأ�شبح املحتوى 
التقنية واملعلوماتية يف تطور  الثورة  اأ�شهمت  امل�شادر والأ�شاليب؛ فقد  العلمي متنوع 
التعليم ب�شكل غر م�شبوق وتطور الكتاب املدر�شي، وتطورت اأ�شاليب التدري�ض، وكذلك 
توفرت اأجهزة العر�ض الذكية وغرها من املعينات على خلق جو تعليمي ي�شرك فيه 

املعلم واملتعلم يف الو�شول للمعلومة وحتليلها وما يتعلق بها. 
لذلك عزيزي املعلم: يرز دورك اليوم يف اأن تكون م�شرا للعملية التعليمية، 
وحتقيق  املعلومة  عن  البحث  يف  معك  ي�شهم  لأن  للمتعلم  اأك��ر  م�شاحة  وتعطي 
عمليات التعلم التي تعتمد على املتعلم بالدرجة الأولى، ويرز دورك يف ا�شتنطاق 
كاملاء  التقنية  م��ع  يتعامون  ال��ي��وم  ط��الب  لإب��داع��ات��ه��م،  العنان  واإط���الق  ال��ط��الب 
ويبحرون يف عوامل خمتلفة ح�شب  يوميا،  متنف�شا  ويجدون من خاللها  والهواء 
لتكون  هو�شهم  من  وال�شتفادة  توجيههم  بنا  يجدر  لذلك  وتوجهاتهم،  ميولهم 

التقنية اأكرث اإلهاما لهم للتعلم. 

د.علي مرزوق 
أستاذ اآلثار المساعد

ووكيل كلية المجتمع بخميس مشيط

هناك بلدان جتعل من هذا اليوم عطلة ر�شمية للبالد، وهناك من يجعله عطلة 
للمعلمني  الزهور  وباقات  والطعام  احللوى  يقدم  من  وهناك  فقط،  للمدار�ض 
احتفاء بهم وتقديرا ملا يقومون به من دور بارز يف ن�شر العلم وتربية الأجيال. 
ونحن ل�شنا مبعزل عن العامل يف تكرمي املعلم فقد كرمناه كم�شلمني قبل اأكرث 
ال��ع��ام 1994؛ ليكون اخلام�ض من  ب��داي��ة م��ن  ك��رم��وه  م��ن 1400 ع��ام، بينما ه��م 
اأكتوبر يوما عامليا للمعلم يحتفل به �شنويا مببادرة من الأمم املتحدة.  كل الثناء، 
والتقدير كله، ملعلمي الأجيال على جهودهم الكبرة يف الربية والتعليم فبهم 

تمُبنى الأجيال وبهم تنه�ض الأمم.

بهم تبنى ُ
األجيال

وبهم تنهض 
األمم
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كليات البنات

دورة عن ضغوطات العمل
في مجتمع الخميس

عائشة الشهري
اأقامت وحده التدريب والتطوير بكلية املجتمع بخمي�ض م�شيط دورة بعنوان »�شغوطات 
العمل وا�شراتيجيات اإدارتها«، قدمتها الدكتورة انت�شار مقبول اجليالين حتت رعاية 

م�شاعدة العميد الدكتورة اأمل اآل م�شيط.
 وا�شتهدفت الدورة من�شوبات الكلية من اأع�شاء هيئة التدري�ض واملوظفات، وبداأت 
ال�شغوطات والتي متثلت يف عوامل  العمل وم�شببات تلك  ال��دورة بتعريف �شغوطات 
مادية و�شخ�شية وتنظيمية، كما تناولت املدربة املراحل التي ميكن من خاللها اإدارة 

تلك ال�شغوطات.
وا�شتعر�شت املدربة نتائج درا�شة �شابقة �شاركت بها يف يوم البحث العلمي بعنوان 
»�شغوط العمل واأثرها على ر�شاء العاملني بالتطبيق على قطاع امل�شارف بال�شعودية«. 
واختتمت الدورة بتقدمي جمموعة من التو�شيات املتمثلة يف كيفية اإدارة ال�شغوطات 

داخل املنظمة واإدارة ال�شغوطات على امل�شتوى ال�شخ�شي.
 

وحدة اإلرشاد في مجتمع الخميس تعرف 
بخدماتها
عائشة الشهري

فعلت وحدة التوجيه والإر�شاد بكلية املجتمع بخمي�ض م�شيط )�شطر الطالبات( برنامج 
الدكتورة عبر طه،  الوحدة  م�شرفة  اإ�شراف  اإر�شادية« حتت  »منارات  بعنوان  اإر�شادي 
يوم اخلمي�ض 1440/1/24  وذلك  اآل م�شيط،  اأمل  الدكتورة  العميد  وبرعاية م�شاعدة 
ب�شاحة وم�شرح الكلية. وهدف الرنامج اإلى تعريف الطالبات باخلدمات املقدمة من 
الكلية، حيث ح�شرت  الإر�شاد، وحظي بح�شور كبر من من�شوبات  و  التوجيه  وحدة 

قرابة 330 طالبة. اإ�شافة اإلى نخبة كبرة من اأع�شاء هيئة التدري�ض. 

دورة عن قواعد الترقيم
في الكتابة بمحائل

كريمة سالم
لهذا  التدريبي  ن�شاطها  مبحايل،  والآداب  العلوم  بكلية  التدريبية  اجلهات  ا�شتاأنفت 
الف�شل الدرا�شي، وذلك بحزمة من الدورات املوجهة للطالبات، حيث اأقام ق�شم اللغة 
العربية بالتعاون مع مركز التدريب دورة تدريبية بعنوان اأهمية الرقيم يف فن الكتابة 
الدكتورة  العربية  اللغة  بق�شم  التدري�ض  هيئة  ع�شوة  قدمتها  ا�شتخدامها،  وكيفية 
جيهان ال�شجيني، اأكدت فيها على �شرورة التزام الطالبة بقواعد الرقيم يف الكتابة 

لتح�شني م�شتوى الكتابة لديهن.

ورشة »كيف أكون مؤثرا«
في كلية األعمال

عبير القحطاني
الن�شاط الطالبي  بالتعاون مع وحدة  االأعمال  بكلية  التوجيه واالإر�شاد  نظمت وحدة 
ور�شة عمل عن امل�شوؤولية االجتماعية بعنوان »كيف اأكون موؤثرا« قدمتها رائدة الن�شاط 
يف الكلية الأ�شتاذة دميا ال�شريحي، وا�شتمرت ملدة �شاعة ون�شف، وذلك يف قاعة التدريب 

باملبنى الإداري بكلية القت�شاد املنزيل.
طالبات  وا�شتهدفت  الجتماعية،  امل�شوؤولية  مبداأ  تعزيز  اإل��ى  الور�شة  وهدفت 

ومن�شوبات الكلية، حيث بلغ عدد احلا�شرات 32 طالبة و10 من من�شوبات الكلية.
امل�شوؤولية  معنى  على  احل��ا���ش��رات  خ��الل��ه  م��ن  ع��رف��ت  بتمرين  ال��ور���ش��ة  وب����داأت 

الجتماعية موؤكدة اأنها ح�ض داخلي يدركه الإن�شان مبا عليه من واجبات.

الجتماعية  والتن�شئة  الل��ت��زام  وه��ي:  الجتماعية  امل�شوؤولية  اأرك��ان  وا�شتعر�شت 
امل�شوؤوليات  اأن��واع   وبع�ض  الواقع،  من  اأمثلة  ذكرت  كما  والتعاون،  والإح�شا�ض  ال�شليمة 
املجتمع.  جتاه  وم�شوؤوليته  نف�شه  جتاه  وم�شوؤوليته  اهلل  جتاه  ال�شخ�ض  م�شوؤولية  مثل 
يف  الطالبات  بع�ض  ا�شراك  وه��و  الجتماعية  امل�شوؤولية  على  مثال  املدربة  ذك��رت  كما 
�شفارة وحدة التوجيه والإر�شاد لتعريف باقي املجتمع اجلامعي مبهام وم�شوؤوليات وحدة 

التوجيه والإر�شاد.

برنامج عن التفكير اإليجابي
برجـال ألمع

د. آمال هاشم البرير
اأقامت وحدة التوجيه والإر�شاد الأكادميي يف كلية العلوم والآداب برجال اأملع بالتعاون 
مع مركز التوجيه والإر�شاد بعمادة الطالب برناجما عن التفكر الإيجابي مبنا�شبة 
اليوم العاملي لل�شحة النف�شية والذي يحتفل به عامليا يف العا�شر من اأكتوبر من كل عام، 

ويتم فيه ن�شر الوعي عن ق�شايا ال�شحة النف�شية.
و  الإي��ج��اب��ي  بالتفكر  وم��ن�����ش��ورات تعريفية  م��ع��ر���ض  ع��ل��ى  ال��رن��ام��ج  وا���ش��ت��م��ل 
حما�شرة عن مهارات التفكر الإيجابي،  قدمتها الدكتورة جنالء حممد غريب، كما 

قامت وكيلة الكلية بتوجيه الطالبات نحو تربية الذات و�شناعة الإن�شان.
واأكدت الدكتورة جنالء حممد خالل املحا�شرة اأن التفكر الإيجابي هو مفتاح 
وحتديد  الإيجابيني  و�شحبة  ال�شابقة  الف�شل  جت��ارب  من  بال�شتفادة  ويبداأ  النجاح، 
مع  النجاح،  طريق  يف  خطوة  اأول  اإن��ه  حيث  يحققه،  اأن  ال�شخ�ض  يريد  ال��ذي  احللم 
الفراغ  للبدء يف ملء  التطهر   بعملية  ي�شمى  ال�شلبية وهو ما  الأفكار  التخل�ض من 

بالأفكار الإيجابية، والمتالء بالتفاوؤل والعزم على التغلب على امل�شاكل.
وقالت: لبد من حت�شني املزاج النف�شي بتغير الأماكن التي تبعث على الت�شاوؤم 

والنظر اإلى املناطق املفتوحة واخل�شرة واملياه؛ لأنها تبعث الأمل والتفاوؤل.
وو�شفت املفكر الإيجابي باأنه ل ي�شت�شلم للياأ�ض ول يعي�ض مع اإخفاقه مهما كان 

كبرا، واأنه يعي�ض بقول اهلل عز وجل:»اإن مع الع�شر ي�شرا«. 

محاضرة عن الشباب
والصحة النفسية بمحائل

كريمة سالم
يف  النف�شية  وال�شحة  »ال�شباب  بعنوان  والآداب مبحائل حما�شرة  العلوم  كلية  نظمت 
العامل املتغر« قدمتها الدكتورة دينا �شياء وذلك بالتزامن مع اليوم العاملي لل�شحة 
النف�شية، والذي يحتفل به عامليا يف اليوم العا�شر من �شهر اأكتوبر من كل عام، ويتم 
فيه  ن�شر الوعي بق�شايا ال�شحة النف�شية. وتطرقت الدكتورة دينا خالل املحا�شرة اإلى 
ال�شالمة النف�شية لل�شخ�ض ومالها من دور يف التوازن يف العالقات الجتماعية للفرد 

والتي بدورها ترتقي بت�شرفاته واأخالقه. 

دورة عن تصميم الثيمات
في النادي اإلعالمي

جوهرة الشهراني
�شمن �شل�شلة الدورات التي يقدمها النادي الإعالمي التابع لق�شم الإعالم و الت�شال، 
�شمرة فهد.  املدربة  باحرافية« قدمتها  الثيمات  »ت�شميم  بعنوان  دورة  النادي  نظم 
وبينت املدربة مفهوم م�شطلح »ثيم« والذي يعني الفكرة وال�شكل املوحد للحدث، كما 
واملنا�شبات  ا�شتخدامها ل يقت�شر على احلفالت  اأن  الثيمات موؤكدة  اأنواع  ا�شتعر�شت 
اخلا�شة، بل متتد اإلى الإدارات احلكومية وال�شركات واملوؤ�ش�شات ويرز ا�شتخدامها يف 

املوؤمترات والجتماعات التي تقام يف تلك اجلهات.
وعر�شت املدربة مناذج ثيمات جاهزة، ومنها الثيمات التي قامت هي بت�شميمها 
هو  فوتو�شوب  برنامج  اأن  اأو�شحت  كما  للمتدربات،  ال��ن��ادي  �شيافة  �شمن  واأدرج���ت 

اأف�شل برنامج ي�شتخدم يف ت�شميم الثيمات. وتناولت اخلطوات الهامة خالل عملية 
هذه  على  املتدربات  وت��دري��ب  ال���دورة،  من  التطبيقي  اجل��زء  بعدها  ليبداأ  الت�شميم، 

اخلطوات، و�شرح الإعدادات امل�شتخدمة يف الت�شميم.

شؤون الطالب تنظم رحلة
إلى معرض إيفا

ليلى الشمراني
اإلى  اجلامعة  لطالبات  رحلة  الطالبات  ل�شوؤون  الطالب  �شوؤون  عمادة  وكالة  نظمت 
م�شك  معهد  ينظمه  وال��ذي  املفتاحة،  قرية  الثقايف  فهد  امللك  مبركز  »اإي��ف��ا«  معر�ض 
بالفنون  الطالبات  تعريف  اإل��ى  وي��ه��دف  ع�شر،  منطقة  اإم���ارة  م��ع  بالتعاون  للفنون 

الت�شكيلية ومدار�شها وخلق روح املناف�شة بينهن.
وت�شمن برنامج الرحلة زيارة لثالث قاعات فنية، ا�شتملت على الفن الت�شكيلي 
فتيات  من  فنانة   100 من  اأك��رث  فيه  �شارك  وال��ذي  الفوتوغرايف،  والت�شوير  والنحت 

و�شيدات منطقة ع�شر الالتي عر�شن 130 لوحة ت�شكيلية و 90 �شورة فوتوغرافية.
وا�شتمعت الطالبات خالل الزيارة اإلى �شرح عن حمتويات الأعمال الفنية امل�شاركة 
والتي مزجت بني تراث منطقة ع�شر وفنونها ودور املراأة يف املجتمع من خالل عدة 
القط  وتوظيف  والبورتريه،  والواقعية  وال�شريالية  التجريدية  ومنها  فنية،  مدار�ض 

الع�شري يف الأعمال الفنية لإبراز الهوية املحلية للمنطقة.
امل�شور  نفذها  التي  »زفيف«  لفعالية  عر�شا  الرحلة  خالل  الطالبات  و�شاهدت   
طارق اآل زاهر، وهي فعالية فنية متّكن امل�شارك من م�شاهدة معامل اأبها ال�شياحية من 
خالل تقنيات الواقع الفرا�شي، والت�شوير بزاوية 360، والت�شوير اجلوي يف قالب 

جمع بني فن الت�شوير الفوتوغرايف وا�شتخدام التقنيات احلديثة.

طالبات علوم وآداب الخميس
يزرن معرض إيفا

رحمة علوي
املتميزات  زي��ارة للطالبات  املا�شي  الأح��د  والآداب بخمي�ض م�شيط  العلوم  نظمت كلية 
الزيارة على معر�ض للت�شوير  املفتاحة. واطلعت الطالبات خالل  اإيفا بقرية  ملعر�ض 

الفوتوغرايف ومعر�ض لر�شامات ع�شر، ثم معر�ض مطار زفيف 360 درجة. 

فرع الجامعة بتهامة
ينظم فعالية »إغسل يديك«

فاطمة األسمري 
باملجمع  للبنات  التطبيقية  الطبية  العلوم  بكلية  الطالبية  الأن�شطة  جلنة  نظمت 
الأكادميي بفرع اجلامعة يف تهامة، وحتت رعاية وكالة عمادة �شوؤون الطالب ل�شوؤون 
الطالبات برناجما بعنوان »اغ�شل يديك« على مدار ثالثة اأيام متتالية بثالث مواقع.

وابتداأ الرنامج يف يومه الأول مبحا�شرة بعنوان »التحكم بالعدوى« من تقدمي 
الدكتورة درية ح�شن، وذلك مبجمع حميد العاليا، تخللها تعريف الطالبات بالطريقة 

ال�شحيحة لغ�شل اليد، مع التطبيق العملي.
�شور  عر�ض  ومت  ال��ع��دوى  م��ن  الوقاية  ط��رق  املحا�شرة  خ��الل  ا�شتعر�شت  كما 
تو�شح اليد قبل وبعد الغ�شل، وتو�شيح اجلراثيم التي ل ترى بالعني املجردة ودرجة 

خطرها على الإن�شان، كما �شاحب املحا�شرة معر�ض تو�شيحي م�شغر.
الأ�شتاذة  قدمتها  املعدية«  »الأم��را���ض  بعنوان  حما�شرة  األقيت  التايل  اليوم  ويف 
تعريف  خاللها  تناولت  بتهامة،  الطالبات  �شطر   - املجتمع  بكلية  وذل��ك  ح�شني  اآمنة 
واختتم  وع��الج��ه��ا.  منها  ال��وق��اي��ة  وطريقة  وم�شبباتها  واأن��واع��ه��ا  املعدية  الأم��را���ض 
الرنامج يف اليوم الثالث بكلية العلوم الطبية التطبيقية مبحا�شرة توعوية لالأ�شتاذة 
ح�شنة ح�شن، عن غ�شل الأيدي تخللها تطبيق عملي ومعر�ض وم�شاركة من موظفات 

اخلدمات وال�شيانة بالكلية بركن احتوى على ن�شرات توعوية.
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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طالبنا
وجد في التصوير وسيلة إليصال أفكاره لآلخرين

إبراهيـم أحمساني.. المصور  الجراح

متميزون

عبد الرحمن بهران

مل ت����ك����ن ت����ل����ك ال���������ش����ور الح����راف����ي����ة 
اآخ����ر اأه�����داف ال��ط��ال��ب اإب��راه��ي��م حممد 
اأح���م�������ش���اين، ال������ذي ي����در�����ض ب��امل�����ش��ت��وى 
ال�شاد�ض يف كلية الطب تخ�ش�ض جراحة، 
ف��ول��ع��ه ب��ال��ت�����ش��وي��ر ال��ف��وت��وغ��رايف، ق��اده 
هذا  يف  املبدعني  قائمة  �شمن  يكون  لأن 

تاأثرا  الأك��رث  هي  �شوره  وكانت  املجال، 
التي  امل�شابقة  يف  مناف�شيه  بني  وانت�شارا 
اليوم  مبنا�شبة  موؤخرا  اجلامعة  نظمتها 
الوطني. »اآفاق« اأجرت معه احلوار التايل 

ملعرفة �شبب �شغفه بالت�شوير.

كيف �كت�صفت موهبتك؟
ق��د ي��ك��ون الجن�����ذاب لأع���م���ال الآخ��ري��ن 

والإعجاب بهم واحدا من اأ�شباب اكت�شاف 
اأي موهبة، وقد يجد الإن�شان نف�شه فجاأة 
يف اأح���د امل��ج��الت ل��ي��ب��دع ف��ي��ه��ا، وه���ذا ما 

حدث معي.

ما �لذي جذبك للت�صوير
�أكرث من غريه؟

ب��اأن  �شعرت  حيث  امل��ج��ال،  وح��ب  ال�شغف 

لإي�شال  املنا�شبة  و�شيلتي  هو  الت�شوير 
والأ�شلوب  بالطريقة  لالآخرين  اأف��ك��اري 

املنا�شبني. 

ما هو  �لنوع �لذي تف�صله
يف �لت�صوير؟

وت�شوير  الأ�شخا�ض،  ت�شوير  اإل��ى  اأميل 
املنتجات.

ماهي عد�صتك �ملف�صلة؟
عد�شتي املف�شلة هي 50mm لعدة اأ�شباب 
املتميز.  واأداوؤه����ا  املنا�شب  �شعرها  اأهمها 
ب��الإ���ش��اف��ة ل��الأج��ه��زة ال��ذك��ي��ة ك��الآي��ف��ون 
الت�شوير يف  ال��ذي ميتلك قوة خارقة يف 

الإ�شدارات اجلديدة .

من دعمك لتبدع يف هذه �ملوهبة؟

عائلتي اأول، وعدد كبر من اأ�شدقائي.

من هم �أ�صاتذتك يف هذ� �ملجال؟ 
ل يوجد �شخ�ض حمدد، ولكني انهل من 
معني كل مبدع جزئية اأدعم بها هوايتي، 
وم����ن ك���ل م��ت��خ�����ش�����ض م���ع���ل���وم���ة،لأك���ون 

ال�شيء الذي اأريده. 

هل فن �لت�صوير ومعاجلة �ل�صور 
تكون للمتخ�ص�ص فقط وملاذ�؟ 

ي��ح��ت��اج لوقت  امل��ج��ال  ن��ع��م؛ لأن  غ��ال��ًب��ا، 
للتطوير وتطويرالنظرة الفنية، بالتايل 
����ش���ي���ك���ون ل��ل��م��ت��خ�����ش�����ض ن���ظ���رة خ��ا���ش��ة 
ومعاير خمتلفة يختلف بها عن امل�شور 

الهاوي.

هل �صاركت يف �أن�صطة للجامعة 
تخت�ص مبوهبتك؟ 

نعم، م�شابقة اليوم الوطني.

ما هي خططك �مل�صتقبلية
لتنمية موهبتك يف �لت�صوير؟ 

العمل على التطوير ال�شخ�شي يف املجال 
ثم تطوير معدات الت�شوير.

ماهي ن�صيحتك ملن �أر�د تعلم 
�لت�صوير وتنمية موهبته؟

غ����ال����ب����اً ان�������ش���ح ج���م���ي���ع حم���ب���ي امل���ج���ال 
واملبدعني  التخ�ش�ض  اأ�شحاب  مبتابعة 
ف���ي���ه، ب���الإ����ش���اف���ة اإل�����ى م��ت��اب��ع��ة امل���واق���ع 
اإليه  يحتاج  ما  بكل  غنية  اأ�شبحت  التي 
حتى  اأك��رث  للعمل  نحتاج  فقط  الباحث، 

ن�شل للمبتغى.

كيف ترى م�صتقبل �لت�صوير 
وخا�صة مع �لتطور �ل�صريع يف 

�لتقنية؟
اأك��رث واأك��ر على  نحن موعودون بتطور 
مع  خا�شة  والأدوات،  امل�شورين  �شعيد 
امل��رح��ل��ة  خ���الل  امل��ت��اح��ة  الأدوات  ت��ط��ور 

احلالية.

هل لك من كلمة توجهها
لقارئ �ل�صحيفة؟ 

قوة،  نقاط  لديه  منا  اإن�شان  فكل  اأعمل، 
الخ���ت���الف ف��ق��ط يف اك��ت�����ش��اف وال��ت��ع��رف 

علىمكامن القوة قوته.
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متميزون

رناد سرحان

وهو  �شاحبه،  روح  جمال  يظهر  اخل��ط 
اأي�شا ل�شان اليد وهند�شة روحانية منذ 
ق���دمي ال��زم��ان و���ش��ال��ف ال��ع�����ش��ور، فهو 
باجلمال  وي�شحر  العقول  يذهل  اأي�شا 
واجل��������الل. ه���ك���ذا ك�����ان ل���ق���اء »اآف�������اق« 
بق�شم  ال��ث��ال��ث  بامل�شتوى  ال��ط��ال��ب��ة  م��ع 
الق��ت�����ش��اد امل��ن��زيل امل��وه��وب��ة يف اخل��ط 
التي  اهلل،  عبد  عائ�ض  ���ش��ارة  ال��ع��رب��ي، 

�شحرت اجلميع بجمال خطها.
 

هل هناك ق�صة تقف
ور�ء �كت�صاف موهبتك

ت�صتحق �أن تروى؟
بداأت املوهبة منذ تعلمي الكتابة، حيث 
اأف�����راد العائلة  ك���ان خ��ط��ي مم��ي��زا ب��ني 
ولكن  الف�شل،  يف  زميالتي  بني  واأي�شا 
ات�شحت اأكرث عند م�شاركتي يف م�شابقة 
ل��ل��خ��ط ال���ع���رب���ي يف ال�����ش��ف ال�����ش��اد���ض 
املركز  البتدائي، ومن ثم ح�شلت على 
الأول على م�شتوى املدر�شة دفعني ذلك 
اإل����ى ت��ط��وي��ر م��وه��ب��ت��ي واله���ت���م���ام بها 

اأكرث.

�أحيانا تكت�صب �ملوهبة
من �أحد �أفر�د �لعائلة..

هل كان �لأمر كذلك معك؟
العائلة  اأف���راد  م��ن  اأح���د  لأي  ي�شبق  مل 
ذاتها، ولكن ذلك مل  املوهبة  امتلك  اأن 

مينعهم من دعمي وحتفيزي.

ممن تلقيت �لدعم
لتطوير موهبتك؟ 

ث���م من  اأول،  اهلل  م���ن  وامل���ن���ة  ال��ف�����ش��ل 

ع��ائ��ل��ت��ي وحت���دي���دا وال������دي، ووال���دت���ي 
ال���ع���زي���زي���ن. اأم�����ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��دع��م يف 
اأول  من  ك��ان  فقد  الدرا�شية،  م�شرتي 
الداعمني يل الأ�شتاذة اأمل نا�شر، خالل 
باأبها، من  ال�شابعة  الثانوية  درا�شتي يف 
خالل م�شاركاتي يف امل�شابقات واملعار�ض 
وك��ان  واملنطقة  امل��در���ش��ة  م�شتوى  على 

للمجتمع حويل دور كبر يف حتفيزي.

�مل�صاركات و�ملناف�صات
فر�ص ل�صقل �ملوهبة..

ما �أهم م�صاركاتك؟ 
����ش���ارك���ت يف ال���ك���ث���ر م����ن امل�����ش��اب��ق��ات 
واملعار�ض واأركان املوهوبني، وكانت اأول 
العربي  للخط  م�شابقة  يف  يل  م�شاركة 
يف ال�شف ال�شاد�ض وح�شلت على املركز 

الول على م�شتوى املدر�شة.
ري�شة  م�شابقة  يف  اأي�شا  و���ش��ارك��ت 
ع�����ش��ري��ة ل��ل��خ��ط ال��ع��رب��ي وال��زخ��رف��ة 
الأول  املركز  على  وح�شلت  الإ�شالمية، 

على  ح�شلت  كما  ع�شر،  منطقة  على 
تكرمي من وزير تعليم املدينة املنورة.

ري�شة  معر�ض  يف  ���ش��ارك��ت  واأي�����ش��ا 
ف����ن����ان ب���ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ����ال����د )ك��ل��ي��ة 
الق����ت���������ش����اد( وك�������ان يل �����ش����رف ل���ق���اء 
والعديد من  ال�شعيدي  الدكتورة حنان 
وب����داأت يف م�شروع  ال��ك��ل��ي��ات.  ع��م��ي��دات 
على  بالكتابة  ال��ث��ان��وي��ة  امل��رح��ل��ة  يف  يل 
وا�شتمر  الزجاج.  الكتب وقطع  فوا�شل 
م�شروعي حتى املرحلة اجلامعية، حيث 
تطورت يف الكتابة على الأكواب الورقية 

وواقيات احلرارة.

يحتاج �ملوهوب لظروف
وبيئة مالئمة ملمار�صة �ملوهبة 

وتنميتها هل تتفقني مع ذلك
وهل وجدت تلك �لبيئة
يف مر�حلك �لدر��صية؟ 

ن��ع��م، اأت���ف���ق م���ع ه���ذا ال������راأي، ووج���دت 
مراحلي  وخ��الل  امل��ن��زل  يف  البيئة  تلك 
ال��درا���ش��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة؛ يف امل��در���ش��ة ويف 

اجلامعة.

�أ�صبح �لتدريب مطلبا
لكل موهبة.. هل �صاركت

يف بر�مج تدريبية
لأجل موهبتك؟ 

ن��ع��م ���ش��ارك��ت يف ال��ع��دي��د م��ن ال��رام��ج 
دورة  اأهمها  وم��ن  التدريبية  وال���دورات 
الأ�شتاذة  اإ���ش��راف  حت��ت  العربي  للخط 
ودورة  الثانوية،  املرحلة  يف  نا�شر  اأم��ل 
حت����ت اإ������ش�����راف ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ���ال���د، 

اأقامتها الأ�شتاذة ندى الغامدي.

كلمة �أخرية للموهوبني؟ 
اأن�������ش���ح ج���م���ي���ع امل����وه����وب����ني ب��ت��ط��وي��ر 
وتنمية  التعلم  اأ�شبح  حيث  مواهبهم، 
وال�شهولة،  الي�شر  ب��ال��غ  اأم���را  امل��واه��ب 
والعوائق  لل�شعوبات  ال�شت�شالم  وعدم 

وجتاوزها.
وتطوير  بالهتمام  كذلك  واأن�شح 
املوهبة خالل املراحل الدرا�شية واجلمع 
ب���ني ال���درا����ش���ة وامل���وه���ب���ة، ح��ي��ث ي��وؤث��ر 
وم�شتواه  الطالب  �شخ�شية  على  ذل��ك 
املوهبة  ا�شتغالل  واأحث على  وخراته. 

والفر�ض، واهلل ويل التوفيق.

سارة عائض: مارست 
الكتابة على األكواب 

الورقية وواقيات الحرارة

شوق يحيى:
برعت بتصوير األطفال 

والعـرائس واألزياء
رناد سرحان

الت�شوير يف ع�شرنا احلا�شر، حيث  ل غنى عن 
ي��ك��ون ح��ا���ش��را يف ك���ل امل���ج���الت، وب���الأخ�������ض يف 
الطالبة  وغ��ره��ا.  والإع���الم  والإع���الن  الدعاية 
يف امل�شتوى الثاين بق�شم القت�شاد املنزيل، �شوق 
»ن��ادي  يحيى برعت يف ه��ذا الفن، فهي ع�شو يف 
وعرائ�ض  اأطفال  وم�شورة  الفوتوغرايف«  ع�شر 
واأزي�������اء. »اآف������اق« ح��اورت��ه��ا ل��ت��ت��ع��رف اأك����رث على 

موهبتها.

كيف كانت بد�ياتك يف �لت�صوير؟
ا�شتخدم  كنت  ج��دا، حيث  ب�شيطة  كانت  بداياتي 
واأق��وم بن�شر ال�شور يف مواقع  اجل��وال للت�شوير 
التوا�شل الجتماعي، وكانت تنال اإعجاب الكثر 
م��ن الأق�����ارب والأ����ش���دق���اء، وم���ن ت��ل��ك اللحظة 
موهبتي  تطوير  يف  ورغبتي  يزيد  اهتمامي  ب��داأ 
يت�شاعف. ثم ا�شتخدمت كامرا غر احرافية 
الأدوات  ب��اأب�����ش��ط  الت�شوير  اأ���ش��ا���ش��ي��ات  وتعلمت 
املتوفرة، وعندما تطور امل�شتوى ولحظت الفرق 
اقتنيت كامرا احرافيه وا�شتوديو كامل وبداأت 

م�شواري يف الت�شوير.

ما �أهم حمطات تطور موهبتك يف 
�لت�صوير؟

ال��ب��داي��ة يف  ت��ك��ون  ���ش��ورة  بالتقاط  اأق���وم  عندما 
الزوايا واجلوانب، وكل زاوية  خميلتي واأرى كل 
جديدة لها �شكل اآخر، التفا�شيل جتذبني دائما، 
�شخ�شي،  وباجتهاد  ذات��ي��ا  الت�شوير  ف��ن  تعلمت 
كما �شاعدتني املمار�شة، وهي الأ�شا�ض يف تطوير 
املوهبة، ف�بدونها ل يتم تطوير اأي موهبة، ومع 
م���رور ال��زم��ن اأت��ع��ل��م واأب���ح���ث، وب��دع��م وت�شجيع 
احرافية،  اأك��رث  اأ�شبحت  مني،  القريب  املحيط 
الفوتوغرايف  ع�شر  ب��ن��ادي  التحاقي  اأ�شهم  كما 
وم�شاركة الأعمال والآراء مع امل�شورات، وح�شور 

الور�شات التي تقام يف تطوير موهبتي.

من �لد�عمني ل�صوق �مل�صورة؟
ك���ان لأب����ي وام����ي وع��ائ��ل��ت��ي ف�����ش��ل ك��ب��ر ج���دا يف 
ممار�شة  يف  وا�شتمراري  موهبتي،  وتنمية  دعمي 

هذه املوهبة، ول زالوا يقدمون يل كل دعم مادي 
ومعنوي حتى الآن.

ما �أ�صعب جزء بالن�صبة لك يف �لت�صوير؟
ع��رثات،  اأو  �شعوبات  ي�شبقه  مل  جن��اح  ي��وج��د  ل 
لكن الأهم هو التغلب عليها والتعلم منها وعدم 
اأو  �شيء  اأ�شعب  ك��ان  يل  وبالن�شبة  ال�شت�شالم، 
ال��ع��رائ�����ض، حيث  ب����داأت يف ت�شوير  ج���زء ع��ن��دم��ا 
كنت متخوفة من ردة فعل العرائ�ض عند روؤيتهم 
بت�شويرها،  قمت  التي  ال�شور  نتائج  اأو  لالألبوم 
حيث اإن تلك ال�شور متثل يوما تهتم به كل فتاة 
وهو يوم زفافها، حيث �شعرت مب�شوؤولية كبرة، 
هذه  تخطيت  ف��ت��اة  م��ن  اأك���رث  ت�شوير  بعد  لكن 
للعرائ�ض  ت�شويري  اأن  واثقه  واأ�شبحت  املرحلة، 

�شينال اإعجاب اجلميع.

هل تالحظني فرقا بني ما �لتقطته 
عد�صتك يف بد�ية �مل�صو�ر، وما تلتقطه 

�لآن؟
اأط��ور من  طبعا هنالك ف��رق كبر؛ لأين لزل��ت 
اأبحث عن كل ما  اأدوات��ي، وكل فرة  نف�شي ومن 
اأحر�ض على  الت�شوير، دائما  هو جديد يف عامل 
���ش��ق��ل خ��رات��ي مب��ا ه��و ج��دي��د؛ لأن����ه ل جم��ال 

للتقدم والنجاح اإذا مل يكن هناك تطوير.

مع كرثة عدد �مل�صورين �ملحرتفني موؤخر�، 
ما �لذي مييز �صوق عن غريها؟

لنوع  واخ��ت��ي��اري  الت�شوير،  يف  اأ�شلوبي  مي��ي��زين 
ت�����ش��وي��ر الأ���ش��خ��ا���ض ال���� »ب���ورت���ري���ت«، واخ��ت��ي��ار 
ال���ش��ت��ودي��و ال���داخ���ل���ي، واأخ�����ذ زواي�����ا ال��ت�����ش��وي��ر 
ال�شورة،  يف  جميال  تغيراً  حت��دث  بدورها  التي 
واأي�شا مل�شاتي يف تعديل ال�شور، واختيار الألوان 

والديكورات والتفا�شيل الدقيقة.

ما �لأ�صياء �لتي ت�صعني �إلى حتقيقها؟
اأ�شعى اإلى حتقيق الكثر واأرغب يف الو�شول اإلى 
اأعلى امل�شتويات يف هذا املجال، ل اأريد النح�شار 
معينة،  نقطة  عند  اأتوقف  ولن  معني،  جمال  يف 
كما اأمتنى اأن يلمع ا�شمي يف عامل الت�شوير، واأن 

ت�شبح يل معار�ض ت�شم اأعمايل.
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قضايا طالبية

تربويون يدقون ناقوس الخطر!
تأخر الطالب وغيابه عن المحاضرات..

أعذار واهية ونتائج سلبية
عبد الرحمن بهران

وسعود محمد

يعد  الغياب  اأو  امل��ح��ا���ش��رات  ع��ن  ال��ت��اأخ��ر 
من العوامل التي توؤرق الطالب واأع�شاء 
ك��ذل��ك، فبني  ال��ت��دري�����ض، والأه����ل  هيئة 
الترير لأ�شباب واهية مبر�ض اأحد اأفراد 
ال�شر،  م��رور وزحمة  اأو ح��وادث  الأ�شرة 
ال�شفر  اأو  ك��امل��ر���ض  ق��اه��رة  ل��ظ��روف  اأو 
امل�شتعجل، يعي�ض الكل يف دوامة �شحيتها 

الأولى الطالب بالدرجة الولى . 
»اآفاق« تفتح هذا امللف يف هذا العدد 
الطالب  غياب  واأ���ش��ب��اب  خلفيات  ملعرفة 
وت����اأخ����ره����م ع����ن امل���ح���ا����ش���رات وم���وق���ف 

اأع�شاء هيئة التدري�ض من الق�شية .
 كان اأول �شوؤال مبا�شر وجه للطلبة، 
ب��اأن الغياب وال��ت��اأخ��ر يعتران  ت��رى  ه��ل 

م�شكلة وظاهرة �شلبية؟
ا���ش��ت��ث��ن��اء على  اأج����اب اجل��م��ي��ع دون 
على  �شلبا  ت��وؤث��ر  �شلبية  ظ��اه��رة  ك��ون��ه��ا 
لهم  �شوؤالنا  عند  لكن  واجتهاده  جديته 
حثت  التي  الأ�شباب  ماهي  ال�شباب،  عن 

الطالب على التاأخر؟

بق�شية  م���ت���ع���ذرا  ال��ب��ع�����ض  اأج������اب 
التي كانت هي مرهقة على حد  املواقف 
اإهمال  اإجاباتهم  كانت  والغالبية  قولهم 

الطالب على كل الأ�شعدة. 
لكن عندما �شاألنا طالبنا عن اأ�شباب 
ال��غ��ي��اب ك��ان��ت الج���اب���ات ت��ت��ب��اي��ن تباينا 
�شديدا، فمنهم من اأرجعها لأ�شباب يكون 
ق��وي��ا،  ع��ام��ال  ف��ي��ه��ا  التخ�ش�ض  اخ��ت��ي��ار 
تخ�ش�شاتهم  تكون  تعبرهم  حد  فعلى 
منافية اأو جمانبة لرغباتهم وهم ال�شواد 

الأعظم . 
الطالب  م��ن  قلة  هنا  زال  ل  ولكن 
وهذا  وال�شوارع  املواقف  زحمة  ي�شتكون 
ب��ه يف  ي�شتهان  ل  قولهم  ح��د  على  داف���ع 

الغياب فكيف التاأخر.
وق����ال ب��ع�����ش��ه��م يف ال���غ���ي���اب: ي��ك��ون 
البعد  ك��ل  بعيدا  اجلامعة  ت��ك��ون  عندما 
اأو  حما�شرة  فتكون  الإق��ام��ة  م��ك��ان  ع��ن 
من  �شاخر  تعبر  على  هي  حما�شرتني، 

اأحد الطلبة »زكاة ا�شبوع ذاك الطالب«.
ل���ك���ن ك�����ان ال���������ش����وؤال ال������ذي اأج���م���ع 
ع��ل��ي��ه ال���ط���الب ح����ول ع��ل��م��ه��م ب��ق��وان��ني 
فاأجمع  والغياب،  التاأخر  حول  اجلامعة 

القوانني  ان  منهم  ق��ول  بذلك  الطالب 
مبنحى  ياأخذها  من  اي��ن  ولكن  وا�شحة 
امل�شتقبل  على  تاأثرا  ت�شكل  واأنها  جدي 

للطالب. 
 

رأي الطالب
لحل مشكل الغياب

ت��ك��وي��ن  اأن احل����ل يف  ث��ل��ة م��ن��ه��م  اأج������اب 
تاأخر  دون  احل�شور  على  حتثهم  همة 
وذل�����ك ع���ن ط���ري���ق ال��ت��وع��ي��ة والإر�����ش����اد 
الطلبة  بداية من  امل�شتويات  على جميع 
للمحا�شرين.  و���ش��وًل  الإداري���ني  وحتى 
وا����ش���اف���وا ت��ك��وي��ن ���ش��ي��ا���ش��ة ن��ق��ل داخ���ل 
�شواًء  البا�شات  عر  وخارجها  اجلامعة 
حرمها  خ���ارج  اأو  اجلامعة  م��واق��ف  على 
يوفر للطالب فر�شًة لتاأدية واجبه على 

اأكمل وجه. 
 

آراء أساتذة الجامعة  
 د.�أحمد �ل�صغري 

)ق�صم مناهج وطرق �لتدري�ص(
ال��ت��اأخ��ر  م��ن خم��اط��ر  الرئي�شي  اخل��ط��ر 
ع��ن امل��ح��ا���ش��رات ه��و ع��دم االن�شباط يف 

فهذا  يتاأخر  الطالب  ك��ان  ف���اإذا  اأعمالنا 
اأي قيمة  ل��ي�����ض ه��ن��ال��ك  اأن����ه  ي����دل ع��ل��ى 
للتعليم اذا الطالب مل يتعلم اأن يح�شر 
ا�شتهتار  ذاته  املحدد هذا بحد  الوقت  يف 
مهم  الوقت  واأن  للتعليم  اح��رام  وع��دم 
ان  ي��دل على  وه���ذا  اأي �شخ�ض  يف ح��ي��اة 
الهتمام بالوقت له فوؤائد على الن�شان 
يف اأي جم��ال م��ن جم���الت احل��ي��اة و اأن 
االن�شباط بالوقت مرتبط ارتباطا تاما 

بالقيمة التعليمية . 
 

 د. حممد �صيد �صليمان
)ق�صم �للغة �لعربية(

وذل��ك  وج�شيمه  كثرة  خماطر  للغياب 
الركيز  عن  الطالب  تخرج  انها  ب�شبب 
مرحلة  وت�شع  اأف��ك��اره  وت�شتت  والنتباه 
قائمة  م��ن  متدنية  م��رح��ل��ة  يف  التعليم 
اه��ت��م��ام��ات��ه، وال�����ش��يء الأ���ش��ا���ش��ي ال���ذي 
باأن ننبه الطالب عنه هو ق�شية  نرغب 
ال��ت��اأخ��ر ع��ن امل��ح��ا���ش��رات؛ لأن ال��ت��اأخ��ر 
اأ���ش��م��ل واأع���م م��ن ق�شية  ي��اأت��ي يف نقطة 
يكون  اأن  االن�شباط  مبعنى  االن�شباط 
التعليم  وي�شع  ومهتما  مواظبا  الطالب 

على  ينعك�ض  وه���ذا  اهتماماته  اأول���ى  يف 
التخرج،  بعد  حتى  ع��ام��ة  ب�شفة  حياته 
ت�شر  من�شبطا  الطالب  يكون  وعندما 
حياته ب�شكل اأف�شل وب�شكل عملي �شحيح 
اإل���ى ال��ن��ج��اح ب�شفة  وي����وؤدي يف ال��ن��ه��اي��ة 
الدرا�شة بل  عامة لي�ض فقط يف مرحلة 

يف جميع اأمور حياته.

د. مرو�ن ز�يد بطاينة
)ق�صم علم �لنف�ص(

اأج����ري����ت درا�����ش����ة ح�����ول ه�����ذا امل���و����ش���وع  
وخرجت بالتو�شيات التالية:

اأك��رث  يكونوا  اأن  امل��در���ش��ني  على   )1
واقعية وفاعلية يف حتديد واختيار 
املنا�شبة  ال��ت��ع��ام��ل  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ات 
اأجل  مع �شلوك تاأخر الطالب، من 
التعليمية  ال��ب��ي��ئ��ة  اإل����ى  ال���و����ش���ول 
الفعالة واملريحة، من خالل حتديد 
املوؤ�ش�شات  و�شيا�شة  املتاحة  امل���وارد 

التعليمية ب�شاأن هذا ال�شلوك.
2( وع��الوة على ذل��ك، حيث تعتر 
امل���ح���ا����ش���رة الأول���������ى م���ه���م���ة ج���دا 
ب��ح��ي��ث ت��ع��ط��ي امل���در����ش���ني ف��ر���ش��ة 

م���ث���ال���ي���ة مل���ن���اق�������ش���ة ����ش���ي���ا����ش���ة ���ش��ر 
امل���ح���ا����ش���رات ال���ق���ادم���ة م����ن ح��ي��ث 
وق���ت ال��و���ش��ول وامل���غ���ادرة . واأي�����ش��ا 
واحل�����ش��ول  ال���ش��ت��ث��ن��اءات  مناق�شة 
البدء  ا�شتجابات الطالب قبل  على 
الطالب  م��ع  التعامل  اإج�����راءات  يف 

الذين ميار�شون �شلوك التاأخر.
3( مزيد من الدرا�شات والتحليالت 
للح�شول على روؤية وا�شحة وكاملة 
عن اأ�شباب �شلوك تاأخر الطالب عن 
ال�شلوك  ه���ذا  وت��اأث��ر  امل��ح��ا���ش��رات 

على العملية التعلمية التعليمية.
ال���ط���الب  ال���ك���ل���ي���ة دع������وة  4( ع���ل���ى 
مل��ن��اق�����ش��ة ه�����ذا ال�������ش���ل���وك ال�����ش��ل��ب��ي 
للح�شول على املعلومات ال�شرورية 
م����ن ال����ط����الب م����ن اأج������ل حت�����ش��ني 
يتعلق  الكلية فيما  �شيا�شة  وتطوير 
امل���ح���ا����ش���رات. مم���ا يفيد  ب��ح�����ش��ور 
للحد  را����ش���خ���ة  ���ش��ي��ا���ش��ة  و����ش���ع  يف 
م����ن ه�����ذا ال�������ش���ل���وك ال�����ش��ل��ب��ي ب��ني 
ال���ط���الب، وف��ر���ض ال��ع��ق��وب��ات على 
هذا  مثل  ميار�شون  الذين  الطلبة 
ال�شلوك. واأي�شا على الكلية تقدمي 
يف  واإر���ش��ادي��ة  تعليمية  حم��ا���ش��رات 
مو�شوع التاأخر واالن�شباط لطلبة 

الكلية. 
ويتاأثر الطالب مب�شكلة الغياب عن 
التح�شيل  ي��ت��اأخ��ر يف  ق��د  امل��در���ش��ة حيث 
ال���درا����ش���ي وم����ن ث���م ال���ر����ش���وب وزي�����ادة 
قد  الطالب  ه��ذا  اأن  كما  امل�شكلة،  تعقيد 
ال�شوابق  لأ���ش��ح��اب  �شهلة  فري�شة  ي��ق��ع 
وم��ف��ت��ع��ل��ي امل�������ش���اك���ل، وي��خ�����ش��ر امل��ج��ل�����ض 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ال��ك��ث��ر م���ن امل����ق����درات ال��ت��ي 
يف  الطالب  ي�شتمر  عندما  ه��ب��اء  ت��ذه��ب 
ال��غ��ي��اب، وم��ن ال��و���ش��ائ��ل ال��ت��ي ق��د تعالج 

امل�شكلة:
الطالب  يف  التعليم  ح��ب  غر�ض   )1
ال��ذه��اب  اأه��ّم��ي��ة  ت��ق��دي��ر  لي�شتطيع 
للمدر�شة وتلقي العلوم، ويقع ذلك 
على الأ�شرة وعلى املدر�شة يف نف�ض 

الوقت.
2( زي������ادة ال����رواب����ط ب���ني امل��در���ش��ة 
وال��ب��ي��ت م���ن اأج����ل م��ت��اب��ع��ة اأح����وال 
الأ�شرة  املدر�شة وتزويد  الطالب يف 
الطالب  ع��ل��ى  �شلبية  ت��غ��رات  ب���اأي 

من اأجل معاجلتها يف اأ�شرع وقت.
املنا�شبة  الأ�شرية  البيئة  توفر   )3
ال����ت����ي حت���ق���ق ل���ل���ط���ال���ب ال����راح����ة 

ومتابعة حّل الواجبات اأول باأول.
لالأ�شاليب  امل��در���ش��ني  ا�شتخدام   )4

املنا�شبة يف التدري�ض.
ل���ل���م���راف���ق  امل�����در������ش�����ة  ت����وف����ر   )5
امل�شاعدة التي فيها نوع من الت�شلية 

والرفيه.
اإي����ج����اد م��ر���ش��د ت���رب���وي ل��ع��الج   )6
امل�������ش���اك���ل ال���ت���ي ق����د ت�����ش��ب��ب ت��غ��ي��ب 
الطالب عن املدر�شة ومنها بعد ذلك 
الى جامعته واإلى عدم الن�شباطية 
يف الوقت البايلوجي لدى الطالب، 
للحديث  ال��ط��ال��ب  يحتاج  ف��اأح��ي��ان��ا 

فقط منذ ال�شغر وحتى الكر.
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سؤال األسبوع

طالبات ينتقدن غياب التجديد بالمكتبة..
المكتبة الجامعية تشكو نقصا حادا

في بعض المراجع والوسائل
عبير حمود

تعد املكتبة اإحدى اأهم امللحقات يف اأي 
وامل��دار���ض،  كاجلامعات  تعليمي  �شرح 
ووفقا لهذا وجب توفر البيئة املهياأة 
واجل��اذب��ة ل��ل��ق��راءة وال��درا���ش��ة؛ وعليه 
قمنا بطرح عدد من الأ�شئلة ملجموعة 
م���ن ط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة ع���ن امل��ك��ت��ب��ات 
امل���ت���واج���دة يف ك��ل��ي��ات��ه��م، وه����ل ت��وف��ر 
املكتبة ما ينا�شبهم من الكتب للقراءة، 
وه���ل ي��رغ��ب��ون يف ت��وف��ر ك��ت��ب خ���ارج 
اقراحاتهم  وع��ن  ال��درا���ش��ي،  الإط����ار 
ملدى اإمكانية حت�شني ذلك، مع توفر 
ل��ل��ق��راءة  يف املكتبة  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 

اجلامعية.

مجاالت محدودة
الدرا�شات  ق�شم  من  الطالبة  �شاركت 
الإ����ش���الم���ي���ة، ذك������رى ���ش��ع��د اجل��ه��ن��ي 
كتبا  توفر  املكتبة  »اإن  وقالت  براأيها، 
الديني  كاملجال  يف جم��الت حم��دودة 
واللغة العربية والتاريخ ؛ لكنها تفتقد 
الكتب،  م��ن  امل��زي��د  واإ���ش��اف��ة  للتجديد 
طوال  ذاتها  الكتب  تقت�شرعلى  حيث 

العام«.
رغ��ب��ة  ع����ن  ����ش���وؤال���ن���ا  ع���ل���ى  وردا 
الطالبات يف توفر كتب خارج الإطار 
الدرا�شي اأجابت »نعم اأمتنى اأن تتوفر 
ال���ق���ارئ بجميع جم��الت  ت��ف��ي��د  ك��ت��ب 

وما  ال��ذات  القراءة، مثل كتب تطوير 
�شابه ذلك«.

النقاط؛  من  ع��ددا  اقرتحت  كما 
لتوفر بيئة  حمفزة  اأكرث للقراءة  يف 
تكون يف مكان هادئ جدا،  كاأن  املكتبة 
القارئ  و�شع  على  الت�شديد  ع��دم  م��ع 

من حيث منع الهواتف باملكتبة.

بيئة جاذبة للقراءة
النف�ض،  علم  بق�شم  الطالبة  وك�شفت 
�شهد عبدالرحمن ال�شهري، اأن املكتبة 
املتعلقة  املهمة  الكتب  بتوفر  تقوم  ل 
مبجال درا�شتها، متمنية اأن يتم توفر  
املكتبة،  داخ���ل  ل��ل��ق��راءة  ج���اذب���ة،  بيئة 
وت��وف��ر ال��ك��ت��ب الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف جميع 
التخ�ش�شات، واأن تو�شع وفق ت�شنيف 
معني يف رفوف املكتب، وتوفر اأجهزة 
وطابعات،  اإنرنت  و�شبكة  اآيل  حا�شب 

وتوظيف اأمني للمكتبة.

لوحة لتوصيات القراء
ب���دوره���ا  اأ����ش���ارت ال��ط��ال��ب��ة اأم����ل عبد 
احل���م���ي���د الأي�����وب�����ي م����ن ق�����ش��م ال��ل��غ��ة 
تقت�شرعلى  املكتبة  اأن  الإجن��ل��ي��زي��ة، 
فقط.  العربية  باللغة  الكتب  ت��وف��ر 
كتب  بتواجد  رغبتها  عن  اأع��رب��ت  كما 
الإجنليزية  باللغتني  وثقافية  اأدب��ي��ة 

والعربية.
 اأم�������ا ال���ط���ال���ب���ة ت����ول����ني اأح���م���د 

ال������زه������راين، م����ن ق�������ش���م ال����درا�����ش����ات 
الإ�شالمية، فقد اقرحت اأن يو�شع يف 
للقراء،  اإر�شادات  تعر�ض  لوحة  املكتبة 
رئت  قمُ التي  املفيدة  الكتب  لهم  تو�شح 

من قبل ولقت ا�شتح�شان الآخرين.

كتب منوعة وركن للقهوة
النف�ض،  ع��ل��م  بق�شم  ال��ط��ال��ب��ة  ودع����ت 
���ش��رورة  اإل���ى  في�شل  اآل  ع��ام��ر  �شمية 
توافر الكتب املنوعة؛ بهدف ال�شتفادة 

من وقت الفراغ ما بني املحا�شرات.
ال��ط��ال��ب��ة  راأي  م���ع  ات��ف��ق��ت  وق����د 
���ش��م��ي��ة، ك���ل م���ن ال��ط��ال��ب��ت��ني، ���ش��رع��اء  
�شارع ال�شهراين، ومرمي الأحمري من 
ق�شم الإع��الم والت�شال، حيث �شددتا 
ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ت���وف���ر ب��ي��ئ��ة م��ن��ا���ش��ب��ة، 
مع  باجلامعة،  الفراغ  وق��ت  ل�شتثمار 
للتحفيز  للقهوة  رك��ن  اي��ج��اد  ���ش��رورة 

اأكرث على القراءة يف املكتبة.

استبيان لرغبات الطلبة
 و�����ش����ددت ال���ط���ال���ب���ة ف���اط���م���ة حم��م��د 
والت�شال  الإع��الم  ق�شم  من  الوادعي 
واق��راح��ات  اآراء  معرفة  اأه��م��ي��ة  على 
ال���ط���الب م���ن خ����الل ن�����ش��ر ا���ش��ت��ب��ي��ان 
ي��و���ش��ح رغ��ب��ات��ه��م وم��ط��ال��ب��ه��م، بهدف 

توفرها وحتقيق الفائدة املرجوة .
 وك�����ش��ف��ت ال��ط��ال��ب��ة ب��ق�����ش��م علم 
ال��ن��ف�����ض، جن����الء ال���غ���ام���دي ع���ن ع��دم 

ت���واف���ر م��ك��ت��ب��ة  ل���ل���ق���راءة يف ك��ل��ي��ت��ه��ا، 
موؤكدة على اأهمية توفرها للطالبات 
ب��ج��م��ي��ع ال��ك��ل��ي��ات و اله��ت��م��ام ب���اأن���واع 

الكتب التي يجب توفرها.

نادي لألنشطة المكتبية
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اق���رح���ت ال��ط��ال��ب��ة من 
يحيى  �شوق  والت�شال،  الإع��الم  ق�شم 
ال�شهري فكرة مثرة لالهتمام، حيث 
لالأن�شطة  ن���اد  اإن�����ش��اء  ي��ت��م  اأن  ت���اأم���ل 
اأن�شطة  اإقامة  اإلى  بالإ�شافة  املكتبية، 
اأ�شبوعية للنقا�ض وتداول الأفكار حول 
ك��ت��اب م��ع��ني ب��ني ال���ق���راء، م��ع توفر 
�شتى  مع  تتوافق  التي  املتنوعة  الكتب 

اهتمامات زائري املكتبة.

كلية بال مكتبة
اإدارة  ق�����ش��م  م���ن  ال��ط��ال��ب��ة  وك�����ش��ف��ت 
اأن����ه ل  الأع���م���ال ���ش��ارة �شعيد ظ��اف��ر، 
ت���وج���د م��ك��ت��ب��ة يف ك��ل��ي��ت��ه��ا، م��ط��ال��ب��ة 
ب��ت��وف��ره��ا ل��ل��ط��ال��ب��ات، ك��م��ا ا���ش��ت��ك��ت 
املنزيل،  القت�شاد  ق�شم  من  الطالبة 
عبر زارب القحطاين من ذات الأمر، 
كليتهم  يف  يوجد  ل  اأن��ه  ك�شفت  حيث 

مكتبة.
وط����ال����ب����ت ال���ط���ال���ب���ة م����ن ق�����ش��م 
ال��ري��ا���ش��ي��ات، ���ش��ح��ر ���ش��ل��م��ان ���ش��ح��اري 
ب��ت��وف��ر ك��ت��ب ث��ق��اف��ي��ة واأدب����ي����ة مثل 

الروايات والأ�شعار وغرها.
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افتتاح المؤتمر الوطني لكليات الحاسب 
بالجامعات السعودية
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وكيل الجامعة للمشاريع 
د. محمد آل داهم:  

نسعى لتجاوز العقبات 
التي تحد من عملية 

االنتقال للمقر الجديد

أكاديميا
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أسامة القحطاني

امل�����ش��اري��ع  لإدارة  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  اأك����د 
م�شروع  اأن  داه����م،  اآل  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 
فيه  ي�شر  بالفرعاء،  اجلامعية  املدينة 
العمل على قدم و�شاق؛ بهدف ا�شتكمال 
يت�شنى  حتى  واملن�شاآت  الرتيبات  كافة 
اإليها يف ظروف جيدة، م�شرا  النتقال 
اإلى اأن �شبب التاأخر يعود لأ�شباب مالية 

واإدارية، ولكنها يف طريقها للحل: 

حدثنا بد�ية عن �لوقت �ملحدد 
لالنتقال للمدينة �جلامعية 

بالفرعاء؟ 
م�����ش��روع امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ب��ال��ف��رع��اء 
من  م�شتمرة  ومتابعة  باهتمام  يحظى 
ع�شر،  منطقة  اأم��ر  �شمو  �شيدي  قبل 
نائبه  و�شمو  خ��ال��د،  ب��ن  في�شل  الأم���ر 
الأم��������ر ت����رك����ي ب����ن ط�������الل، وي��ح��ظ��ى 
مدير  معايل  من  دقيقة  مبتابعة  اأي�شا 
اجلامعة.  ويعد امل�شروع الذي  جتاوزت 
اأكر م�شاريع  تكلفته 10 مليارات ريال، 
املنطقة، والعمل عليه قائم  ب�شكل يومي 
من  اهلل  بف�شل  الن��ت��ه��اء  ومت  وح��ث��ي��ث، 
جاهزة  اأ�شبحت  التي  املن�شاآت  من  عدد 
لال�شتخدام، وتبقى لبع�شها ا�شتكمالت 
خدمية منها ما هو حتت الإن�شاء والأخر 
على  الر�شية. ونعمل حالياً  يف مرحلة 
عملية  لتذليل  ال��الزم��ة  احللول  ايجاد 

النتقال التدريجي للمقر اجلديد. 
وهناك خطة لنتقال الأق�شام، فكل 
لالنتقال  جلنة  ت�شكل  م�شتهدفة  كلية 
ت���ق���وم ب��ع��م��ل خ��ط��ة ت�����ش��ك��ني اأق�����ش��ام��ه��ا 
واإذا  اجل����دي����د،  م��ق��ره��ا  يف  ووح���دات���ه���ا 
احتاجت م�شاندة لتنفيذ خطة النتقال 
مع  التن�شيق  فعليها  الأج���ه���زة؛  ون��ق��ل 
لإم��داده��م  اجلامعة  يف  املعنية  اجل��ه��ات 
بالدعم الالزم ح�شب املتبع يف مثل هذه 

احلالت . 

ما �أبرز �لأ�صباب �لتي �أدت
�إلى تاأجيل �لنتقال لهذ� �ملقر؟

اإجازة  تاأخر  اأ�شباب عديدة منها:  هناك 
للت�شغيل،  وال�شرورية  املكملة  امل�شاريع 
ع����دم ا���ش��ت��ك��م��ال اخل���دم���ات اخل��ارج��ي��ة 

الأخرى، كال�شرف ال�شحي والطرق.

هل �صتحل �مل�صكلة �لتي توؤرق 
�لطالب د�ئما و�ملتمثلة

مبو�قف �لطالب باملقر �جلديد؟
ه��ن��اك م��واق��ف ك��اف��ي��ة وه��ن��اك م�����ش��روع 
م��رح��ل��ة  يف  الأدوار  م���ت���ع���دد  م����واق����ف 

الر�شية، وهناك م�شاحات �شا�شعة حيث 
تبلغ م�شاحة املدينة اجلامعية 8 مليون 
اإ���ش��اف��ة مواقف  م��ر م��رب��ع وه���ذا يتيح 

اإ�شافية متى ما تطلب ذلك.

و�صيلة �لنقل �لأ�صا�صية للطالب 
و�ملوظفني هي �ل�صيارة مما قد 

ي�صبب �زدحاما على �لطريق 
�ملوؤدي للجامعة ماهي �خلطو�ت 

�لعملية حلل هذه �مل�صكلة؟ 

ه����ن����اك ط������رق ع����دي����دة ت����رب����ط امل���وق���ع 
هناك  اأن  اعتقد  ول  ال�شكانية،  بالكتل 
م�شكلة مقارنة باملقر احلايل ومع ذلك 
ولتفادي اأي �شعوبات متوقعة ن�شقنا مع 
وزارة النقل لعمل بع�ض احللول وهناك 

متابعة معهم لإجنازها. 
الطريق  من  جزءا  اأن�شاأنا  اأننا  كما 
الدائري من اجلهة ال�شمالية وال�شرقة؛ 
ل���رب���ط ال���ط���رق اخل���ارج���ي���ة ب��ال��ب��واب��ات 
امل��ن��ت�����ش��رة يف ه���ذي���ن الجت����اه����ني، مما 

حدوث  ومينع  امل��روري��ة  احلركة  �شيوزع 
الزحام املتوقع. مت هذا بناء على درا�شة 

فنية حلركة املرور املتوقعة.  

ما �أهم �خلدمات �لتي متيز
هذ� �ملقر �جلديد؟

امل��ق��ر اجل��دي��د مت��ي��ز ب��ع��دد م��ن الأم����ور 
م��ن��ه��ا: ت���وف���ر م�����ش��اح��ات وا����ش���ع���ة تتيح 
م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  ت��و���ش��ع��ات  لأي  ال��ف��ر���ش��ة 
طبيعة املكان التي بقيت على ظواهرها 

النباتي مما يعطي  الطبيعية وغطائها 
ط��ب��ي��ع��ة خ���الب���ة م��ت��ن��وع��ة ب�����ش��خ��وره��ا 
املقر  يتوفر يف  اأي�شا  واأوديتها وتاللها. 
تتيح  متكاملة  ريا�شية  مدينة  اجلديد 
اأن��واع  �شتى  ممار�شة  اجلامعة  ملن�شوبي 
الريا�شة البدنية، كما تتوفر يف املدينة 
اجل��ام��ع��ي��ة اجل���دي���دة م��ك��ت��ب��ة م��رك��زي��ة 
للطالب  جاذبة  مميز  بت�شميم  �شخمة 

ولرواد القراءة.  

ما �جلهات �حلكومية
�أو �خلا�صة �لتي ت�صاند �جلامعة 

للتحول للمقر �جلديد؟ 
هناك عدة جهات من القطاع احلكومي 
وال���ق���ط���اع اخل����ا�����ض، ك����ان ل��ه��م دور يف 
ت���ق���دمي اخل����دم����ات ل���الن���ت���ق���ال ل��ل��م��ق��ر 
وه��م  ق��ائ��م  معهم  والتن�شيق  اجل���دي���د، 
املتاحة  امل���وارد  ح�شب  معنا  متجاوبون 
اأم��ان��ة  ال��ن��ق��ل،  وزارة  ف��رع  ن��ذك��ر منهم: 
منطقة ع�شر، فرع وزارة البيئة واملياه 
ال�شعودية،  الت�شالت  �شركة  والزراعة، 
والهالل  للكهرباء.  ال�شعودية  و�شركة 

الأحمر، والدفاع املدين.

ما ق�صة خماطر �لثعابني
كما ي�صاع ماذ� عن هذ� �لأمر؟ 

ل ا�شتطيع اأن اأجزم بعدم وجود ثعابني، 
ي�شكل  الأم�����ر  ه����ذا  اأن  اع��ت��ق��د  ل  ل��ك��ن 
ال���وك���ال���ة ما  ���ش��خ�����ش��ي��ا يف  خ���ط���را، ويل 
يقرب من ثالث �شنوات مل اأر يف املوقع 
واح��دا، ولهذا ل جم��ال لرويج  ثعبانا 
احل��ال  وبطبيعة  ال�شائعات.  ه��ذه  مثل 
ينا�شب مثل هذه  امل��اأه��ول ل  املكان  ف��اإن 

الكائنات.

ما �أبرز �ملهام يف خطتكم
بعد عملية �لنتقال بالكامل؟ 

امل���ه���ام ال��ت��ي ن���رى اأن���ه���ا ت��ت��وج��ب علينا 
املكت�شبات  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ه���ي:  جميعا 
امل���ق���ر اجل���دي���د  اإجن�����ازه�����ا يف  ال���ت���ي مت 
الوعي يف  اأهمية ذلك، ون�شر  وا�شت�شعار 

اأو�شاط الطالب.

جامعة
الملك خالد

خميس
مشيط

أبها
أحد

رفيدة

الفرعاء
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جوهرة الشهراني

اأك���د امل����درب وم��دي��ر ال��ت��دري��ب بعمادة 
حممد  الأ���ش��ت��اذ  الإل���ك���روين،  التعلم 
اإدارة  وج����ود  م��ن  ال��غ��اي��ة  اأن  اهلل  ج���ار 
الإلكروين  التعلم  التدريب يف عمادة 
ه�����ي ����ش���ن���اع���ة ال�����ف�����رق يف اجل���ام���ع���ة 

با�شتخدام التعلم الإلكروين.
واأ������ش�����ار اأن����ه����م رك�������زوا ج��ه��وده��م 
يف ال����ع����م����ادة ع���ل���ى ت���ط���وي���ر م����ه����ارات 
ا�شتخدام  يف  ال��ت��دري�����ض  هيئة  اأع�����ش��اء 
وتطبيق  الإل���ك���روين،  التعلم  اأنظمة 
امل��ق��ررات  ت�شميم  اجل����ودة يف  م��ع��اي��ر 
مهارات  اإل��ى  بالإ�شافة  الإل��ك��رون��ي��ة، 
ال��ت��دري�����ض الإل����ك����روين، ك��م��ا اأو���ش��ح 
املتعلقة بالتدريب،  العديد من الأمور 
ج��اءت   kkux من�شة  اأن  اإل���ى  م�����ش��را 
يف  للتعليم  ال��ك��ب��ر  ال��ت��ط��ور  ل��ت��واك��ب 

العامل:

مبا �أننا نعي�ص ع�صر �لتقنية 
�حلديثة �لذي تو�كبه �جلامعة، 

نود �أن نتعرف على �لروؤية
�لتي ترتكز عليها عمادة

�لتعلم �لإلكرتوين؟
ب���ك���ل ب�������ش���اط���ة روؤي�������ة ع����م����ادة ال��ت��ع��ل��م 
على  الإجابة  حول  ترتكز  الإلكروين 
ال�شوؤال التايل: كيف ميكن جعل ع�شو 
هيئة ال��ت��دري�����ض اأك���رث مت��ي��زاً و���ش��ع��ادة 
الإلكروين  التعلم  با�شتخدام  ور�شاء 

مع طالبه.

ما �ملجالت �لتي تهتمون بها
يف بر�جمكم �لتدريبية؟

ال��غ��اي��ة م��ن وج��ودن��ا يف عمادة  اإن 
الفرق  الإلكروين هي �شناعة  التعلم 
يف جامعة امللك خالد، با�شتخدام التعلم 
ل��ذا رك��زن��ا جهودنا على  الإل���ك���روين، 
تطوير مهارات اأع�شاء هيئة التدري�ض، 
الإلكروين،  التعلم  اأنظمة  ل�شتخدام 
ت�شميم  يف  اجل����ودة  م��ع��اي��ر  وتطبيق 
من  واملعتمدة  الإل��ك��رون��ي��ة،  امل��ق��ررات 
منظمة Quality Matters، بالإ�شافة 
اإل���ى م��ه��ارات ال��ت��دري�����ض الإل���ك���روين، 
ح��ج��ر  ه������و  ال����ط����ال����ب  لأن  ون������ظ������راً 
فقد  التعليمية،  العملية  يف  الأ���ش��ا���ض 
وف��رن��ا ب��رن��اجم��ا ت��دري��ب��ي��ا خ��ا���ش��ا بهم 
ي�شاعدهم على اكت�شاب مهارات التعلم 
التعلم  اأنظمة  وا�شتخدام  الإلكروين، 

الإلكروين املتاحة باجلامعة.

ماهي طرق و�أ�صاليب �لتدريب 
�لتي ت�صتخدمونها يف بر�جمكم 

�لتدريبية؟
اأ�شاليب  عدة  توفر  على  لقد حر�شنا 
���ش��واًء  اجل��م��ي��ع،  لتنا�شب  ال��ت��دري��ب  يف 
طالب اأو اأع�شاء هيئة التدري�ض فهناك 
التدريب  معامل  يف  املبا�شر  ال��ت��دري��ب 
امل��خ�����ش�����ش��ة ل���ذل���ك، ب���الإ����ش���اف���ة اإل���ى 
املتزامن(  )غر  الإلكروين  التدريب 
ال��ت��ع��ل��م«  اإدارة  »ن����ظ����ام  ط����ري����ق  ع����ن 
للمتدرب  يتيح  وال��ذي   Blackboard
الدخول اإلى الرنامج التدريبي يف اأي 
وق���ت، وم��ن اأي م��ك��ان و خ��الل ف��رات 

زمنية حمددة.
ونظرا لأهمية التعلم والتدريب 
الذاتي فقد �شممنا لذلك جمموعة 
التعليمية  ال��ف��ي��دي��وه��ات  م��ن  ك��ب��رة 

التدري�ض  هيئة  لأع�����ش��اء  الق�شرة 
وال���ط���الب وال���ت���ي ت�����ش��رح ب��ال�����ش��وت 
»ن���ظ���ام  اأدوات  ج���م���ي���ع  وال���������ش����ورة 
 Blackboard الإل��ك��روين«  التعلم 
بالإ�شافة  الف��را���ش��ي��ة.  والف�شول 
املعتمدة  اجل��ودة  معاير  جميع  اإل��ى 
ال���ت���دري�������ض  واأ�����ش����ال����ي����ب   QM م�����ن 
الإل���ك���روين وذل���ك م��ن خ���الل قناة 
)مت��ك��ني ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���روين( على 

من�شة اليوتيوب.

حدثنا عن مميز�ت
من�صة kkux؟

لقد اأتت من�شة kkux لتواكب التطور 
الكبر للتعليم يف العامل، حيث مل يعد 
ال��ق��اع��ات  يف  ي��ح��دث  وال��ت��ع��ل��م  التعليم 
من�شات  له  اأ�شبح  بل  فقط،  الدرا�شية 
على الإنرنت تعلم اجلميع بدون قيد 

اأو �شرط.
يف  يتعلم  اأن  �شخ�ض  لأي  وميكن 
م��ك��ان واحل�����ش��ول  اأي  اأي وق����ت، وم���ن 
ع��ل��ى ���ش��ه��ادة م��ع��رف ب��ه��ا، م���ن اأرق���ى 
اجلامعات العاملية دون اأن يغادر منزله، 
م��ن خ��الل م��ا يعرف ب��� »امل��ق��ررات ذات 
اأن  ول��ك   ،MOOC الهائل«  اللتحاق 
اأح��د  ب��ل��غ يف  ال��ط��الب  ع���دد  اأن  تتخيل 
من�شات التعلم ال�شهرة املعروفة باإ�شم 
Coursera اأكرث من 31 مليون طالب.

ك��ان��ت م��ب��ادرة  املنطلق  وم���ن ه���ذا 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  خ����دم����ة  ل���ت���ق���دمي   KKUx
على  ت��رك��ي��زه��ا  خ���الل  م���ن  للمجتمع 
ت��ط��وي��ر م����ه����ارات امل�����ش��ت��ق��ب��ل وال���ث���ورة 

ال�شناعية الرابعة.
وت��ت��وق��ع ال��درا���ش��ات اأن اأك���رث من 

65% من الطالب اليوم �شوف يعملون 
يف وظائف م�شتقبلية جديدة. ومن هنا 
ولدت هذه املن�شة KKUx والتي ت�شهم 
اإل���ك���روين نوعي  يف ت��ق��دمي حم��ت��وى 
عن اأهم هذه املهارات لإعداد امل�شتفيد 

لوظائف امل�شتقبل.
اجلامعة،  من  تاأتي  املن�شة  وه��ذه 
وميكن لأي �شخ�ض يف العامل اللتحاق 

باملقررات املهارية التي تقدمها املن�شة، 
املهارة  اإنهاء متطلبات  كما ميكنه عند 

احل�شول على �شهادة من اجلامعة.

ما هي �أبرز �لرب�مج �لتي تركزون 
عليها وهل تتوفر

جمانا للمتدربني؟
من اأهم الرامج املوجهة لأع�شاء 

هيئة التدري�ض »برنامج ممار�ض التعلم 
الإل����ك����روين« وه���و ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي 
اإل���ك���روين م��ت��ك��ام��ل ي��رك��ز ع��ل��ى اأرب���ع 
ع�شو  ك��ل  يحتاجها  اأ�شا�شية  م��ه��ارات 
ه��ي��ئ��ة ت���دري�������ض يف اجل���ام���ع���ة؛ ل��ي��ق��دم 
ل��ط��الب��ه ت��دري�����ض اإل����ك����روين ن��اج��ح. 

وهذه املهارات هي:
املقرر. • بناء 

الطالب. • تقييم 
والتفاعل. التوا�شل  • تعزيز 

الف�شول  • ا�شتخدام 
الفرا�شية.

وهناك برنامج تدريبي اإلكروين 
اآخ�����ر ي��ه��ت��م ب��ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��راجل��ودة 
يف ت�����ش��م��ي��م امل����ق����ررات الإل���ك���رون���ي���ة 
بناء  التدري�ض يف  اأع�شاء هيئة  ي�شاعد 

مقرراتهم ب�شكل احرايف.
اأما طالبنا وطالباتنا فقد �شممنا 
ل��ه��م ب���رن���اجم���ا ت��دري��ب��ي��ا اإل��ك��رون��ي��ا 
امل��ه��ارات  يك�شبهم  خ��ف��ي��ف��ا،  و  مب�شطا 
عن  الإل����ك����روين،  للتعلم  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
طريق الإنرنت و يعتمد على التعلم، 
ولكن  اأ�شبوع؛  الذاتي مدته  والتدريب 
له  يخ�ش�ض  ال����ذي  ال��ط��ال��ب  ب��اإم��ك��ان 

وقت، اإجنازه يف يوم واحد فقط.
ال��رام��ج وال���دورات  وجميع ه��ذه 
جمانية بدون اأي مقابل لأع�شاء هيئة 

التدري�ض والطالب.

و�حدة من مهار�ت ع�صو هيئة 
�لتدري�ص يف �لع�صر �لر�هن 
��صتخد�مه لتقنيات �لتعلم 

�لإلكرتوين فهل تقومون بت�صميم 
بر�مج بهذ� �خل�صو�ص؟

ذكرتها  التي  براجمنا  جميع  بالتاأكيد 
���ش��اب��ق��ا ���ش��واء امل��وج��ه��ة لأع�����ش��اء هيئة 
التدري�ض اأو الطالب تركز على تطوير 
التعليم  ت��ق��ن��ي��ات  ا���ش��ت��خ��دام  م���ه���ارات 
الإلكروين من ناحية ا�شتخدام اأنظمة 
الإلكروين، وت�شميم املحتوى  التعلم 
ب��ن��اًء ع��ل��ى م��ع��اي��ر اجل����ودة امل��ع��ت��م��دة، 

ومهارات التدري�ض الإلكروين.

و�صح لنا ما هو برنامج �لذكاء 
�ل�صطناعي �لتدريبي؟

التي  العلوم  م��ن  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 
عليها  يبنى  وال��ت��ي  ط��وي��ل،  ت��اري��خ  لها 
امل�شتقبل، وخا�شة يف ع�شرنا احلا�شر، 
بت�شميم   KKUx من�شة  قامت  وق��د 
هذا املقرر املهاري؛ لتمكني املتعلم من 
وبع�ض  ال�شطناعي  الذكاء  اأ�شا�شيات 
ل�شنع  الهائلة  واإمكانياته  تطبيقاته، 
والنقل  والتعليم،  ال�شحة،  م�شتقبل 
اأن  ميكن  وكيف  املجالت  من  وغرها 
تتكامل قدرات الآلة مع قدرات الب�شر، 
وك���ي���ف مي��ك��ن ل���ل���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي 
اإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى م�شتوى  ق���وة  ي��ك��ون  اأن 
م�شتقبل  ل��ب��ن��اء  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  الأف������راد 

يخدم الب�شرية.
وي������ق������دم ه�������ذا امل������ق������رر امل�����ه�����اري 
اجلامعة،  يف  لدينا  معروفة  �شخ�شية 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  يف  متخ�ش�ض  و 
وت���ع���ل���م الآل�������ة وه�����و ال����دك����ت����ور ���ش��امل 
علوم  بكلية  م�شاعد  اأ���ش��ت��اذ  ال��ع��ل��ي��اين 
احل��ا���ش��ب ب��اجل��ام��ع��ة، وامل�������ش���رف على 

الإدارة العامة لتقنية املعلومات.

 kkux مدير التدريب بالتعلم اإللكتروني: منصة
جاءت لتواكب تطور التعليم في العالم
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وميكن لأي �شخ�ض اللتحاق بهذا 
اأكتوبر  الرنامج الذي بداأ يف تاريخ 1 
م��ن اجلامعة  ���ش��ه��ادة  واحل�����ش��ول على 

عند اإكمال متطلبات الرنامج.

هل تقومون بتوفري
مقرر�ت تدريبية يف �ملجالت

�ملتخ�ص�صة �ملختلفة؟
التدريبية تركز فقط  جميع مقرراتنا 
ع��ل��ى م����ه����ارات ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����روين، 
وال���ت���دري�������ض ع����ن ط���ري���ق الإن����رن����ت 
ت�شميم  يف  اجل����ودة  م��ع��اي��ر  وتطبيق 
امل���ق���ررات الإل��ك��رون��ي��ة، ول��ك��ن لدينا 
من�شة »تزامن« من�شة تعليمية جديدة 
 Webinars اإل��ك��رون��ي��ة  ن���دوات  ت��ق��دم 
افرا�شية  قاعة  طريق  ع��ن  متزامنة 
ح���دي���ث���ة يف ع�����دة جم������الت خم��ت��ل��ف��ة، 
الإل��ك��روين،  التعلم  على  تقت�شر  ول 

وتقنيات التعليم بل يف �شتى املجالت.
اأو  حما�شر  اأو  خبر  لأي  وميكن 
عن  الإلكرونية  ندوته  تقدمي  مدرب 
طريق من�شة »تزامن« �شواء من داخل 

اجلامعة اأو خارجها ب�شكل جماين.
ك�����م�����ا مي�����ك�����ن ل�����ل�����ط�����الب اأي���������ش����ا 
على  ب��راجم��ه��م  ت��ق��دمي  يف  ا�شتخدامها 
اأن�شطة  اأو  الطالبية  الأن��دي��ة  م�شتوى 
من�شة  اأن  ك��م��ا  ال���ك���ل���ي���ات.  وف���ع���ال���ي���ات 
مهارية  ومقررات  برامج  تقدم   KKUx
يف خمتلف التخ�ش�شات املتعلقة مبهارات 

امل�شتقبل والتي حتدثنا عنها �شابقاً.

ما �أهم خططكم �مل�صتقبلية
يف جمالت �لتعلم �لإلكرتوين؟

اإلى  الإل��ك��روين  التعلم  عمادة  ت�شعى 
التحديثات  واآخ���ر  ال��ت��ط��ورات  مواكبة 
ال��ت��ع��ل��م الإل�����ك�����روين، بعد  يف جم����ال 
�شيكون  التحديث  ه��ذا  اأن  م��ن  التاأكد 
ل���ه اأث����ر اإي��ج��اب��ي ع��ل��ى ت��ع��ل��م ال��ط��الب 
هيئة  اأع�شاء  وم�شاعدة  اأف�شل،  ب�شكل 
التعليمية  امل���ادة  ت��ق��دمي  ال��ت��دري�����ض يف 

ب�شكل اأف�شل واأي�شر.
وم���ن ه���ذه ال��ت��ح��دي��ث��ات الأخ����رة 
د���ش��ن��ت ع���م���ادة ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����روين 
التعلم  اإدارة  اأنظمة  اأح���دث  ا�شتخدام 
 Google Classrooms ال���ع���امل���ي���ة 
املطور من �شركة Google، والتي تاأتي 
تطلقها  التي  النوعية  املبادرات  �شمن 
باجلامعة  الل��ك��روين  التعلم  ع��م��ادة 
التعليمية.  العملية  تطوير  �شبيل  يف 
 Google Classrooms كما اأن من�شة
على  يقوم  اإل��ك��روين  تعليم  نظام  هي 
 Blended امل���دم���ج«  »ال��ت��ع��ل��ي��م  م���ب���داأ 
Learning، ويحمل العديد من املزايا 
و�شهولة  املرونة  على  واملرتكزة  املهمة 
ال����ش���ت���خ���دام ودع�����م امل���وب���اي���ل وح��ل��ول 

اإل��ى  ب��الإ���ش��اف��ة  ال�شحابية،  اخل��دم��ات 
والتكامل  امل��ت��ق��دم��ة،  ال��ب��ي��ان��ات  حتليل 
م����ع خ����دم����ات ق���وق���ل الأخ��������رى م��ث��ل: 
ال����ي����وت����ي����وب، وحت�����ري�����ر امل�������ش���ت���ن���دات، 
املهام  واإدارة  والإمي��ي��ل،  والإح�����ش��اءات، 

وغرها.
جم��م��وع��ة  ب��ت��ط��وي��ر  الآن  ون���ق���وم 

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن

إدارات

الإلكرونية  التدريبية  ال����دورات  م��ن 
ال���ق�������ش���رة، وامل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف ب��ع�����ض 
Blackboard وتطويراملحتوى،  اأدوات 
بالإ�شافة اإلى تقدمي ندوات اإلكرونية 
التخ�ش�شات  خمتلف  يف   Webinars
ال���ت���ي ي��ح��ت��اج��ه��ا امل��ج��ت��م��ع يف ال��وق��ت 

احلايل وامل�شتقبل.
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مبتعثون

جميلة أحمد:
قهرت المصاعب بعزيمة الصمود وبريق األمل

شوق يحيى

ل��ط��امل��ا ك����ان ح��ل��م��ه��ا اإك���م���ال درا���ش��ت��ه��ا 
اأح��م��د،  خ���ارج ح���دود ال��وط��ن. جميلة 
حيث  وابتعاثها،  درا�شتها  ق�شة  ت�شرد 
ق��ال��ت »ك���ان���ت اأول�����ى حم��ط��ات رحلتي 
يف  البكالوريو�ض  تلت  التي  الدرا�شية 
من  تخرجت  عندما   ،2016 دي�شمر 
جامعة امللك خالد مبرتبة ال�شرف يف 
اللغة العربية، هي التقدمي لاللتحاق 
ب��ال��ب��ع��ث��ة اخل����ارج����ي؛ لإك����م����ال درج���ة 
ت��رب��وي،  تخ�ش�ض  اأي  يف  امل��اج�����ش��ت��ر 
يف  مبدئيا  حلمي  حت��ق��ق  هلل  واحل��م��د 
احل�����ش��ول ع��ل��ى ال��ق��ب��ول ل��ل��ب��ع��ث��ة اإل���ى 

الوليات املتحدة.
الأول���ى  »ك��ان��ت وجهتي  واأ���ش��اف��ت 
 Marqueette لدرا�شة اللغة هي مدينة
يف ولية ميت�شيغان، وقد ق�شيت فيها 
 Northern اأ���ش��ه��ر يف  الأرب���ع���ة  ق��راب��ة 
اأخي  وك��ان    Michigan University
�شامي رفيق درب��ي يف تلك الرحلة، بل 

كان الداعم الأول يل«.
وبينت جميلة اأحمد، اأنه يف بداية 
يطغى  بالغربة  الإح�شا�ض  ك��ان  الأم���ر 

ع��ل��ى غ���ره. ق��ال��ت »اإ���ش��اف��ة اإل���ى ذل��ك 
فاإن »ماركيت« مدينة �شغرة جدا، من 
من  متاما  تخلو  وتكاد  امل�شاحة،  حيث 
العرب، فلم ا�شتطع الن�شجام ب�شهولة،  
 Muncie ملدينة  الن��ت��ق��ال  ق���ررت  ل��ذا 
عدة  فيها  مكثت  اإن��دي��ان��ا،وق��د  ب��ولي��ة 
اأ�شهر اأكملت من خاللها درا�شة اللغة، 
ولكن نظرا لأن املدينة كانت مزدحمة 
اإلى حد ما بالطلبة ال�شعوديني،  قررت 
اإغ������الق بع�ض  ال�����ش��ع��ودي��ة  امل��ل��ح��ق��ي��ة 

التخ�ش�شات املتكد�شة يف اجلامعة.
اأرغ���ب يف  وك��ان التخ�ش�ض ال��ذي 
التخ�ش�شات،  تلك  �شمن  من  درا�شته 
ف��ا���ش��ط��ررت ب��ع��د ذل���ك الن��ت��ق��ال اإل��ى 
 Fort م���دي���ن���ة ث���ال���ث���ة، وه�����ي م���دي���ن���ة 
وا�شتطعت  ال��ولي��ة،  بنف�ض   Wayne
يف  اللغة  درا�شة  اإكمال  املدينة  تلك  يف 
درج��ة  ع��ل��ى  ح�شلت  ث��م   ،ELS معهد 

التوفل«. 
واجهت  اأنها  اأحمد  جميلة  وبينت 
ب��ع�����ض  امل����رح����ل����ة حت�����دي�����دا  ت����ل����ك  يف 
ال�����ش��ع��وب��ات، ح��ي��ث ي��ج��ب ال��ب��ح��ث عن 
ج��ام��ع��ة واحل�����ش��ول ع��ل��ى ال��ق��ب��ول بها 
يف م���دة زم��ن��ي��ة ق�����ش��رة ج����دا، وق��ال��ت 

ال��ق��ب��ول يف  ع��ل��ى  اهلل ح�شلت  »ب��ح��م��د 
جامعةFindlay بولية اأوهايو، فاأكملت 
 4/4 مبعدل  وتخرجت  هناك  الدرا�شة 
ب��ام��ت��ي��از، ح��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى امل��اج�����ش��ت��ر يف 
يف  الب�شرية  امل����وارد  »تنمية  تخ�ش�ض 

الربية«.
الكثر  ا�شتفدت  »لقد  واأ���ش��اف��ت   
م���ن جت��رب��ت��ي يف ال��ب��ع��ث��ة اخل��ارج��ي��ة، 
ف��ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ال��ل��غ��ة اأ���ش��ب��ح��ت اأت��ق��ن 
بطالقة،  الجنليزية  باللغة  التحدث 
اأما على ال�شعيد الثقايف فقد �شاهمت 
بالتقائي  اخل���ارج  يف  ال��درا���ش��ة  �شنوات 
ب��خ��ل��ي��ط م���ن ال���ث���ق���اف���ات وال���دي���ان���ات 
���ش��اع��دت يف  ال��ت��ي  املختلفة  وال�����ش��ع��وب 
بالإ�شافة  الثقافية؛  ح�شيلتي  تنمية 
للعديد  اكت�شابي  يف  البعثة  دور  اإل���ى 
اإلى جانب العتماد على  من املهارات، 

الذات«.
واخ�����ت�����ت�����م�����ت ح����دي����ث����ه����ا ق���ائ���ل���ة 
»ك��م��غ��رب ع��ن وط��ن��ه، وع���ن عائلته، 
قاهرة  بلد جديد قد متر بظروف  يف 
املادي  اأو  الجتماعي  اجلانب  �شواء يف 
اأو حتى الدرا�شي، ولكن تذكر دائما، اأن 

�شالبة الطموح ل تقهر«.

محمد الحاجي: أسعى عبر مشروع »جينوم«
إلى مكافحة األمراض والحد من اإلعاقات

عبير الشهراني

العلوم  يف  والباحث  الدكتوراه  اأكد طالب 
ال�����ش��ل��وك��ي��ة والج���ت���م���اع���ي���ة، ال��ن��ا���ش��ط يف 
م���واق���ع ال��ت��وا���ش��ل الج���ت���م���اع���ي، حممد 
تكفي  وح��ده��ا ل  ال��ع��زمي��ة  اأن  احل���اج���ي، 
لتحقيق الأه��داف، لفتا اإلى اأن احلما�ض 
قد يت�شاءل مع مرور االأيام، واأن االإحباط 
قد يت�شلل اإلى ال�شخ�ض مع تاأخر النتائج 

املاأمولة.
وك�����ش��ف م���ن خ����الل احل������وار ال���ذي 
املجتمعات  ت��ق��دم  اأن  »اآف����اق«  معه  اأج��رت��ه 
يبداأ بقوة الأف��راد، م�شرا اإلى اأنه يطمح 
ع����ر م�������ش���روع »ج����ي����ن����وم« ل��ل��ف��ح��و���ش��ات 
الإعاقات  تقليل  يف  الإ�شهام  اإلى  الوراثية 

والأمرا�ض املنت�شرة باملجتمع:

كونك طالب دكتور�ه
بالعلوم �ل�صلوكية و�لجتماعية

نود معرفة ما هو هذ� �لعلم؟
ال�شحة  كلية  يف  التخ�ش�ض  ه��ذا  اأدر�����ض 
العامة، مما يعني اأننا ندر�ض �شيكولوجية 

الإن�شان يف اتخاذ قراراته ال�شحية.
ملاذا نفعل ما نفعله؟ ما الذي يجعل 
متاما  متيقن  وه��و  التبغ  ي��دخ��ن  بع�شنا 
ومل��اذا بع�ض  بال�شحة،  التدخني م�شر  اأن 
ال�شيدات ل يفح�شن �شرطان الثدي وهن 

يعلمن متاما اأنهن يف خطر؟
والجتماعية  ال�شلوكية  ال��ع��ل��وم  يف 
والعوامل  و�شلوكه  الإن�شان  ذهنية  ندر�ض 

املوؤثرة يف اتخاذ قراراته.
على قناتك باليوتيوب ن�صرت 

�أن �حلياة �أكرب من جمرد �صهادة 
جامعية �أو وظيفة، و�صح لنا وجهة 

نظرك حول ذلك؟ 
حياته  اأن  يعتقد  ال��ب��ع�����ض  اأن  اأق�����ش��د 
ك��ل��ه��ا ت��ت��ح��دد داخ����ل اأ�����ش����وار اجل��ام��ع��ة 
��وف��ق ال��ط��ال��ب يف  ف��ق��ط، م��ث��ال اإذا مل يمُ
رغباته  �شمن  لي�ض  تخ�ش�ض  درا���ش��ة 
ت��ب��ددت  ط��م��وح��ات��ه  اأن  يعتقد  الأول�����ى 
الجتهاد  فيقل  تبخرت،  اأح��الم��ه  واأن 
وي��ت�����ش��اءل احل��م��ا���ض، ول��رمب��ا البع�ض 
والكتئاب،  القلق  با�شطرابات  يمُ�شاب 
اأقول لهوؤلء: ت�شتطيع اأن جتد لنف�شك 
حياة اأخرى موازية من خاللها متار�ض 

هواياتك وتتبع �شغفك.
ال����درا�����ش����ة  اأن  ن���ن���ك���ر  ل  ن�����ع�����م، 
وال���وظ���ي���ف���ة ع��ن�����ش��ر اأ����ش���ا����ض يف ح��ي��اة 
الإن�شان، ومن الرائع اأن ن�شرف وقتنا 
وج��ه��دن��ا يف جم����الت من��ي��ل اإل���ي���ه���ا، و 
التوفيق،  ه��ذا  لنا  يح�شل  مل  اإن  لكن 
فالكثر  الطريق،  نهاية  لي�شت  فهذه 
من الأفراد نبغوا وجنحوا يف جمالت 
الدرا�شية  تخ�ش�شاتهم  ع��ن  خمتلفة 

واأعمالهم الوظيفية.
م�شاعفا،  جهدا  هذا  يتطلب  ونعم 
ولكننا م��ا زل��ن��ا جن��اه��د يف ه���ذه احل��ي��اة 

وهذا ديدنها اأي�شا.
على  اأن  ال���ع���ب���ارة  ب���ه���ذه  اأق�������ش���د 
ال���ف���رد ت��ن��م��ي��ة م��ه��ارات��ه الج��ت��م��اع��ي��ة 
�شخ�شية  ف��ي��ه  لتكتمل  وال��ع��اط��ف��ي��ة؛ 
كافة  يف  املتوقدة  ال�شخ�شية  الع�شر: 
اأو  درا���ش��ي  الأب��ع��اد ولي�ض فقط معدل 

اإجنازات مهنية.

�لتنمر �لإلكرتوين ظاهرة
حديثة طالت جمتمعاتنا..
كيف تف�صر هذه �لظاهرة؟

التكاليف  اأح��د  ه��و  الإل��ك��روين  التنمر 
التي ندفعها جراء انت�شار التقنية، فقد 
حت���رر ال����ع����دوان، وال��ت��ن��م��ر م���ن حميط 
امل��در���ش��ة واحل����ي اإل����ى ف�����ش��اء الإن��رن��ت 
لل�شحية  ال��و���ش��ول  واأ���ش��ب��ح  ال���وا����ش���ع، 
اأ�شهل من ذي قبل، ومل يعد هناك حدود 

زمانية ول مكانية للتنمر مثل الع�شور 
ال�������ش���اب���ق���ة، ب����ل اأ����ش���ب���ح ال����ف����رد ���ش��ح��ي��ة 
للعدوان وهو على م�شافة اآلف الأميال 

عن الآخرين.
خا�شة  مرعب  نف�شي  تهديد  وه��ذا 
ل��ل��ن�����ضء والأط�����ف�����ال، ول���ذل���ك م���ن اأه���م 
ه��وؤلء  حماية  الآن،  ال��رب��وي��ة  احل��ل��ول 
وم��راق��ب��ة  بتقنني  وذل����ك  اأول  ال�����ش��غ��ار 

الو�شول اإلى الإنرنت.   

بنظرك ما �ل�صبب ور�ء
و�صول مو��صيع لي�صت مهمة

للرتند بتويرت وينتف�ص ب�صببها 
�لر�أي �لعام؟

اعتقد اأن هذا فيه مبالغة بع�ض ال�شيء، 
تنف�ض  ال��ت��اف��ه��ة  امل��وا���ش��ي��ع  اأن  اأرى  ول 
الراأي العام، بل رمبا تكون حمط اهتمام 
التوا�شل  �شبكات  دوائ��ر معينة يف  داخ��ل 
وزوبعتها موؤقتة وحلظية قبل اأن تزول.

ع���ل���ى ك������ٍل، امل���وا����ش���ي���ع ال���ت���اف���ه���ة ل 
تتطلب تفكرا ول جهدا ذهنيا، بخالف 
اأي�����ش��ا ه���ي م�شاحة  امل��وا���ش��ي��ع اجل�����ادة. 
ال��ن��ا���ض  اجن����ذاب  م��ث��ل  اأح��ي��ان��ا  للتنّف�ض 

لالأفالم الكوميدية.       

ذكرت عرب ح�صابك يف »�صناب 
�صات« �أن �ملعامل �لزمنية

لها �أثر كبري يف قر�ر�ت �لفرد..
فهل هناك وقت زمني معني 

ي�صتطيع �لفرد من خالله
حتقيق �أهد�فه �جلديدة؟

ن��ظ��ري��ا، ك���ل ي����وم ه���و ف��ر���ش��ة ج��دي��دة 
ل��ل��ف��رد ب����اأن ي�����ش��ع��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه���داف���ه 
معينة  ع��وام��ل  هناك  اأن  اإل  وخططه، 
تزيد من احتمالية البدء، منها املعامل 

الزمنية الكرى.
لناأخذ على �شبيل املثال يوم امليالد، 
يف  التواريخ  ه��ذه  ال�شنة،  يف  ي��وم  اأول  اأو 
نف�شية الإن�شان ت�شبه �شتار امل�شرح الذي 
ي��ف�����ش��ل ب���ني ف���ق���رات امل�����ش��رح��ي��ة، ك��اأن��ه��ا 

حاجز للقطيعة بني املا�شي واحلا�شر.
وهذا ما يمُ�شجع الكثرين لتحديد 

اأو يف ذك��رى  ال�����ش��ن��ة،  ب��داي��ة  اأه�����داف يف 
ميالدهم، ولكن وكما نعرف فاإن عزمية 
وحما�ض  ال��وق��ت،  م��ع  تت�شاءل  الإن�����ش��ان 

التنفيذ اأي�شا يقل مع الزمن.
ي��ت��ب��ع  اأن  ال������ف������رد  ع����ل����ى  ل�����ذل�����ك 
للحفاظ  اأخ���رى  نف�شية  ا�شراتيجيات 
اأه���داف���ه، مثل  ع��ل��ى ع��زمي��ت��ه يف حتقيق 
�شديق  ع��ن��د  امل����ال  م��ن  مبلغا  ي����ودع  اأن 
ب�شرط اأن يتنازل عن املبلغ اإذا مل يحقق 
ت�شكل  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ه����ذه  اأه����داف����ه؛ 
ال��ف��رد ل��الل��ت��زام،  �شغطا خ��ارج��ي��ا ع��ل��ى 

فال�شغوط الداخلية وحدها ال تكفي.

ما �لذي ت�صعى لتحقيقه
لتو�كب روؤية �ل�صعودية ٢٠٣٠؟

اأط�������م�������ح ع�������ر م�����������ش�����روع »ج�����ي�����ن�����وم« 
يف  اأ���ش��اه��م  ب����اأْن  ال��وراث��ي��ة  للفحو�شات 
املنت�شرة  والإع���اق���ات  الأم��را���ض  تقليل 
قدميه  على  املجتمع  يقوم  لكي  لدينا؛ 
���ن���ج���ز يف ك���اف���ة امل�����ج�����الت، ف��ت��ق��ّدم  ويمُ

املجتمعات يبداأ بقّوة الأفراد.

مبنا�صبة دخول �لعام �لهجري 
�جلديد 144٠ ما ن�صيحتك ملن 

و�صع �أهد�فا وي�صعى لتحقيقها؟ 
ال���ع���زمي���ة وح����ده����ا ل ت��ك��ف��ي ل��ت��ح��ق��ي��ق 
الأه�����داف، ف��احل��م��ا���ض ق��د ي��ت�����ش��اءل مع 
يت�شلل  ق���د  االأي�������ام. واالإح����ب����اط  م�����رور 
املاأمولة. خطط  النتائج  تاأخر  اإليك مع 
ف��ي��ه��ا،  وت������درج  اأول  ���ش��غ��رة  لأه�������داف 
ا���ش��ت��خ��دم ح��ي��ل امل���ك���اف���اآت وال��ع��ق��وب��ات 

بطريقة فك الآخرين معك.
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أساتذة

منال الشهري عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس بالجامعة:

التعلم عن طريق العمل من أهم وسائل 
تطوير الكفاءات

عبير الشهراني

ه���ي م��ن��ال ن��ا���ش��ر ال�����ش��ه��ري، ع�����ش��و هيئة 
التدري�ض بق�شم علم النف�ض بجامعة امللك 
النف�ض  علم  يف  وباحثة  متخ�ش�شة  خالد، 
من�شقة  الإب����داع����ي،  وال��ت��ف��ك��ر  ال���رب���وي 
الن�شاط بق�شم علم النف�س باجلامعة، ع�شو 
النف�شية،  ل��ال���ش��ت�����ش��ارات  ن��ف��و���ض  م��رك��ز  يف 
ال�شالم  زاج���ل  ف��ري��ق  يف  م�شت�شار  وع�����ش��و 
املجتمعية.  بال�شراكة  ومهتمة  التطوعي 

»اآفاق« التقتها واأجرت معها هذا احلوار.

هل لنا بنبذة عن
علم �لنف�ص �لرتبوي؟

ع���ل���م ال��ن��ف�����ض ال�����رب�����وي، ي���ع���د م����ن اأك����رث 
امل��و���ش��وع��ات اأه��م��ي��ة مل��ن ي��در���ض يف جم��ال 
ت��خ�����ش�����ش��ات ع��ل��م ال��ن��ف�����ض ب�����ش��ك��ل ع����ام اأو 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ال���رب���وي���ة ب�����ش��ك��ل خ��ا���ض، 
اأب��رز  م��ن  والتعليم  التعلم  عملية  وتعتر 

اهتمامات علم النف�ض الربوي.
وع��ن��دم��ا ن��ت��ح��دث ع���ن ع��ل��م ال��ن��ف�����ض 
ال���رب���وي، جن��د اأن��ف�����ش��ن��ا ب�����ش��دد ال��ت��ح��دث 
عن علم نظري وتطبيقي يف نف�ض الوقت، 
العملية  الإ���ش��ه��ام يف حت�شني  اإل���ى  وي��ه��دف 

التعليمية والربوية.

يهتم علم �لنف�ص �لرتبوي بقو�عد 
تربية �لن�صء وتنمية �ل�صخ�صية، 
من وجهة نظر تخ�ص�صية، ما �أهم 

النقاط
�لتي يرتكز عليها يف تعزيز

ثقة �لفرد بذ�ته؟
م��ن امل��و���ش��وع��ات ال��ت��ي ي��ه��ت��م ب��ه��ا علم 
الدفاعية،  )التعلم،  الربوي:  النف�ض 
ال���ت���ف���ك���ر، اك���ت�������ش���اب امل���ع���رف���ة( وه����ذه 
امل���و����ش���وع���ات م��ت�����ش��ل��ة ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر 
ال��رب��وي  النف�ض  فعلم  بال�شخ�شية، 
يقدم ن�شائح مفيدة ت�شاعد الفرد على 
اأكر قدر  الدافعية والإجن��از واكت�شاب 
يفكر  كيف  ال��ف��رد  ويعلم  امل��ع��رف��ة،  م��ن 
يحتاج،  التفكر  م��ن  ن��وع  واأي  ويحلل 
الفرد  �شخ�شية  ي�شقل  فهو  وبالتايل 

ويعزز ثقته بذاته وقدراته.

كونك �أ�صتاذة جامعية لديك 
�هتمام بكيفيات �لتفكري 

�لإبد�عي، هل تتبعني 
��صرت�تيجية حمددة لتغيري

طرق تفكرينا؟
اإف�شاح املجال لأي فكرة؛ لكي تولد 
وتنمو يف الجتاه ال�شحيح و يف خدمة 

ال�����ش��ال��ح ال����ع����ام، واح�������رام وت�����ش��ج��ي��ع 
الأفراد باإتاحة الفر�ض لهم للم�شاركة، 
ال��ت��خ��ل��ي ع��ن ال���روت���ني وامل��رك��زي��ة مما 
ي��ن��م��ي ال�����ق�����درة الإب�����داع�����ي�����ة، حت��وي��ل 
ب��اأن  �شيء ممتع  اإل��ى  وال��درا���ش��ة  العمل 
م�شوؤولية،  اإل���ى  ال��ن�����ش��اط  ي��ت��م حت��وي��ل 

وامل�شوؤولية اإلى طموح.
للنف�ض  امل�شتمر  التجديد  وكذلك 
وال���ف���ك���ر وال���ط���م���وح���ات، ال��ت��ط��ل��ع اإل���ى 
الأع����ل����ى دائ����م����ا لأن������ه ي��ح��ف��ز الأف�������راد 
يجب  ب��ا���ش��ت��م��رار،  الأه������داف  لتحقيق 
وتقوميها  الآخ��ري��ن  جت��ارب  مالحظة 
طريق  ع��ن  التعلم  م��ن��ه��ا،  وال���ش��ت��ف��ادة 
ال����ع����م����ل؛ لأن��������ه ال����ط����ري����ق الأف���������ش����ل 
ل��ت��ط��وي��ر ال���ك���ف���اءات، ح��ري�����ش��ة دائ���م���اً 
مهارات  ملمار�شة  الفر�شة  اإت��اح��ة  على 
ال��ت��ف��ك��ر ال��ع��ل��ي��ا:ال��ت��ف��ك��ر الإب���داع���ي، 
بقيم  العناية  واأي�شا  الناقد،  التفكر 

الإبداع:الوقت، الإتقان.

يوؤكد �لباحثون باأنه لول �لتفكري 
�لإبد�عي لبقيت حياتنا بد�ئية 
وب�صيطة، ما وجهة نظرك حول 

هذه �لعبارة؟
م���ن امل���ع���روف اأن احل�������ش���ارة ه���ي ن��ت��اج 

ب�شري وتنق�شم اإلى �شقني، الأول مادي 
اأنتجه  ما  وك��ل  التكنولوجيا  يف  يتمثل 

الإن�شان ماديا وعمرانيا وتقنيا.
اأم����ا ال���ث���اين ف��ي��ت��م��ث��ل يف ال��ث��ق��اف��ة 
الإن�شان من  اأنتجه  ما  بها كل  ويق�شد 
ف��ك��ر واإب������داع وف���ن وع������ادات وت��ق��ال��ي��د. 
نف�ض  يف  وتطويرها  الثقافة  فحماية 
ال���وق���ت غ���اي���ة يف ح���د ذات���ه���ا وو���ش��ي��ل��ة 
ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف ال���ت���ط���وي���ر وال��ت��ن��م��ي��ة 

امل�شتدامة.

ما ز�لت نظرة �ملجتمع
للمر�جعني ملر�كز �ل�صت�صار�ت 

�لنف�صية نظرة خاطئة..
ما روؤيتك لتغيري تلك �لنظرة؟

النف�شي  امل��ري�����ض  اأن  ن���درك  اأن  ي��ج��ب 
ولذلك  مري�شا؛  يكون  اأن  قبل  اإن�شان 
ن��ظ��رت��ه  ي���ع���ي���د  اأن  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  لب������د 
اخلاطئة له، باأنه مري�ض عقلي وخطر 

على نف�شه وعلى الآخرين.
وم���ن ه��ن��ا ل ب��د م��ن ن�����ش��ر ثقافة 
ال����ع����الج ال��ن��ف�����ش��ي؛ ل��ت��ح��ق��ي��ق ت��وع��ي��ة 
فكرة  وغ��ر���ض  املجتمع،  لأف���راد  �شحية 
اأن املر�ض النف�شي مثله مثل اأي مر�ض 
دواء  ول��ه  واأع��را���ض  اأ�شباب  له  ع�شوي 

وعالج، ل �شيما اأننا جميعنا معر�شون 
لأزمات نف�شية.

فيما يخ�ص وعي �لأفر�د
باأن �لأمر��ص �لنف�صية

�أمر طبيعي كما �لأمر��ص 
�لبدنية، �أين نحن من ذلك 

�لوعي؟
املجتمع  ن��ظ��رة  اأ���ش��ب��ح��ت  هلل،  احل��م��د 
ال�شعودي للعالج النف�شي خمتلفة عما 
���ش��ب��ق، واأ���ش��ب��ح ه��ن��اك ال��ك��ث��ر مم��ن ل 
العيادات  اإل��ى  للذهاب  ح��رج��اً  ي��ج��دون 
احلديث  الجت��اه  �شاهم  كما  النف�شية. 
اإل��ى  وال���ذي يهدف  النف�شي  ال��ع��الج  يف 
ت���ق���دمي اخل���دم���ة ال��ع��الج��ي��ة ب��اأ���ش��ه��ل 
ال���ط���رق، وذل�����ك ب�����اأن ت���ك���ون ال��ع��ي��ادات 
اأي  ع��ي��ادات  ب��اق��ي  م��ن  ج���زءا  النف�شية 
م�شت�شفى، وهذا مما ل �شك فيه �شاهم 

يف حمو و�شمة املر�ض النف�شي.

كلمة �أخرية للقر�ء؟
�شحيفة  يف  اأ�شكركم  اأن  اإل  ي�شعني  ل 
الفر�شة،  واإت��اح��ة  لال�شت�شافة  »اآف���اق« 
واأ�شكر جميع القراء على كرم القراءة؛ 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال بد من نشر 
ثقافة العالج 

النفسي لتحقيق 
توعية صحية 

ألفراد المجتمع 
وغرس فكرة

أن المرض النفسي 
مثله مثل أي مرض 

عضوي له أسباب 
وأعراض وله دواء 

وعالج
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منطقتنا

فضاءات

رنا القحطاني 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  الأدوار  م����ن  ان���ط���الق���ا 
الكبرة التي تلعبها املراأة ال�شعودية، 
امل�����ش��ارك��ة يف نه�شة  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��ا 
وت���ط���ور امل��ج��ت��م��ع، ن��ظ��م ن�����ادي اأب��ه��ا 
الأدب����������ي ن�������دوة ن�������ش���ائ���ي���ة م��ف��ت��وح��ة 
امل�شتقبل  وامل�����راأة..  »ال��وط��ن  ب��ع��ن��وان 
زهرة  الأ�شتاذة  اأدارت��ه��ا  وامل�شوؤولية«، 
اآل ظ���اف���ر، وحت���دث���ت ف��ي��ه��ا ك���ل من 
ال��دك��ت��ورة غ����ادة اآل زي����اد والأ���ش��ت��اذة 

ندوة نسائية عن الوطن والمرأة  
صالحة الجرعي: لدينا 5 مشروعات قائمة..

3 منها تملكها فتيات
امل�شوؤولية  مبينات  اجلرعي،  �شاحلة 
ال��وط��ن��ي��ة امل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع���ات���ق امل�����راأة 
ال�����ش��ع��ودي��ة، و�����ش����رورة اإ���ش��ه��ام��ه��ا يف 
املرتبطة  التنمية الكرى  م�شروعات 

بتحقيق روؤية 2030 
على  ال�شوء  م��ن  مزيد  ولإل��ق��اء 
حماور الندوة ومو�شوعاتها، حاورت 
»اآفاق« م�شرفة مركز امللك عبدالعزيز 
ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي مب��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ر، 
ال��ن�����ش��ائ��ي مبجل�ض  ال��ق�����ش��م  ورئ��ي�����ش��ة 
�شباب منطقة ع�شر الأ�شتاذة �شاحلة 

اجلرعي، للتعرف اأكرث عن دور املراأة 
يف النهو�ض بالوطن. 

من �جلديد و�جلميل خا�صة 
يف ع�صري �إقامة ندوة ن�صائية 

مفتوحة، من �أين �أتت �لفكرة؟
اأبها  ن���ادي  م��ن  بتنظيم  ج���اءت  الفكرة 
الأدب�����ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
ل��ل��ث��ق��اف��ة ���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات الح��ت��ف��اء 
العربية  للمملكة   88 الوطني  باليوم 

ال�شعودية.

»�لوطن و�ملر�أة...�مل�صتقبل 
و�مل�صوؤولية« ما هي دللت �ختيار 

عنو�ن �لندوة، و ما �لذي تودون 
قوله من خالل هذ� �لعنو�ن؟

جاء اختيار عنوان الندوة انطالقا من 
وتطلعاتها  الوطنية  امل��راأة  م�شوؤوليات 
ك��ون��ه��ا  روؤي�����ة 2030  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة وف����ق 
املجتمعية  امل�شاركة  يف  اأ�شا�شيا  عن�شرا 

وبناء امل�شتقبل الوطني امل�شرك.

�لندوة �لن�صائية �ملفتوحة

بع�صري جتربة غري م�صبوقة..
ما تقييمك لها؟ 

التجربة ناجحة وهلل احلمد، حيث اأن 
املنطقة رجال  اأبناء  ح�شور نخبة من 
ون�����ش��اء وت��ف��اع��ل��ه��م م���ع م���ا ط����رح من 
حم��اور، لهو دليل على اأن امل��راأة قادرة 
وال��ف��ك��ري  ال��ث��ق��ايف  امل�شهد  اإدارة  ع��ل��ى 
بكل احرافية دون اأن يوؤثر ذلك على 

قيمنا الإ�شالمية. 

من �أعمالك �مل�صهودة دعم ر�ئد�ت 

�لأعمال يف جمل�ص �صباب ع�صري، 
كيف تنظرين لتلك �لعمال؟ 

جم��ل�����ض  يف  جت��رب��ت��ن��ا  احل����م����د،  وهلل 
�شباب ع�شر لدعم رواد الأعمال من 
ناجحة  باملنطقة  والفتيات  ال�شباب 
ب��ك��ل امل��ق��اي��ي�����ض م���ن خ����الل ب��رن��ام��ج 
للتنمية،  م��ق��رن  ب��ن  من�شور  الأم���ر 
حيث يتم الإع��الن عن بدء التقدمي 

ثم اإجراء املقابالت.
عليهم  تنطبق  م��ن  تر�شيح  وبعد 
ال�������ش���روط ي��ت��م ت��دري��ب��ه��م وت��اأه��ي��ل��ه��م 
ن�شل  الكفاءة، حتى  بدرجة عالية من 
من  الكامل  التمكن  مرحلة  اإل���ى  بهم 

اإدارة م�شاريعهم ثم يتم متويلهم.
اأقل من عام جنحنا يف حتقيق  يف 
لدينا  ح��ي��ث  م�شبوقة،  غ��ر  جن��اح��ات 
خ��م�����ض م�����ش��اري��ع ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اأر�����ض 

الواقع ثالثة منها متلكها فتيات. 
الثانية  امل��رح��ل��ة  يف  ب���داأن���ا  والآن 
فتيات  وث���الث  �شباب  ث��الث��ة  بر�شيح 

وهلل احلمد. 

�لندوة �لن�صائية �ملفتوحة
عمل م�صتمر �أم فعل ��صتثنائي 

�نق�صى بوقته؟
دور املراأة يف خدمة املجتمع وامل�شاهمة 
ولي�ض  م�شتمر  عمل  الوطن  نه�شة  يف 
ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ا، وه���و م��ا ���ش��ع��ت ل��ه دول��ت��ن��ا 
حفظها اهلل من خالل متكني امل��راأة يف 

كافة املجالت.

طاملا عملكم يرتبط بنه�صة 
وتنمية �ملجتمع، قطعًا لديكم 

خطط ��صرت�تيجية، عرفينا
على �أهمها؟ 

اإلى توجيه  لعل اأهمها ال�شعي الدوؤوب 
ال�����ش��ب��اب وال��ف��ت��ي��ات مل�����ش��ت��ق��ب��ل م�����ش��رق 
وتنميتهم علميا ومهاريا؛ مبا يتنا�شب 

مع متطلبات �شوق العمل احلالية. 
الدولة تتجه بكل قوتها من اأجل 
دون  امل��ج��الت  ك��اف��ة  يف  �شاملة  نه�شة 
�شبابنا  على  يعول  وبالتايل  ا�شتثناء؛ 
القيام بدور عظيم يف هذا التحول، ول 
ميكن حتقيقه بدون عمل م�شرك بني 
يف  متواز  ب�شكل  ي�شر  وامل���راأة،  الرجل 

خدمة ورفعة هذا الوطن.
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منطقتنا

نائب أمير عسير يفتتح ورشة
»إدارة المشاريع« بصحة عسير

اأمر  نائب  عبدالعزيز  بن  ط��الل  بن  تركي  الأم��ر  امللكي  ال�شمو  �شاحب  افتتح 
منطقة ع�شر الأربعاء املا�شي ور�شة عمل بعنوان »مكتب اإدارة امل�شاريع بني املفهوم 
قاعة  يف  ع�شر  مبنطقة  ال�شحية  لل�شوؤون  العامة  املديرية  نظمتها  والتطبيق«،  

الأمر في�شل بن خالد مب�شت�شفى ع�شر املركزي.
ورحب مدير عام ال�شوؤون ال�شحية مبنطقة ع�شر خالد بن عاي�ض ع�شري 
ب�شمو نائب اأمر املنطقة مثمنا متابعته لكل ما يتعلق بتطوير القطاع ال�شحي. 
اأن الهدف من الور�شة هو ال�شتفادة من التجربة الناجحة لوزارة  واأكد ع�شري 
التحول  برنامج  متطلبات  لتحقيق  امل�شاريع؛  اإدارة  مكاتب  تاأ�شي�ض  يف  ال�شحة 

الوطني 2020 ، روؤية اململكة 2030
من جهته قدم مديرعام مكتب اإدارة امل�شاريع املوؤ�ش�شي بوزارة ال�شحة املهند�ض 
فهد بن �شالح العزام نبذة عن تاأ�شي�ض املكتب واملراحل التي جرى الو�شول اإليها، 
ع�شري  علي  اأحمد  املهند�ض  ع�شر  ب�شحة  امل�شاريع  اإدارة  مكتب  مدير  قدم  كما 

عر�شا عن جتربة املكتب يف �شحة ع�شر.
عقب ذلك تطرقت الور�شة للحديث عن احلوكمة واملنهجية واآليات التطبيق 
واملتابعة والنماذج والأدوات امل�شتخدمة، وعالقة مكتب اإدارة امل�شاريع مع مديريات 

جلت التو�شيات. ال�شوؤون ال�شحية باملناطق؛ واختتمت الور�شة مبناق�شة عامة و�شمُ

»أدبي أبها« يحتفي بثالث من أحدث إصدارته
في جلسة حوارية

اإ�شداراته اجلديدة، وذلك �شمن فعاليات معر�ض  املا�شي جل�شة حوارية عن  باأبها م�شاء اخلمي�ض  الثقايف  النادي الأدب��ي  نظم 
جامعة امللك خالد للكتاب الذي انطلقت فعالياته باملركز احل�شاري يف خمي�ض م�شيط. و�شملت الإ�شدارات التي متت مناق�شتها 
للباحث حممد ح�شن  الراثية«  »بلدة رج��ال  و  الأملعي،  زاه��ر بن عوا�ض  للدكتور  ال�شبعني«  يف اجلل�شة ثالثة كتب هي »رحلة 
غريب، و »مفردات العمارة يف منطقة ع�شر« للدكتور علي مرزوق، حيث اأدار اجلل�شة رئي�ض جلنة الطباعة والن�شر يف اأدبي اأبها 

ح�شني الزيداين.
واأ�شار الدكتور زاهر الأملعي اإلى اأن كتابه »رحلة ال�شبعني« ي�شرد م�شرة علمية وحياتيه امتدت لأكرث من 70 عاما حفلت 

بالكثر من الأحداث والتحولت الثقافية والجتماعية.
اأبان الباحث حممد غريب اأن كتابه خال�شة بحث وجمع ملادة علمية لأكرث من 30 عاما نتج عنها 4 جملدات  من جهته 
تتجاوز �شفحاتها ال� 2000 �شفحة عن قرية »رجال اأملع« الراثية التي ت�شتعد لالن�شمام اإلى لئحة الراث العاملي، م�شرا اإلى 

اأن الكتاب يتناول كل تفا�شيل تاريخ القرية وحياة اأهلها منذ القدم، ودعم بوثائق بلغت 272 وثيقة .
عقب ذلك قدم الدكتور علي مرزوق موجزاً عن كتابه »مفردات العمارة التقليدية مبنطقة ع�شر« اأو�شح خالله اأنه قام 
بجمع ملفردات البناء قدميا يف منطقة ع�شر وتو�شيح لأهم دللتها املحلية، وتاأ�شيلها معجميا مع �شور ت�شهم يف فهم هذه 
املفردات وم�شمياتها، بعد �شل�شلة زيارات لبع�ض حمافظات منطقة ع�شر ولقاء املمار�شيني واملهتمني باأعمال البناء و الزخرفة.

.. ويناقش تشغيل مشروع
طائرة اإلسعاف الجوي بالمنطقة

عقد الأمر تركي بن طالل بن عبدالعزيز، نائب اأمر منطقة ع�شر، مبكتبه بالإمارة، 
م�شروع  بت�شغيل  املعنية  باملنطقة  اجلهات احلكومية  اجتماًعا مع ممثلي  اليوم اخلمي�ض، 
طائرة الإ�شعاف اجلوي يف املنطقة، والتي ت�شم مدير عام ال�شوؤون ال�شحية خالد ع�شري 
رئي�ض جلنة ال�شحة، ومدير فرع هيئة الهالل الأحمر حممد ال�شهري ومدير مطار اأبها 

املهند�ض اأحمد القحطاين.
املنطقة،  املتطورة يف  الإ�شعافية  اإدخال اخلدمات  اآليات متابعة  وا�شتعر�ض الجتماع 
ودرا�شة امل�شروعات الإ�شعافية ومناق�شة تطويرها والتي تاأتي يف مقدمتها م�شروع طائرة 

الإ�شعاف اجلوي.
اإجنازها لتنفيذ امل�شروع والتي تاأتي يف  اأمر ع�شر على املهام التي مت  واطلع نائب 
مقدمتها مواقع املهابط التي مت حتديدها للم�شروع والبنية التحتية لالت�شالت الرقمية 
للرقي باخلدمات  التي تهدف  العديد من اخلدمات  اإلى  بالإ�شافة  بها،  والنظام اخلا�ض 

الإ�شعافية يف منطقة ع�شر، مقدًما �شكره للجميع وثناءه على روح الفريق.

براءة اختراع 
صناعي لطالبة 

بتعليم عسير
للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  منحت 
ر�شا  للطالبة  اخ���راع  ب���راءة  والتقنية، 
ب��ن��ت م��و���ش��ى ع�����ش��ري م���ن امل��ت��و���ش��ط��ة 
ال�شابعة ع�شرة بخمي�ض م�شيط، مع حق 
ال��ت��ي مينحها  احل��ق��وق  بكامل  الن��ت��ف��اع 
النموذج  ع��ن  وذل���ك  اململكة،  يف  ال��ن��ظ��ام 
ال�شناعي امل�شمى ب� »�شالل تعبئة«، الذي 

يتمثل يف �شلة هرمية مطورة.
العام للتعليم  من جهته هناأ املدير 
ك��رك��م��ان،  اآل  مب��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ر ج���ل���وي 
ال��ط��ال��ب��ة وم��در���ش��ت��ه��ا واأ���ش��رت��ه��ا وتعليم 
امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى ه���ذا الإجن�����از ال����ذي يعد 
اإ����ش���اف���ة لإجن���������ازات ط�����الب وط���ال���ب���ات 

املنطقة على امل�شتويني املحلي والعاملي.
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الرأي الجامعي

رابطة الخريجين
خ��ط��ت اجل��ام��ع��ة خ��ط��وة ك��ب��رة ن��ح��و حت�����ش��ني م�����ش��ت��وى اخل��دم��ات 
بتد�شني  ف��ق��ام��ت  م��ع خريجيها؛  ال��ت��وا���ش��ل  اأك���ر درج����ات  وحت��ق��ي��ق 
بوابة للخريجني على املوقع الر�شمي للجامعة، بع�شوية مفتوحة؛ 
للرابطة،  االنت�شاب  ل�شروط  امل�شتوفني  ال�شرتاك جميع اخلريجني 
التنفيذية  اللجنة  لنتخابات  الر�شح  فيها  ع�شو  لكل  يحق  حيث 
وامل�شاركة يف كافة فعاليات الرابطة، وي�شتطيع من خالل هذه البوابة 
والثقافية،  العلمية  كاملرافق  تقدم  التي  الت�شهيالت  على  الط��الع 
م��ن خ��الل��ه ق�شاياهم  ي��ط��رح اخل��ري��ج��ون  م��ن��را  �شتكون  اأن��ه��ا  كما 
تنظم  التي  والأن�شطة  الفعاليات  وامل�شاركة يف  املختلفة،  وتطلعاتهم 
ال��رام��ج  ال��ى م�شاركة اخل��ري��ج يف تطوير  ب��الإ���ش��اف��ة  يف اجل��ام��ع��ة، 

الأكادميية باجلامعة يف �شوء اخلرة العملية التي اكت�شبوها.
ت�شعى اجلامعة من  التي  اخل��ط��وات  م��ن  اخل��ط��وة  ه��ذه  وتعد 
الطالب  بني  العالقة  ا�شتمرار  اإل��ى  خريجيها  مع  توا�شلها  خالل 
وجامعته حتى بعد تخرجه منها، حيث ميكن اأن تتيح هذه الرابطة 
التي  والوظيفية  والتدريبية  الدرا�شية  الفر�ض  معرفة  للطالب 
حتقق  اأن��ه��ا  كما  نف�شه،  تطوير  ل��ه  وتتيح  منها  ي�شتفيد  اأن  ميكن 
توا�شال جيدا بني اأجيال اجلامعة، بحيث ي�شعر الطالب باحلميمية 

التي تربطه بجامعته.
ومن خالل هذه الرابطة تكون قد حققت الولء والنتماء لها 
التجربة  ه��ذه  وينقل  بجامعته  املفاخرة  ي�شتطيع  الطالب  واأ�شبح 
لالأجيال القادمة والتي �شتاأخذ فر�شتها بالدرا�شة يف اأروقة اجلامعة 
اإلى  اأن هذه العالقة �شتمتد  الدرا�شية،  وت�شعرهم وهم يف بداياتهم 

اأجل غر م�شمى.
كما �شعت اجلامعة لتحقيق ال�شتفادة الق�شوى من اإمكانياتها 
امل���ادي���ة وال��ب�����ش��ري��ة ب��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن ك��اف��ة اخل�����ش��وم��ات ال��ت��ي متنح 
ملن�شوبيها يف القطاع اخلا�ض، وكذلك اللتحاق بالدورات التي تنظمها 
املكتبات اجلامعية، من  اأروقتها املختلفة واإمكانية ال�شتفادة من  يف 
خالل ا�شتعارة الكتب واملراجع وال�شتفادة منها، كما تقوم الرابطة 
بتزويد املوؤ�ش�شات وال�شركات باملعلومات اخلا�شة باخلريجني لغايات 

التوظيف، عند طلبها وبهدف العمليات الإح�شائية.

محمد ابراهيم العسيري
نائب المشرف العام

وقفة

للكلية،  وك��ي��ال  عملي  م��ن  �شهر  اأول 
اأولياء الأمور  اأحد  تلقيت ات�شال من 
قد  ابنه  اأن  خم��را  ابنه،  عن  ي�شاألني 
اأم�شى �شت �شنوات يف الكلية، و�شيفرح 
التخرج  فرحة  فرحتني؛  ال�شنة  ه��ذه 
وفرحة الزفاف، واأنه ا�شتبطاأ تخرجه 
م��ع ت��ط��م��ني اب��ن��ه اأن����ه مل ي��ب��ق ل��ه اإل 
مليئا  الأب  �شوت  ك��ان  درا���ش��ي،  ف�شل 

بالتفاوؤل، القلق، والفرحة املحبو�شة.
ط���ل���ب���ت م���ن���ه ال����رق����م اجل���ام���ع���ي 
للطالب؛ لأنظر يف حالته الأكادميية، 
على  م��وؤ���ش��را  علي  اململى  ال��رق��م  ك��ان 
اأن ال��ط��ال��ب ق���د ج����اوز امل����دة امل��ت��وق��ع 
الأب  لهفة  م��ع  ول��ك��ن  ت��خ��رج��ه؛  فيها 
ل��ع��ل وع�شىو  اأت�����ش��رع يف اجل����واب،  مل 
ثم  و�شعه  م��ن  �شاأتاأكد  ب��اأين  واأجبته 

ات�شل به.
ومل يخب توقعي؛ فقد كان قيد 
واأن  الب��ن مطويا منذ ثالثة ف�شول 

بينه وبني التخرج مفاوز وقفار. 
لئال  الت�����ش��ال  قليال يف  ت����رددت 
اأك�����ون غ����راب ب����ني؛ ول��ك��ن ك����ان ل بد 

لي�ض  الكفر  فناقل  بد،  لي�ض منه  مما 
بكافر.

�شوت  وخفت  التفاوؤل  ن��رة  ذوت 
ال��ف��رح��ة وح���ل���ت  حم��ل��ه��ا ن����رة ح��زن 
اأم����ل وت���ه���دج ���ش��وت��ه بكلمات  وخ��ي��ب��ة 
خم��ن��وق��ة ب��ال��ع��رة؛ ف��ق��د وف���ر لب��ن��ه 
واأن��ه  ج��ي��دة،  درا�شية  لبيئة  يحتاج  م��ا 
قد فرغه لهذا واأن��ه بات حمرجا من 
اأ���ش��ه��ار اب��ن��ه؛ لأن���ه ق��د اأخ��ره��م باأنه 

�شيتخرج هذا العام.
ك����ان ج����واب ج���ر اخل���اط���ر مني 
حا�شرا، واأن امل�شكلة هنا تكمن يف اأين 
ك���ان الب����ن خ���الل ال��ف�����ش��ول ال��ث��الث��ة 

وماذا كان يفعل؟
ع�شر  �شاحبتني  م��ك��ررة  ���ش��ورة 
���ش��ن��وات وك���ي���ال، ف��ع��م��ي��دا ل��ك��ث��ر من 
احل�������الت ت��ت�����ش��اب��ه يف ح��ق��ائ��ق��ه��ا م��ع 
اخ���ت���الف اأ���ش��خ��ا���ش��ه��ا، ت��ل��خ�����ش��ت يف 
ا����ش���ت���غ���الل ه�������وؤلء ال��ط��ل��ب��ة ل�����ش��ع��ور 
الثقة  �شعور  ي�شببه  ال��ذي  الطمئنان 
املمنوحة لهم من اآبائهم يزيد بع�شهم 
ك���ون اأ���ش��رت��ه ت��ق��ط��ن خ����ارج امل��ن��ط��ق��ة، 

عن  لبعدهم  ب��الأم��ان  �شعورا  فيزيده 
اأعني اأ�شرهم، فركنون اإلى النفالت 
م��ن االرت���ب���اط ب��ال��درا���ش��ة ع��ن طريق 

ال�شلل الالهية وزمالء الندم.
اإذا  خ�����ط�����ورة  الأم����������ر  وي������������زداد 
اجنرف يف طريق الإره��اب واملخدرات 

والنحرافات اخللقية.
ال��دم��وع وتغر  ه����وؤلء  راأى  ول���و 
�شمعت من  م��ا  و�شمعوا  ال��وج��وه  ل��ون 
انهيار  الدالة على  ال�شكوى  بكاء ومر 
ت�شحيح  اإل�����ى  ل����ب����ادروا  اأح���الم���ه���م؛ 
لأن  والنجاح  التفوق  والتزام  و�شعهم 
ي�شت�شعرون جناحهم   والأمهات  الآباء 
اجلو  وتهيئة  اجلامعة  ابنهم  بدخول 
ل���ه، و���ش��ح��وا يف �شبيل ذل��ك  امل��ن��ا���ش��ب 
اأنف�شهم  حرمان  اأو  بال�شتدانة  رمب��ا 
واأ�شرهم، وكانوا يتفاخرون باأن ابنهم 
انتظار تخرج  اأ�شحى جامعيا وهم يف 
الأب���ن���اء ي��ت��م��ن��ون َط���ي الأع�����وام ل��روا 
ذل��ك ال��ي��وم؛ ل��ي��ف��اج��اأوا بخيبة الأم��ل 
الثقة  بناء  وان��ه��ي��ار  الأح���الم  وحتطم 

التي منحوها لأبنائهم.

أمل

االبتسامة
تواصل مباشر 

د. إيناس أبو سالم
قسم اللغة العربية للطالبات

البت�شامة ر�شالة تغر من �شخ�شك، تعبر عن توا�شل مبا�شر، �شدقة منك على 
و�شعادة، خا�شة حينما  اأن�شا  بها  لأنك متنحهم  الآخرين،  على  و�شدقة  نف�شك، 
تن�شد منها  ابت�شامة ميكانيكية  تكون تعبرا �شادقا عما يف قلبك لهم، ولي�شت 
لهم  وابت�شموا  اللقاء،  فابت�شموا ملن حتب����ون حني  نف�شك،  اأو حاجة يف  م�شلحة 
اإلى الآخرين، ولتغدو العالقة  حني تتحدثون معهم، لتنتقل عدوى البت�شامة 

حبا وودادا وح�شن ظن.
اأنتم، يا من تخطرون على اإيقاع النب�ض الأجمل، اأيكما ال�شباح، لألقي على 

اإ�شراقته حتية احلب؟
نوافذ  امل�شرعة  املتالألئة  الآلء  هم�شاتها  ب��ني  حتمل  �شباح  حتية  اأحبكم، 

اأحالمها على حلظة تالقي، اأحبكم، حتية �شباح ليوم حافل باحلب واحلنان.
فيا �شباح احلب والعطر وال�شتياق يعزف منفردا على اأوتار ع�شق ل توقفه 

تعرجات احلياة، يا �شرفة اأ�شواق اأطل منها على حياة تنتظر خطو قلوبنا.
الأوج��اع �شباحكم نب�ض  م��رارة  ب�شمات تفيقون عليها؛ فتن�شيكم  �شباحكم 

قلب، وعطر حرف.

مقايضة التعليم.. »أعطني وأعطيك«!
اأن  اأ�شتاذا جامعيا،  لي�ض غريبا، كونك 
م���رارا  درج�����ات؟«  »ع��ل��ي��ه  جملة  ت�شمع 
ب��اأدن��ى  ال��ط��ال��ب  وت���ك���رارا ع��ن��د تكليف 
ع��م��ل خ���الل درا���ش��ت��ه ل��ل��م��ق��رر؛ وك���اأن 
املو�شوع م�شاألة اأخذ وعطاء، واأن غاية 
التعليم تنح�شر فقط يف اجلمع ولي�ض 

التاأ�شي�ض والبناء.
انت�شار هذه الفكرة عند الطالب 
م�����ش��ك��ل��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ل ي�����الم ع��ل��ي��ه��ا 
لالأ�شتاذ  اأي�شا  واإمن��ا  فقط؛  الطالب 
ف��ب��ع�����ش��ه��م  امل����و�����ش����وع؛  ه�����ذا  يف  دور 
ل��الأ���ش��ف ه���م م���ن ر���ش��خ��وا يف اأذه����ان 
الطالب هذه املقاي�شة الهادمة التي 
تق�شي على معاير التقييم؛ لي�شبح 
الت�شليم  م���وع���د  ه���و  الأه������م  امل��ع��ي��ار 
عن  متغا�شيا  ال�����ش��روط،  وا���ش��ت��ي��ف��اء 
التكليف  ه��ذا  ح��ل  الطالب يف  زاوي���ة 
حماولته  حتى  اأو  تفكره  وطريقة 

يف البحث عن احلل ال�شحيح.

تتحمل  التعليمية  املوؤ�ش�شة  اأي�شا 
امل�����ش��وؤول��ي��ة، فبع�ض  ج�����زءا م���ن ه����ذه 
امل��وؤ���ش�����ش��ات حت��ب��ط م��ن ع��زمي��ة ع�شو 
عملية  يف  التغير  يف  التدري�ض  هيئة 
ال��ت��ع��ل��ي��م، ف��ن��ج��د اأن��ه��م ي��ع��اق��ب��ون ب��دل 
ي�شطدم  عندما  يثابوا، خا�شة  اأن  من 
التغير  بقائد يجهل دور هذا  الأ�شتاذ 
ل�����ش��ال��ح ال��ط��ال��ب، ب��الإ���ش��اف��ة اإل����ى اأن 
بع�ض  مع  التعليمية،  املوؤ�ش�شات  بع�ض 
ال����ش���ت���ث���ن���اءات، و���ش��ي��ل��ت��ه��ا ال���وح���ي���دة 
لك��ت�����ش��اف م���ق���دار ال��ت��ع��ل��م ه���و اإمت����ام 
الطالب للمقرارات الدرا�شية املطلوبة 
ك��ان  واإن  ح��ت��ى  الم���ت���ح���ان  واج���ت���ي���از 
للمهارات  اكت�شابهم  دون  له  اجتيازهم 

واملعرفة الالزمة. 
ع��ل��ى اأي�����ة ح�����ال، ����ش���وف ن��ف��ر���ض 
عند  بالعتبار  توؤخذ  املعاير  ه��ذه  اأن 
املوؤ�ش�شات  بع�ض  يف  الأ���ش��ات��ذة  بع�ض 
م�����ش��ت��وى  ت�����ردي  اأن  اإل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة؛ 

التعليم وو�شوله لهذه املرحلة، م�شكلة 
تبني لنا طالبا فارغ من املحتوى لي�ض 
ل��دي��ه ال�����ش��ج��اع��ة ل��ل��م��ح��اول��ة واخل��ط��اأ 
حتى واإن كان هذا �شيو�شله لهدفه. اإن 
م�شار  يف  وو�شعه  الطالب  تقييم  ف�شل 
قدراته اخلا�شة ورفع �شقف التوقعات 
والإتقان من اأول مرة، م�شكلة لن تخلق 
لدية  بدعا  وممُ �شانعا  جريئا  جيال  لنا 
اأخ��ط��ائ��ه،  م��ن  ليتعلم  التعديل  ح��اف��ز 
لن  ومقننة  حم���ددة  تكاليف  ف��اإع��ط��اء 
جتعل من التعليم قيمة؛ واإمنا ت�شنع 

طالبا نا�شخا وناقال. 
ورف�������ض ح���ل ال��ت��ك��ل��ي��ف ب��ط��ري��ق��ة 
خمتلفة لن جتعل الطالب من�شبطا؛ 
الآف���اق  �شيقة  روؤي����ة  ذا  جتعله  واإمن����ا 
واملهاري  املعريف  الإ�شباع  لذة  حرم من 
على يد اأ�شتاذه، فال معنى للبحث عن 
التفكر  يح�شن  ل  والطالب  املعلومة 

ول يقدر على اإبداء الراأي.

حنان الرويثي
معيد في قسم
اإلعالم واالتصال

أ. د. أحمد بن محمد
بن حميد

كلية الشريعة وأصول الدين 
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يعتر املعلم قائدا تربويا يف مدر�شته؛ 
ملا يحمله من �شفات ومهارات يتمتع 
من  اك��ت�����ش��ب��ه  وم���ا  تخ�ش�شه،  يف  ب��ه��ا 
خرات يف جمال عمله لت�شاعده هذه 
اخل��رات، باأن يقوم ب��اأداء مهمته بكل 

اتقان.
ف�����������اإدارة ال�������ش���ف ت��ت��ط��ل��ب م��ن��ه 
املنا�شب  والتخطيط  اجليد  الإع���داد 
واملعارف والعلوم الالزمة، التي متكنه 

من اأداء عمله بكل ي�شر و�شهولة.
اأن تروؤ�شه للجان والأن�شطة  كما 
ال�������ش���ف���ي���ة، وال��������ال ����ش���ف���ي���ة، ي��ح��ت��م 

المعلم قائدا تربويا في مدرسته
لإدارة  اجل��ه��د  م��ن  م��زي��د  ب���ذل  عليه 
الأن�شطة والرامج املدر�شية، وهو ما 
ينعك�ض عليه وعلى تالميذه يف زيادة 
خ��رات��ه��م احل��ي��ات��ي��ة م��ن خ���الل ه��ذه 

الأن�شطة.
ف��م��ت��اب��ع��ت��ه ل��ط��الب��ه م��ن��ذ ب��داي��ة 
اب��ت��داء  اإل���ى نهايته،  ال��درا���ش��ي  ال��ي��وم 
من الإذاع��ة املدر�شية ودخ��ول طالبه 
بني  ب��الأ���ش��راف  وق��ي��ام��ه  ل�شفوفهم 
ال��ف�����ش��ح  ال��ت��دري�����ش��ي��ة ويف  احل�����ش�����ض 
ما  الطلبة،  وخ���روج  ال�شالة  واأوق���ات 
ك��ان��ت ل��ت��ت��م اإل ب��ت��ح��م��ل��ه امل�����ش��وؤول��ي��ة 

ال��ت��ي ه��ي م��ن اأ���ش�����ض ال��ق��ي��ادة؛ ولعل 
اخلادمة  القيادة  باأ�شلوب  املعلم  متتع 
م���ن خ����الل خ��دم��ت��ه ل��ط��الب��ه اأث���ن���اء 
احل�����ش�����ض ال��ت��دري�����ش��ي��ة، جت��ع��ل منه 

قائدا تربويا متميزا.
لأ�شلوب  املعلم  ا�شتخدام  اأن  كما 
القيادة الإبداعية من خالل اكت�شاف 
امل�����واه�����ب ال���ط���الب���ي���ة واإب����داع����ات����ه����م 
القائد،  للمعلم  اأ�شا�شا  تعد  وتنميتها 
وهو بذلك ي�شتطيع امل�شاهمة يف اإبراز 
جيل ناجح ي�شتطيع امل�شاهمة يف دفع 

عجلة التنمية ورقي جمتمعه.

لماذا اخترت 
تخصص اإلعالم؟

علي بن عبد اهلل األسمري 
اختياري للتخ�ش�ض كان من اأهم 
حينما  ذهني  �شغلت  التي  امل�شائل 
دخ��ل��ت احل��ي��اة اجل��ام��ع��ي��ة، فعند 
هذه امل�شاألة توقفت كثرا وبحثت 
عما ينا�شبني من تخ�ش�ض اأر�شم 
للتميز  امل�شتقبلية  خ��ط��ت��ي  ف��ي��ه 
التخ�ش�ض  ولخ��ت��ي��ار  وال��ن��ج��اح، 
امل���ن���ا����ض ت����وج����د ع����وام����ل ك��ث��رة 
ت�شكيل  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��ا  دورا  ت��ل��ع��ب 
العلمي  مل�شتقبله  ال��ط��ال��ب  روؤي���ة 
واأثر وجهة  منها ميوله ورغباته 
ن�شيحة  اأو  عليه  ال��وال��دي��ن  نظر 

الأ�شدقاء وغرها من الأمور. 
لدرا�شة  يوؤهلني  مرتفع  معدل  على  ح�شويل  من  الرغم  وعلى 
ينا�شبني  ع��م��ا  ب��ح��ث��ت  اأن���ن���ي  اإّل  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات،  م���ن  اأوغ�����ره  ال��ط��ب 
والتخ�ش�ض ال���ذي اأرغ����ب ف��ي��ه، و���ش��ط ذه���ول م��ن الأه����ل والأق���رب���اء 
�شببا  هناك  اأن  غر  الفر�شة.   ه��ذه  مثل  ت�شييعي  على  والأ���ش��دق��اء 
م�شرتي  لأك��م��ل  والت�����ش��ال؛  الإع����الم  تخ�ش�ض  لخ��ت��ي��اري  رئي�شيا 
بن  »ال�شي�ف. حممد  �شهي�د ع�شر  تاأثر  هو  ال�شبب  وهذا  الدرا�شية. 
�شعود اأب�و نقطة املحتمي«، رحمه اهلل، ومن رافقه اإلى مقرهم الأخر، 

حيث ح�شل بيننا اأكرث من لقاء، وقد تاأثرت به.
فهو رجل علم وكلمته لها التاأثر الكبر يف جمتمعه وهو رجل ميتلك 
كما هائال من اخل��رات القيادية، حيث التحق بكلية الإع��الم )العالقات 
)1988(، غفر   1408 عام  منها  وتخرج  العزيز  عبد  امللك  بجامعة  العامة( 
واأب��دع يف  للتخ�ش�ض بعد مقابلتي لرجل متيز  وازدادت حمبتي  ل��ه.   اهلل 
هذا املجال، وهو الدكتور �شاعد بوعالم �شاعد، الذي اأزال مني كل املخاوف. 

وقال »�شتبدع وتتميز وتنجح باإذن اهلل فيما ترغب به«. 
ولدي اأمل كبر يف اأن اأمُحقق طموحاتي واأطلب من اهلل جل وعال كل 

التوفيق يل ولزمالئي.

د. عبدالعزيز سعيد 
الهاجري 
عميد التطوير األكاديمي 
والجودة

من فوق منارات مكة
منار عبد اهلل القحطاني 

من فوق منارات مكة  �شرى البيا�ض وقد عم رحابها النجالء، وكاأن �شبرا خفيفا 
طاهرا نزل على �شاحاتها وتغلغل يف كل زواياها.

اخل��ر،  برنيمات  �شت�شعر  وبالب�شرة  ���ش��دى،  احل��ج��اج  لتكبرات  �شت�شمع 
يبيتون الليايل ذوات العدد مت�شحني بالرحمة من بارئهم.

واح��د منهم  ياأتون من كل فج عميق، وقد حمل كل  املطر  اأنقياء حد �شفاء 
اغت�شلت من دمع �شرورهم،  اأن  اإ�شرا ثقيال، فيدخلون مكة لتبي�ض وجههم بعد 
وتنق�شع من فوق روؤو�شهم غمامة الذنوب، في�شبحون كاأقمار �شغرة اأر�شلها من 
فوق �شبع �شماوات خالق القمر نف�شه، ت�شرب عليهم امل�شكنة وهم يرمتون باأدعية 
قد جالت يف �شدورهم �شنون تتلوها �شنون، وقد كانوا يرقبون منذ البعيد حلظة 

تفي�ض فيها املداِمع تنجرف معها الهموم.
�شر قليال يف بقاع احلرم و�شرى اأعظم قلوب تعلقت بالعطاء، اإنهم جند خفي 
مدوا �شواعدهم يف بذل اخلر �شيوف العزيز القدير. مل تهن هممهم ومل تذبل. 
نا�شعة نوا�شيهم عالية كقمم اجلبال. يافعة اأرواحهم كغ�شون بان يف نواحي بقعة 

طاهرة، فما زادوها على ن�شاعة بيا�شها اإل توردا زادها جمال.

فقط..
أحسنوا االختيار

نجود آل قماش
نح بذلك الإ�شراق نعمة  مع كل ولدة �شبح جديد ي�شاف لنا يوم يف احلياة، ومنمُ
نحو  وال�شتمرار �شعودا  بالنمو  النعمة  تلك  �شكر  علينا  وبالتايل وجب  البقاء، 
الأف�شل. جروح املا�شي خماوف الغد، عقبات لبد اأن نتخطاها، فهذا فجر جديد 
قادم من حِقه اأن نعطيه كامل الفر�شة ب�شدر رحب وبرغبة جاحمة يف ق�شائه 
كما نحب، كل فجر هو نهاية لالأم�ض وبداية لليوم. فِلم نخنقه بتلك ال�شل�شلة 

الوهمية التي هي من �شنعنا نحن.
القليل من حلظات ذك��رى موؤملة فنحن ب�شر ومنلك  اأن نحمل  ل �شر يف 
هذه  يف  الغو�ض  ع��دم  علينا  يجب  ولكن  للذكريات،  خم�ش�شا  ج��زءا  اأدمغتنا  يف 
الذكريات حتى ل نفوت على اأنف�شنا �شنع غرها وم�شاركة تلك اخللجات مع من 
ل يفهمها، فتف�شد حلظاتنا هذه بتلك وبخلق م�شكلة جديدة بدل من حل م�شكلة 
قدمية؛ فالعالقات اأ�شبه ب�شلة الفاكهة كلها حمببة اإلينا لكن الختيار والنتقاء 

واجب، فلكل �شنف نكهة ومذاق وف�شل معني، كذلك الأ�شدقاء واملقربون.
هناك اأ�شخا�ض بارعون يف امت�شا�ض غ�شبنا؛ يتفانون يف ر�شم ابت�شامتنا.  
واآخ���رون  ال��غ��ي��وم.  تعرف  وردي���ة ل  �شماء  نحلق يف  واآخ����رون مبدعون يف جعلنا 

يجيدون ال�شتماع وهم قادرون على تغيرنا.
لكن الأجمل من ذلك كله هو اأن تعرف من جتتمع فيه كل هذه ال�شفات 
حينها اأنت حمظوظ �شعف حظوظ اأهل الأر�ض؛ لأنك �شتهرع اإليه دوماً بجميع 
حالتك دون اأن تكون مكرثا اأو خائفا اأو متحفظا، �شيفهمك �شيعطيك ما حتتاج 
وما تريد واأكرث، �شتغادره واأنت يف اأف�شل حالتك، تعلو وجهك عالمات الر�شاء، 
اأحيانا قد ل تتكلم ول تبوح لهم ول تنب�ض ببنت �شفة؛ لكن روؤيتهم بحد ذاتها هي 

م�شاد حيوي لكل م�شاعرك العاطفية واملزاجية.
ففي حميط معارفنا نحن منتلك مزيجا رائعا من الأ�شخا�ض، لكل منهم 
فالعمر  ت�شرع،  دون  رك��زوا  الختيار،  اأح�شنوا  فيه. فقط  يبدع  الذي  اخت�شا�شه 

ثمني ل ت�شيعوه ب�شوء ت�شرف.

كن كما تريد أنت 
أفراح عبده

طالبة إذاعة وتلفزيون

ك��ل ���ش��يء ج��دي��د ي��ه��اج��م��ك ع��ل��ي��ه ال��ن��ا���ض، 
���ش��واء ك��ان��ت ف��ك��رة ج��دي��دة اأو من��ط لعي�ض 
اأو حتى  اأو تخ�ش�ض غر اعتيادي  خمتلف 
ل  ك��ان  واإذا  حلياتك،  اأ�شفته  �شغر  �شيء 
يتوجب عليهم الرف�ض،فباملقابل يوجه لك 
تقليال من فكرتك، فقط لأنهم  نقد حاد، 
ل ي��رغ��ب��ون ب���اأن ي��خ��رج اأح���د ع��ن دائرتهم 

ومنطهم املعتاد.
�شلطتهم   ف��ر���ض  ي��ح��اول��ون  واأي�����ش��ا 
غ��ر امل��ب��ا���ش��رة ع��ل��ى اأف��ك��ارن��ا وي��ح��اول��وا اأن 
���رون ع��ل��ى اأن  ي��ر���ش��م��وا ح��ي��ات��ن��ا، ب���ل ي�������شّ
ونتعلم  نكر  مثلهم،  حياتنا  وه��دف  كمال 
ون��ت��وظ��ف ون���ت���زوج ف��ق��ط وت��ن��ت��ه��ي احل��ي��اة 
هوايتك  مم��ار���ش��ة  ل��ك  م�شموح  غ��ر  ه��ن��ا، 
اأف��ك��ارا غر  اأن ت��ط��رح  ولي�ض ل��ك احل��ري��ة 

ماألوفة للبع�ض اأو الرك�ض وراء حلم تريد 
ال�شتمرار  هو  الوحيد  وخ��ي��ارك  حتقيقه، 
اأن������ك ع���ل���ى امل�����ش��ار  م��ع��ه��م اإن ك���ن���ت ت�����رى 
ال�شحيح، واإن كنت تعتقد اأن احلياة مليئة 
بالتجارب واكت�شاب اخل��رات؛ فتوقف عن 
اأن تختار  ال�شابقة واترك لروحك  العقلية 

واأن تعي�ض.
وجرب اأي �شيء ب�شيط ليك�شر اخلوف 
اإلى  احلديث  مثل  حياتك،  يف  التغير  من 
غريب عنك وحاول ال�شماع والن�شات بدل 

عن التحدث.
ك��م��ا مي��ك��ن اأن ت��ق��رر ب����اأن مي��ر ال��ي��وم 
بدون ا�شتخدام التكنولوجيا، اأو قراءة نوع 
جديد من الكتب غر املعتادة لك، وكذلك 
حاول اأن تلب�ض األوانا جديدة غر معتادة، 
لتو�شع  خ��ي��ال��ي��ة؛  اأف�����الم  مب��ت��اب��ع��ة  ق���م  اأو 

مداركك اأكرث.
�شتحدث  ال�شغرة  الت�شرفات  فهذه 
لأنك  تتوقف!  ب�شيطا يف حياتك ول  فرقا 
امل�������ش���وؤول ال��وح��ي��د ع���ن م�����ش��در ���ش��ع��ادت��ك 

ومكامن طاقتك و�شغفك يف باحلياة.
فاحلياة  اأخطائك؛  من  وتعلم  اخطاأ 
النفاذ  وح����اول  ال��ب��دي��ل��ة،  ب��ال��ف��ر���ض  مليئة 
اختالفات  ومار�ض  الروتينية  العقلية  من 
ول  ترغبها  �شخ�شية  على  لتعتاد  ب�شيطة 
اأو  ي��رف�����ش��ه  ت���رك ح��ل��م��ا؛ لأن حم��ي��ط��ك 
وال�شرع  احل��الل  نطاق  يف  م��ادام  ي�شتنكره 
وحدود قوانني بلدك فمار�ض ما يحلو لك.
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المدينة الجامعية الجديدة

المدينة الجامعية الجديدة
لجامعة الملك خالد بالفرعاء.. في سطور

ت���ق���ع امل���دي���ن���ة اجل���ام���ع���ي���ة اجل����دي����دة 
جل���ام���ع���ة امل���ل���ك خ���ال���د ب���ال���ف���رع���اء يف 
ع�شر  مبنطقة  ال�����ش��روات  ج��ب��ال  قمة 
ويتمتع  م،   2.185 ارت���ف���اع  مب��ت��و���ش��ط 
امل���وق���ع مب���ن���اخ م��ع��ت��دل واأي�������ش���ا غني 
عليها  تغلب  التي  الطبيعية  بالأ�شجار 

اأ�شجار الأكا�شيا.
وي�����ت�����م�����ي�����ز م�������وق�������ع امل�������������ش������روع 
ع�شر  لإقليم  املميزة  بالطبوغرافيا 
ح��ي��ث اإن ب��ه��ا جم��م��وع��ة م��ت�����ش��ل��ة من 
امل��رت��ف��ع��ات اجل��ب��ل��ي��ة وال��ه�����ش��اب ال��ت��ي 
الأودي����ة  م��ن  جم��م��وع��ة  بينها  حت�شر 
والآب�����ار وال��ت��ي مت��ي��ز م��وق��ع اجل��ام��ع��ة 
عن غرها من اجلامعات الأخرى مما 
العنا�شر  ا�شتغالل  اأهمية  اإل��ى  ي�شر 
اجلمالية الطبيعية للموقع يف ت�شميم 

جمتمع مميز يرثي املناخ الأكادميي.

موقع المشروع وارتباطه
بالمخطط اإلقليمي لمنطقة

أبها الحضري
م��وق��ع اجل��ام��ع��ة بني  ل��ت��و���ش��ط  نتيجة 
م���دن اأب��ه��ا احل�����ش��ري��ة ول��ك��ون��ه يت�شع 
ي��دخ��ل��ون  ن�����ش��م��ة   55.000 م���ن  لأك����رث 
وي����خ����رج����ون م����ن امل����وق����ع يف اأوق�������ات 
م��ت��ق��ارب��ة روع�����ي ع��ن��د اخ��ت��ي��ار م��وق��ع 
امل�شتقبلي  الهيكلي  التخطيط  امل�شروع 
الإقليمية  ال��ط��رق  لبع�ض  احل�����ش��ري 
ال��ت��ي مت��ر اأو ت��ق��رب م��ن امل��وق��ع اإل��ى 
الطرق  بع�ض  ت�شاميم  اإع����داد  ج��ان��ب 
الأخرى ال�شريعة التي تت�شل بالطرق 
�شوف يخدم  والذي  الدائرية لالإقليم 
م��وق��ع امل�����ش��روع وذل����ك ب���اإع���داد �شبكة 

الطرق املحيطة.

تفاعل المدينة الجامعية
مع المجتمع المحيط

روع���ي يف ت��وزي��ع ع��ن��ا���ش��ر امل�����ش��روع اأن 
تكون  واأن  ب��ه  املحيط  املجتمع  ي��خ��دم 
املناطق  م��ن  قريبة  اجلامعية  املدينة 
القت�شادي  امل�شتوى  ل��رف��ع  ال�شكنية 
ل��ل��م��وق��ع وامل�����ش��اه��م��ة يف ت��وف��ر فر�ض 

عمل جديدة.

المناطق الخضراء
امل��ن��اط��ق  ت���ك���ون  اأن  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز  مت 
اخل�����ش��ب��ة وم���واق���ع الأودي�������ة وامل���واق���ع 
اخل�������ش���راء داخ�����ل امل�������ش���روع م��ف��ت��وح��ة 
جتمع  ومناطق  كمنتزهات  لت�شتخدم 
وتقام  الر�شمي  غر  التعليم  فيها  يتم 
ع��ل��ي��ه��ا الأن�����ش��ط��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة وت��ك��ون 
الأكادميية  للمباين  مميزة  اإط���اللت 
تعليمية  ن��ق��ل��ة  و���ش��ت�����ش��ك��ل  وال�����ش��ك��ن��ي��ة 
وت��ن��م��وي��ة م��ت��م��ي��زة يف م��ن��ط��ق��ة ع�شر 

وميكن ح�شر هذه املناطق كالتايل:
ال��واق��ع  دل��غ��ان  وادي  منطقة   •
الأك���ادمي���ي���ة و�شكن  امل��دي��ن��ة  ب���ني 
املنطقة  م���ع  وامل��رت��ب��ط  ال���ط���الب 

ال�شرفية.
• منطقة وادي الي�شرة وم�شبات 
الأودي��������ة ال��ف��رع��ي��ة ع��ل��ي��ه��ا ال��ت��ي 
ت��ن��ح�����ش��ر يف امل���ن���اط���ق ال�����ش��ك��ن��ي��ة 
ل��ل��ع��وائ��ل وامل��ن��ط��ق��ة ال��رف��ي��ه��ي��ة 

الو�شطية الغربية.
الفرعية  الأودي��ة  ذات  املناطق   •
ال��واق��ع��ة ب��ني امل��ب��اين الأك��ادمي��ي��ة 
و�شكن الطالبات وكذلك املوجودة 

مب���ن���ط���ق���ة ال����ك����ل����ي����ات ال���ط���ب���ي���ة 
للطالب.

ال����ذي  ع���ت���ود  وادي  م��ن��ط��ق��ة   •
حت����ي����ط ب�����ه م���ب���ن���ى امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 

اجلامعي.

مكونات المدينة الجامعية

المنطقة الشرفية
اجل���ام���ع���ة،  اإدارة  م��ب��ن��ى  م����ن  ت���ت���ك���ون 
ومتحف  الكرى،  الحتفالت  و�شالة 
ال�شخ�شيات  ك��ب��ار  وق���اع���ة  اجل��ام��ع��ة، 
و����ش���ال���ة امل���ع���ار����ض، وم���رك���ز ال��ت��وف��ل، 
ومطعم ال�شخ�شيات الهامة، ومب�شاحة 

اإجمالية قدرها حوايل )65.000م2(.

المنطقة األكاديمية للطالب
ال��ت��ال��ي��ة  ل��ل��ك��ل��ي��ات  م��ب��ان  ع��ل��ى  ت�شتمل 
وكلية  ال��دي��ن،  واأ���ش��ول  ال�شريعة  كلية 
اللغات  وكلية  الربية،  وكلية  الآداب، 
وال��رج��م��ة، وك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الإداري�����ة، 

وك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم، وك��ل��ي��ة ع��ل��وم احلا�شب 
وم��ب��ن��ى  ال���ه���ن���د����ش���ة،  وك���ل���ي���ة  الآيل 
الف�شول واملعامل امل�شركة واخلدمات 
الإجنليزية،  اللغة  وم��رك��ز  التجارية، 
امل�شاندة،  العمادات  املركزية،  واملكتبة 
وامل���ن�������ش���اآت ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��رف��ي��ه��ي��ة، 

ومب�شاحة اإجمالية تبلغ 550.000م2.

مركز المجمع الطبي
للطالب

ت��ب��ل��غ م�����ش��اح��ت��ه الإج���م���ال���ي���ة ح����وايل 
360.000م2 وي�شمل كلية الطب، وكلية 
التطبيقية، وكلية طب  العلوم الطبية 
والف�شول  ال�شيدلة،  وكلية  الأ���ش��ن��ان، 
و�شالة  ومطعما  امل�شركة،  والقاعات 

الحتفالت واملكتبة املركزية الطبية.

المستشفى الجامعي
ي���ت���ك���ون امل�����ش��ت�����ش��ف��ي م�������ن800 ���ش��ري��ر 
���ش��ام��ل��ة ك���اف���ة ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ال��ط��ب��ي��ة 
والأط��ف��ال  واجل��راح��ة  الباطنية  مثل 

وال��ن�����ش��اء وال�����ولدة ووح����دات ال��رع��اي��ة 
املركزة واجلراحية والأطفال واحلروق 
جناحني  اأي�����ش��ا  ت�شمل  ك��م��ا  وال��ق��ل��ب. 
ب�شعة  اجلراحية  للعمليات  متقدمني 
خمتلفة  عمليات  غ��رف��ة   16 اإج��م��ال��ي��ة 

التجهيزات.
من  اأك���رث  اأي�شا  امل�شت�شفي  ي�شم 
على  ق��ادرة  خارجية  عيادة  غرفة   240
م��ري�����ض   3500 م���ن  اأك�����رث  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
الطبية  التخ�ش�شات  ك��اف��ة  يف  يوميا 
وي���ح���ت���وي امل�����ش��ت�����ش��ف��ى ع���ل���ى وح�����دات 
وت�شخي�ض  الكلوي  للغ�شيل  متقدمة 
القلب ووح��دات عالج  اأمرا�ض  وع��الج 

الأمرا�ض ال�شدرية والتنف�ض.
ك���م���ا ي�����ش��م��ل امل�����ش��ت�����ش��ف��ى م��ع��م��ل 
م����رك����زي م���ت���ق���دم ل��ل��غ��اي��ة ل��ل��ت��ح��ال��ي��ل 
ال��ط��ب��ي��ة واأم����را�����ض ال����دم والأن�����ش��ج��ة 
ح��وايل ثالثة ماليني  يقدم  اأن  ميكن 
اأق�شام  عن  ف�شال  �شنويا  طبي  حتليل 
ت�����ش��خ��ي�����ش��ي��ة وع���الج���ي���ة ل���الأم���را����ض 
والأط��ف��ال  القلب  وق�شطرة  الع�شبية 

واأم����را�����ض ال��ن�����ش��اء وال������ولدة وال��ط��ب 
النووي. ويحتوي امل�شت�شفي اأي�شاً على 
اأق�شام  ت�شمل  ل���الأورام  متقدمة  وح��دة 
العالج الكيميائي )60 وحدة( والعالج 
الإ�شعاعي املتقدم وتخدم حوايل 2000 

مري�ض اأورام �شنويا.
متكاملة  وح��دة  على  يحتوي  كما 
ل�شتقبال احلوادث حتتوي على غرف 
للمالحظة  واأج��ن��ح��ة  �شريعة  عمليات 
اأك���رث  اأن ت�����ش��ت��ق��ب��ل  والإن���ع���ا����ض مي��ك��ن 
�شاعات،  ث��الث  ك��ل  ح��ال��ة  م��ن ع�شرين 
وك����ذل����ك ق�������ش���م م���ت���ك���ام���ل ل���ل���ط���وارئ 
يحتوي على اأكرث من 40 غرفة فح�ض 
ل��ك��ل ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ال��ط��ب��ي��ة وم����زود 
ق�شم  ومي��ث��ل  متقدمة.  اأ���ش��ع��ة  ب��وح��دة 
التقنيات يف  اأحدث  بامل�شت�شفى  الأ�شعة 
يحتويه  مل��ا  الطبي  الت�شخي�ض  جم��ال 
واأ�شعة  املقطعية  الأ���ش��ع��ة  اأج��ه��زة  م��ن 
ف�شال  املتقدمة  املغناطي�شي  ال��رن��ني 
راي  والك�ض  ال�شدر  اأ�شعة  اأجهزة  عن 

والفلورو�شكوبي وغرها.

وي���ق���دم اأي�������ش���ا ق�����ش��م امل��ن��اظ��ر 
األف   25 من  لأك��رث  خدمته  الطبية 
التجهيزات  ب��اأح��دث  �شنويا  مري�ض 
الطبية املتعارف عليها يف هذا املجال 
التنف�شي  اجلهاز  ملناظر  واخلا�شة 
ومناظر املثانة واملناظر التقليدية.
وامل�����ش��ت�����ش��ف��ى جم���ه���ز ب���اأح���دث 
ومنظومات  الطبي  التعليم  و�شائل 
الدر�ض  وقاعات  التليكوميونيكا�شن 
الإليكرونية  وامل��ن��ظ��وم��ات  ال��ذك��ي��ة 
الب�شرية  املعلومات  ونقل  للتوا�شل 
والرقمية وعر�ض الفيديو للعمليات 

اجلراحية وغرها.
وي��ت�����ش��م��ن امل�����ش��ت�����ش��ف��ي ك��اف��ة 
اخل����دم����ات ال��ه��ن��د���ش��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
وامل��خ��ازن امل��ت��ع��ددة الأن����واع واحلجم 
وكذلك ق�شم خا�ض بامللفات الطبية 

والإدارة الطبية للم�شت�شفى.
ال��ع��ام��ة  الإدارة  ج���ن���اح  ومي���ث���ل 
ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ى اأه�������م امل����ك����ون����ات مب��ا 
يحتويه من تقنيات متقدمة للر�شد 
وامل����الح����ظ����ة وال���ت���ق���ي���ي���م وامل���ت���اب���ع���ة 
وي�شمل اأكرث من 300 موظف اإداري.
اأكرث  املركزي  املطبخ  يقدم  كما 
للمر�شي  ي��وم��ي��ا  وج��ب��ة   1800 م��ن 
امل�شت�شفى  يحتوي  كما  وال��ع��ام��ل��ني 
ق�����ش��م ال��ت��ع��ق��ي��م امل����رك����زي امل��ت��ق��دم 
ل���ي���خ���دم ك����اف����ة غ������رف ال���ع���م���ل���ي���ات 
وغرها  وال����ولدة  القلب  وق�شطرة 
بكفاءة عالية مع الأخ��ذ يف العتبار 
انتقال  وب��روت��وك��ولت  املعاير  كافة 

العدوى املتعارف عليها عامليا.

المنطقة الرياضية
المركزية

27.500م2  ح���وايل  م�شاحتها  تبلغ 
وحت���ت���وي ع��ل��ى ال����ش���ت���اد ال��ري��ا���ش��ي 
وع�����دد  م����ت����ف����رج   20.000 ب�������ش���ع���ة 
م���ن امل���الع���ب ال��ري��ا���ش��ي��ة امل�����ش��ان��دة 
اخل��دم��ات  منطقة  اإل����ى  ب��الإ���ش��اف��ة 

امل�شاندة واملطابع.

إسكان أعضاء
هيئة التدريس

وحدة   1700 من  اأك��رث  على  يحتوي 
من��اذج  ثمانية  على  ت�شتمل  �شكنية 
خم��ت��ل��ف��ة ب��الإ���ش��اف��ة اإل����ى ع���دد من 
احلدائق واملباين واخلدمة التجارية 
الإجمالية  امل�شاحة  وتبلغ  امل�شاندة 

لالإ�شكان حوايل 350.000م2.

إسكان الطالب
تبلغ م�شاحة اإ�شكان الطالب حوايل 

300.000م2.

المراكز البحثية
والتعليمية

ح��وايل  الإج��م��ال��ي��ة  م�شاحتها  تبلغ 
م��رك��ز  ع���ل���ى  وحت����ت����وي  26.000م2 
البيانات،  ومعاجلة  الآيل  احلا�شب 
وم������رك������ز ال�����و������ش�����ائ�����ل ال�������ش���م���ع���ي���ة 
والب�شرية، مركز التعليم والتدريب 
الإل�����ك�����رون�����ي�����ة، م����رك����ز ال��ت��ع��ل��ي��م 
الأمر  الأكادميي، مركز  والتطوير 
�شلطان للبحوث والدرا�شات البيئية 
وال�������ش���ي���اح���ي���ة، وم�����رك�����ز ال���ب���ح���وث 

والدرا�شات الجتماعية.
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إتجاهات التقنية

وداعا للتربة!.. الصين تحدث ثورة
في عالم الزراعة

ط�����ور م�����زارع�����ون ���ش��ي��ن��ي��ون، ط��ري��ق��ة 
جديدة لزراعة املحا�شيل دون احلاجة 

للربة.
ال��ت��ق��ن��ي��ة اجل����دي����دة ت��ع��ت��م��د على 
ري  بنظام  جمهزة  �شناديق  ا�شتخدام 
ي��ق��وم ع��ل��ى تغذية  اأف��ق��ي،  اأو  ع��ام��ودي 
دون  زراعتها  تتم  التي  النباتات  جذور 

احلاجة لغر�شها يف الربة.
امل�شروع،  على  القائمني  وبح�شب 

ف����اإن ه���ذه ال���ث���ورة يف جم���ال ال���زراع���ة 
تتيح اإنتاج كميات كبرة من املحا�شيل 
مقارنة  اأ���ش��ع��اف،  ال�شتة  تفوق  بن�شبة 

بالزراعة التقليدية.
ك����م����ا ل�����ن ي����ك����ون ه����ن����اك ح���اج���ة 
للق�شاء  احل�شرية  املبيدات  ل�شتخدام 
ع���ل���ى الآف���������ات ع���ن���د ا����ش���ت���خ���دام ه���ذه 

الطريقة يف الزراعة.
امل�شروع  القائمون على هذا  واأك��د 

الزراعة ميكن  الطريقة من  ب��اأن هذه 
امل��ن��اط��ق  يف  ك��ب��ر  ب�شكل  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا 
املرتفعة والتي ل تتوفر فيها  اجلبلية 
ل�شعوبة  اأو  ل��ل��زراع��ة  ���ش��احل��ة  ت��رب��ة 

وتكلفة ال�شت�شالح فيها.
واأه��������م اإجن��������از ل���ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة 
ال����ث����وري����ة يف ال������زراع������ة، ه����و ط��رح��ه��ا 
مل��ح��ا���ش��ي��ل ت���ف���وق ك��م��ي��ة امل��ح��ا���ش��ي��ل 
على  م���رات   6 ب���  التقليدية  ال��زراع��ي��ة 

املزروعة  اخل�شروات  وحت�شل  الأق��ل؛ 
ب���ه���ذه ال���ط���ري���ق���ة ع���ل���ى ج��م��ي��ع امل�����واد 
مبيدات  اأي  ا���ش��ت��خ��دام  دون  ال��غ��ذائ��ي��ة 

ح�شرية �شارة بال�شحة.
وق���������د ان�����ت�����ج�����ت ه���������ذه امل������������زارع 
اأطنان من   10-8 يعادل  ما  التجريبية 
تكفي  كمية  وه��ي  يوميا،  اخل�����ش��روات 
 Sanan لإطعام 36،000 �شخ�شا، ح�شب
القائمة  ال�شركة  Sino-Science وهي 

على هذه التجربة.
بتعديل  ت��ق��وم  اجل��دي��دة  التقنية 
وال��رط��وب��ة وكميات  درج����ات احل�����رارة 
امل���ي���اه وق����وة الإن�������ارة ال��ب��دي��ل��ة ل�����ش��وء 

ال�شم�ض الطبيعي، تلقائيا.
م�شاحة  يف  ال��ت��ج��رب��ة  مت���ت  وق����د 
ت���ع���ادل 5000 م���ر م���رب���ع، وا���ش��ت��غ��رق 

العمل فيها �شنتني.
الأ���ش��غ��ر  ال��ن��ب��ات��ات  من��و  ي�شتغرق 
النباتات  بينما حتتاج  يوما،   18 حجما 
الأك��ر حجما ما بني 33 اإل��ى 35 يوما 
وحيث  للقطف،  ج��اه��زة  ت�شبح  ح��ت��ى 
ب�شكل  والتعليب  القطف  عمليات  يتم 

اأوتوماتيكي بالكامل.
انتاجها  مت  التي  اخل�شار  وتتميز 
ملوحة  اأق��ل  باأنها  التجربة  ه��ذه  ع��ر 
وت��ت��م��ت��ع ب����درج����ات ت��غ��ذي��ة اأك�����ر من 

مثيالتها املنتجة بالطرق التقليدية.
ال��ع��م��ال��ة املطلوبة  اأم���ا م��ن ح��ي��ث 
لإدارة هذه املزارع، فهي ل حتتاج لأكرث 
بحوايل  مقارنة  »مزارعني«  اأربعة  من 
ال��ك��م��ي��ات يف  م����زارع لن��ت��اج نف�ض   300
انتاج  ي�شتمر  كما  التقليدية؛  امل����زارع 
هذه املزارع على مدار العام، مما يعنى 
للعلماء  وميكن  املنتجات.  اأ�شعار  ثبات 
امل��وج��ودة  البوتا�شيوم  بن�شب  التحكم 
من اخل�شار، وفقا لحتياجات املر�شى 
الذين يعانون من م�شاكل الِكلى، وغر 

ذلك من متطلبات �شحية.
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خوذة تمكن من
استرجاع الذكريات

بشائر الغامدي 
تقنية طبية  الكندية من تطوير  »تورنتو«  متكن علماء من جامعة 
خوذة  عر  ذلك  يتم  الذكريات،  من  رقمية  �شورة  لتكوين  جديدة؛ 

ت�شجل الإ�شارات الكهربائية بالدماغ وتنقلها اإلى احلا�شوب. 
وبا�شتخدام تلك التقنية لن تواجهنا م�شكلة اأو �شعوبة يف تذكر 
�شورة اأحد الأ�شخا�ض، ولن نعود بحاجة اإلى �شديق لال�شتعانة به يف 

ا�شرجاع تفا�شيل ذكرى معينة. 
للبيانات  الآيل  ال��ت��ع��ل��م  ت��ق��ن��ي��ات  تطبيق  التقنية  ه���ذه  وت��ت��ي��ح 
التجربة  بتقريب  ت�شمح  كما  للمخ،  الكهربائي  الر�شم  عن  الناجتة 
الب�شرية التي يتمتع بها ال�شخ�ض، وما تقوم به هو اإعادة تنفيذ ما 

يتخيله العقل. 
التطورات التي ي�شهدها جمال تكنولوجيا ت�شوير اأدمغة الب�شر 
امل��خ،  اأن�شطة  على  �شاملة  نظرة  اإل��ق��اء  على  ال��ق��درة  الباحثني  متنح 
وهذه اخلطوة رمبا تلغي التقنيات الأكرث ا�شتخداما وهي الت�شوير 

بالرنني املغناطي�شي. 
وتعتمد هذه التقنية على خوارزميات التعلم الآيل، وتتيح فوائد 
ال�شرطة يف  جديدة ت�شاعد خمتلف اجلهات، ورمبا ت�شاعد حمققي 
التوا�شل  على  ال��ق��ادري��ن  غ��ر  م�شاعدة  اأو  املطلوبني،  ���ش��ورة  تذكر 
اللفظي، وميكنها اأي�شا اأن ت�شاعد يف الك�شف عن �شبب �شعف الذاكرة 
ا�شراتيجيات  على  اأي�شا  رمب��ا  بل  املر�ض،  اأو  ال�شن  يف  التقدم  عند 

لتح�شني التعلم والتذكر. 
رخي�شة  ب��اأن��ه��ا  مبتكروها  ي�شفها  التقنية،  ه��ذه  اأه��م��ي��ة  وم��ع 
بالتعاون  قابلة لالنتقال من مكان لآخر،  بجعلها  ويرغبون  ن�شبًيا، 
مع �شركة كندية طورت اأغطية ل �شلكية للدماغ ميكنها نقل الإ�شارة 

الكهربائية مبا�شرة اإلى احلوا�شيب.

..Nokia 7.1
قريبا في األسواق

امل��ال��ك��ة  دي«  اإم  »اإت�������ض  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
ل��ع��الم��ة ن��وك��ي��ا ال��ت��ج��اري��ة ع��ن هاتفها 
�شيطرح  وال���ذي   Nokia 7.1 اجل��دي��د 

قريبا يف الأ�شواق.
 وي��ع��ت��ر ال��ه��ات��ف، اأح����دث ه��وات��ف 
و�شعره  املتو�شطة،  الفئة  م��ن  ال�شركة 
باأنه  �شف  ومُ وقد  دولر،   349 يتجاوز  ل 

ن�شخة من هاتف اآيفون اإك�ض. 
وحتاول ال�شركة اإغراء م�شتخدمي 
ال���ه���وات���ف ال���ذك���ي���ة ب��ت�����ش��م��ي��م اجل��ه��از 
وخ�شائ�شه  املتنوعة  ومل�شاته  احلديث 
ال���رائ���دة، ح��ي��ث ي��ح��ت��وي ال��ه��ات��ف على 
و  بيك�شل  م��ي��ق��ا   12 م���زدوج���ة  ك��ام��را 
ال�شبط  خ��ا���ش��ي��ة  م��ع  بيك�شل  م��ي��غ��ا   5
ال��ت��ل��ق��ائ��ي ل��ل�����ش��ورة وال���دق���ة ال��ع��ال��ي��ة 

.HDR  والت�شوير بتقنية
وق���ال���ت ال�������ش���رك���ة: ث��ل��ث��ا م��ق��اط��ع 
الهواتف  عر  م�شاهدتها  تتم  الفيديو 
 Pure الذكية، لذلك قررنا دمج تقنية
اجلميع  ملنح   Nokia 7.1 يف   Display

جتربة م�شاهدة مميزة على اأجهزتهم.
معالج  ع��ل��ى  ال��ه��ات��ف  و�شيعتمد 
ب�شحن  َي��ِع��د  ال���ذي  ال�شريع  ك��وال��ك��وم 
ث��الث��ني  خ�����الل  ال���ط���اق���ة  م����ن   %50

دقيقة فقط.

ّ ُ



آفاق

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

»آفاق« والمركز 
اإلعالمي..

مع���ايل مدي���ر اجلامعة، اأ�شدر تعميما بخ�شو�ض م���ا اأ�شميه ب� »وحدة 
الن�ش���ر« يف اجلامع���ة، حي���ث خ�ض املرك���ز الإعالمي بهذا ال���دور، وهو 
املفر����ض، حي���ث اأ�شبح���ت هناك جهات كث���رة يف اجلامع���ة هي التي 

تبث وتن�شر اخبارها الى و�شائل الإعالم.
وه���ذا لي����ض التعميم الأول، حيث �شبق اأن �شدرت هكذا تعميمات 
يف ال�شن���وات املا�شي���ة، به���دف اأن ي�شب���ح املرك���ز الإعالم���ي ه���و اجلهة 
الت���ي تب���ث وتن�ش���ر اخبار اجلامعة اإل���ى و�شائل الإعالم وف���ق اآليات مت 
حتديده���ا؛ ولكن م���ا تفاجاأت به اإحدى مندوب���ات »اآفاق« وهي جتري 
ح���وارا م���ع اإح���دى الأ�شت���اذات يف اجلامع���ة، ه���و طل���ب تل���ك الأ�شتاذة 
منه���ا اأن تاأتي بخطاب من املرك���ز الإعالمي يفيد مبوافقته على هذا 

احلوار، وكذلك تاأكيد موافقة املركز على م�شمون احلوار.
وب���ال �ش���ك اأن تعمي���م مع���ايل مدي���ر اجلامع���ة مت فهم���ه ب�ش���كل 
مطل���ق، ومل يتب���ني البع����ض اأن �شحيفة »اآفاق« هي جه���ة ن�شر اأخرى 
يف اجلامعة، ومن حقها، بل من الواجب عليها اأن تعمل اأ�شبوعيا على 
�شناع���ة مواد )اخبار، وحوارات، وتقاري���ر، وحتقيقات، وا�شتطالعات، 
و�ش���ور( به���دف اأن تعك����ض ال�شحيف���ة احل���راك الكب���ر ال���ذي ي���دور 
يف اجلامع���ة، ولت�شب���ح »اآف���اق« �ش���وت الطال���ب والأ�شت���اذ واملوظف يف 
اجلامع���ة، كم���ا اأن »اآفاق« هي ر�شالة جامعة املل���ك خالد الى اجلمهور 

اخلارجي يف املنطقة، وعلى م�شتوى اململكة.

نافذة

أسبوعية جامعة الملك خالد

Facebook: 

aafaq.kku

Instigram: 
aafaq.kku

Twitter:
@aafaqkku

أسبوعية جامعة الملك خالد

YouTube: 
aafaqkku

آفاق .. صحيفة الجميع في جامعتنا ومجتمعنا
E-Mail: aafaq@kku.edu.sa   |   Tel: 0172419922   |   Fax: 0172419933

المستشار المشرف العام
أ.د. علـي بن شـويل القـرني

aalkarni@kku.edu.sa |  2419573 هاتف

نائب المشرف العام
محمد ابراهيـم العسيـري

lmioo@kku.edu.sa  |  2419575 هاتف

نائب المشرف العام التنفيذي
يحـي بن عبداهلل التيهـاني

yaltihani@kku.edu.sa  |  2419922 :هاتف

نائب المشرف العام - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعدة المشرف العام - القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

مساعد المشرف العام - المتابعة االدارية
عبد اهلل علي زارب

الهيئة األكاديمية
د. ساعد ساعد

د. مريم العجمي
أ. نورة عبد القادر عامر

أ. حنان الرويثي

التحرير التنفيذي
سلطان عوض العسيري
علي أحمد آل سعيد

عادل عبد الرحيم العقيد

التصوير الفوتوغرافي
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
سعيد خلوفة

رئيسة التحرير
أصايل سالم القحطاني

هيئة التحرير الطالبية
شوق يحيى الشهري
عبير حمود الشهراني
رائدة مشبب المحي
بشائر سعيد الغامدي

مرام علي كداش
رناد سرحان بهران

جوهرة عبيد الشهراني
رنا مشبب القحطاني

عبد الرحمن عبد اهلل آل بهران
موسى محمد آل شاهر القحطاني

عماد عامر عسيري
أسامة سفر آل مشعل

سعود محمد علي عسيري
عبد اهلل آل ظاهر

Aafaq5@kku.edu.sa - 2419933 قسم اإلعالن والتوزيع: هاتف 2419441 - فاكس   |   Aafaq1@kku.edu.sa :قسم األخبار
كافة المراسالت باسم المشرف العام  |   صحيفة »آفاق«، المدينة الجامعية، أبها، مبنى المدرجات المركزية )ب(   |   هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933

facebook.com/aafaqkku :فيسبوك  |  twitter.com/aafaqkku :تويتر  |  aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام
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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العالم من حولنا

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

غائم مشمس
ماطر

غائم 
ماطر مشمس غائم مشمسمشمس

جزئيا
غائم 
جزئيا مشمس مشمس

27-4126-3926-3825-35 25-3321-3520-3421-3321-3221-3213-2713-2513-2313-21        13-20

غائم مشمس
ماطر

أمطار 
رعدية

غائم 
ماطر

غائم 
جزئيا
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أصايل سالم القحطاني
رئيسة التحرير

أشركني.. سوف أفهم
مل تغ���ادر ذاكرتي عب���ارة اأرددها دوما م�شت�شعرة م���دى عمقها واأثرها 
ل يل و�شوف ان�ش���ى، اأرين ولعلي اأتذكر،  عن���د خو�شي لأي جترب���ة: »قمُ

اأ�شركني و�شوف اأفهم«.
�شمعتها قبل خم�ض �شنوات عند م�شاهدتي حلقة بعنوان »اأ�شركني« 
لرنامج »خواطر«، وكان الهدف الأ�شا�شي من احللقة، تو�شيح الأ�شلوب 
الأن�شب لإي�شال املعلومة للطلبة وتو�شيح الأثر الكبر لطريقة التعلم 

يف مدى فهم وا�شتيعاب الطالب.
ثل���ت العب���ارة يف الرنام���ج عملي���ا لإثب���ات �شحته���ا، بجعل ثالث  ممُ

فتيات �شغرات ي�شنعون ع�شر الليمون بالنعناع بطرق خمتلفة.
رح لها كيفية عمل الع�ش���ر فقط والفتاة الثانية  الفت���اة الأول���ى �شمُ
راأت مقط���ع ق�ش���ر لطريق���ة عم���ل الع�ش���ر، بينم���ا الثالث���ة �شاركت يف 

�شناعة الع�شر و�شرح لها خطوة بخطوة عمل ذلك.
بع���د ذلك طل���ب من نف�ض الفتي���ات عمل الع�ش���ر لوحدهم الفتاة 
االأول���ى �شع���رت باالإحب���اط والتوتر وتوقف���ت عن �شنع الع�ش���ر بعد اأن 
بك���ت، اأما الثانية فقد تذكرت بع�ض اخلطوات وطبقتها مب�شتوى جيد، 
بينم���ا جنح���ت الفتاة الثالثة وكانت هي الأف�ش���ل، ويعود ذلك للطريقة 
الت���ي تعلم���ت فيه���ا �شنع الع�شر،  فق���د كانت عملية تعليمي���ة اإ�شراكية 

ولي�شت تلقينية.
الطريق���ة التي تعلمت به���ا الفتاة الولى طريق���ة تلقينية بحتة ل 
تفي���د كثرا يف التعلي���م، خا�شة يف بع�ض التخ�ش�ش���ات التطبيقية؛ وما 
ح���دث معه���ا من اإحب���اط رمبا حدث مع بع����س الطلبة اأثن���اء درا�شتهم، 
وه���ذا يعك�ض مدى اأهمية تفعيل دور الطالب والهتمام باجلزء العملي 
اأكرث من النظري،كون ذلك يعود باأثر نف�شي كبر لن ين�شاه، فالتجربة 
ه���ى من تعط���ي الن�شان العل���م واخل���رة، في�شبح ال�شخ����ض ذو معرفة 

�شاملة بالتجربة التى مير بها.

آفاق طالبية

تاريخ جميل..
طالب من مدرسة 

المقداد بآل مكر، 
جنوب شرق أبها

عام 1369 )1949-
1950م( مع 

مدرسهم في رحلة 
مدرسية إلى منتزه 

الفرعاء.

وإلى اليسار:
أربعة رجال وصبي، 

ببلقرن، 1946م 
.)1366–1365(
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