
مجلس الجامعة يوصى بتحديث برامج
الدراسات العليا بالشريعة وأصول الدين

واف��ت��ت��ح م��دي��ر اجل��ام��ع��ة رئي�س 
اجل���ل�������س���ة االج�����ت�����م�����اع ب���ح���م���د اهلل 
بعد  ر�سوله،  على  وال�سالم  وال�سالة 
ذلك ا�ستعر�س �سعادة وكيل اجلامعة 
العلمي،  والبحث  العليات  للدرا�سات 
اأم�����ن جم��ل�����س اجل���ام���ع���ة، االأ����س���ت���اذ 
ال����دك����ت����ور ���س��ع��د ب����ن ع��ب��دال��رح��م��ن 
ال��ع��م��ري امل��و���س��وع��ات امل���درج���ة على 
ج�����دول االأع�����م�����ال، وات���خ���ذ امل��ج��ل�����س 
ح��ي��ال��ه��ا ع����ددا م���ن ال��ت��و���س��ي��ات، من 
اأه���م���ه���ا: ال��ت��و���س��ي��ة ب��ت��ح��دي��ث ع��دد 
بكلية  العليا  ال��درا���س��ات  ب��رام��ج  م��ن 
باجلامعة  ال��دي��ن  واأ���س��ول  ال�سريعة 

�سملت:

االأكادميي يف الفقه بق�سم الفقه.
• حت��دي��ث ب��رن��ام��ج ال��دك��ت��وراه 
االأكادميي يف الفقه بق�سم الفقه.

ك��م��ا اأو����س���ى امل��ج��ل�����س ب��امل��واف��ق��ة 
على �سوابط ابتعاث واإيفاد وتدريب 
باجلامعة  الطبية  املدينة  من�سوبي 
بند  على  ومتعاقدين  موظفن  من 
ال��ت�����س��غ��ي��ل ال����ذات����ي، وامل���واف���ق���ة على 
ت��رق��ي��ة ع���دد م��ن م��وظ��ف��ي اجلامعة 
اإل����ى م���رات���ب ع��ل��ي��ا، وامل���واف���ق���ة على 
ال��دويل  ال�سيفي  ال��ت��دري��ب  برنامج 

لطالب اجلامعة.

سعيد العمري

املاج�ستري  ب��رن��ام��ج  حت��دي��ث   •
وعلومها  ال�����س��ّن��ة  يف  االأك���ادمي���ي 

بق�سم ال�سّنة وعلومها.
املاج�ستري  ب��رن��ام��ج  حت��دي��ث   •
واملذاهب  العقيدة  يف  االأكادميي 
امل����ع����ا�����س����رة ب���ق�������س���م ال���ع���ق���ي���دة 

واملذاهب املعا�سرة.
املاج�ستري  ب��رن��ام��ج  حت��دي��ث   •
بق�سم  االأن��ظ��م��ة  يف  االأك����ادمي����ي 

الفقه.
• حت��دي��ث ب��رن��ام��ج ال��دك��ت��وراه 
بق�سم  االأن��ظ��م��ة  يف  االأك����ادمي����ي 

الفقه.
املاج�ستري  ب��رن��ام��ج  حت��دي��ث   •

راأ�����س م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة االأ���س��ت��اذ 
ال�سلمي،  ب��ن رج���اء اهلل  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
للعام  اجلامعة  ملجل�س  الثاين  االجتماع 
اجلامعي 1440/1439، الذي عقد �سباح 
االأربعاء املا�سي، وح�سر اجلل�سة �سعادة 
املكلفة  امل���وؤق���ت���ة  ل��ل��ج��ن��ة  ال���ع���ام  االأم�����ن 
مب��ب��ا���س��رة االخ��ت�����س��ا���س��ات ال��ت��ي ك��ان��ت 
م�����س��ن��دة اإل����ى جم��ل�����س ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
الدكتور حممد بن عبدالعزيز ال�سالح، 
ووك������الء اجل���ام���ع���ة، وع����م����داء ال��ك��ل��ي��ات 
والعمادات امل�ساندة، كما ح�سر االجتماع 
من خالل ال�سبكة �سعادة وكيلة اجلامعة 
ال��ط��ال��ب��ات، وع��م��ي��دات كليات  ل�����س��وؤون 

البنات ع�سوات املجل�س.
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اكتش��ف علماء من إس��بانيا أن قش��رة ثمر الزيتون 
تحت��وي على م��ادة »حم��ض الزيتون« الت��ي تدمر 
الخالي��ا الس��رطانية، وأك��دوا أن الزيت��ون »منتج ال 

يقدر بثمن في محاربة أمراض السرطان«.
ونش��ر الباحث��ون نتائج دراس��تهم ف��ي مجلة 
فيه��ا  وج��اء   .Journal of Molecular Biology
أن قش��رة الزيت��ون تحت��وي عل��ى 80% م��ن حمض 
الزيتون. وله��ذه المادة خاصية تأخير تطور األورام 

السرطانية وتدمير الخاليا السرطانية.
وأش��ار الباحثون إل��ى أن الزيت��ون يحتوي على 
فيتامي��ن E الضروري لعمل جمي��ع أعضاء وأجهزة 
الجس��م بص��ورة طبيعي��ة؛ وه��ذا الفيتامين مضاد 
قوي لألكس��دة، ويحمي من التأثير الضار للسموم، 
ويحفز جهاز المناعة ويس��اهم في حماية الجسم 
من العدوى الفيروس��ية والبكتيرية ويحسن عملية 

تجدد األنسجة.
ويش��ير العلماء إلى أن »تناول الزيتون يساعد 
الجس��م في مكافحة س��رطان القول��ون والثدي«. 
كم��ا، يحتوي على أمالح البوتاس��يوم والفس��فور 
والحدي��د وغيرها م��ن العناصر المفي��دة؛ وتناوله  
بص��ورة منتظم��ة يس��اعد عل��ى تخفي��ض مخاطر 

اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

العالم +

يرعى 7 آالف يتيم و 2000 أسرة
منذ 17 عاما )تفاصيل صفحة 25-24(



أمير عسير يرعى اللقاء األول
بمشائخ الشمل والقبائل بالمنطقة
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يحيى التيهاني

اأك����د ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي االأم���ري 
ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 
ال��������دور امل�����ن�����اط  مب�������ش���اي���خ ال�����ش��م��ل 
حمافظات  بكافة  القبائل  وم�سائخ 
وم���راك���ز امل��ن��ط��ق��ة يف اإجن�����اح اأع��م��ال 
وتنفيذ  احلكومية،  اجلهات  خمتلف 
امل�����س��روع��ات اخل��دم��ي��ة، واالإ���س��ه��ام يف 
التعاون مع  حفظ االأم��ن من خالل 
خمتلف اجلهات احلكومية اخلدمية 
م�سايخ  اأن  �سموه  م��وؤك��دا  واالأم��ن��ي��ة، 
من  اأ�سا�سية  ركيزة  والقبائل  ال�سمل 
رك��ائ��ز ه���ذه ال��دول��ة امل��ب��ارك��ة، راج��ي��ا 
العون والتوفيق للجميع لكل ما فيه 
خري للوطن واملواطن يف ظل القيادة 

الر�سيدة، اأيدها اهلل. 
ج����اء ذل����ك خ����الل رع���اي���ة ���س��م��وه 
االإمارة  بديوان  املا�سي  االثنن  �سباح 
وم�سايخ  ال�سمل  مب�سائخ  االأول  اللقاء 
�ساحب  بح�سور  باملنطقة،  ال��ق��ب��ائ��ل 
االأم��ري تركي بن طالل  امللكي  ال�سمو 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ن��ائ��ب اأم����ري منطقة 
املهند�س  املنطقة  اإم��ارة  ع�سري، ووكيل 
ومديري  الربيعة،  ع��ب��داهلل  ب��ن  خالد 

العموم، والقيادات االأمنية باملنطقة. 
ويف بداية اللقاء رحب �سمو اأمري 

ق��دم  ك��م��ا  ب��اجل��م��ي��ع،  ع�سري  منطقة 
اللواء  ع�سري  منطقة  �سرطة  مدير 
ورق��ة  ال��ق��رزع��ي،  �سليمان  ب��ن  �سالح 
عمل ح��ول ظ��اه��رة اإط���الق االأع���رية 
واملنا�سبات  االح��ت��ف��االت  ال��ن��اري��ة  يف 
ودور م�سايخ ال�سمل وم�سائخ القبائل 
ق��ب��ائ��ل��ه��م؛ للحد  اأف������راد  ت��وع��ي��ة  يف 
م��ن ه���ذه ال��ظ��اه��رة، وال��ت�����اأك��ي��د على 
تطبيق االأنظمة والتعليمات يف ذلك، 
ف��ي��م��ا حت���دث ق��ائ��د ح��ر���س احل���دود 
عن  العتيبي  عبيد  ال��ل��واء  باملنطقة  
الهوية  وجمهويل  املت�سللن  ظاهرة 
واأهمية دور امل�سايخ يف معاجلة هذه 

الظاهرة.   
ب��ع��د ذل���ك حت���دث امل�����س��رف على 
بندر  املنطقة  باإمارة  التعديات  جلان 
ب��ن دل��ي��م ال��ق��ح��ط��اين، ع���ن  ظ��اه��رة 
احلكومية،  االأرا����س���ي  ع��ل��ى  ال��ت��ع��دي 
ال�����س��م��ل وال��ق��ب��ائ��ل يف  ودور م�����س��اي��خ 

معاجلة هذه الظاهرة. 
اإم����ارة منطقة  وك��ي��ل  اأك���د  فيما 
ع�سري لل�سوؤون االأمنية املكلف عبداهلل 
بن يحي العرفجي، على تنفيذ االأمر 
على  املوافقة  عدم  املت�سمن  ال�سامي 
اإقامة اأي احتفال اأو اجتماع ال يكون 
تقت�سيه،   وط��ن��ي��ة   م�سلحة   خ��ل��ف��ه 
ال��ت��ي  تقوم  باملهرجانات  واالك��ت��ف��اء  
بها الدولة؛ لتعزيز اللحمة الوطنية، 



الدراسات العليا

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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اأي جامعة  البكالوريو�س يف  الدرا�سات اجلامعية على م�ستوى  اأهمية  رغم 
اأهم الربامج العلمية التي  اأن الدرا�سات العليا تعد من  اإال  من اجلامعات، 

ت�سطلع بها اجلامعات العاملية.
الدرا�سات  ب��ربام��ج  خا�س  ب�سكل  نهتم  خالد  امللك  جامعة  يف  ونحن 
العليا يف خمتلف التخ�س�سات. وخالل العامن املا�سين ن�سطت اجلامعة 
تغطي  برامج جديدة  وا�ستحداث  العليا،  الدرا�سات  برامج  هيكلة  اإع��ادة  يف 
تخ�س�سات مل تكن موجودة �سابقا، كما مت تطوير برامج حالية وتعديلها 

مبا يتواكب مع روؤية اجلامعة املبنية على »روؤية اململكة 2030«. 
ياأتي  العليا  الدرا�سات  بربامج  العاملية  اجلامعات  اهتمام  اأن  �سك  وال 
ب�سبب اأن هذه الربامج تعطي عمقا يف التخ�س�سات العلمية يتجاوز املعرفة 
التي تطرحها هذه اجلامعات على م�ستوى البكالوريو�س، ون�ستطيع اأن ن�سري 
البكالوريو�س  م�ستوى  على  الطالب  يتلقاها  التي  العلمية  املعرفة  اأن  اإل��ى 
هي معرفة اأفقية، بينما املعرفة التي يح�سلها طالب الدرا�سات العليا هي 

معرفة راأ�سية يف عمق التخ�س�س، وهذا ما يعطي قوة لهذه الربامج.
البحث  يف  عميقة  ملعرفة  توؤ�س�س  العليا  ال��ربام��ج  ه��ذه  مثل  اأن  كما 
املاج�ستري  م�ستوى  يف  العلمية  ال��ر���س��ائ��ل  م�����س��روع��ات  خ��الل  م��ن  العلمي 
والدكتوراه، وبالتايل تنتج هذه الربامج باحثن موؤهلن لدرا�سة الظواهر 
برامج  هي  الربامج  ه��ذه  بع�س  ك��ون  اإل��ى  اإ�سافة  املجتمع،  يف  االجتماعية 
مهنية على م�ستوى املاج�ستري، مما يهيئ الطالب اأو الطالبة للتمكن املهني 
يف �سوق العمل، وهذا ما راعته اجلامعة يف بع�س براجمها الأهمية مثل هذا 
م�ستوى  على  بوظائف  العمل  �سوق  يرفد  ال��ذي  التخ�س�سي  املهني  امل�سار 

مهني/تطبيقي عايل.
م�سارات  يبني  اجلديد  اجلامعات  نظام  اأن  كذلك  ن�سيف  اأن  بد  وال 
اإم��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة  ا�ستثمار  ع��ل��ى  يعمل  اجل��ام��ع��ات  ���س��ئ��ون  اإدارة  يف  ج��دي��دة 
اجلامعة، مبا يحقق لها اإيرادات جديدة وموارد اإ�سافية، وبرامج الدرا�سات 
مثل  متويل  خ��الل  من  اإي��رادات��ه��ا  تنمية  يف  فر�سة  اجلامعات  متنح  العليا 
هذه الربامج عرب ر�سوم معينة على هذه الربامج ت�ساعد على تطوير هذه 
الربامج ودعمها بكفاءات عالية من اأع�ساء هيئة تدري�س وخدمات علمية 

وبحثية ولوج�ستية متخ�س�سة.

ب��االإ���س��اف��ة اإل����ى ����س���رورة ال��ت��وا���س��ل 
م�����ع  اإم��������ارة امل��ن��ط��ق��ة وامل���ح���اف���ظ���ات 
ي�ستجد من  م��ا  الإي�����س��اح  وامل���راك���ز؛ 
ظواهر �سلبية خملة باالأمن والنظام 

واالإبالغ عنها فورا. 
عقب ذلك قدم اأمن عام اللجنة 
باإمارة  البن  الرئي�سية الإ�سالح ذات 

احلرملي،  ح�سن  بن  م�سفر  املنطقة 
ورق��ة عمل حت��دث  خاللها ع��ن دور 
م�سائخ ال�سمل والقبائل  يف معاجلة 
ال�سلبية يف  الظواهر والعادات  بع�س 
القبيلية  اجلرية  ومنها  جمتمعاتهم 

واملبالغات يف ديات الدم. 
امل�����س��اي��خ   اإدارة  م���دي���ر  ق����دم  ث���م 

وال���ن���واب وال��ع��م��د ب���اإم���ارة امل��ن��ط��ق��ة، 
عمل  ورق��ة  اليامي  ح�سن  بن  �سعود 
اأك�����د خ��الل��ه��ا ع��ل��ى ع����دم ا���س��ت��خ��دام 
االأخ�����ت�����ام ال���ر����س���م���ي���ة ال���ت���ي ���س��ل��م��ت 
للم�سائخ اإال فيما يطلب منهم ب�سفة 
واأن تكون يف عهدتهم وحتت  ر�سمية 

م�سوؤوليتهم ال�سخ�سية. 

�سمو  ا�ستمع  ال��ل��ق��اء  خ��ت��ام  ويف   
اأم�������ري م���ن���ط���ق���ة ع�������س���ري ل����ع����دد م��ن 
والقبائل  ال�سمل  م�سائخ  م��داخ��الت 
متطلباتهم،  اإل��ى  وا�ستمع  باملنطقة، 
م�����وؤك�����دا ع���ل���ى ح���ر����س���ه وم��ت��اب��ع��ت��ه 
ال���دائ���م���ة ل���ه���م، ول���ك���ل م���ا ف��ي��ه خري 

للوطن واملواطن.
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وقفا على احتياجات المواطنين بكحال والربوعة

األمير تركي بن طالل يلتقي
نائب وزير العمل د. تماضر الرماح

يحيى التيهاني

االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  التقى 
تركي بن طالل بن عبدالعزيز، نائب 
ال�سريط  على  ع�سري  منطقة  اأم���ري 
احل��دودي، معايل نائب وزي��ر العمل 
وال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، ال��دك��ت��ورة 
مت��ا���س��ر ب���ن ي��و���س��ف ال����رم����اح، على 
هام�س زيارة �سموه التفقدية ملركزي 

الربوعة وكحال احلدودين.
وبحث نائب اأمري منطقة ع�سري 
م���ع ال���دك���ت���ورة ال���رم���اح، اح��ت��ي��اج��ات 
امل�������راك�������ز احل��������دودي��������ة وال������ربام������ج 
تقدمها  ال��ت��ي  واخل��دم��ات  التنموية 
�سموه  موؤكدا  للم�ستفيدين،  ال��وزارة 
تلبية  على  الر�سيدة  القيادة  حر�س 
خمتلف  يف  امل���واط���ن���ن  اح���ت���ي���اج���ات 
م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، م��ن��وه��اً مب��ا حتظى 

ب����ه امل����راك����ز احل�����دودي�����ة م����ن رع���اي���ة 
ال�سريفن  احل��رم��ن  خ��ادم  واهتمام 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، 
حفظهما  االأم���ن،  عهده  ويل  و�سمو 
التي  اخل���دم���ات  ك��اف��ة  ل��ت��وف��ري  اهلل، 
يحتاجها كل فرد من اأبناء الوطن يف 

�ستى بقاع اململكة.
وا���س��ت�����س��اف االأم������ري ت���رك���ي بن 
ط���الل خ���الل ال���زي���ارة ال��ت��ي ق���ام بها 
نائب  م��ع��ايل  بح�سور  ال��ي��وم،  ���س��م��وه 
االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزي���ر 
االجتماعية  التنمية  جل��ن��ة  اأع�����س��اء 
مب���رك���زي ال���رب���وع���ة وك���ح���ال، وع���دد 
م���ن امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن يف ل���ق���اء م��ف��ت��وح، 
ن���اق�������س خ���الل���ه اأب�������رز اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
وم���ت���ط���ل���ب���ات���ه���م، وال�������س���ب���ل ال��ك��ف��ي��ل��ة 

لتحقيق اأمنياتهم على اأر�س الواقع.
ورح�����ب�����ت ن����ائ����ب وزي��������ر ال��ع��م��ل 

وال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ب���امل���ب���ادرات 
التي  الطموحة  والن�سائية  ال�سبابية 
اأبناء وبنات املراكز احلدودية،  قدمها 
اإي�سال  ال����وزارة على  ح��ر���س  م��وؤك��دة 
مبينة  للم�ستفيدين،  خدماتها  كافة 
احتياج  م�سح  يف  ���س��رع��ت  ال�����وزارة  اأن 
التنموي  االإ�سكان  من  ع�سري  منطقة 
وو���س��ع��ت ���س��م��ن اأول���وي���ات���ه���ا ت��ق��دمي 
امل��راك��ز  يف  للم�ستفيدين  خ��دم��ات��ه��ا 
احلدودية، م�سرية اإلى اأن فرع الوزارة 
باملنطقة يعمل على ح�سر امل�ستحقن 
املقطوعة، وبحث احتياجهم  لالإعانة 
م���ن اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة، وا���س��ت��ث��ن��اء 

بع�س احلاالت اخلا�سة. 
واهتمامها  الوزارة  واأكدت عناية 
�سواء  اخل��ا���س��ة  وال��ربام��ج  بامل�ساريع 
العناية بالطفل اأو ال�سحة اأو التنمية 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة، م�������س���رية اإل�������ى ت��ع��م��ي��د 

ب��ن��ك ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي الإي���ج���اد 
ال��ف��ر���س امل��الئ��م��ة ل��ت��ل��ك االأ����س���ر من 
من  ونقلهم  املي�سرة  القرو�س  خ��الل 
االح��ت��ي��اج اإل���ى االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي عرب 

برامج االأ�سر املنتجة املقدمة.
واأب������ان������ت ن����ائ����ب وزي��������ر ال��ع��م��ل 
والتنمية االجتماعية اإلى عزم الوزارة 
وعاجلة  �سريعة  زي���ارات  تنظيم  على 
اإلى  للجمعيات املتخ�س�سة يف اململكة 
احتياجات  لتلم�س  احلدودية  املراكز 
امل��ج��االت وتقدمي  االأه���ايل يف جميع 
للمواطنن،  االجتماعية  خدماتهم 
اإلى جانب حث �سندوق تنمية املوارد 
ال��ب�����س��ري��ة »ه������دف« ل��ت��وف��ري ب��رام��ج 
تدريبية خلدمة ال�سباب والفتيات يف 

تلك املناطق.
ع��ق��ب ذل����ك اف��ت��ت��ح ن���ائ���ب اأم���ري 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري امل��ع��ر���س ال��ت��ع��ري��ف��ي 

لربامج واأن�سطة اللجنة الذي احتوى 
على تعريف مف�سل عن اأهم الربامج 
���س��م��وه ب�سباب  ال��ت��ق��ى  امل��ق��دم��ة، ك��م��ا 
على  واأج��اب  الربوعة،  مركز  و�سابات 
ملبياً  وا���س��ت��ف�����س��ارات��ه��م،  ت�����س��اوؤالت��ه��م 

العديد من مطالبهم واحتياجاتهم.
اأع����������رب رئ���ي�������س   ، م�����ن ج����ان����ب����ه 
جل��ن��ة ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة مب��رك��ز 
التليدي  م��داوي  بن  نا�سر  الربوعة، 
ب��ا���س��م��ه ون���ي���اب���ة ع���ن اأه������ايل امل���رك���ز، 
ع���ن ب���ال���غ ال�����س��ك��ر وال���ع���رف���ان خل���ادم 
�سلمان  امل��ل��ك  ال�����س��ري��ف��ن  احل���رم���ن 
ويل  و�سمو  �سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 
عهده االأم��ن، حفظهما اهلل، على ما 
يولونه من رعاية واهتمام لكافة اأبناء 
املناطق واملحافظات  الوطن مبختلف 
واملراكز والقرى والهجر، وما يحظى 
ب��ه امل��واط��ن يف امل��راك��ز احل��دودي��ة من 

خدمات جليلة تتمثل يف الدعم املادي 
وتلبية  االأ�سرية  اأو�ساعهم  ومعاجلة 
ن��واح��ي احل��ي��اة  رغ��ب��ات��ه��م يف خمتلف 

لينعموا برغد العي�س ورفاهيته.
ول����ف����ت ال���ت���ل���ي���دي ال���ن���ظ���ر اإل����ى 
التنمية  دع��م جلنة  اإل��ى  املركز  حاجة 
االجتماعية بالربامج املجتمعية التي 
من  وال�����س��اب��ات  ال�سباب  رغ��ب��ات  تلبي 
ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل وان���خ���راط يف �شوق 
العمل للتحول من فرد م�ستهلك اإلى 
بهمة  امل�ستقبل  ت�سنع  منتجة،  اأ���س��ر 
للعمل على  ���س��ادق��ة  ع��ال��ي��ة وع��زمي��ة 
الوطن،  بناء  يف  ي�سهم  جيل  �سناعة 
ي��ح��ف��ظ خ���ادم  اأن  ت��ع��ال��ى  ���س��ائ��ال اهلل 
احلرمن ال�سريفن و�سمو ويل عهده 
نعمة  اململكة  على  ي��دمي  اأن  االأم���ن، 
االأمن واال�ستقرار واأن ين�سر اجلنود 

املرابطن على احلدود.
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أخبار الجامعة

إختتام األولمبياد الرياضي
الخامس للفصل األول

محمد الكعبي

الطالب  �سوؤون  عمادة  بح�سور عميد 
اآل  ب���ن م��ن�����س��ور  ال���دك���ت���ور ع��ب��د اهلل 
ع�����س��ي��د، وع����دد م���ن ع���م���داء ال��ك��ل��ي��ات 
فعاليات  اخ��ُت��ت��م��ت  ال��ع��م��ادة،  ووك����الء 
للف�سل  اخلام�س  الريا�سي  االأوملبياد 
اجل��ام��ع��ي  ل���ل���ع���ام  االأول  ال����درا�����س����ي 
احل��ايل، وال��ذي ا�ستمر مل��دة 25 يوما، 
ما  تنوعت  خمتلفة،  األ��ع��اب  خم�س  يف 

بن جماعية وفردية.
واأ�����س����اد ع��م��ي��د ����س���وؤون ال��ط��الب 
ع�����س��ي��د مب��ا  اآل  ع����ب����داهلل  ال���دك���ت���ور 
تناف�س قوي بن طالب  �ساهده من  
ال���ك���ل���ي���ات، مم����ا ي�����س��ه��م يف اك��ت�����س��اف 
بينهم،  االأخ���وة  روح  وتنمية  امل��واه��ب، 

ليخدموا دينهم ووطنهم.
ك��م��ا ق���دم ���س��ك��ره مل��ع��ايل م��دي��ر 

اجل��ام��ع��ة االأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ف��ال��ح 
دعمه  على  ال�سلمي،  اهلل  رج���اء  ب��ن 
امل���ت���وا����س���ل ل���ل���ع���م���ادة واأن�����س��ط��ت��ه��ا، 
ول��ل��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي حت��ق��ق��ه��ا وك��ال��ة 
لالأن�سطة  ال��ط��الب  ���س��وؤون  ع��م��ادة 
الريا�سية، وجهدها املميز يف جميع 
املنا�سط والفعاليات الريا�سية التي 

تقيمها. 
وحقق فريق كلية ال�سريعة بطولة 
ك���رة ال��ق��دم خل��م��ا���س��ي ال�����س��االت، بعد 
الطبية  العلوم  كلية  ف��ري��ق  جت���اوز  اأن 

التطبيقية باأبها، بنتيجة 5/7.
ال����ط����ائ����رة  ك��������رة  ب����ط����ول����ة  ويف 
االأول  امل��رك��ز  على  ح�سل  ال�ساطئية 
تغلب  اأن  بعد  الهند�سة،  كلية  ف��ري��ق 

على نظريه فريق كلية الرتبية.
ح�سل  ال��ط��اول��ة  ك��رة  بطولة  ويف 
الطالب عبدالعزيز اأحمد، على املركز 

عبداملح�سن  والطالب  )فردي(،  االأول 
القحطاين، على املركز الثاين )فردي( 
م��ن ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة واأ����س���ول ال��دي��ن، 
اأمي���ن ع��ب��داهلل، على املركز  وال��ط��ال��ب 

الثالث )فردي( من كلية العلوم.
ك��م��ا ح�����س��ل ال���ط���ال���ب���ان ري��ا���س 
املركز  على  ح�سن  و�سعود  ال��وادع��ي 
ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  االأول )ج��م��اع��ي( م��ن 
وح�سل  ب��اأب��ه��ا،  التطبيقية  الطبية 
ال��ط��ال��ب��ان ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ل��ي و�سعود 
مو�سى، على املركز الثاين )جماعي(

ال��دي��ن،  واأ���س��ول  ال�سريعة  كلية  م��ن 
ف���ي���م���ا ح�������س���ل ال����ط����ال����ب����ان ع���اط���ف 
ال�����س��ه��ري وي��و���س��ف ال�����س��ه��راين، على 

املركز الثالث )جماعي(.
ك���م���ا مت ت����ك����رمي ال���ف���ائ���زي���ن يف 
اجلودو  بطولتي  يف  القتالية  االألعاب 

والكاراتيه.

»االستراتيجيات الحديثة في التدريس 
والتقويم الجامعي« دورة بكليات البنات

اأقامت عمادة التطوير االأكادميي واجلودة 
بعنوان  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  امل��ا���س��ي،  االأ���س��ب��وع 
التدري�س  يف  احل��دي��ث��ة  )اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
وال���ت���ق���ومي اجل���ام���ع���ي( ق��دم��ت��ه��ا ���س��ع��ادة 
م��ل��وذ وكيلة  اآل  ال��دك��ت��ورة ح�����س��ة حم��م��د 
عمادة التطوير االأكادميي واجلودة لكليات 
اجل��دد،  ال��ت��دري�����س  هيئة  لع�سوات  ال��ب��ن��ات 
وذل����ك ���س��م��ن ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي ال��ذي 

ُتقدمه العمادة.
وتاأتي هذه الدورة  حر�ساً من العمادة 

على تدريب ع�سوات هيئة التدري�س اجلدد 
باجلامعة على اال�سرتاتيجيات احلديثة يف 

التدري�س والتقومي اجلامعي.
التدريبية عر�سا  ال��دورة  تناولت  كما 
بالقرن  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات احل��دي��ث��ة  الأه���م 
21 م��ث��ل ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ع��ل��م ال��ت��ع��اوين 
ب��االأق��ران  والتعلم  اجلماعي  واال�ستق�ساء 
وغريها  بالتعليم  التكنولوجيا  وا�ستخدام 
م��ن اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات، ك��م��ا ت��ط��رق��ت الأه��م 
م���ف���اه���ي���م ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ع���ن���ا����س���ر امل���ك���ون���ة 

ويف  وال��ط��ال��ب.  املعلم  وخ�سائ�س  للف�سل 
اأهمية  عر�س  مت  التدريبية  الور�سة  ختام 
واأ����س���ال���ي���ب وم���ع���اي���ري ال���ت���ق���ومي امل��خ��ت��ل��ف��ة 

وتقدمي اأن�سطة تدريبية عليها.
ب����دوره����ن ت���ق���دم���ت ع�������س���وات ه��ي��ئ��ة 
ال���ت���دري�������س اجل������دد ب���اجل���ام���ع���ة ب��ال�����س��ك��ر 
ا�سرتاتيجيات  على عر�س  الوكيلة  ل�سعادة 
التدري�س والتقومي بطريقة �سيقة وكذلك 
ع��ل��ى االأن�����س��ط��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة ال���ت���ي دع��م��ت 

الدورة التدريبية.

قرارات تعيين وتكليف 
إدارية بالجامعة

االأ�ستاذ  خالد  امللك  جامعة  مدير  معايل  اأ���س��در 
ع���ددا من  ال�سلمي  ب��ن رج���اء اهلل  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
ق�����رارات ال��ت��ع��ي��ن وال��ت��ك��ل��ي��ف، خ���الل ���س��ه��ر �سفر 

1440، �سملت:
• متديد تكليف الدكتور فهد عبداهلل �سعيد 
االأحمري عميدا لعمادة التعليم االإلكرتوين.

اإب��راه��ي��م �سليمان  ال��دك��ت��ور  مت��دي��د تعين   •
اأحمد ال�سهراين عميدا لكلية طب اال�سنان.

• مت���دي���د ت��ك��ل��ي��ف ال���دك���ت���ور ف������وؤاد اإدري�������س 
حممد عباق مديرا تنفيذيا للمدينة الطبية 

باجلامعة.
• تكليف املحا�سرة نورة عبد القادر علي عامر 
م�ساعدة للم�سرف العام على املركز االإعالمي 
وم�سرفة على  ق�سم االإعالم واالت�سال بكلية 

العلوم االإن�سانية )�سطر الطالبات(.
اأحمد طالع  متديد تكليف الدكتور ح�سن   •
ال��ب��ح��وث وال��درا���س��ات  اآل ط��ال��ع وك��ي��ال ملعهد 

اال�ست�سارية.
• متديد تكليف الدكتور علي عي�سى حممد 
العلمية  امل��ج��الت  وح���دة  على  م�سرفا  عنقي 

باجلامعة.
• متديد تكليف الدكتور اأحمد حممد اأحمد 

العمري م�سرفا عاما على اإدارة االبتعاث.
تكليف الدكتور مريع �سعد مريع الهبا�س   •

م�ست�سارا مبركز حوكمة ال�سركات.
• متديد تكليف املعيد فرا�س اإبراهيم حممد 

�سحبي م�سرفا على وحدة اأمن املعلومات.
• ت��ك��ل��ي��ف امل��ح��ا���س��رة ف��اط��م��ة ي��ح��ي��ى ح�سن 
علم  ق�سم  ع��ل��ى  م�سرفة  �سبياين  ال��ق��دمي��ي 

النف�س بكلية الرتبية )�سطر الطالبات(.
نغيم�س  ع��ب��ي��د اهلل  ن����ورة  امل��ع��ي��دة  ت��ك��ل��ي��ف   •
ال�سفياين رئي�سة لق�سم املقررات العامة بكلية 

املجتمع باأبها.
���س��ع��ي��د ع���ب���داهلل �سعد  امل��ح��ا���س��ر  ت��ك��ل��ي��ف   •
ال�سهراين رئي�سا لق�سم املقررات العامة بكلية 

املجتمع بخمي�س م�سيط.

�سعيد  اآل  اإب��راه��ي��م  ن���ورة  امل��ع��ي��دة  تكليف   •
بكلية  ال��ع��ام��ة  امل��ق��ررات  ق�سم  على  م�سرفة 
املجتمع بخمي�س م�سيط )�سطر الطالبات(.

• متديد تكليف الدكتورة اأمل ح�سن �سعيد 
املجتمع  كلية  لعميد  م�����س��اع��دة  م�سيط  اآل 

بخمي�س م�سيط )�سطر الطالبات(.
ن������ورة ح�����س��ن زارب  امل���ح���ا����س���رة  ت��ك��ل��ي��ف   •
ال��ق��ح��ط��اين م�����س��رف��ة ع��ل��ى وح�����دة راب��ط��ة 

اخلريجن.
• ت��ك��ل��ي��ف امل��ح��ا���س��رة م���رمي حم��م��د ه���ادي 
بكلية  ق�سم اجلغرافيا  مباركي م�سرفة على 

العلوم االإن�سانية )�سطر الطالبات(.
عبدالرحمن  حممد  بيان  املعيدة  تكليف   •
حم����م����د احل����ف����ظ����ي م�������س���رف���ة ع����ل����ى ق�����س��م 
ال�����س��ي��دالن��ي��ات ب��ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��دل��ة )���س��ط��ر 

الطالبات(.
• متديد تكليف املحا�سرة رمي حممد علي 
اللغات  ل��ك��ل��ي��ات  من�سقة  ب��ال��ع��م��ل  ال��ق��ا���س��م��ي 

والرتجمة باملجمع االأكادميي بال�سامر.
• ت��ك��ل��ي��ف امل��ع��ي��د ع��ل��ي ع���ب���داهلل ال�����س��ه��ري 
والبنكية  املالية  العلوم  لق�سم  رئي�سا  بالعمل 

بكلية العلوم واالآداب بتنومة.
• تكليف املحا�سر عبداملجيد عبداهلل حممد 
مركز  مل��دي��ر  م�ساعدا  القحطاين  بحري  اآل 

حوكمة ال�سركات.
ح�سن  عبدالعزيز  منى  الدكتورة  تكليف   •
ال�سيدلة  ق�����س��م  ع��ل��ى  م�����س��رف��ة  م��ن��ا���س��ف  اآل 
ال�������س���ري���ري���ة ب���ك���ل���ي���ة ال�������س���ي���دل���ة )���س��ط��ر 

الطالبات(.
• ت��ك��ل��ي��ف ال����دك����ت����ورة خ���دي���ج���ة احل�����س��ن 
ع��ب��دال��ب��اري احل��ف��ظ��ي م�����س��رف��ة ع��ل��ى ق�سم 
اللغة العربية واآدابها بكلية العلوم االإن�سانية 

)�سطر الطالبات(.
يحيى  ع��ب��داهلل  حليمة  ال��دك��ت��ورة  تكليف   •
الرافعي م�ساعدة للم�سرف العام على االإدارة 

العامة للخدمات التعليمية.



أخبار الجامعة

د. أحمد صادق يحوز
المركز األول في جائزة
راشد بن حميد للثقافة

 سعيد العمري

بكلية  التعليم  تقنيات  واأ�ستاذ  التدري�س  هيئة  ع�سو  حقق 
الرتبية باجلامعة االأ�ستاذ الدكتور اأحمد �سادق عبد املجيد، 
والعلوم  للثقافة  حميد  ب��ن  را���س��د  ج��ائ��زة  يف  االأول  امل��رك��ز 
لدورتها ال��� 35، وذل��ك يف جم��ال ال��درا���س��ات ال��رتب��وي��ة، عن 
االإلكرتونية  امل�سروعات  ا�سرتاتيجية  »ا�ستخدام  مو�سوع 
يف  واالنهماك  التكنولوجية  االأعمال  ري��ادة  مهارات  لتنمية 
تعلم مقرر احلا�سوب يف التعليم، لدى طالب كلية الرتبية«.
وه��دف��ت ال��درا���س��ة اإل���ى تنمية م��ه��ارات ري���ادة االأع��م��ال 
التعلم لدى طالب كلية الرتبية، وذل��ك من  واالنهماك يف 

خالل ا�ستخدام ا�سرتاتيجية امل�سروعات االإلكرتونية.
من  ع�سوائية  عينة  اختيار  مت  ال��ه��دف  ه��ذا  ولتحقيق 
خالد،  امللك  جامعة  يف  الرتبية  بكلية  البكالوريو�س  طالب 
ب��االإ���س��اف��ة اإل���ى ت��ق��دمي ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ج��دي��دة ق��ائ��م��ة على 
التعلم، من�سات  ع��رب  االإل��ك��رتون��ي��ة  امل�����س��روع��ات  ا���س��ت��خ��دام 

ميكن اأن تفيد املعلمن القائمن على تدري�س املقررات التكنولوجية بكلية الرتبية على تدريب طالبهم على 
تنمية مهارات ريادة االأعمال واالنهماك يف التعلم، وتوجيه نظر القائمن على جمال التعليم، ب�سرورة تدريب 
الطالب قبل التخرج على مهارات ريادة االأعمال من اأجل احلد من البطالة واإيجاد فر�س عمل للخريجن، 
احلياة،  مدى  التعلم  على  الطالب  م�ساعدة  خالل  من  وخمرجاتها،  التعليمية  العملية  مدخالت  وحت�سن 

وتقدمي م�سروعات اإلكرتونية ريادية �سواء اأكان ذلك على امل�ستوى الفردي اأم اجلماعي.

دورة عن فنون اإلتيكيت
لطالب وطالبات الجامعة

عبد الرحمن بهران

نظم نادي و�سال للعالقات واالإعالم 
باجلامعة، االثنن املا�سي ور�سة عمل 
بعنوان "فنون االإتيكيت يف العالقات 
العامة"، قدمها الدكتور �ساعد �ساعد 
االإع���الم، وذل��ك يف  لطالب وطالبات 

املدرجات املركزية.
الدكتور  قدم  الور�سة  بداية  ويف 

����س���اع���د ت���ع���ري���ف���ا ل���الإت���ي���ك���ي���ت وع���ن 
اإ���س��ت��ع��م��االت��ه يف احل��ي��اة خا�سة  اأه���م 
واتيكيت  واملُ�سافحة،  التحية  اإتيكيت 
اال�����س����ت����م����اع، وال�����ط�����ع�����ام، وات���ي���ك���ي���ت 

ا�ستخدام العطور وغريها.
ك��م��ا مت خ���الل ال������دورة  ت��ق��دمي  
����س���رح ع����ن اه�����م خ����ط����وات االإت���ك���ي���ت 
يف ال���ع���الق���ات ال���ع���ام���ة، ث����م حت���دث 
ع�����ن اخ����ت����ي����ار االأل������������وان وامل���الب�������س 

ا�ستعمالها،  واأوق����ات  العطور  واأن����واع 
املنا�سبات  ويف  االأك����ل  يف  واالإت��ي��ك��ي��ت 
الربوتوكويل  الطابع  وذات  الر�سمية 

لالإتيكيت.
وال�سكن  ال�سوكة  اأهمية  وب��ن   
الطلبات،  ومقدم  للنادل  االإ���س��ارة  يف 
الف�سيات  ا�ستعمال  اأهمية  ب��ن  كما 
ودور  ال�سحيح  مكانها  يف  وتوظيفها 

كل منها على حده.

الجامعة تطلق فعاليات أيام المسرح لتنمية المواهب
اأط��ل��ق��ت اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة يف وح���دة 
ال��ن�����ش��اط امل�����ش��رح��ي ب��ع��م��ادة ���ش��وؤون 
والتي  امل�سرح  اأي��ام  فعاليات  الطالب 
ا���س��ت��م��رت مل���دة 4 اأي�����ام، وت��ه��دف اإل��ى 
خالل  من  الطالبية  املواهب  تنمية 
ال�����������دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة وال�����ن�����دوات 
امل�����س��رح��ي��ة وور������س ال��ع��م��ل. اإ���س��اف��ة 
املهتمن  ال���ط���الب  ا���س��ت��ق��ط��اب  اإل����ى 

بالن�شاط امل�شرحي.
واف��ت��ت��ح��ت ال��ف��ع��ال��ي��ة ب��ح�����س��ور 
ع��م��ي��د ������س�����وؤون ال����ط����الب ال���دك���ت���ور 
العمادة،  ووك��الء  ع�سيد  اآل  عبداهلل 
العمادة  دع��م  ع��ن  فيها  حت��دث  حيث 
املواهب  وتنمية  امل�سرحية  لالأن�سطة 
هذا  يف  املهتمة  الطالبية  والطاقات 
امل���ج���ال ب��ح��ر���س م���ن م���ع���ايل م��دي��ر 
اجلامعة االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح بن 
رجاء اهلل ال�سلمي، ثم بعد ذلك قدم  

ا�سكت�س م�سرحي من طالب امل�سرح.
اأربعة  على  امل�سرح  اأي��ام  وق�سمت 
واح��ت��وى   1440/2/29-26 م��ن  اأي����ام 
على  االفتتاح  حفل  بعد  االأول  اليوم 
ف��ع��ال��ي��ة االأل���ع���اب امل�����س��رح��ي��ة وور���س��ة 
لأع�شاء الن�شاط امل�شرحي، ثم اأقيمت 
يف ال����ي����وم ال����ث����اين ن������دوة م�����س��رح��ي��ة 
للدكتور  امل�����س��رح��ي«  »ال��ن��ق��د  ب��ع��ن��وان 

عبداحلميد احل�سامي.

ندوة م�سرحية  ذلك قدمت  بعد 
ب����ع����ن����وان »م���������س����رح ال���ط���ف���ل ���س��ق��ف 
ال��ت��ط��ل��ع��ات« ل��ل��دك��ت��ور اإب���راه���ي���م اأب���و 
طالب، ثم األعاب م�سرحية من تقدمي 
يف  دورة  ث��م  ال�سهري،  ف���واز  الطالب 
امل�سرحي »خطوة نحو  املمثل  �سناعة 
االح���������رتاف« م����ن ت���ق���دمي ال���دك���ت���ور 
ملدة  ا�ستمت  والتي  مبارك  اآل  حممد 
تدريبية،  16�ساعة  بواقع  اأي��ام  ثالثة 
الثقافة  معهد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك 

والفنون للتدريب »ثقف«.
 واختتمت فعاليات اليوم الثاين 
وت�سميم  ت��ك��وي��ن  اأ���س��ا���س��ي��ات  ب��ور���س��ة 
ال��دي��ك��ور امل�����س��رح��ي ل��ل��دك��ت��ور �سيف 

الدين �سيد.
ور�سة  اأقيمت  الثالث  ال��ي��وم  ويف 
للدكتور  اجلمهور  �سخ�سيات  حتليل 
خ�����س��ران ال�����س��ه��ي��م��ي، ث���م اأ���س��ب��وح��ة 
م�سرحية بعنوان »امل�سرح االحتفايل«  
ل���الأ����س���ت���اذ اأح����م����د ال�������س���روي م��دي��ر 
بعد  باأبها،  والفنون  الثقافة  جمعية 
ذل����ك ق����دم ال���دك���ت���ور ع��ل��ي اآل زه��ري 
ن�����دوة يف ال���رتب���ي���ة االإع���الم���ي���ة؛ ثم 
األعاب م�سرحية للطالب عبدالوهاب 
االأح����م����ري، واأخ�������ريا، اخ��ت��ت��م ال��ي��وم 
ال��ث��ال��ث مب�����س��رح��ي��ة ب��ع��ن��وان »ال��ن�����س 

امل�سرحي« لالأ�ستاذ يحيى العلكمي.

اأما اليوم الرابع فقد اأقيمت فيه 
ور�سة يف �سمات ال�سخ�سية امل�سرحية، 
ث���م ا���س��ك��ت�����س م�����س��رح��ي. واخ��ت��ت��م��ت 

الفعالية بتكرمي امل�ساركن.
واأو����س���ح رئ��ي�����س وح����دة االإع����الم 
والعالقات الطالبية ووحدة الن�شاط 
حممد  االأ���س��ت��اذ  باجلامعة  امل�سرحي 
ت��اأت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه����ذه  اأن  ال��ك��ع��ب��ي، 
�سيقيمها  التي  للفعاليات  كانطالقة 
العام،  ه��ذا  خ��الل  امل�شرحي  الن�شاط 
م��ب��ي��ن��ا اأن���ه���ا خ�����س�����س��ت ال���س��ت��ق��ط��اب 
اإن�������س���اء خيمة  ال���ط���الب م���ن خ����الل 
حت��ت�����س��ن ف��ع��ال��ي��ات اأي������ام امل�����س��رح يف 

مدخل 11 مبقر اجلامعة بالقريقر.
وقال »الن�شاط امل�شرحي حري�ص 
على تطوير مواهب وق��درات طالبه 
من خالل تقدمي الدورات التدريبية 
امل�سرحية  ال��ع��م��ل  وور�����س  وال���ن���دوات 
املتخ�س�سة وذلك لتمثيل اجلامعة يف 
يف  الوطن  ومتثيل  املحلية  امل�ساركات 

امل�ساركات اخلارجية«. 
ي��ذك��ر اأن ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ت��اأت��ي 
ب���ال�������س���راك���ة م����ع ج��م��ع��ي��ة ال��ث��ق��اف��ة 
وال���ف���ن���ون ب���اأب���ه���ا ون������ادي ال��ع��الق��ات 
واالإع������الم ون����ادي ال��ت��و���س��ت��م��ا���س��رتز، 
ون�����������ادي اخل�������ط ال����ع����رب����ي وال����ف����ن 

الت�سكيلي، ونادي القلم.
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االأ���س��ت��اذ  ال��ط��ب  كلية  عميد  ب��ح�����س��ور 
ق�سم  نظم  احلميد،  �سليمان  الدكتور 
عمل  ور���س��ة  بالكلية  ال��ط��ب��ي  التعليم 
ت���دري���ب���ه الأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
ب��ال��ك��ل��ي��ة، وذل����ك ح����ول اإن�������س���اء اأ���س��ئ��ل��ة 
االأ���س��ئ��ل��ة متعددة  االخ��ت��ب��ارات وم��ن��ه��ا 
MCQs وفق املعايري العاملية  اخليارات 

يف التعليم الطبي.
بداية  يف  احلميد  الدكتور  ورحب 

ق�سم  ج��ه��ود  مثمنا  ب��اجل��م��ي��ع،  ال��ل��ق��اء 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي يف ت��ن��ظ��ي��م ع���دد من 
ور����س ال��ع��م��ل، واالأن�����س��ط��ة ال��ت��ي ت�سهم 
يف ت��ط��وي��ر اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 

والعملية التعليمية يف الكلية. 
ب���������دوره رح������ب رئ���ي�������س ال��ق�����س��م 
بجميع  العمري  العزيز  عبد  الدكتور 
امل�����س��ارك��ن و���س��ك��ره��م ع��ل��ى ت��ع��اون��ه��م 
املخت�سة  ال��ور���س  ه��ذه  مثل  وح�سور 

فروعه.  خمتلف  يف  الطبي  بالتعليم 
ع���دة  م���ن���اق�������س���ة  ال���ل���ق���اء  ومت خ������الل 
موا�سيع منها حماذاة اأهداف املقررات 
امتحانات  من���اذج  وب��ن��اء  التقييم،  م��ع 
بعد  العنا�سر  اجل��ودة، وحتليل  عالية 
اأداء االمتحان. تبع ذلك عمل جماعي 
جل��م��ي��ع امل�������س���ارك���ن يف ال���ور����س���ة مت 
خالله تقدمي التدريب التفاعلي لهم 

ومناق�ستهم يف ذلك.

كلية الطب
تقدم ورشة 

عمل تدريبية 
ألعضاء هيئة 

التدريس

»خدمة المجتمع« تدرب
45 سيدة على حماية األطفال

من األلعاب اإللكترونية
ساره القحطاني

اأق��ام��ت اجل��ام��ع��ة ممثلة يف ع��م��ادة خدمة   
امل���ج���ت���م���ع وال���ت���ع���ل���ي���م امل�������س���ت���م���ر )���س��ط��ر 
ال��ط��ال��ب��ات( ب��ال��ت��ع��اون م���ع ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة 
»خماطر  ب��ع��ن��وان:  تدريبية  دورة  للبنات، 
االأل����ع����اب االإل���ك���رتون���ي���ة ع��ل��ى االأط����ف����ال«، 
االأطفال  ريا�س  بق�سم  املحا�سرة  قدمتها 
ب��ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة االأ����س���ت���اذة ه��ي��ف��اء جعيثن 

املربوك، بح�سور 45 متدربة. 
وقد ت�سمنت الدورة التعريف مبفهوم 
ال��ل��ع��ب ون��ظ��ري��ات��ه وف����وائ����ده، وال��ت��ع��ري��ف 

بع�سر التكنولوجيا واالألعاب االإلكرتونية، 
والبدائل  اخل��ط��وات  م��ن  جمموعة  وط��رح 
اإدمان  التي ت�ساعد يف حماية االأطفال من 

االألعاب االإلكرتونية. 
ال���دورة  خ��الل  امل���ربوك  وا�ستعر�ست 
»تويز  ال�سهري  االألعاب  اإفال�س حمل  ق�سه 
اآر اأ�س« Toys R  Us بعد ا�ستغناء االأطفال 
ع����ن االأل�����ع�����اب ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، و اجن���ذاب���ه���م 

ال�سديد لالألعاب االإلكرتونية.
ان��ت�����س��ار االأل���ع���اب  اأن  اإل�����ى  واأ������س�����ارت 
االإل���ك���رتون���ي���ة ب���ن االأط����ف����ال ي���ع���ود حلب 
توفري  و�سهولة  والتجريب،  اال�ستك�ساف، 

االأل�����ع�����اب االإل����ك����رتون����ي����ة، وذل������ك ب�����س��ب��ب  
امل�ستوى االقت�سادي للعوائل يف جمتمعنا، 
ال������ذي ي�������رتاوح غ���ال���ب���ا م����ا ب����ن امل��ت��و���س��ط 
ارت���ف���اع ن�سبة  اإل�����ى  ب���االإ����س���اف���ة  وال����ع����ايل، 
ال�سباب  ي�سكل  ال�سباب يف جمتمعنا؛ حيث 
دون عمر الثالثن عاما، ثلث �سكان اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة.  وق��دم��ت ال��دك��ت��ورة 
االإح�سائيات  املربوك جمموعة من  هيفاء 
والدرا�سات يف جمال حماية الطفل، مبينة 
من خاللها خطورة هذه االألعاب على عقل 
حماية  اأن  مو�سحة  الطفل،  و�سحة  وفكر 
االأطفال من خماطر هذه االألعاب تكمن يف 
تنمية ثقافة االإ�سراف العائلي واجلدية يف 

التعامل مع االأطفال.
امل��ت��درب��ات  ناق�ست  ال����دورة  خ��ت��ام  ويف 
ال��ت��ي واجهتهن  امل�����س��ك��الت  جم��م��وع��ة م��ن 
م���ع االأط����ف����ال خ����الل ا���س��ت��خ��دام االأل���ع���اب 
االإل���ك���رتون���ي���ة، وط���رح���ت امل���درب���ة امل���ربوك 
واآثارها  خطورتها  من  للحد  احللول  اأه��م 
عميد  م�����س��اع��دة  بينت  ب��دوره��ا  ال�سلبية.  
الدكتورة  الطالبات  ل�سطر  املجتمع  خدمة 
اأن هذه الدورة  اآل م��داوي،  عبري حمفوظ 
املجتمع  اإحدى مبادرات عمادة خدمة  تعد 
وال��ت��ع��ل��ي��م امل�����س��ت��م��ر يف ت���ق���دمي ال���ربام���ج 
امل���ت���ن���وع���ة وال���ت���وع���وي���ة خل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
اخل���ارج���ي وال���داخ���ل���ي ل��ل��ج��ام��ع��ة، وت���اأت���ي 
املجتمع  ب��ن��اء  ال��ع��م��ادة يف  ل����دور  ت��ك��ري�����س��ا 
وال���رق���ي ب���ه وت���ط���وي���ره يف ���س��ت��ى جم���االت 
احل��ي��اة؛ م��ن خ��الل م��ا تقدمه م��ن برامج 
متخ�س�سة لرفع كفاءة االأفراد واحل�سول 

على جيل �سليم بن�ساأة �ساحلة و�سليمة.

إطالق فعاليات
»ملتقى األنشطة األول 

للطالبات« بالجامعة
ساره القحطاني

بح�سور وكيلة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات االأ�ستاذة الدكتورة خلود �سعد اأبو ملحة، انطلق االأ�سبوع املا�سي 
والذي  للطالبات،  االأكادميي  باملجمع  العلوم،  كلية  م�سرح  على  وذلك  االأول«،  الطالبية  االأن�سطة  »ملتقى 
تنظمه وكالة عمادة �سوؤون الطالبات بعمادة �سوؤون الطالب. وبداأت فعاليات امللتقى بكلمة افتتاحية، رافقها 

عر�س م�سرحي، وفقرات منوعة.
فيها  قالت  كلمة  �سعبان ع�سريي،  الدكتورة  فاطمة  الطالبات،  �سطر  الطالب،  �سوؤون  وكيلة عمادة  واألقت 
»ن�سعى من خالل هذه الفعالية اإلى اإعادة �سياغة مفهوم االأن�سطة، ونطلق من خاللها اأفكارا ن�سبو اإلى حتقيقها؛ 
فاالأن�سطة الطالبية ركن اأ�سا�س يف اأداء عمادة �سوؤون الطالب، وتتقاطع يف اأعمالها مع الدور االأكادميي للجامعة، 
يف بناء مهارات وقدرات الطالب والطالبات، وا�ستغالل اأوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع؛ حيث خ�س�س لها وكالة 

تر�سم اخلطط وتنفذها وتتابع عملها لتتاأكد من حتقيقها الأهدافها املرجوة منها«. 
وتابعت »نحن يف وكالة العمادة للطالبات نقدم االأن�سطة وفق ثالثة م�سارات، اأولها: امل�ساريع النوعية العامة، 
العالقة؛  ذات  امل�ساندة  والعمادات  البنات  كليات  بال�سراكة مع  الكربى  الفعاليات  تنفذ  م�سكلة  بها جلان  وتقوم 
كحفل ا�ستقبال امل�ستجدات، وحفل اليوم الوطني، والزيارات وغريها، وثانيها: االأن�سطة الثقافية واالجتماعية، 
وتقوم بها وحدة الربامج والفعاليات بالوكالة، بالتعاون مع كليات البنات واملراكز ذات العالقة، ويعد هذا امللتقى 

اأمنوذجا لهذه الفعاليات. واأما ثالثها فهي االأندية الطالبية وت�سرف عليها وحدة متخ�س�سة يف ذلك«.
واأو�سحت اأنه ومن خالل هذا امللتقى الذي تتنوع براجمه ما بن عرو�س وخربات وجتارب وترفيه وور�س 
ودورات تدريبية نفتح �سفحة جديدة من ن�ساطاتنا الطالبية؛ لنحدد وجهة م�ستقبلية نوعية وفريدة، وذلك 
با�ستيعاب اأكربعدد من الطالبات، من خالل التنوع يف املنا�سط اجلاذبة والهادفة؛ ال�ستقطاب مواهب وقدرات 

خمتلفة، مع احلر�س على مواكبة التحول اجلديد يف بناء االإن�سان وفق »روؤية 2030«.
وقالت »�سنعمل على حتقيقها ببناء القيادات الطالبية، وا�ستثمار العقول، وزرع الثقة و�سقل املهارات؛ 
ب��ارزة، وت�شبح طالباتنا  لنخرج للوطن طاقات قيادية وفكرية واع��دة، ولي�شبح الن�شاط يف جامعتنا عالمة 
حمط االأنظار يف كل حمفل، وتكون براجمنا اأمنوذجا يحتذى به؛ فاملال الذي به ُي�سنع الفكر ا�ستثمار دائم، 
وتبقى االأرقام بال قيمة اإذا مل حتدث اأثرا، ومل ت�سنع فرقا، وهذا ما نهدف اإليه اليوم )النوع والكيف مقابل 

الكم يف �سناعة االأن�سطة(«.
اجلامعة،  طالبات  ت�ستهدف  التي  والرتفيهية  والتعليمية  الرتبوية  النوعية  باملنا�سط  امللتقى  ويهتم   
والتعليمية  الرتفيهية  االأن�سطة  من  جمموعة  خ��الل  من  العقل  لتوظيف  الطالبات  توجيه  اإل��ى  ويهدف 
والفعاليات الثقافية والتدريبية. وميثل هذا امللتقى نقطة حتول يف توجه االأن�سطة الطالبية، كما يهدف اإلى 

غر�س القيم، وتنمية املهارات احلياتية لدى الطالبات.
وكالة  ن��ف��ذت  حيث  والرتفيهية،  والتدريبية  التعليمية  االأرك����ان  م��ن  ع���ددا  ي�سم  امللتقى  اأن  ي��ذك��ر 
عر�س  يتم  وفيه  التحدي«  »ركن  املعلومات  وتقنية  البنات  كليات  مع  بالتعاون  الطالبات  ل�سوؤون  العمادة 
جمموعة من االألعاب الذهنية واحلركية، اإ�سافة اإلى �ستة اأركان اأخرى من تنفيذ وكالة العمادة ل�سوؤون 
العلمية  التجارب  من  جمموعة  وي�ستعر�س  التجارب  رك��ن  ه��ي:  البنات،  كليات  مع  بالتعاون  الطالبات، 
تنفذها الطالبات؛ مثل جتربة املطر الذهبي نافورة ال�سابون، وجتارب: مول�س، وال�سمع، واملكيف البندول 

الفيزيائي الدوائر الكهربائية.
املتمثلة مبحاكاة  الرتبوية  اخل��ربات  وا�ستمل على جمموعة من  اخل��ربات،  ركن  العمادة  نفذت  كما 
القدرة على  الكتابي، حماكاة �سعوبات احلركة، اختبار  الع�سر  التعلم، حماكاة  واقع افرتا�سي ل�سعوبات 
ال�سيطرة، حماكاة الع�سر القرائي، حماكاة ا�سطراب التوحد؛ اإ�سافة اإلى ركن ال�سحة واجلمال الذي قدم 
مل�سات فنية ون�سائح �سحية يف التثقيف الغذائي، واجلمال الداخلي، واإتيكيت ال�سكل اخلارجي، وركنا اآخر 
خ�س�س للالأمن ال�سيرباين للتعريف به، وبعرو�س الهند�سة االجتماعية، وتطبيقات احلماية من اخرتاق 

اجلوال والوايرلي�س.
اأما الركن ال�سابع يف امللتقى فقد خ�س�س للتدريب، وقدم جمموعة من الدورات وور�س العمل يف كل من: 
خرائط العقل للدكتورة اإميان رفعت، وور�سة التفكري االآمن لالأ�ستاذة خديجة الربيدي، وور�سة التفكري خارج 

ال�سندوق للدكتورة فاطمة �سعبان، ودورة ا�سرتاتيجيات اإدارة العقل الباطن للدكتورة بدرية اأبو حا�سل.
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إعداد: محمد الكعبي

كلية العلوم واآلداب بتنومة
تقيم دورات تدريبية

الفقيه،  عبدالعزيز  الدكتور  االأ�ستاذ  بتنومة  واالآداب  العلوم  كلية  عميد  بح�سور 
التدريبية منها دورة  ال��دورات  ع��ددا من  بالكلية  التوجيه واالإر���س��اد  اأقامت وح��دة 
بعنوان ال�سلوك القومي واأثره يف التح�سيل العلمي، قدمها الدكتور علي بن عامر 
�سعيد،  اأحمد  الدكتور  قدمها  ال��ق��رار،  وات��خ��اذ  التفكري  م��ه��ارات  واأي�سا  ال�سهري. 
عبداهلل  ب��ن  علي  االأ���س��ت��اذ  قدمها  ال��وق��ت  واإدارة  التخطيط  بعنوان  دورة  وك��ذل��ك 
ال�سهري. كما قدم الدكتور هيثم الطيب دورة بعنوان »النجاح االأ�سباب والتحديات«. 
وقدم الدكتور عبداملنعم ح�سن م�ساعد، مداخالت وموجهات للطالب. فكل الذي 

قدم كان له االأثر الطيب لدى الطالب وهيئة التدري�س بالكلية. 

نادي علوم وآداب تنومة
يقيم فعاليات الموهبة واالبتكار

�سمن فعاليات نادي االأن�سطة الطالبية بكلية العلوم واالآداب بتنومة، نفذ النادي 
دورة تدريبية بعنوان »الخرتاع بني احلاجة والبتكار«. ح�شر الدورة رائد الن�شاط 
بالكلية واملهتمن بالبحث، كما مت  ب��رباءات االخ��رتاع  املهتمن  بالكلية وع��دد من 

التعرف خالل الدورة على اأ�سا�سيات االبتكار وطرق تطوير املوهبة وتنميتها.

..ويقيم فعالية »دراستي شغفي«
 

نفذ نادي العلوم واالآداب بتنومة وبالتعاون مع وحدة التوجيه واالإر�ساد بالكلية فعالية 
»درا�ستي �سغفي« التي تهدف اإلى حتفيز الطالب يف امل�سار االأكادميي عرب منظومة من 

أخبار الجامعة
االإجراءات الهادفة لتكوين قناعات ايجابية ودوافع لديه لتقوده نحو التميز االأكادميي .

االإلكرتونية..  »املعارف  بعنوان  دورة  نايف احلاليبة،  اأمين  الدكتور  كما قدم 
التعلم  ن��ظ��ام  اإم��ك��ان��ات  وت��ن��اول فيها  ب���ورد من��وذج��ا« ح�سرها  60 طالبا،  ال��ب��الك 

االإلكرتوين وكيفية اال�ستفادة منها.
»ال�سلوك   ع��ن��وان  حت��ت  حما�سرة  ال�سهري،  عامر  علي  ال��دك��ت��ور  ق��دم  ب���دوره 
ال��ربن��ام��ج ليقدم  ف��ع��ال��ي��ات  ت��وا���س��ل��ت  ث��م  ال��ع��ل��م��ي«،  ال��ق��ومي واأث����ره يف التح�سيل 
�ساركه  القرار«  واتخاذ  التفكري  »مهارات  بعنوان  ور�سة عمل  �سعيد  اأحمد  الدكتور 
فيها الدكتور ح�سن عبا�س، والدكتور عبداملنعم م�ساعد، وعدد كبري من الطالب، 
لتختتم الفعالية يف يومها االأخري بدورة »اإدارة الوقت«، قدمها االأ�ستاذ علي ال�سهري 

متحدثا عن اأهمية الوقت يف تطوير االأمم واآليات اال�ستفادة منه.
بعد ذلك قدم الدكتور هيثم الطيب دورة »النجاح االأ�سباب والتحديات« حتث 
فيها عن الو�سيلة يف ر�سم خارطة الطريق واالأ�سباب املوؤدية للنجاح مع و�سع اآليات 

تخطي ال�سعاب والعقبات يف طريق النجاح .  

..وفعالية رياضية اجتماعية  
اإبراهيم  الدكتور عبدالعزيز  االأ�ستاذ  بتنومة  واالآداب  العلوم  كلية  وبح�سور عميد 
الفقيه، و�سمن فعاليات االأ�سبوع الثالث لربنامج بالريا�سة ن�سمو، اأقام نادي العلوم 
واالآداب بتنومة، اللقاء االجتماعي الريا�سي الرتفيهي  بتنومة، حيث ح�سر اللقاء 
الن�شاط من الطالب، وا�شتمل على العديد  النادي واأع�شاء  الن�شاط ورئي�ص  رائد 

من الفقرات االجتماعية والريا�سية والروؤي امل�ستقبلية للنادي.
اأن برنامج بالريا�شة ن�شمو، يهدف اإلى حتفيز بيئة الن�شاط باجلامعة  يذكر 
الطالب  طاقات  ت�ستوعب  من�سطية  ريا�سية  واجهات  عرب  اإبداعية  بيئة  وجعلها 

وتوجه اأوقاتهم .

»التثقيف الصحي« ندوة
بنادي علوم وآداب محايل عسير

ال�سحي«   »التثقيف  العلوم واالآداب مبحايل ع�سري، ندوة علمية بعنوان  نادي  اأقام 
بالكلية،  امل�ساعد  التحليلية  الكيمياء  اأ�ستاذ  رج��ب،  ح�سن  اأحمد  الدكتور  قدمها 
اأف��راد املجتمع، وحت�سن  ال�سليمة بن  ال�سحية  املفاهيم  اإلى ن�سر  ال��دورة  وهدفت 

نوعية احلياة التي يعي�سها الفرد يف املجتمع.

نادي التمريض بالخميس
يزور دار التربية االجتماعية

والمؤسسة النموذجية  
 نظم النادي الطالبي بكلية التمري�س بخمي�س م�سيط  �سمن اأن�سطته املجتمعية 
للف�سل الدرا�سي االأول زيارة لدار الرتبية االجتماعية واملوؤ�س�سة النموذجية باأبها 
»دار رعاية االيتام«، وكان يف ا�ستقبال القائمن بالزيارة مدير الدار االأ�ستاذ خالد 

ال��زي��ارة لتوطيد رواب���ط ال�سلة وال��رح��م��ة ب��ن فئات  ب��اق��دام��ة. وه��دف��ت  ب��ن عمر 
وتوعية  االجتماعي  التكافل  وحتقيق  اجلميع  على  الغالية  الفئة  وه��ذه  املجتمع، 

الطالب بدورهم املجتمعي والقيمي جتاه جميع اأطياف املجتمع.
 كما قدم خالل الزيارة دورة تخ�س�سية عن مبادئ االإ�سعافات االأولية، قدمها 
First Aid وك��ان��ت حتت  االأول��ي��ة  االإ�سعافات  اج��ت��ازوا دورة  ال��ذي��ن  ال��ن��ادي  ط��الب 
اإ�سراف املعيد رائد القحطاين؛ باالإ�سافة اإلى تقدمي برنامج ثقايف وترفيهي تفاعل 
معه االأيتام واأث��ار روحا التناف�س بينهم واأدخ��ل جوا من البهجة وال�سرور عليهم.   

واختتمت الفعالية بتوزيع الهدايا على النزلء والتقاط ال�شور اجلماعية.

نادي المنارة يقيم
ندوته التاسعة بعنوان »الثبات«

وذلك  »ال��ث��ب��ات«،  بعنوان  كانت  والتي  التا�سعة  التوعوية  وقفته  املنارة   ن��ادي  اأق��ام 
اآل  ال�سيخ الدكتور فهد بن �سعيد  بجامع االأم��ري في�سل بن خالد، قدمها ف�سيلة 

مالح، رئي�س ق�سم ال�سنة وعلومها بكلية ال�سريعة واأ�سول الدين.

نادي المنح يقيم لقاء
»بلقائكم نسعد«

اأقام نادي املنح اللقاء االجتماعي الثاين حتت �سعار »بلقائكم ن�سعد« الذي يهدف 
اإلى جمع طالب املنح الداخلية واخلارجية مع بع�سهم، وذلك با�سرتاحة لع�سان، 

خلف ال�سكن اجلامعي يف حي املوظفن.
وبداأ اللقاء با�ستقبال طالب املنح الداخلية واخلارجية والتعرف عليهم حتت 
ا�ستقبال عدد من  اإل��ى  ال��ذي يهدف  ب��داأ برنامج ميثاق  املنح. ومن ثم  فقرة قهوة 
اأع�ساء هيئة التدري�س من كلية ال�سريعة واإقامة ندوة ب�سيطة ين�سح فيها اأع�ساء 
هيئة التدري�س الطالب من املنح الداخلية واخلارجية، ومن ثم برنامج ارتقاء، وهو 
عبارة عن ر�سالة من طالب اإلى الطالب يف تخ�س�سه اأو حياته، تخلل اللقاء برنامج 

ريا�سي على ملعب ال�سكن اجلامعي.

نادي الشريعة يطلق برنامج
»ملتقيات تثقيفية«

الربنامج  وا�ستهل  تثقيفية،  ملتقيات  برنامج  الدين  واأ�سول  ال�سريعة  ن��ادي  اأق��ام 
فعالياته مبلتقى قيمي قدمه ف�سيلة ال�سيخ د. حممد بن حممد الراجحي رئي�س 
ق�سم العقيدة واملذاهب املعا�سرة باجلامعة، حتدث فيه عن قَيم امل�سلم، واأهمها قيمة 
االإخال�س. وجاءت الفعالية الثانية مبلتقى اأدبي، قدمه االأ�ستاذ الدكتور حممد بن 
علي العمري اأ�ستاذ اللغة والنحو وال�سرف بق�سم اللغة العربية باجلامعة، حتدث 

عن التثقيف االأدبي واالإعجاز يف اللغة. 

.. وينظم دورة عن التقنيات الحديثة 
وتوظيفها في العلوم الشرعية 

اأقام نادي ال�سريعة واأ�سول الدين الدورة الثانية من برناجمه الدورات التدريبية 
وتوظيفها يف  »التقنيات احلديثة  بعنوان  ال��دورة  وكانت  الف�سل،  لهذا  والتثقيفية 
العلوم ال�سرعية والقانونية«، قدمها ف�سيلة ال�سيخ د. اأحمد بن عبداهلل اآل �سفران. 
وحظي اللقاء بح�سور عدد من اأع�ساء هيئة التدري�س، وعدد من الطالب من �ستى 

امل�ستويات الدرا�سية.

نادي الهندسة يدشن اللقاء الثاني 
باستضافة عميد التربية 

اأقام نادي الهند�سة اللقاء الثاين لربنامج اإ�ساءات يف مقر النادي با�ست�سافة عميد 
خمت�سرة  مهارات  عن  فيها  حتدث  كا�سي،  اآل  علي  عبداهلل  الدكتور  الرتبية  كلية 
واأ�ساليب تطويرية مُتّكن الطالب من اإجناز مهامهم والرقي مبجتمعهم ومكانتهم 

العلمية. بعد ذلك مت تكرمي اآل كا�سي وتكرمي الفائز يف لغز االأ�سبوع املا�سي.
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كليات البنات

دورة »مهارات االتصال األكاديمي«
في عمادة التطوير األكاديمي 

والجودة
ساره القحطاني

اأقامت عمادة التطوير االأكادميي واجلودة االأ�سبوع املا�سي دورة تدريبية بعنوان 
»م��ه��ارات االت�����س��ال االأك���ادمي���ي« قدمتها ال��دك��ت��ورة اأم���رية ع��ب��داهلل ن��ور الدين 
التدري�س اجلدد  االأكادميي واجل��ودة لع�سوات هيئة  التطوير  م�ست�سارة عمادة 
�سمن الربنامج التدريبي الذي ُتقدمه العمادة لهن، وذلك حر�ساً من العمادة 
م��ه��ارات  تنمية  على  باجلامعة  اجل���دد  ال��ت��دري�����س  هيئة  ع�����س��وات  ت��دري��ب  على 

االت�سال االأكادميي مع الطالبات.
تناولت الدورة التدريبية مفهوم االت�سال الفعال وعنا�سر واأنواع االت�سال 
مهارتي  اتقان  لأهمية  عر�ص  اإل��ى  بالإ�شافة  الت�شال،  عملية  جن��اح  و�شروط 

اال�ستماع واالإقناع والتعرف على اأ�ساليب االإقناع املختلفة. 
االت�سال  لعوائق  عملية  تطبيقات  عر�س  مت  التدريبية  الور�سة  ختام  ويف 

وعمل �سيناريوهات عن ذلك لتقدميها ب�سورة واقعية.

برنامج عن أهمية اللغة اإلنجليزية
في سراة عبيدة

نجوى سويلم 
عبيدة  ب�سراة  واالآداب  العلوم  بكلية  االأع��م��ال  اإدارة  بق�سم  ال��ري��ادة  ن��ادي  نظم 
برناجما عن اأهمية اللغة االإجنليزية يف حياتنا، قدمته االأ�ستاذة �ساي�ستا ح�سن،  
منها  مو�سوعات،  ع��دة  يف  عر�سا  االأول  امل�ستوى  طالبات  خالله  م��ن  وق��دم��ت 
ا�ستخدام الطالب والطالبات لالأدوات االإلكرتونية، كما تخلل الربنامج العديد 

من املداخالت والنقا�سات.  

..ومحاضرة عن األخطاء السلوكية  
نجوى سويلم 

حما�سرة  عبيدة  ب�سراة  واالآداب  العلوم  بكلية  واالإر�ساد  التوجيه  وحدة  نظمت 
عن االأخطاء ال�سلوكية، حتت اإ�سراف املر�سدة الطالبية بق�سم الكيمياء االأ�ستاذة 
زهراء دكن وذلك على م�سرح الكلية. واأو�سحت وكيلة الكلية االأ�ستاذة فاطمة 
داخل  لل�سلوكيات  التنظيمية  واللوائح  العقوبات  املحا�سرة،  خ��الل  جمان  اآل 
اجلامعة، كما األقت رئي�سة وحدة التوجيه واالإر�ساد االأ�ستاذة نورة �سعالن كلمة 
كما مت  احل��ا���س��رات،  م��ن  م��داخ��الت  املحا�سرة  وتخلل  ال��وح��دة.  ع��ن  تعريفية 

تقدمي الهدايا لعامالت النظافة. 

دورة عن التصوير باألجهزة الذكية
في النادي اإلعالمي 

رنا مشبب 
نظم النادي االإعالمي التابع لق�سم االإعالم واالت�سال بكلية العلوم االإن�سانية، 
املدربة  قدمتها  الذكية،  باالأجهزة  االح��رتايف  الت�سوير  دورة  املا�سي  االأرب��ع��اء 
روي����دة ال�����س��ه��راين بح�سور ع���دد ك��ب��ري م��ن ال��ط��ال��ب��ات م��ن خمتلف االأق�����س��ام.  
وعر�ست املدربة اأنواع االأجهزة امل�ستخدمة يف الت�سوير واأنواع االإ�ساءات املختلفة 
مع تو�سيح بع�س التطبيقات امل�ستخدمة يف تعديل ال�سور على الهواتف الذكية.  
وهدفت الدورة اإلى تو�سيح اأ�سا�سيات الت�سوير واأنواعه وطريقة اخلروج ب�سورة 

احرتافية جميلة.

حملة للتوعية بمرض السكري
في العلوم الطبية بتهامة 

فاطمة األسمري 
بفرع   االأك��ادمي��ي  باملجمع  التطبيقية  الطبية  العلوم  بكلية  �سفاء  ن��ادي  د�سن 
اجلامعة يف تهامة )حمايل( حملة توعوية بعنوان »التوعية مبر�س ال�سكري« 
على م��دى اأرب��ع��ة اأي���ام ب��ال��ت��ع��اون م��ع وك��ال��ة ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط��الب ل�سوؤون 

الطالبات وحتت اإ�سراف عميدة الكلية االأ�ستاذة �ساحلة ح�سن االأحمري.
وتخلل برنامج  احلملة يف الكلية �ستة اأركان، ركن التثقيف العام ملر�س 
�سرح مف�سل  اآدم، قدم من خالله  املحا�سرة فاطمة  اإ�سراف  ال�سكري حتت 
ع��ن امل��ر���س واأ���س��ب��اب��ه واأع��را���س��ه وط���رق ال��وق��اي��ة م��ن��ه، ورك���ن ع��ن ال�سمنة 
من  قدم  مريغني  ح�سن  دري��ة  الدكتورة  اإ�سراف  حتت  بال�سكري  وعالقتها 
النظام  باتباع  منها  الوقاية  وكيفية  ال�سمنة  اأ���س��رار  عن  املعلومات  خالله 
املحا�سرة  اإ���س��راف  حت��ت  ال�سليمة  التغذية  ع��ن  ورك���ن  ال�سحي.  ال��غ��ذائ��ي 
�سايال جاو، احتوى على مناذج لالأكل ال�سحي ومنوذج الأن��واع الغذاء، كما 
مت التحذير من خالله من خطر الطعام غري ال�سحي، وركن تاأثري امل�سي 
على ال�سحة حتت اإ�سراف الدكتورة �سايل جنم الدين، احتوى الركن على 
لوحات ومن�سورات تبن اأهمية  امل�سي لتقليل القلق وال�سغط النف�سي اللذان 

يوؤثران على �سحة االإن�سان. 
كما احتوت احلملة على ركن عن تاأثري ال�سكري على االأع�ساء، �ساركت 
جنوى  الدكتورة  مبحايل  واالآداب  العلوم  بكلية  التدري�س  هيئة  ع�سو  فيه 
وهي  ال�سكري  مر�س  بها  ي�سر  التي  االأع�ساء  خالله  من  وعر�ست  ع��زام، 

العن والكلى والكبد واجلهاز التنا�سلي. 
وتخلل احلملة ركن للتوعية بكيفية التعامل مع مر�س ال�سكري حتت 
اإ�سراف املحا�سرة ح�سنة ح�سن، وهو عبارة عن ور�سة عمل م�سغرة لتعليم 
احل�سور كيفية قيا�س معدل ال�سكر يف الدم، وكيفية اأخذ اجلرعة ال�سحيحة، 
معرفة  وكيفية  بال�سكري،  امل�ساب  بقدم  العناية  ومعرفة  احلقن،  وطريقة 

زيادة وانخفا�س معدل ال�سكر يف الدم. 
الطالبات  قامت  كما  التوعوية،  املن�سورات  توزيع  احلملة    ومت خالل 
بتقدمي عرو�س م�سرحية عن الطرق ال�سحيحة يف اإعداد الطعام، ويف نهاية 
برنامج احلملة  قدمت قائدة جممع حميد العاليا االأ�ستاذة فاطمة ال�سلمي 
اأهمية مهنة التمري�س، ورحبت بزيارتهن  كلمة �سكر للطالبات بينت فيها 
للمدر�سة موؤكدة اأن لهن تاأثريا جذريا على الطالبات عند تقدمي الن�سائح 

واالإر�سادات واملعلومات. 
العاليا،  حميد  جممع  يف  ال��ربن��ام��ج  اأق��ي��م  للحملة  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  ويفيِ 
الطالبات، حيث قمن  اآدم وعدد من  االأ�ستاذة فاطمة  و�ساركت يف  تقدميه 
بتوزيع املن�سورات التوعوية، وقدمن تثقيفا حول املر�س با�ستخدام الو�سائل 

وال�سور التو�سيحية، وا�ستفاد من الربنامج 600 طالبة. 
 ويف اليوم الثالث للحملة اأقيم الربنامج يف جممع ثانوية ترق�س، حيث 
قدمت الربنامج الدكتورة درية ح�سن مريغني مب�ساركة طالبات امل�ستوى 
وعر�سا  التثقيفية  امل��ن�����س��ورات  ت��وزي��ع  ال��ربن��ام��ج  وتخلل  بالكلية،  ال��ث��ال��ث 
مت  كما  ال�سحي،  االأك���ل  على  ت�سجع  التي  التو�سيحية  وال�سور  للو�سائل 
تقدمي حما�سرة عن م�ساعفات ال�سمنة وم�ساكلها وخطورتها على مري�س 
الوزن  وتو�سيح  وال��وزن،  ال�سغط  قيا�س  الربنامج  كما مت خالل  ال�سكري، 

املثايل، وا�ستفاد من الربنامج 400 طالبة. 
واخ��ت��ت��م��ت احل��م��ل��ة بتفعيل ال��ربن��ام��ج يف جم��م��ع رو���س��ة واب��ت��دائ��ي��ة 
ومتو�سطة ترق�س، حتت اإ�سراف الدكتورة ناهد عبد اهلل ومب�ساركة طالبات 
ومعر�سا  تقدمييا  عر�سا  ال��ربن��ام��ج  وتخلل  بالكلية،  ال�ساد�س  امل�ستوى 
م�ساحبا عن الغذاء ال�سحي واأهميته وو�سائل تعريفية، و�سور تو�سيحية 
اأهمية  عن  حما�سرة  قدمت  كما  ال�سحي،  االأك��ل  على  ت�سجع  وتوزيعات 
مناق�سة  ومت  واملتنوعة،  املختلفة  العنا�سر  على  املحتوي  ال�سحي  االأك��ل 
برنامج  من  وا�ستفاد  ال�سحي  غري  واالأك��ل  ال�سكر  خماطر  عن  الطالبات 

احلملة 500 طالبة. 

ورشة عن التواصل اإللكتروني
في العلوم الطبية بتهامة

فاطمة األسمري 
باملجمع  التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم  بكلية  االإل��ك��رتوين  التعلم  جلنة  اأق��ام��ت 
والتفاعل  "التوا�سل  بعنوان  عمل  ور�سة  تهامة  يف  اجلامعة  بفرع  االأك��ادمي��ي 
االإلكرتوين، قدمتها املتخ�س�سة يف التعلم االإلكرتوين االأ�ستاذة �سفاء ال�سهري، 
وا�ستهدفت اأع�ساء هيئة التدري�س وا�ستفادت منها 8 من اأع�ساء هيئة التدري�س، 

وذلك مبعمل احلا�سب االآيل بالكلية.
ومت خالل الور�سة تدريب اأع�ساء هيئة التدري�س على بع�س اأدوات املقرر 
الدرا�سي وذلك على نظام اإدارة التعلم )البالك بورد(، ومنها لوحة املناق�سات، 

املدونات،  والواجب االآمن.
 

حملة بعنوان »بنات تك«
في علوم وآداب الخميس

رحمة علوي
اأقام النادي االإعالمي املركزي بوكالة عمادة �سوؤون الطالب ل�سوؤون الطالبات 
بالتعاون مع كلية العلوم واالآداب باخلمي�س حملة بعنوان "بنات تك" وذلك يف 

ال�ساحة اخلارجية للكلية بح�سور الطالبات. 
لو�سائل  ال�سحيح  اال�ستخدام  اإل��ى  الطالبات  اإر���س��اد  اإل��ى  احلملة  وهدفت 
على  وتعليقاتهن  اآرائهن  باإبداء  الطالبات  فيها  �ساركت  االجتماعي،  التوا�سل 
التوا�سل  ب��رام��ج  ب���دوراأه���م  تعريف  على  حت��ت��وي  ك��ان��ت  وال��ت��ي  احلملة  اأرك����ان 

االجتماعي وهي اإن�ستغرام و�سناب �سات وتويرت.
مع  برنامج  كل  و�سلبيات  اإيجابيات  عن  من�سورات  توزيع  احلملة  و�سهدت 
باال�ستفادة  التقنية  ا�ستغالل  ميكن  والتي  املفيدة،  احل�سابات  بع�س  ت�سوير 
منها يف �ستى املجاالت املختلفة وا�ستثمار الوقت واالنتفاع بها بدال من اإهداره 

بالتخبط يف و�سائل التوا�سل بدون هدف معن.
وق���ام ف��ري��ق ال��ن��ادي ب��ال��ت��ح��اور م��ع ال��ط��ال��ب��ات ب��داي��ة ب�����س��وؤال��ه��ن ع��ن ع��دد 
ال�سائعة  احل�سابات  وماهي  التوا�سل  برامج  ا�ستخدام  يف  امل�ستهلكة  ال�ساعات 
باأخرى  النقاط  بع�ص  ا�شتبدال  ح��ول  املقرتحات  بع�ص  واعطاءهن  لديهن،  
اإيجابية و اأكرث منفعة لهن مع تقدمي ال�سيافة وكتابة تعليقاتهن حول احلملة 

ومو�سوعها مع اإمكانية اإ�سافة وم�ساركة احل�سابات املفيدة. 
 

افتتاح مقهى البرمجة
في علوم وآداب الخميس 

رحمة علوي
عمادة  وكالة  مع  بالتعاون  باخلمي�س  واالآداب  العلوم  بكلية  م�سك  ن��ادي  افتتح 
�سوؤون الطالب ل�سوؤون الطالبات مقهى الربجمة، حيث ق�ست �سريط االفتتاح 

رئي�سة ق�سم احلا�سب االأ�ستاذة منال اأبو ملحة.
مع  ال�ساخنة  امل�سروبات  ل�سيافة  ذاتية  خدمة  توفري  اإل��ى  املقهى  ويهدف 
ا�ست�سافة م�سروع اأحد االأ�سر املنتجة من قبل اإحدى موظفات الكلية؛ لتوفري 
اأنواع الكوكيز، كما مت اال�ستعانة مبوظفات املكتبة العامة لتوفري بع�س الكتب 

باملوقع مع اإمكانية اال�ستفادة منها وا�ستعارتها بنف�س لوائح نظام املكتبة. 
بطرح  يرغنب  الالتي  الطالبات  كتب  اال�ستفادة من  ب��ادرة  تقدمي  كما مت 
تواكب  بيئة  الن�شاط على توفري  النتهاء منها، وتعتمد فكرة هذا  بعد  كتبهن 
بن  دورات  وتقدمي  لال�ستذكار،  وخمتلف  جديد  مبحتوى  الطالبات  رغبات 
الطالبات لتبادل املعارف فيما بينهن مع اإمكانية االطالع على الكتب املتواجدة 

باملكتبة واال�ستفادة منها وتفعيل املنا�سبات اخلا�سة بالربجمة واحلا�سب.
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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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قضايا طالبية

طالبنا
89% من الطالبات يرين أن موقعها غير مناسب..

العيادات الطبية بالجامعة..
بعيدة عن األعين ومغلقة أحيانا!
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سؤال األسبوع

قضايا طالبية

اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  لال�ستبانة  ووف��ق��ا 
الطالبات  ر�سا  م�ستوى  ح��ول  »اآف����اق« 
وال������ط������الب ع�����ن خ�����دم�����ات ال����ع����ي����ادة 
 %47.1 اأن   النتائج  ك�سفت  ال�سحية، 

قالوا باأنها جيدة.
واأو����س���ح���ت ال��ط��ال��ب��ة ب��امل�����س��ت��وى 
ال����ث����ال����ث ب���ق�������س���م ال�������س���ي���دل���ة ه���دي���ل 
القحطاين، اأنه كثريا ما تذهب للعيادة 
وت��ك��ون م��غ��ل��ق��ه، وق��ال��ت »م���ن امل��وؤ���س��ف 
ك��ذل��ك ع���دم وج���ود »اأك�����س��ج��ن«وي��ج��ب 
النظر للمو�سوع الأن هناك كثريا من 
الربو  من  يعانن  اجلامعة  من�سوبات 

وغريه من االأمرا�س املزمنة«.
بق�سم  الطالبة  بينت  جانبها  من 
ال�سريعة االإ�سالمية �سعاد القرين، اأنه 
اأب�سط حمتويات  من ال�سروري وجود 
ع���ي���ادة  ت���ت���وف���ر يف  ال����ت����ي ال  ال����ع����ي����ادة 
ول�سقات  ل��الآالم  م�سكن  من  اجلامعة 
وم��ط��ه��ر ل��ل��ج��روح، م��ع احل��ر���س على 
ملعاينة  امل�����س��ت��خ��دم��ة  االأدوات  ن��ظ��اف��ة 
اأوانت�سار  انتقال  املري�س لتجنب  حالة 
االأم����را�����س ب���ن ال��ط��ال��ب��ات وال��ط��الب 

والنظافة ب�سكل عام. 

مختصين وأجهزة
اأحمد  يحيى  الدكتور  اأك��د  جانبه  م��ن 
اأهمية  اأن للعيادة يف اجلامعة  الب�سري 
كبرية لكونها امل�ستقبل االأول للحاالت 
ال��ط��ارئ��ة، م�����س��ريا اإل����ى اأن����ه م��ن املهم  
توفري جميع االأدوات واالأجهزة االأولية 
ال��ت��ي ت�����س��اع��د يف اإجن�����اح احل���ال���ة، مع  
اخل��ربة  مي��ل��ك��ون  متخ�س�سن  وج����ود 
يف االإ���س��ع��اف��ات االأول���ي���ة وال��ت��ع��ام��ل مع 
اإل��ى  لديهم  امل��وج��ودة  املر�سية  احل��ال��ة 

اأن تنتقل اإلى امل�ست�سفى اإذا لزم االأمر.
الق�سوى  ال�����س��رورة  »م���ن  وق����ال 
وج����ود و���س��ائ��ل ت��ن��ق��ل ب���ن امل���ب���اين من 
�سريعة  ان��ق��اذ  واأدوات  متحركة  اأ���س��رة 
املتخ�س�سن  واأن�سح كطبيب  وعربات، 
ب��اجل��راأة  التحلي  ب�����س��رورة  ال��ع��ي��ادة  يف 
يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل��ري�����س، وحت��م��ل ما 
مع  والتعامل  ت�سرفات  من  منه  يبدر 
قيا�س  مثل  و���س��رع��ة،  مب��ه��ارة  االأدوات 
ال�����س��غ��ط واحل������رارة وال�����وزن وال�����س��ك��ر 
وت�سخي�س املر�س باأقل وقت وامتالك 

اخلربة الكافية«.

شذا عبد الرحمن
وحنان البشري

خدمة  اجل��ام��ع��ة،  يف  الطبية  ال��ع��ي��ادات 
والطالبات  الطالب،  يحتاجها  اأ�سا�سية 
وم��ن�����س��وب��ي اجل���ام���ع���ة، ح��ي��ث ت�����س��ه��م يف 
تلبية احتياجات املر�سى اإذا ما وجد بها 
خمت�سون متمكنون من خدمة املر�سى، 
واالأج����ه����زة   االأدوات  ك���اف���ة  ت���وف���ر  م����ع 

الالزمة خلدمة املر�سى وا�سعافهم.
ال�����ع��ي��ادات  ت��ن��اول��ت ق�سية  »اآف�����اق« 
عدد  م��ع  وناق�ستها  باجلامعة،  الطبية 
من من�سوبي اجلامعة، كما قامت بن�سر 
ا���س��ت��ب��ان��ات ت��و���س��ح م���دى ر���س��ا ال��ط��الب 
التي  م�ستوى اخلدمات  والطالبات عن 
كلياتهم،  يف  الطبية  ال��ع��ي��ادات  تقدمها 

ومدى منا�سبة موقعها.

أهمية العيادة الجامعية
ل���ل���ع���ي���ادة اجل���ام���ع���ي���ة اأه����م����ي����ة ك���ب���رية 
الطارئة  واحل����االت  امل��ر���س��ى  ال�ستقبال 
االإ�سعافات  وتوفري  مبدئيا،  ومعاجلتها 
االأول����ي����ة ل��ل��م��ري�����س ل��ل��ح��د م���ن زي����ادة 
االأدوات  وت�����وف�����ري  احل�����ال�����ة،  ت�����ده�����ور 
واأدوات  اأج���ه���زه  ال���الزم���ة م��ن  ال��ط��ب��ي��ة 
امل��ري�����س،  ح��ال��ة  لت�سخي�س  ���س��روري��ة؛ 
واأدوية لعالجه، والتعرف على م�ساكله 
ال�����س��ح��ي��ة وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا وم�����س��اع��دت��ه يف 
البيئة من  املحافظة على  حلها، ويجب 
الطعام  جتهيز  اأم��اك��ن  م��راق��ب��ة  خ���الل 
والعاملن فيها، ويجب اأن يكون لها دور 
فعال يف اجلامعة من ناحية زيادة الوعي 
واالإر�سادات من توزيع مقاالت ون�سرات 
وع���م���ل حم���ا����س���رات ع��ل��م��ي��ة ول����ق����اءات 
فردية، والقيام بحمالت توعوية لبع�س 

االأمرا�س وتخ�سي�س يوم عاملي لها.

مهام العيادة الجامعية
م���ن م��ه��ام ال��ع��ي��ادة اجل��ام��ع��ي��ة، ت��ق��دمي 
ال����رع����اي����ة ال�����س��ح��ي��ة االأول�����ي�����ة وق���اي���ة 
وع���الج���ا وت���اأه���ي���ال، وم��ب��ا���س��رة ح���االت 
االإغماء  ح��االت  االأول��ي��ة، مثل  االإ�سعاف 
وامل����غ���������س ال����ك����ل����وي وح���������االت ال�������س���رع 
وغ���ريه���ا، وم��ت��اب��ع��ة احل�����االت امل��ر���س��ي��ة 
املزمنة، مثل ال�سكر وال�سغط واأمرا�س 
ال���ق���ل���ب وال������رب������و، واإ������س�����ع�����اف ح�����االت 

وحتويلها  والك�سور  واحل���روق  اجل���روح 
وحتويل  االأم���ر،  اح��ت��اج  اإذا  للم�ست�سفى 
احلاالت املر�سية التي حتتاج اإلى رعاية 
وت�سجيل  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات،  اإل�����ى  ث��ان��وي��ة 
امل��راج��ع��ن لكل ع��ي��ادة طبية يف  اأ���س��م��اء 
لزم  اإذا  لذلك  للرجوع  خا�سة  �سجالت 
االأمر اأو با�ستخدام النظام االإلكرتوين، 
وال��ت��ح�����س��ن ���س��د االأم����را�����س امل��ع��دي��ة 
ل��ل��ط��الب امل���م���ار����س���ن ال�����س��ح��ي��ن قبل 

تطبيقهم بامل�ست�سفى.
االأمرا�س  مكافحة  اإل��ى  باالإ�سافة 
واحل��د  وامل��ع��دي��ة  الطفيلية  امل�ستوطنة 
م��ن ان��ت�����س��اره��ا، ون�����س��ر ال��وع��ي ال�سحي 
اإل��ق��اء حم��ا���س��رات تثقيفية  ع��ن ط��ري��ق 
واإع���داد  واملجتمع،  ال��ف��رد  م�ستوى  على 
ت���ق���ري���ر ����س���ن���وي م��ف�����س��ل ع����ن اأع����م����ال 
اخلدمات الطبية مع احلر�س على ذكر 
العمل  لتطوير  واملقرتحات  ال�سعوبات 

بها وت�سليمها لوكيل اجلامعة.

موقع العيادة
بوجود  يعرفن  ال  ال��ط��ال��ب��ات  م��ن  كثري 
ويرجع  مكانها؛  وال  ال�سحية  ال��ع��ي��ادة 
ال�����س��ب��ب ل��ع��دم وج����ود ل��وح��ات اإر���س��ادي��ة  
تدل على مكان العيادة، فيجب احلر�س 
ل��وح��ات وا���س��ح��ة للجميع،  ع��ل��ى و���س��ع 
منا�سبا  العيادة  يكون موقع  اأن  ويراعى 
وقريبا من جميع مباين اجلامعة، حيث 
بينت الطالبة بامل�ستوى اخلام�س بق�سم 
االقت�ساد �سارة حممد، اأن العيادة حتتاج 

اإلى مكان وا�سع واإ�ساءة جيدة.
ووف��ق��ا ال���س��ت��ب��ان��ة اأج��رت��ه��ا »اآف����اق« 
وال��ط��ال��ب��ات  ال���ط���الب  راأي  ال���س��ت��ط��الع 
حول مكان العيادة يف كلياتهم، وهل هو 
ب��� )ال(  االإج��اب��ة  منا�سب ووا���س��ح، كانت 
الالفت عدم وجود  . ومن  بن�سبة  %89 
الكلية  مثل  الكليات  بع�س  يف  ع��ي��ادات 

الطبية مبحايل.

نقص الخدمات
مفتوحة  ال��ع��ي��ادة  ت��ك��ون  اأن  امل��ه��م  م���ن 
وقت دوام الطالب واأن تتوفر بها اأدوات 
واأدوية ت�ساعد الطبيب يف معاينة حالة 
واأن  املنا�سب،  العالج  واإعطائه  املري�س 
ت��ك��ون م�����س��اح��ة ال���ع���ي���ادة وا���س��ع��ة تكفي 

الأكرث من مري�س.

هل مكان العيادة
مناسب وواضح؟

نعم

ال

%11

%89

ما تقييمك لمستوى 
الخدمات في العيادة 

الصحية بكليتك

ممتاز

جيد

ضعيف

%44
%47

%9

ما هي المحفزات
التي تسهم في تعزيز 

وتيرة إبداع الطالب؟
منال العلي

ونسيم عبداهلل

ال يختلف اثنان على اأن اجلامعة مكان مهم لتلقي العلم واملعرفة، وهي  رحلة مليئة بالدرو�س 
واملعارف يف مرحلة عمرية مهمة وذهبية لر�سم امل�ستقبل امل�سرق الذي يبحث عنه اجلميع، لكن 
بع�ص الطالب ي�شيبهم الإحباط وعدم الرغبة يف التقدمي لأ�شباب متعلقة بالبيئة املحيطة 
االإب��داع وبذل  الت�سجيعية على  املحفزات  اإلى وجود  البيئة اجلامعية، مما يجعلهم بحاجة  اأو 
اأق�سى جمهود لتحقيق النجاح. يف �سفحتنا لهذا االأ�سبوع �ساألنا عن اأهم الو�سفات املهمة التي 

يحتاجها الطالب ليحقق النجاح املطلوب. 

اإليجابية طريق النجاح
التحلي  للطالب من  اأن��ه الب��د  ن��ورة عامر،  االأ���س��ت��اذة  واالت�سال  االإع���الم  ق�سم  اأك��دت م�سرفة 
بال�سرب، الفتة اإلى اأن االإيجابية طريق ناجع للنجاح. وقالت »التميز �سعب وال توجد جامعة يف 
العامل تقدم للطالب ال�سهادة على طبق من ذهب، لذلك يجب عدم املبالغة يف مو�سوع �سعوبة 
لكنها  تقتلك  لن  تاأكيد  بكل  وامل�ساعب  �سيئة.  جتربة  ذي  كل  عن  واالبتعاد  اجلامعي،  امل�سوار 

�ستعلمك«.

تجنب المحبطين
الر�سا  الطالب  على  يجب  اأن��ه  القحطاين  �سنا  االإ�سالمية  الدرا�سات  بق�سم  الطالبة  واأك��دت 
اأن��ه يجب  اإل��ى  ال��ذي يرغب فيه، لفتة  لي�ص  التخ�ش�ص  كان  لو  الإحباط حتى  والبتعاد عن 
املحبطن،  جتنب  مع  فيه،  لريتقي  اأه��داف��ه  و  التخ�س�س  ذل��ك  مميزات  عن  بالبحث  يبداأ  اأن 
واحلر�س على توفري بيئات عمل خمتلفة ومتجدده لتحفيز االأفكار واالإبداعات بهدف اإعطاء 

م�ساحة اأو�سع الإظهار تلك االإبداعات و�سقلها مع مرور الوقت.

احترام وتقدير وتشجيع
من جانبه اأكد نائب رئي�س حترير �سحيفة »اآفاق« عبدالرحمن اآل بهران، اأن الطالب  يحتاج 
لالحرتام والتقدير واملراعاة النف�سية. اأما الطالبة بق�سم الفيزياء نوف ال�سهراين، فاعتربت 

اأنه ال يوجد هناك حاجة للتحفيز »ما دامت �سديقاتي دائما بقربي ويقمن بت�سجيعي«!
 

توفير البيئة المناسبة
وك�شفت الطالبة بق�شم الأ�شعة الت�شخي�شية ب�شائر الأحمري، اأن من اأكرث ما ي�شبب الإحباط 
وي�سع العوائق، تعقيد االختبارات والبحوث من قبل معظم االأ�ساتذة، اإ�سافة اإلى عدم وجود 
اأماكن جيدة ومهياأة لوقت اال�سرتاحة.  وقالت »توفر البيئة املنا�سبة من معامل وغريها من 
اأهم العوامل املحفزة للطالب ليبدع يف جمال تخ�س�سه. اإ�سافة اإلى اأنه يجب توفر العفوية يف 

التعامل بن الطالب واالأ�ستاذ وعدم فر�س ال�سرامة«.
 

مكافآت ورحالت
 واأكد الطالب مب�سار االإذاعة والتلفزيون نواف ع�سريي، اأن الطالب يحتاج اإلى حمفزات مثل 
املكافاآت والرحالت، باالإ�سافة اإلى  التحفيز النف�سي وتثمن اجلهد حتى لو كان قليال، اإ�سافة 

اإلى  حاجته لوقت كاف للراحة والتفرغ كي يبدع ب�سكل اأف�سل.
 

تطوير أساليب التدريس
الطالب يف  اأن يتخ�س�س  املحفزات   اأه��م  اأن  من  بينت  العامري،  االأحياء رمي  بق�سم  الطالبة 
ال�سيء الذي يرغبه، حيث يجد فيه املتعة التي تقوده لالإبداع، اإلى جانب اأهمية تطوير اأ�ساليب 

التدري�س والبعد عن االأ�ساليب التقليدية التي ال ت�سيف �سيئا للطالب.
وقالت »من املهم اأن تكون املحا�سرة عبارة عن اأ�سئلة ومناق�سات واإتاحة الفر�سة للتعبري 

عن االآراء ولي�س فقط مقررا يتم اإعادته على مر ال�سنن«.
 

ترفيه وجوائز
اأيا  للحلم  الو�سول  امللحة يف  والرغبة  للنجاح  ال�سعي  اأن  ال�سهراين  اأح��الم  الطالبة  واعتربت 
كان املتطلب من اأهم املحفزات، وقالت »العلم اأهم �سيء يف احلياة، بل هو احلياة، واإن من اأهم 
يف  للرتفيه  و�شائل  وج��ود  وع��دم  املحيطة  البيئة  النف�شية من  ال�شغوط  الطالب،   يحبط  ما 
لتوفر  الطلبة  احتياج  م��دى  على  ع�سريي،  عيد  لن  الطالبة  �سددت  جانبها  من  اجلامعة«. 
مكتبات يف اجلامعة تزيد من ثقافة الطلبة ومتالأ اأوقات فراغهم وت�سهم يف زيادة معرفتهم، 
االإب��داع  نحو  ي��ب��ادرون  الطلبة  يجعل  ما  قيمة  وج��وائ��ز  اإبداعية  م�سابقات  وج��ود  اإل��ى  اإ�سافة 

وممار�سة مواهبهم.
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مواهب طالبية

مرام وروان طالبتان أظهرتا براعة 
في موهبة اإللقاء

رائدة آل محي، منى علي

عبد  وم�����رام  ال��غ��ام��دي  روان حم��م��د 
تدر�سان  طالبتان  ال�سريف  الرحمن 
تخ�س�سن  يف  ال��ث��ال��ث  امل�����س��ت��وى  يف 
االأحياء  خمتلفن، حيث تدر�س روان 
فيما تدر�س مرام الريا�سيات؛ لكنهما 

متتلكان ذات املوهبة يف االإلقاء.

اإلذاعة المدرسية
لطاملا اأحبت روان امل�ساركة يف االإذاعة 
ح�سل  حتى  طفولتها  منذ  املدر�سية 
م��ع��ه��ا م���وق���ف حم����رج وذل�����ك ع��ن��دم��ا 
ب�������داأت ت����ق����راأ ث����م اأ����س���ب���ح���ت ت��ت��ل��ع��ث��م 
ولكنها  ال��ق��راءة،  تكمل  ومل  وترجتف 
يحول  عائقا  امل��وق��ف  ذل��ك  جتعل  مل 

دون تطوير موهبتها، بل جعلت منه 
ح���اف���زا ل��ه��ا ل��ل��ت��درب وب���ن���اء م��ه��ارات 
االإل���ق���اء ل��دي��ه��ا. م����رام ه���ي االأخ����رى 
ك��ان��ت ت��ت��خ��ذ م���ن االإذاع������ة امل��در���س��ي��ة 

بداية لتكوين م�ستقبل موهبتها.

الوقوف أمام المرآة
اأمام املراآة وتتخيل  اأخذت روان تقف 
لتتدرب  واحلا�سرين  احلفل  من�سة 
ت��ك��ت��ف  ل����ه����م، ومل  ال����ت����ح����دث  ع���ل���ى 
ترى  حيث  موهبتها،  لتنمية  ب��امل��راآة 
وال��ن�����س��اط��ات  وامل��م��ار���س��ة  ال��ك��ت��ب  اأن 
املدر�سية واجلامعية لها ن�سيب كبري 
يف ت��ط��وي��ر م��وه��ب��ت��ه��ا، وت��واف��ق��ه��ا يف 

ذلك الراأي مرام.
ال���غ���ام���دي  روان  وق������وف  وب���ع���د 

املقاطع  وم�ساهدة  امل��راآة  اأم��ام  املتكرر 
على  ال���ق���درة  ل��دي��ه��ا  اأ���س��ب��ح  امل�سجلة 
اإل�����ق�����اء اخل�����ط�����اب االرجت����������ايل رغ���م 
اعتمدت  كما  واجهتها،  التي  املعوقات 
اأي�����س��ا ع��ل��ى ت��ع��ل��م ل��غ��ة اجل�����س��د ال��ت��ي 
ت��ت��م��ث��ل يف ح���رك���ة ال���ي���دي���ن وت���وزي���ع 
يف  والتحكم  احل�سور  على  النظرات 
رف���ع وخ��ف�����س م�����س��ت��وى ال�����س��وت مما 

يعزز اإلقائها.

المركز األول
االإلقاء  االأول يف  املركز  ح�سدت مرام 
ع��ل��ى ج��ام��ع��ت��ه��ا ب��ك��ل��ي��ة اأح����د رف��ي��دة، 
الرابع.  الثقايف  االأوملبياد  يف  وكرمت 
اأما روان  ف�ساعدها اإلقاءها يف تر�سيح 
اب���ت���ك���اره���ا »احل���ل���ق���ة اال���س��ت�����س��ع��اري��ة 

احل�����راري�����ة ل����الآب����ار االرت������وازي������ة« يف 
الوطني  االأوملبياد  يف  م�ساركتها  اأه��م 
ل����الأب����داع ال��ع��ل��م��ي »م���وه���ب���ة« اأث���ن���اء 

التحكيم املبا�سر.

مهارة أم فطرة؟
وحول ما اإذا كان االإلقاء مهارة ميكن 
اكت�سابها اأم فطرة بال�سخ�س، اختلفت 
ت��رى  ح��ي��ث  ال������راأي،  وروان يف  م����رام 
مهارة  تنمية  للفرد  ميكن  اأن���ه  روان 
االإلقاء يف نف�سه ولو مل يكن ميلكها، 
اكت�سابها  ميكن  م��ه��ارة  اأن��ه��ا  معتربة 
وبناوؤها من خالل بناء ثقته يف نف�سه 
ومم��ار���س��ت��ه امل�����س��ت��م��رة ل��ه��ا وال���ق���راءة 
واالطالع. فيما ترى مرام اأن االإلقاء 

فن ال ميكن اكت�سابه.

سعد طحيطح:
متع عينيك بالصور 
الرائعة تبدو الحياة 
أمامك جميلة

سعود محمد

�سعد طحيطح، موهبه 
الت�سوير،  يف  طالبية 
ي�����������در������������س ح�����ال�����ي�����ا 
ب���امل�������س���ت���وى ال���ث���اين 
ب����ق���������س����م االإع������������الم 
واالت���������س����ال ب��ك��ل��ي��ة 
ال��ع��ل��وم االإن�����س��ان��ي��ة، 

ي����ع����ت����رب ال���ت�������س���وي���ر 
ت�������رج�������م�������ة مل�����������س�����اع�����ره 

الداخلية.

كيف كانت بداياتك
مع الت�صوير؟

ب��داأت الت�سوير اواخ��ر ع��ام 2012 واإل��ى هذا 
ترجمة  يل  بالن�سبة  الت�سوير  ي��ع��د  ال��ي��وم 
اأو  ال�����س��ورة  ط��ري��ق  ع��ن  الداخلية  مل�ساعري 

اللقطة.
من دعمك يف م�صريتك

بالت�صوير؟ 
واالأ����س���دق���اء وجميع  االأه����ل 

امل���ه���ت���م���ن ب�����اأع�����م�����ايل ه��م 
الداعمن يل. 

ماهي اأهم م�صاركاتك؟
م�����س��ارك��ات��ي ع���دي���دة، يف م��ع��ار���س 
اأبرزها،  لعل  اململكة؛  يف  متنوعة 
امل�ساركة يف ليلة )�ساليد ف�ست( 
الفنية بتنظيم جلف فوتو بل�س 
ع��ن فلمي االأخ���ري )اأف��ئ��دًة من 

الّنا�س ( يف جدة. 

ماهي طموحاتك
التي تتمناها يف اجلامعة؟

اأتعلم  اأن  اجل��ام��ع��ة  يف  اأط��م��ح 
اأك�����رث  واأغ������و�������س يف جم������ايل 

واأكرث. 

ن�صيحة ملن يريد تطوير نف�صه
يف موهبة الت�صوير؟

يف  ن��ف�����س��ه  ي���ط���ور  اأن  اأراد  م����ن  ل���ك���ل 
ي��غ��ذي عينه  اأن  ع��ل��ي��ه  ال��ت�����س��وي��ر، 
بال�سور اجلميلة، تلقائياً �سريى 
احل����ي����اة مب���ن���ظ���ور اأج����م����ل م��ع 

الوقت. 

اإلى ماذا تطمح
يف حياتك ؟ 

طموحاتي كبرية جدا وب��اإذن اهلل 
�ساأحققها بال �سك.

كلمة اأخرية ؟ 
حت���ي���ات���ي  اأوج�����������ه  اأن  اأح���������ب 
ل�����س��ح��ي��ف��ة »اآف��������اق« امل��ت��م��ي��زة 
لكم  واأمتنى  اللقاء  هذا  على 

مزيدا من التاألق.



مبتعثون

شوق يحيى

ي��ع��د ال����ن����ادي ال�������س���ع���ودي يف م��دي��ن��ة 
ل��ي��ف��رب��ول ب��امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة، ن��ادي��ا 
ت���ط���وع���ي���ا ي���ه���دف اإل������ى ت���ع���زي���ز ق��ي��م 
املبادرات  خالل  من  والعطاء  التطوع 
تتنا�سب  التي  واالإن�سانية  التطوعية 
م��ع جميع ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة، وي��ق��دم 
الثقافية  واالأن�سطة  اخل��دم��ات  �ستى 

واالجتماعية للطلبة املبتعثن.

أنشطة النادي
اأحمد  االأ���س��ت��اذ  ال��ن��ادي  رئي�س  ك�سف 
ال��ي��ام��ي يف ح��دي��ث خ��ا���س  ل��� »اآف����اق« 
ال�سعودي  الطلبة  ن���ادي  طبيعة  ع��ن 
لوزارة  التابع   37 للدورة  ليفربول  يف 
الثقافية  امللحقية  يف  ممثلة  التعليم، 
حيث  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  ال�سعودية 
ب��اإق��ام��ة جميع  يهتم  ال��ن��ادي  اأن  اأك���د 
االأن�������س���ط���ة ب����اأن����واع����ه����ا ال���ري���ا����س���ي���ة 
باالإ�سافة  واالجتماعية،  والثقافية 
اإل������ى اه���ت���م���ام���ه مب�������س���اع���دة ال��ط��ل��ب��ة 
ال�����س��ع��ودي��ن، وال��ت��ع��ري��ف ب��اجل��وان��ب 
للمملكة، الفتا  والتنموية  احل�سارية 
اأو  اأي ميول  ال��ن��ادي ال ميثل  اأن  اإل��ى 

توجه اأو انحياز اأو اأهداف �سيا�سية.

الفئة المستهدفة
اأن�سطة  من  يقام  ما  اأن  اليامي  واأك��د 
املبتعثن  جميع  ت�ستهدف  وم��ب��ادرات 
مب��خ��ت��ل��ف ال���ف���ئ���ات ال���ع���م���ري���ة، ك��م��ا 
ي�ستقطب النادي التجمعات االأجنبية 
يف امل����دي����ن����ة؛  ل��ت��ع��ري��ف��ه��م ب��امل��م��ل��ك��ة 
متجردة  ب�سورة  الثقافية  وجوانبها 
اأي ����س���ور ذه���ن���ي���ة م��غ��ل��وط��ة يف  ع����ن 

االإعالم الغربي.

النادي ورؤية 2030
ال�سعودية  ل��روؤي��ة  ال��ن��ادي  ح��ول دع��م 
2030 قال »انطالقا من روؤية اململكة 
مليون  اإي��ج��اد  تت�سمن  وال��ت��ي   2030
اإدارة  ���س��ع��ودي، و���س��ع��ي��ا م���ن  م��ت��ط��وع 
ليفربول  مبدينة  ال�����س��ع��ودي  ال��ن��ادي 
امل�����س��اه��م��ة  يف حتقيق  ل���ل���دورة 37 يف 
الروؤية، ا�ستقطب النادي العديد من 
بيئة  يف  للتطوع  واملبتعثات  املبتعثن 
تنظيم  يف  للم�ساهمة  مهياأة  تطوعية 

وجناح االأن�سطة«.

الهيكل اإلداري
ي��ت��ك��ون ال����ن����ادي م���ن رئ��ي�����س ون��ائ��ب��ه 
وريا�سي،  وثقايف  اجتماعي  وم�سرف 
ب���االإ����س���اف���ة اإل������ى م�������س���رف���ة ال��ل��ج��ن��ة 
الع�سوية  اختيار  يتم  كما  الن�سائية، 
يف النادي من خالل اختيار جمموعة 
امللحقية  التطوعي عن طريق  للعمل 
الثقافية ال�سعودية يف اململكة املتحدة 

ممثلة يف اإدارة االأندية.

تجربة التطوع
اأث��را  للتطوع  اأن  ال��ن��ادي  رئي�س  وذك��ر 
على حياة املبتعثن، موؤكدا اأن جتربة 
وث��ري��ة، حيث  ف��ري��دة  التطوع جتربة 
ت�����س��ف��ي ع���ل���ى امل���ت���ط���وع ال���ك���ث���ري م��ن 
اخلربات يف بلد االبتعاث، م�سريا اإلى 

اأن النادي يحر�س على توفري البيئة 
التطوعي  للعمل  املنا�سبة  التطوعية 
ب�سكل تكاملي وبروح الفريق الواحد.

واأ����س���اف »اإل����ى ج��ان��ب ذل���ك تعد 
التي  واالإن�سانية  الوطنية  امل��ب��ادرات 
ق���دم���ت و����س���ت���ق���دم واج����ه����ة م�����س��رف��ة 
ل���ل���وط���ن، وه�����ي م�������س���وؤول���ي���ة ���س��ف��راء 
ال����وط����ن الإب��������راز وط���ن���ن���ا ال����غ����ايل يف 

�سورته احلقيقية واالإن�سانية«.

مبادرات النادي
ل����ل����ن����ادي ال����ع����دي����د م�����ن امل������ب������ادرات 
ت�ستهدف  والتي  واخلريية  االإن�سانية 
�سورة  لتعزيز  ال��ربي��ط��اين؛  ال�����س��ارع 
امل��م��ل��ك��ة يف ال����ب����الد ال���غ���رب���ي���ة، وم���ن 
اأبرزها: اإعداد توزيعات واإفطار �سائم 
العائالت  على  الغذاء  �سالل  وتوزيع 
يف �سهر رم�سان. والقت  تلك املبادرة 
املنظمات  م��ن  خا�سة  جميلة  اأ���س��داء 

الربيطانية ذات ال�سلة.
ك��م��ا ق���ام ال��ن��ادي وب��ال��ت��ع��اون مع 
اإعادة  Food Cycle مببادرة  منظمة 
يكمن  وال��ت��ي  الغذائية،  امل���واد  ت��دوي��ر 
ه��دف��ه��ا يف ت���دوي���ر امل������واد ال��غ��ذائ��ي��ة 
وال���ق���اب���ل���ة ل����الأك����ل، ل��ت��وف��ري وج��ب��ات 
غ���ذائ���ي���ة ل��الج��ئ��ن وامل���ح���ت���اج���ن يف 

مدينة ليفربول.
ال�سعودي  ال��ن��ادي  ي��ح��ر���س  ك��م��ا 
التنوع  يف  يتميز  اأن  على  ليفربول  يف 
يف االأن�����س��ط��ة امل��ق��ام��ة؛ ل��ت��واك��ب �ستى 
االه���ت���م���ام���ات ���س��ع��ًي��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق اأع��ل��ى 
ور�س  اإقامة  مثل  الر�ساء،  م�ستويات 
ع��م��ل ت��ه��ت��م ب��ال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي وري����ادة 
االأع���م���ال، ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، تنظيم 
اأن�������س���ط���ة ل��ل�����س��ي��دات ل��ت��ع��زي��ز ال��ث��ق��ة 
وال��ت��ق��ل��ي��ل م��ن ال�����ش��غ��وط ال��درا���ش��ي��ة 

كاليوغا واالأن�سطة البحرية.

أنشطة وطنية
يقيم  ال����ن����ادي  اأن  ال���ي���ام���ي  وك�����س��ف 
بالتزامن  اأق��ام  اأن�سطة وطنية، حيث 
مع اليوم الوطني ال�88 م�سرية حتت 
�سعار »م�سرية وطن« لالحتفاء بهذه 
املنا�سبة، �سارك فيها معظم العائالت 
ال�����س��ع��ودي��ة ف���خ���را وح���ب���ا ب��ال��وط��ن، 
وت���خ���ل���ل االح����ت����ف����ال  ل���ق���اء خ��ط��اب��ي 
واإع�������الم�������ي، وم����ع����ر�����س م�����س��اح��ب 
ث��ق��ايف وت��اري��خ��ي ل��ع��م��وم ال����زوار من 
على  للتعريف  واأج���ان���ب؛  �سعودين 
من  ال�سعودية  العربية  اململكة  دور 
جميع اجلوانب الثقافية والتاريخية 

واالقت�سادية.
واأكد اأن املبادرة حظيت مبتابعة 
م����ن ���س��م��و ���س��ف��ري امل��م��ل��ك��ة ب��ل��ن��دن 
�سعود،  اآل  ن��واف  بن  االأم��ري حممد 
و����س���ع���ادة امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف ال��دك��ت��ور 

عبدالعزيز املقو�سي.
يف خ��ت��ام ح��دي��ث��ه اأك����د ال��ي��ام��ي 
اإال  اأن ه��ذا العمل وامل��ب��ادرات لي�ست 
وف��اء وزه��رة حمبة مقدمة  عربون 
م����ن ك����ل م��ب��ت��ع��ث وم��ب��ت��ع��ث��ة ل��ه��ذا 
ال��وط��ن امل��ع��ط��اء، اآم����اًل م��ن اهلل اأن 
يدمي عليه نعمة الرخاء واالأمان يف 
ظل قيادة خادم احلرمن ال�سريفن 

امللك �سلمان.

النادي السعودي بليفربول..
واجهة وطنية لتعزيز قيم التطوع والعطاء
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آفاق مصورة

ورشة 
»التصديق 
الرقمي.. 

التطبيقات 
والتكامل«

ا�ست�سافت اجلامعة ور�سة عمل »الت�سديق الرقمي: التطبيقات 
والتكامل« التي اأقامها املركز الوطني للت�سديق الرقمي، التابع 
لوزارة االت�ساالت وتقنية املعلومات، االأربعاء ال�ما�سي، وذلك يف 

املدرجات املركزية مبقر اجلامعة الرئي�س )قريقر(.
وي��اأت��ي ح��ر���س اجل��ام��ع��ة على اإق��ام��ة وتنظيم ال��ور���س��ة يف 
رحابها لتحقيق ر�سالتها املتمثلة يف توفري بيئة اأكادميية جاذبة 
للتعليم والتعلم والبحث العلمي واالإ�سهام املجتمعي بالتوظيف 
االأمثل ملواردها، وذلك من خالل اإتاحة االلتحاق بهذه الور�سة 
احلكومية  ع�سري  منطقة  جهات  وموظفي  اجلامعة  ملوظفي 

واخلا�سة. 
بالتطبيقات  والتعريف  الوعي  ن�سر  اإل��ى  الور�سة  وتهدف 
املتعلقة بالبنية التحتية  التكامل واحللول  واخلدمات، واأدوات 
التطبيقات  تطوير  كيفية  �سرح  اإل��ى  اإ�سافة  العامة،  للمفاتيح 
تهدف  ك��م��ا  ذات��ه��ا،  التحتية  البنية  ع��ل��ى  الع��ت��م��اده��ا  احل��ال��ي��ة 
لت�سجيع  ذل��ك  ع��ن  الناجتة  ال��ف��وائ��د  ا�ستعرا�س  اإل���ى  ال��ور���س��ة 
احلالية  التطبيقات  تطوير  على  للعمل  احلكومية  اجل��ه��ات 

وتطوير تطبيقات جديدة. 
ب�  التعريف  اأب��رزه��ا  امل��ح��اور  ع���ددا م��ن  ال��ور���س��ة  وتت�سمن 
كالتوقيع  وخدماتها   PKI العامة«  للمفاتيح  التحتية  »البنية 
االإل��ك��رتون��ي��ة  اخل���دم���ات  يف  تطبيقاته  وت��ك��ام��ل  االإل���ك���رتوين 
التحول  اإلى متكن  اإ�سافة  االإج���راءات،  اأداء  لتح�سن  احلالية 
احلفاظ  مع  متكامل  اإلكرتوين  نظام  اإل��ى  الورقي  النظام  من 
والوثوق من هوية  والتغيري  العبث  البيانات من  �سالمة  على 
للتوقيع  املماثلة  القانونية  احلجة  وج��ود  ب�سمان  املتعاملن 

اليدوي يف نظام التعامالت االإلكرتونية. 
ويف خ��ت��ام اأع��م��ال ال��ور���س��ة مت ع��ر���س من���اذج م��ن اجل��ه��ات 
امل�����س��ارك��ة يف رب����ط وت��ك��ام��ل ت��ط��ب��ي��ق��ات االأع����م����ال واخل���دم���ات 

االإلكرتونية التي تتوافر بها بنية املفاتيح العامة.
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شؤون أكاديمية

يهدف إلى الرقي بمستوى الطالب العلمي والمهني للوصول إلى الريادة

»الشورى« يوافق على »مشروع نظام الجامعات« 
ويرفعه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين

واف������ق جم��ل�����س ال���������س����ورى، ال���ث���الث���اء 
ال��ع��ادي��ة احل��ادي��ة  امل��ا���س��ي، يف جل�سته 
وال�ستن برئا�سة رئي�س املجل�س، على 

م�سروع نظام اجلامعات.
ويهدف امل�سروع اإلى تنظيم �سوؤون 
والرقي  واجل��ام��ع��ات،  ال��ع��ايل  التعليم 
مب�ستوى الطالب العلمي واملهني من 
خ���الل حتقيق اأع��ل��ى درج����ات اجل���ودة 
ال���ع���ايل،  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  االأداء  وُح�����س��ن 
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ه��وي��ة االإ���س��الم��ي��ة 
والوطنية؛ للو�سول اإلى ريادة اململكة 
واملعرفية  العلمية  املجاالت  جميع  يف 

والتنمية االقت�سادية وغريها.
ن�����ظ�����ام اجل������ام������ع������ات اجل����دي����د 
ج����اء ب���ن���اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه ���س��م��و ويل 
ال��ع��ه��د ل������وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م، ب����اأن ت��ق��وم 
ب��اإع��داد م�سروع نظام جديد  ال���وزارة 
ي�����اأخ�����ذ يف احل�������س���ب���ان  ل���ل���ج���ام���ع���ات 
اململكة  »روؤي�����ة  م��رت��ك��زات  م�����س��ام��ن 
جامعات  اإن�ساء  على  والعمل   ،»2030
غري ربحية قادرة على االعتماد على 

مواردها املالية والب�سرية.
وم������ن اأب���������رز م����الم����ح ال���ن���ظ���ام 
اجلديد ال�سماح باإن�ساء �سركة اأو اأكرث 
غريها،  اأو  ممتلكاتها  يف  لال�ستثمار 
ولها اأن متلكها كاملة اأو بامل�ساركة مع 
اخلا�س  القطاع  اأو  حكومية  ج��ه��ات 
تعطي  التي  التعديالت  وغريها من 
الكاملة، ومن  اجلامعة اال�ستقاللية 
ي�����س��اع��د اجل��ام��ع��ات على  اأن  امل��ت��وق��ع 
م��ع��اجل��ة امل�����س��ك��الت ال��ب��ريوق��راط��ي��ة 

ا�ستقاللية  لها  �سيوفر  كما  القائمة، 
ح��ق��ي��ق��ي��ة، ح��ي��ث مي��ّك��ن��ه��ا م���ن ب��ن��اء 
اأن��ظ��م��ت��ه��ا ول���وائ���ح���ه���ا االأك���ادمي���ي���ة، 
ظروفها  بح�سب  واالإداري����ة  واملالية، 
االق��ت�����س��ادي��ة واجل���غ���راف���ي���ة، ووف���ق 
ال�������س���ي���ا����س���ات ال���ع���ام���ة ال���ت���ي ت��ق��ره��ا 
ال�����دول�����ة. وم�����ن امل���ت���وق���ع اأي�������س���ا اأن 
ي��ع��م��ل ال��ن��ظ��ام اجل���دي���د ع��ل��ى زي����ادة 
ب��ن اجل��ام��ع��ات؛ لتجويد  امل��ن��اف�����س��ة 

االأنظمة  التعليمية وتطوير  العملية 
�سوق  احتياجات  ومواكبة  وال��ربام��ج 
ال���ع���م���ل، ك��م��ا ���س��ي��خ��ف�����س اع��ت��م��اده��ا 
ع��ل��ى م��ي��زان��ي��ة ال����دول����ة، وي��دف��ع��ه��ا 
اإل���ى اإي��ج��اد م�����س��ادر مت��وي��ل ج��دي��دة، 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى التعليم  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 
جمل�س  باإن�ساء  والتطبيقي،  الفني 
اأمناء  »جمل�س  ي�سمى  م��وّح��د  اأم��ن��اء 
اجل���ام���ع���ات ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة« ي�����س��م يف 

ع�����س��وي��ت��ه ع�����ددا م���ن ذوي اخل���ربة 
وال��ك��ف��اي��ة واالخ��ت�����س��ا���س، مم��ا يتيح 
ال��ف��ر���س��ة ل������وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ل��ل��ت��ف��رغ 
ومراقبة  العايل  للتعليم  للتخطيط 

االأداء.
ل�سحيفة  ووفقا  التفا�سيل،  ويف 
اأع�����س��اء جمل�س  »ال���ري���ا����س«، ���س��وت 
ال�������س���ورى ب��االأغ��ل��ب��ي��ة، ع��ل��ى م�����س��روع 
نظام اجلامعات اجلديدو ووافق على 

التعديالت التي اأجرتها جلنة التعليم 
م��واد  اإ���س��اف��ة  مثل  العلمي،  وال��ب��ح��ث 

تخ�س التعليم اجلامعي االأهلي.
للعودة  اللجنة  ا�ستجابت  وكذلك 
لراأي هيئة اخلرباء التي اأبقت اأع�ساء 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س وم����ن يف ح��ك��م��ه��م، 
وامل���وظ���ف���ن االإداري����������ن، وال��ف��ن��ي��ن، 
القائمن على راأ�س العمل وقت نفاذه، 
على نظام اخلدمة املدنية، ون�ست على 

الوظيفية  اأنظمتهم  على  ا�ستمرارهم 
يقرتح  اأن  ع��ل��ى  ل��ه��ا  يخ�سعون  ال��ت��ي 
الرتتيبات  اجلامعات  ���س��وؤون  جمل�س 
الالزمة للتعامل معهم، ويرفع بذلك 

الإكمال الالزمة يف �ساأنه.
النظام  م�سروع  ع�سوا   92 واأّي��د 
اجل��دي��د ل��ل��ج��ام��ع��ات رغ���م اع��رتا���س 
ب���ع�������س االأع�������������س������اء ع����ل����ى ط��ب��ي��ع��ة 
النظام  يف  ج��اءت  التي  اال�ستقاللية 

أكاديميا
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اأن��ه��ا غ��ري نا�سجة والزال���ت  وي����رون 
ه����ن����اك ب����ريوق����راط����ي����ة وجم���ال�������س 
ع��دي��دة، و���س��وت ���س��د امل��واف��ق��ة على 

النظام 39 ع�سوا.
وك������ان������ت ه����ي����ئ����ة اخل������������رباء ق��د 
ال��واردة  الوظائف  تعامل  اأن  اقرتحت 
يت�سل  ف��ي��م��ا  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  ال��ه��ي��ك��ل  يف 
باإحداثها اأو تعديلها اأو حتويرها، وفق 
ال��ت��ي ي�سعها  ال��ق��واع��د واالإج�������راءات 
املن�سو�س  اجل��ام��ع��ات  ���س��وؤون  جمل�س 
على اإن�سائه يف النظام املقرتح، ونبهت 
ميزانيات  م��ن  ج���زءا  اأن  على  الهيئة 
الدولة  من  ممولة  �ستكون  اجلامعات 
اأو  الكليات  اإن�ساء  يف  تتو�سع  ال  وحتى 
التوظيف  زيادة  االأق�سام، مما يتطلب 
على  مالية  اأعباء  وترتتب  عقود  على 
اجل��ام��ع��ة، ف��ي��ك��ون ذل���ك حت���ت رق��اب��ة 
اجل���ام���ع���ات، ال�سيما  ����س���وؤون  جم��ل�����س 
ن��ائ��ب  امل���ج���ل�������س  ت�����س��ك��ي��ل  ���س��م��ن  اأن 
وزي���ر اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة، ون��ائ��ب وزي��ر 
والتنمية  العمل  وزي��ر  ونائب  املالية، 

االجتماعية وغريهم.
وح���ذف���ت ه��ي��ئ��ة اخل������رباء امل����ادة 
اخل����ا�����س����ة ب�������س���الح���ي���ة اجل���ام���ع���ات 
لال�ستثمار  اأك���رث  اأو  ���س��رك��ة  ب��اإن�����س��اء 

اأن  ول���ه���ا  غ���ريه���ا،  اأو  مم��ت��ل��ك��ات��ه��ا  يف 
اأو بامل�ساركة مع جهات  متلكها كاملة 
حكومية اأو القطاع اخلا�س، اإلى حن 
انتهاء درا�سة قيام الهيئات واملوؤ�س�سات 
ال����ع����ام����ة وغ�����ريه�����ا م�����ن االأج�����ه�����زة 
احل��ك��وم��ي��ة، ب��ت��اأ���س��ي�����س ال�����س��رك��ات اأو 

امل�ساركة فيها اأو متلكها.
واأب�����ق�����ت ال���ه���ي���ئ���ة ع���ل���ى م���ق���رتح 
ب���اإي���رادات���ه���ا  اجل���ام���ع���ات  اأن حت��ت��ف��ظ 
النظام  يف  اإليها  امل�سار  االأح��ك��ام  وف��ق 
اأن  م��ن��ا���س��ب��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وراأت  اجل���دي���د، 
لتطبيق  تنفيذية  اآل��ي��ة  ه��ن��اك  ت��ك��ون 
ن���ظ���ام اجل���ام���ع���ات ب�����س��ك��ل ت��دري��ج��ي 
���س��وؤون  جمل�س  قبل  م��ن  و�سعها  يتم 
على  اب��ت��داء  يطبق  بحيث  اجلامعات، 
ثالث جامعات على االأكرث، ثم يطبق 
على اجلامعات االأخرى تدريجيا وفق 
ما يراه املجل�س، على اأن ُيرفع تقرير 
نظام  تطبيق  ن��ت��ائ��ج  ع��ن  �سنتن  ك��ل 
من  يت�سمنه  وما  اجلديد،  اجلامعات 
اإن  غريها،  اأو  �سعوبات،  اأو  اإيجابيات 
االأنظمة  تطبيق  ي�ستمر  واأن  وج��دت، 
وال���ل���وائ���ح امل���ع���م���ول ب��ه��ا ح��ال��ي��ا على 
بتطبيق  امل�����س��م��ول��ة  غ���ري  اجل���ام���ع���ات 

م�سروع النظام اإلى حن �سمولها.

باملوافقة  اخل��رباء  هيئة  واأو�ست 
ن��ظ��ام اجل���ام���ع���ات، واأن مي��ار���س  ع��ل��ى 
مهماته  اجل���ام���ع���ات  ����س���وؤون  جم��ل�����س 
واخ��ت�����س��ا���س��ات��ه م���ن ت���اري���خ ن�����س��ره��ا 
ال��ل��ج��ن��ة  ع��م��ل  ي��ن��ت��ه��ي  واأن  ال���ن���ظ���ام، 
ال��وزراء  جمل�س  بقرار  امل�سكلة  املوؤقتة 
مهام  مل��م��ار���س��ة   1436 رم�����س��ان   12 يف 
جم���ل�������س ال���ت���ع���ل���ي���م ال�����ع�����ايل امل���ل���غ���ي، 
اع��ت��ب��ارا م��ن ت��اري��خ م��ب��ا���س��رة جمل�س 
يخ�س  فيما  ملهامه،  اجلامعات  �سوؤون 
تطبيق  يف  �ست�ستمر  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ات 

النظام.
ومت��ن��ح اجل��ام��ع��ات ال��ت��ي �سيطبق 
انتقالية  فرتة  اجلديد  النظام  عليها 
ن��ف��اذه، وي�ستمر  ت��اري��خ  �سنة م��ن  مل��دة 
فيها العمل باللوائح اجلامعية احلالية 
اإل������ى ح����ن و����س���ع ال���ق���واع���د ال��ع��ام��ة 
واالأكادميية  واالإداري���ة  املالية  للوائح 
جمل�س  �سي�سدرها  التي  للجامعات، 
اأحكام  مع  لتتوافق  اجلامعات،  �سوؤون 
جمل�س  ب�سلطة  يخل  ال  ومب��ا  النظام 
اجلامعة،  على  االإ����س���راف  يف  االأم��ن��اء 
ومل��ج��ل�����س ����س���وؤون اجل���ام���ع���ات مت��دي��د 
من  ب�سنة  امل��ح��دد  االنتقالية  ال��ف��رتة 

تاريخ نفاذ هذا النظام.

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن
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بطاقة
اآل  �سعد  اهلل  عبد  زهبة  • د. 

رائزة
ال��ب��ح��ث  ع�����م�����ادة  وك���ي���ل���ة   •

العلمي.
ال���ري���ا����س���ي���ات  اأ������س�����ت�����اذة   •

التطبيقية امل�ساركة.

املوؤهالت العلمية:
وتعليم  تربية  • بكالوريو�س 
بتقدير ممتاز  الريا�سيات  يف 
م�����ع م����رت����ب����ة ال���������س����رف ع����ام 

.1417/1416
الريا�سيات  يف  ماج�ستري   •
ال����ت����ط����ب����ي����ق����ي����ة ت���خ�������س�������س 
»م��اج��ن��ي��ت��وه��ي��درودي��ن��ام��ي��ك��ا« 
ب���ت���ق���دي���ر مم����ت����از، م����ن ك��ل��ي��ة 
ال����رتب����ي����ة ل���ل���ب���ن���ات ب����ج����دة، 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز، 

.1421
ال��ري��ا���س��ي��ات  يف  دك���ت���وراه   •
ال����ت����ط����ب����ي����ق����ي����ة ت���خ�������س�������س 

»ميكانيكا املوائع«، 1430.
اأبها  ج��ائ��زة  على  حا�سلة   •
امل�ستوى  العلمي على  للتفوق 

اجلامعي، 1417.
اجل����م����ع����ي����ة  يف  ع�����������س�����و   •
ال�������س���ع���ودي���ة ل���ل���ري���ا����س���ي���ات، 
وج����م����ع����ي����ة االأك������ادمي������ي������ن 
عدة  يف  وع�سو  ال�����س��ع��ودي��ن، 

جلان باجلامعة.
عدة  م��ن  معتمدة  م��درب��ة   •

جهات.

د. زهبة آل رائزة: نسعى لرفع
التصنيف العالمي للجامعة بالبحث العلمي

بدور حنش، مرام كداش

العلمي،  ال��ب��ح��ث  ع��م��ادة  وك��ي��ل��ة  ك�سفت 
اأ������س�����ت�����اذة ال���ري���ا����س���ي���ات ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
اأن  رائ���زة،  اآل  اهلل  عبد  زهبة  امل�ساركة، 
رفع  اإل��ى  ت�سعى  العلمي  البحث  وك��ال��ة 
خ��الل  م��ن  ال��ع��امل��ي  اجل��ام��ع��ة  ت�سنيف 
باجلامعة،  العلمي  بالبحث  االرت���ق���اء 
موؤكدة اأن اجلانب الن�سائي يف اجلامعة 
حتقيق  يف  ب��ه  ي�ستهان  ال  ج����زءا  مي��ث��ل 
رفع  اإل��ى  يدفعهن  ما  العمادة؛  اأه���داف 
وم�ساندتهن  ودعمهن  الباحثات  كفاءة 
ل���الرت���ق���اء ب��ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وحت��ق��ي��ق 

اأف�سل الدرجات يف ذلك.
اأجرته  وبينت خالل احل��وار الذي 

م��ع��ه��ا  »اآف�����اق« اأن اأح���د اأه�����داف ع��م��ادة 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ه���و حت��ق��ي��ق ال���ري���ادة 
ال��ع��امل��ي��ة واالإب�����داع واالب��ت��ك��ار  وال�سعي 
احلثيث اإلى حتقيق هذا الهدف باأق�سر 

الطرق واأ�سرع واأف�سل املمار�سات.

ال �صقف وال حدود للطموحات 
واالأهداف عندما تقرتن بالعلم

ما رايك؟
تقرتن  عندما  واالأه����داف  الطموحات 
وب��ال  ل��ه��ا وال ح����دود،  ب��ال��ع��ل��م ال �سقف 
�سك فاإن �سقف العلم بعيد ومهما تعلم 
االإن�������س���ان، ف��اإن��ه الي����زال ي��ح��ت��اج امل��زي��د 
وامل��زي��د م��ن��ه، وخ��ال���س��ة ال��ق��ول اأن من 

قال قد علمت فهو جاهل.

ماهي الوظائف التي عملت فيها 
خالل م�صريتك املهنية؟

ع��م��ل��ت يف ال��ت��دري�����س ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام، 
ثم  كمعيدة  اجلامعة  يف  بالتدري�س  ث��م 
فاأ�ستاذة م�ساعدة. كما عملت  حما�سرة 
عميدة  عملت  ح��ي��ث  م��ن��ا���س��ب،  ع���دة  يف 
لكلية  وع��م��ي��دة  ل��ل��ب��ن��ات،  ال��ع��ل��وم  لكلية 
ال��رتب��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات )ال��ع��ل��م��ي��ة(، وع��م��ي��دة 
واالق��ت�����س��اد  االإدارة  و  ال��ع��ل��وم  لكليتي 
املنزيل، ورئي�سة لق�سم الريا�سيات بكلية 
الطالبات،  ل�سوؤون  باأبها، ووكيلة  العلوم 
ووكيلة لل�سوؤون االأكادميية وغري ذلك.

لك جتربة يف تدريب املوهوبات
من خالل املرحلة الثالثة

يف اأوملبياد الريا�صيات
مبنطقة ع�صري، حدثينا

عن هذه التجربة؟
مت�����ت ه������ذه امل����رح����ل����ة حت�����ت رع���اي���ة 
عبدالعزيز  امللك  موؤ�س�سة  ومتابعة 
ل��رع��اي��ة امل��وه��وب��ن، ح��ي��ث مت يف كل 
حتديد  اململكة  مناطق  م��ن  منطقة 
م������درب������ات ل����ك����ل ت���خ�������س�������س ع��ل��م��ي 
)ريا�سيات، كيمياء، فيزياء( لتدريب 

الطالبات.

ح�صلت على جائزة اأبها للتفوق 
العلمي، ما ق�صة هذا االإجناز؟

جائزة اأبها للتفوق هي جائزة �سنوية 
ت��ع��ط��ى ل��ل��م��ت��ف��وق��ن ع��ل��ى م�����س��ت��وى 

عليها  ح�سلت  وق���د  ال��ب��ك��ال��وري��و���س، 
املركز  على  ح�سويل  بعد   ،1417 ع��ام 
منطقة  كليات  م�ستوى  على  االأول 

ع�سري يف مرحلة البكالوريو�س.

ما املهام التي تقع على عاتقك 
كوكيلة لعمادة البحث العلمي، 

وماهي تطلعاتكم لتحقيق
»روؤية 2030«؟

وك����ال����ة ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ل��ل�����س��ط��ر 
الن�سائي جزء من منظومة متكاملة 
ه���ي ع���م���ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، وه��ي 
اجل��ام��ع��ة  ت�سنيف  رف���ع  اإل����ى  ت�سعى 
بالبحث  االرت��ق��اء  خ��الل  العاملي من 
اجل��ان��ب  اأن  ���س��ك  وال  ف��ي��ه��ا،  العلمي 

ال  ج��زءا  ميثل  اجلامعة  يف  الن�سائي 
ي�ستهان به يف حتقيق اأهداف العمادة، 
كفاءة  رف��ع  اإل��ى  دائما  ن�سعى  ولذلك 
ال��ب��اح��ث��ات ودع��م��ه��ن وم�����س��ان��دت��ه��ن 
وحتقيق  العلمي  بالبحث  ل��الرت��ق��اء 

اأف�سل الدرجات يف ذلك.

ما مدى حر�صكم على حتقيق 
الريادة العاملية واالإبداع

واالبتكار يف البحث العلمي؟
اأحد اأهداف عمادة البحث هو حتقيق 
واالبتكار  واالإب����داع  العاملية  ال��ري��ادة 
ن�سعى  ول���ذل���ك  ال��ع��ل��م��ي؛  ب��ال��ب��ح��ث 
دائماً اإلى حتقيق هذا الهدف باأق�سر 

الطرق واأ�سرع واأف�سل املمار�سات .
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د. كاملة آل مقبل: 
مصاعب أكاديمية 

ونفسية واجتماعية 
تواجه الطالبات

درة الحمادي

ك�سفت م�ساعدة امل�سرف على مركز ذوي 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة ب��ع��م��ادة ���س��وؤون 
ال��ط��الب ���س��ط��ر ال��ط��ال��ب��ات ال��دك��ت��ورة 
العديد من  اأن هناك  اآل مقبل،  كاملة 
بع�س  لها  تتعر�س  ال��ت��ي  االإ���س��ك��ال��ي��ات 
ال��ط��ال��ب��ات ب��اجل��ام��ع��ة، وال���ت���ي حت��دث 
واجتماعية  اأك��ادمي��ي��ة  ع��وام��ل  نتيجة 
ونف�سية واقت�سادية، موؤكدة من خالل 
احل��وار الذي اأجرته معها »اآف��اق« على 
ح��ر���س��ه��م يف اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ح���ل اأي���ة 
الطالبات، من خالل  تواجه  م�سكالت 
ال��ت��وا���س��ل م��ع ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط��الب 

ووحدة التوجيه واالإر�ساد الطالبي.

من خالل عملك يف عدة منا�صب 
اإر�صادية يف اجلامعة، ما اأبرز 

االإ�صكاليات التي تواجه الطالبة، 
وهل تكون االإ�صكاليات ب�صبب 

الدرا�صة اأم عوامل اأخرى؟
بع�س  لها  تتعر�س  ال��ت��ي  االإ���س��ك��ال��ي��ات 
اأكادميية،  عوامل  تكون  قد  الطالبات 
اأو عوامل اجتماعية، اأو عوامل نف�سية، 
رب  هلل  واحلمد  اقت�سادية،  عوامل  اأو 
ال���ع���امل���ن، ا���س��ت��ط��ع��ن��ا ح���ل ب��ع�����س ه��ذه 
عمادة  م��ع  توا�سلنا  ع��رب  االإ���س��ك��ال��ي��ات 
���س��وؤون ال��ط��الب، وم��ع وح��دة التوجيه 
واالإر�ساد الطالبي، التي تقدم للطالب 
وال��ط��ال��ب��ات االأ���س��ي��اء ال��ك��ث��رية، ومنها 
ح��ل امل�����س��ك��الت ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ط��الب 

والطالبات يف جميع املجاالت.

باعتقادك ما الذي يحفز
ذوي االحتياجات اخلا�صة

على اإكمال الدرا�صة اجلامعية؟
رغ��ب��ة ال��ط��ال��ب��ة اجل����ادة وط��م��وح��ه��ا يف 

وت�سهيل  اجل��ام��ع��ي��ة،  درا���س��ت��ه��ا  اإك��م��ال 
ينا�سب  ال��ذي  التخ�س�س  يف  ت�سجيلها 
اإعاقتها، وحر�سها على ح�سولها على 
ل��ت��ع��ن  نف�سها  ال�����س��ه��ادة اجل��ام��ع��ي��ة؛ 

وتخدم جمتمعها.
وال�����س��ك��ر جل��ام��ع��ت��ن��ا ع��ل��ى اإن�����س��اء 
اخل��ا���س��ة  االح���ت���ي���اج���ات  ذوي  م���رك���ز 
الطالب  �سطر  الطالب  �سوؤون  بعمادة 
و�����س����ط����ر ال����ط����ال����ب����ات، وت�����ق�����دمي ك��ل 
اخلدمات الالزمة لهذه الفئة الغالية 

علينا جميعا.

متميزات  طالبات  ه��ن��اك  اأن  كما 
م���ن ذوي االح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����س���ة يف 
امل��ج��االت،  امل��ج��ال العلمي وغ���ريه م��ن 
وقد تخرج العام املا�سي عدد من هذه 

الفئة، وهلل احلمد وال�سكر.

البع�ض يلجاأ للدرا�صة يف الف�صل 
ال�صيفي باعتباره فر�صة جناح 

اأكرب من الف�صلني الدرا�صيني
فما راأيك يف هذا االأمر؟

درا�سة  على  الطلبة  حر�س  اأن  اعتقد 
الف�سل ال�سيفي ياأتي لرغبتهم امللحة 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأك�����رب ع����دد مم��ك��ن من 
تخرجهم   ت�سريع  ب��ه��دف  ال�����س��اع��ات،  

من اجلامعة.

عملت يف عدة منا�صب مرموقة
يف اجلامعة فهل واجهت �صعوبة 

يف تنظيم املهام بني هذه اجلهات؟
اأواج������ه  مل  ال���ع���امل���ن  رب  هلل  احل���م���د 
ه���ذه  ب����ن  ال��ت��ن��ظ��ي��م  يف  ���س��ع��وب��ة  اأي 
الكليات  عميدات  جميع  الأن  اجلهات، 
وم�ساعدات العمداء كان لهن دور كبري 
يف  العون  وتقدمي  م�ساعدتي،  يف  ج��دا 
كل ما ي�سهل االأعمال التي عملت فيها، 

فلهم من اهلل تعالى خري اجلزاء.

كرئي�صة لوحدة التوجيه 
واالإر�صاد الطالبي ما ن�صيحتك 

للطالب والطالبات باجلامعة؟
يف  واالجتهاد  باجلد  اجلميع   اأو�سي 
ال�سهادات،  اأع��ظ��م  لينالوا  ال��درا���س��ة؛ 
ث���م امل���وا����س���ل���ة ل���درا����س���ة امل��اج�����س��ت��ري 
وال����دك����ت����وراه واحل�������س���ول ع��ل��ى ه��ذه 
وتخدموا  اأنف�سكم،  لتنفعوا  الدرجة 
وط��ن��ك��م ال��غ��ايل احل��ب��ي��ب ف��ه��و فخور 

بكم جميعا.

بطاقة
اآل  • د. ك��ام��ل��ة ع��ل��ي م��ن�����س��ور 

مقبل.
• اأ����س���ت���اذة ال��ت��ف�����س��ري وع��ل��وم 
ال�������ق�������راآن امل���������س����اع����دة ب��ك��ل��ي��ة 

ال�سريعة واأ�سول الدين.
• م�ساعدة امل�سرف على مركز 
اخل��ا���س��ة  االح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
ال��ط��الب، �سطر  ���س��وؤون  بعمادة 

الطالبات.
ع��م��ل��ت يف ع�����دة م��ن��ا���س��ب:   •
رئي�سة  ال��رتب��ي��ة،  كلية  عميدة 
ق�����س��م ال���درا����س���ات االإ���س��الم��ي��ة، 
بالكلية،  االأع���ذار  جلنة  رئي�سة 
رئي�سة وحدة التوجيه واالإر�ساد 
الطالبي جلميع كليات البنات، 
رئي�سة وحدة التوعية الفكرية 
رئي�سة  خ��ال��د،  امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة 
وح�����دة االإر������س�����اد االأك����ادمي����ي، 
من�سقة الف�سل ال�سيفي لكلية 

ال�سريعة واأ�سول الدين.

أساتذة

د. محمد التوني: الكيمياء
في قلب حياتنا.. وسالح 

يحمينا من الجوع والعطش
كريمة سالم

الع�سوية  غ��ري  االإ�سعاعية  الكيمياء  اأ���س��ت��اذ  اع��ت��رب 
فرع  يف  مبحايل  واالآداب  ال��ع��ل��وم  كلية  يف  امل�ساعد 
اجلامعة يف تهامة، الدكتور حممد  حمرم  التوين، 
خالل احلوار الذي اأجرته معه »اآف��اق« اأن الكيمياء 
ه���ي ال���ه���واء ال����ذي ن��ت��ن��ف�����س��ه، وامل�����اء ال����ذي ن�����س��رب��ه، 
ن�ستطيع  ال  ال���ذي  وامللب�س  ن��اأك��ل��ه،  ال���ذي  وال��ط��ع��ام 
بدونها،  نعي�س  ال  ال��ت��ي  وال��ط��اق��ة  ع��ن��ه،  اال�ستغناء 
واالأدوية التي نحتاجها دائما، واالأبنية التي نعي�س 

بداخلها، وال�سالح الذي ندافع به عن وجودنا.

كيف كان م�صواركم االأكادميي؟
تدرجت يف هيئة الطاقة الذرية امل�سرية من تعين 
مدر�سا  ثم  )حما�سر(  م�ساعدا  مدر�سا  ثم  موؤقت، 
اأ�ستاذا م�ساعدا  )اأ�ستاذ م�ساعد( يف مار�س 2007 ثم 
تتلمذت  وق��د  2017؛  دي�سمرب  يف  م�سارك(  )ا�ستاذ 
ال��ذري��ة  ال��ط��اق��ة  هيئة  يف  العلماء  ك��ب��ار  اأي���دي  على 
وح�سرت موؤمترات وور�س عمل تابعة لهيئة الطاقة 
حلوان  وجامعة  للبحوث  القومي  وامل��رك��ز  ال��ذري��ة 

وجامعة القاهرة.
كذلك التحقت يف جتربة مميزة بكلية العلوم 
 ،2010 اأك��ت��وب��ر  يف  خ��ال��د  امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة  واالآداب 
معظم  يف  بالتدري�س  تاريخه  وحتى  خاللها  قمت 
الكيمياء  تخ�س�س  حتت  تندرج  التي  التخ�س�سات 

غري الع�سوية والتحليلية.
التخرج  اأب��ح��اث  كبري من  ع��دد  على  واأ�سرفت 
املياه  املياه وتقييم  يف موا�سيع كثرية مثل معاجلة 
للحرق  م��ق��اوم  قما�س  وحت�سري  ع�سري  حم��اي��ل  يف 
التلوث  �سرائح بال�ستيكية؛ لتقييم ن�سب  وحت�سري 
زي��وت  ملوثات  واإزال���ة  ع�سري  حمايل  يف  االإ�سعاعي 
العديد  �ساركت يف  كما  املاء وغريها.  البرتول على 
من امللتقيات واملوؤمترات التابعة للجامعة وت�سرفت 

باإلقاء اأبحاثي بها.
خا�س  م�سر  يف  بحثي  م�سروع  يف  وا���س��رتك��ت 
كباحث  ا���س��رتك��ت  ك��م��ا  ال��ط��اق��ة،  خ��الي��ا  بتح�سري 
امللك  بجامعة  ال��ع��ام  ال��ربن��ام��ج  م�سروع  يف  رئي�سي 
خالد، وكباحث رئي�سي اأي�سا يف م�سروع املجموعات 

البحثية بجامعة امللك خالد.

ما هو جمال تخ�ص�صكم؟
ح�����س��ل��ت ع��ل��ي ال���دك���ت���وراه يف ت��خ�����س�����س ال��ك��ي��م��ي��اء 
اأ�ستاذ  درج��ة  علي  ح�سلت  وعندما  الع�سوية  غ��ري 
الذرية  الطاقة  هيئة  من  م�سارك(  )اأ�ستاذ  م�ساعد 
وال��ن��ووي��ة  االإ���س��ع��اع��ي��ة  ال��ك��ي��م��ي��اء  تخ�س�سي  ���س��ار 
الكيمياء غري الع�سوية وهو  وتطبيقاتها يف جمال 
ذلك التخ�س�س الذي متنحه هيئات الطاقة الذرية 

على م�ستوى العامل. 

ما االأبحاث التي اأجريتها
يف جمال خاليا الطاقة؟

ورخي�سة  ونظيفة  اآمنة  طريقة  هي  الطاقة  خاليا 
ا�ستخدامها بنجاح  لتوليد الطاقة وهي طريقة مت 
على  للح�سول  االأم��ري��ك��ي��ة؛  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  يف 
ط��اق��ة ك��اف��ي��ة ل��ع��م��ل االأج���ه���زة ال��ك��ه��رب��ي��ة ب��امل��ن��ازل 
و�سيلة جيدة  م��ا يعترب  وه��و  ك��اف،  ب�سكل  واإن��ارت��ه��ا 

ناحية.  من  هذا  اجلديدة،  امل��دن  يف  لتوفريالطاقة 
اأم����ا ال��ن��اح��ي��ة االأخ�����رى ف��ق��د اأج����رت اأمل��ان��ي��ا اأب��ح��اث��ا 
لطائرة  ك��وق��ود  الطريقة  ه��ذه  ال�ستخدام  ناجحة 
التقليدية،  ال��ط��ائ��رات  �سرعة  بنف�س  تطري  مدنية 
اأبحاثا من�سورة يف كربيات املجالت  وقد قدمت 10 
من  بحثي  ف��ري��ق  م��ع  ومت��ك��ن��ت  امل�����س��ن��ف��ة،  العلمية 
مت  ال��ت��ي  م��ن  اأف�سل  مبدئية  نتائج  علي  احل�سول 
احل�����س��ول ع��ل��ي��ه��ا ع��امل��ي��ا، وه���و م���ا ي��ر���س��ح ويع�سد 
اأحد  االهتمام بهذا االجتاه وتبني تطويره؛ ليكون 

البدائل للطاقة التقليدية.

ما هي اأحدث و�صائل معاجلة املياه
يف ع�صرنا احلايل؟

الثالث  العامل  يهتم  املجال خطري ج��دا، حيث  ه��ذا 
عنا�سر  امللوثات  وت�سمل  املياه،  من  امللوثات  ب��اإزال��ة 
م��ع��دن��ي��ة وم��رك��ب��ات ع�����س��وي��ة ن��اجت��ة م��ن ال�سخور 
امل��ح��ي��ط��ة ب��امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة، وامل���رك���ب���ات ال��ع�����س��وي��ة 
احل�سرية  املبيدات  مثل  االإن�سان  ي�ستخدمها  التي 
وامل��ن��ظ��ف��ات ال�����س��ن��اع��ي��ة وغ����ريه����ا،  وت�����س��م��ل ط��رق 
املعاجلة الرت�سيب واالمتزاز واالمت�سا�س والك�سط 
اأن دول العامل االأول ي�سعون  اإال  والفلرتة وغريها، 
لالرتقاء مب�ستوي نقاء املياه ويعملون على حت�سري 
من  تقلل  اأن��ه��ا  ف��وائ��ده��ا  وم���ن  مغناطي�سية،  م��ي��اه 
االإ�سابة  فر�س  يقلل  مم��ا  ال��دم��وي��ة؛  االأوع��ي��ة  بلل 
اأنهم  كما  ال�سراين،  وت�سلب  ال�سدرية  بالذبحة 

يطورون هذه املياه لتكون مياه مغذية لالإن�سان.

هل تخ�ص�ض الكيمياء
مطلوب يف ع�صرنا احلايل؟

واملاء  نتنف�سه  الذي  الهواء  هي  فالكيمياء  بالطبع، 
الذي ال  ناأكله وامللب�س  الذي  الذي ن�سربه والطعام 
نعي�س  ال  التي  والطاقة  عنه،  اال�ستغناء  ن�ستطيع 
بدونها واالأدوية التي نحتاجها دائما واالأبنية التي 
نعي�س بداخلها، وال�سالح الذي ندافع عن وجودنا به 

وغري ذلك الكثري.

هل تق�صد ال�صالح الكيماوي؟
ال اق�سد ذلك واإن كانت هي اأي�سا مركب كيميائي، 
اأم����ا ال����ذي اأق�������س���ده ف��ه��و دان�����ات امل���داف���ع وط��ل��ق��ات 
ال�سيارات  وال�سواريخ وبع�س قطع غيار  الر�سا�س 
والطائرات واملطارات احلربية. كل هذه االأ�سياء، اإما 
مركبات كيميائية اأو حتتوي على مركبات كيميائية.

ماذا توفر الكيمياء ل�صوق العمل؟
توفر الكيمياء وظائف يف جمال العطور ومك�سبات 
ال��ط��ع��م وال���رائ���ح���ة واالأدوي���������ة وال����غ����زل وال��ن�����س��ي��ج 
ال�سناعية  واملنظفات  والبرتوكيماويات  والبرتول 
و�سناعة  واالإلكرتونيات  واالأح��ب��ار  ال��ورق  و�سناعة 

الزجاج وغريها.

ما هي فروع الكيمياء التي ت�صتقطب الطالب 
يف وقتنا احلايل؟

ال يوجد فرع اأهم من فرع، لكن الكيمياء التطبيقية 
جلميع الفروع هي التي يجب اأن ي�ستقطب الطالب 
لدرا�ستها، حتى يروا ومي�سكوا باأيديهم ما يدر�سونه 

وما يتخ�س�سون فيه  ينفعون به املجتمع والنا�س.
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الشيخ الدكتور عبداهلل التركي: رابطة العالم 
اإلسالمي منبر للتعاون وحل الخالفات

ضيوف الجامعة

أسامة آل مشعل

اأك����د م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ع���ب���داهلل بن 
ب��ال��دي��وان  امل�ست�سار  ال��رتك��ي  عبداملح�سن 
امللكي، اأن رابطة العامل اال�سالمي هي قبلة 
ومنرب  االإ�سالمية  للدول  �ساملة  وجامعة 
حلل اخلالفات والتعاون فيما بينها، داعيا 
الطائفية،  وال�سراعات  اخلالفات  نبذ  اإلى 
كما اأكد من خالل احلوار الذي اأجرته مع 

اآفاق على اأهمية التفاف �سباب الوطن حول 
ثقافة  لديهم  تكون  واأن  الكرمية  قيادتهم 

ر�سينة فيما يتعلق بحب الوطن.

معايل ال�صيخ حفظكم اهلل تعرف 
رابطة العامل االإ�صالمي باأن لها 
اأهدافا وا�صحة وجهودا كبرية، 

نريد تو�صيحا من معاليكم عن هذه 
الرابطة املباركة؟ 

عامليه  منظمه  االإ���س��الم��ي  ال��ع��امل  راب��ط��ه 
العربية  اململكة  يف  اأ�س�ست  �سعبيه  اإ�سالميه 
ال�سعودية منذ اكرث من 50 �سنة، ودولة املقر 
االأ�سا�سي  والهدف  التاأ�سي�س،  منذ  تدعمها 
لذلك  امل�سلمن،  كلمة  جمع  ال��راب��ط��ة  م��ن 
خمتلف  م���ن  م��ك��ون  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي  جمل�سها 
من  هو  من  ومنهم  االإ�سالمي  العامل  دول 
يف  الرابطة  وتبحث  االإ�سالمية،  االأق��ل��ي��ات 
تواجه  ال��ت��ي  الرئي�سية  ال��ك��ربى  امل�سكالت 

ال��ع��امل اال���س��الم��ي وحت��ت��اج اإل���ى ت��ع��اون من 
الدول وال�سعوب االإ�سالمية.

هيئة  مثل  موؤ�س�سات  ال��راب��ط��ة  ويتبع 
االإغاثة االإ�سالمية وغريها معنيه مبا يحتاج 
فقهي  جَممع  اأي�سا  ويتبعها  امل�سلمون  اإل��ي��ه 
ع��دد كبري من  اإ���س��الم��ي ي�سرتك فيه  ع��امل��ي 
�سماحة  برئا�سة  االإ���س��الم��ي  ال��ع��امل  خمتلف 
م��ف��ت��ي امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، ك��ذل��ك 
�سماحة  يراأ�سه  للرابطة  التاأ�سي�سي  املجل�س 
ال�سعودية.  ال��ع��رب��ي��ة  للمملكة  ال��ع��ام  امل��ف��ت��ي 
االأزم���ات  اأث��ن��اء  غالبا  الرابطة  جهود  وت��ربز 
الكبرية التي تواجه امل�سلمن؛ ولذلك جندها 
االأق��ل��ي��ات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  امل�سكالت  ت��رك��ز على 
االإ���س��الم��ي��ة، ك��م��ا اأن��ه��ا ت��رك��ز ع��ل��ى مواجهه 
االإره����اب وال��ت��ط��رف وال��غ��ل��و، ب��االإ���س��اف��ة اإل��ى 
الق�سايا التي لها عالقة بتعامل امل�سلمن مع 
غريهم. ومن مهام الرابطة االأ�سا�سية النظر 
االإ�سالمية  االأم���ه  ت��واج��ه  التي  امل�سكالت  يف 

وتقدمي احللول املنا�سبة لها.

يرجفون باملدينة ويحومون حول 
احلما غدرًا بهذه الدولة املباركة فما 

دور املواطن ال�صالح يف ذلك ؟
ي��ج��ب ع��ل��ى امل��واط��ن ال�����س��ع��ودي اأن ي��درك 
خ�����س��و���س��ي��ة امل��م��ل��ك��ة ومت��ي��زه��ا ع���ن بقية 
الدول العربية واال�سالمية ، فهي الدولة 
احلرمن  وحتت�سن  املركزية،  االإ�سالمية 
ال�����س��ري��ف��ن ق��ب��ل��ة ك���ل امل�����س��ل��م��ن، ك��م��ا اأن 
احل���ج رك���ن م���ن اأرك�����ان االإ����س���الم وه���و يف 
اأنها  اإل��ى  باالإ�سافة  امل��ب��ارك��ة،  ال��ب��الد  ه��ذه 

تطبق ال�سريعة االإ�سالمية، وتهتم بال�ساأن 
االإ���س��الم��ي.  ولذلك خ�سوم االإ���س��الم هم 
اأعداء  خ�سوم اململكة واأع��داء االإ�سالم هم 
تثار  التي  امل�سكالت  تاأتي  اململكة. من هنا 
واآخ��ر،  وق��ت  ب��ن  ن��راه��ا  التي  والتحديات 
�سواء كانت اإقليمية اأو عاملية، وبخا�سه من 
مع  تتفق  ال  توجهات  لهم  ال��ذي��ن  النا�س 
ال�سحيح.  منهجها  مع  وال  اململكة  توجه 
ي�سجعون  ال��ط��ائ��ف��ي��ة  ي�سجعون  وال���ذي���ن 

التفرق واخلالف والنزاع.
واململكة كان لها جهود مميزة من عهد 
الت�سامن  يف  اهلل،  رح��م��ه  عبدالعزيز،  امل��ل��ك 
قوي  ب�سكل  اجلهود  هذه  وب��رزت  االإ�سالمي، 
والت����زال  اهلل.  رح��م��ه  في�سل  امل��ل��ك  ع��ه��د  يف 
يعتربونها  امل�سلمن  اأن  ب��اع��ت��ب��ار  م�ستمرة 
ال����دول����ة االإ����س���الم���ي���ة امل���رك���زي���ة يف ال���وق���ت 
اأخ��رى  اإ�سالمية  دول���ة  ت��وج��د  احل��ا���س��ر، وال 
ق�سائها  يف  وال  ن��ظ��ام��ه��ا،  يف  ل��ه��ا  م�����س��اب��ه��ة 
هذه  وغ��ريه��م،  امل�سلمن  مع  تعاملها  يف  وال 
اخل�����س��و���س��ي��ات واالأم�������ور امل��ه��م��ة ال���س��ك اأن 
ت��وؤث��ر يف  اأن  ي��ري��دون لها  امل�سلمن ال  اأع���داء 
امل��ج��ت��م��ع االإق��ل��ي��م��ي اأو ح��ت��ى ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 
اهلل  بف�سل  لكن  وغ���ريه؛  االإ���س��الم��ي  العاملي 
نهج اململكة نهج معتدل وو�سطي تتعامل مع 
امل�سلمن وغريهم مبا ي�سهم اإ�سهاما كبريا يف 

تنمية تلك املجتمعات. 
وف��ي��م��ا ي��واج��ه ال��ع��امل حت��دي��ات مثل 
اململكة  ت�سهم  وغ���ريه  وال��ت��ط��رف  االإره����اب 
التي  امل�سكالت  تلك  حل  يف  كبريا  اإ�سهاما 
االإن�سانية  كاالأزمات  ال�سعوب  بع�س  تواجه 

مواطن  كل  على  ينبغي  هنا  من  وغ��ريه��ا. 
اململكة  خ���ارج  اأو  داخ���ل  ك��ان  ���س��واء  �سعودي 
هذه  مراعاة  على  احلر�س  كل  يحر�س  اأن 
اخل�����س��و���س��ي��ات وال��ت��ع��ام��ل وف��ق��ه��ا، ويجب 
ع��ل��ى اأب���ن���اء ه����ذا ال��ب��ل��د اأن ت���ك���ون ل��دي��ه��م 
ال��وط��ن  ب��ح��ب  يتعلق  فيما  ر�سينة  ث��ق��اف��ة 
وااللتفاف حول قيادته الكرمية واحلر�س 
ك���ل احل���ر����س ع��ل��ى م���واج���ه���ه ال��ت��ح��دي��ات 
م�سوؤول  ثقافة  وه��ذه  والعاملية.  االقليمية 
عنها ب��داي��ة االأ����س���رة م��ع اب��ن��ائ��ه��ا، ك��م��ا اأن 
التعليم له دور كبري، فاجلامعات عليها دور 
ور�ساله عظيمة واالإعالم والثقافة كل هذه 
كبريا  اإ�سهاما  ت�سهم  اأن  ينبغي  املوؤ�س�سات 
الثقافة  وتاأ�سيل  اململكة  �سباب  يف حت�سن 

الوطنية االأ�سيلة يف نفو�سهم.

لعمل اخلري قيم ومبادئ ي�صري عليها 
الفرد يف �صوء ال�صريعة االإ�صالمية 

ماهي خال�صة ذلك معايل ال�صيخ 
حفظكم اهلل؟

اأوال البد اأن يكون العمل خال�سا لوجه اهلل 
واأن يقوم به االإن�سان ملر�ساة اهلل؛ الأنه نوع 
اأن��واع العبادة، ويقدم خدمه لل�سعفاء  من 
واملحتاجن واملر�سى وامل�ساكن باعتبار اأن 
املوؤمنون  "اإمنا  واحدة  اأمه  اأي�سا  امل�سلمن 
جمتمع  اأي  يف  ان�سان  اأي  اإخوه" وبالتايل 
ي�سهم  اأن  الب��د  االإ�سالمية  املجتمعات  من 
اإ�سهاما كبريا يف حل امل�سكالت التي تواجه 
اأف��راد املجتمع؛ فالعمل اخل��ريي هو عمل 

اإن�ساين متميز .
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إعالن

مصدر للحياة وثروة وطنية لنا وألحفادنا.. 
فلنستخدمه بحكمة ودون إهدار

أسبوعية جامعة الملك خالد
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تقرير

كيف انخرط السعوديون في تقديم األعمال الخيرية للعالم
علي الغامدي يرعى 7 آالف يتيم

و 2000 أسرة منذ 17 عاما

فضاءات
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تقرير

مل يتوقف اأبناء اململكة العربية ال�سعودية 
عن تقدمي اخلري �سواء يف داخل الوطن 

اأو خارجه يف كافة اأنحاء املعمورة.
»عبدال�سكور« يتيم اأوغندي، كان من 
املرجح اأن يفتك به اجلوع والفقر وغياب 
املعيل مثل كثري من اأترابه واأبناء بلدته، 
لكن اهلل هياأ له اأبو االأيتام علي الغامدي 
ال���ق���ادم م���ن م��دي��ن��ة ج���دة يف ال�����س��ع��ودي��ة 
اليوم  اأ���س��ب��ح  ���س��غ��ره، حتى  ل��ريع��اه منذ 
اإلى حياة  ال�سابقة،  ليغادر حياته  موؤهال 

خمتلفة، يواجهها مبفرده.
اإخطارا  اأي��ام  منذ  تلقى  عبدال�سكور 
اأرتدى  اأوغندا،  بقبوله يف كلية الطب يف 
ال����زي االأب��ي�����س اخل���ا����س ب���االأط���ب���اء، ثم 
ال��ت��ق��ط ل��ه ����س���ورة، وب��ع��ث��ه��ا اإل���ى �ساحب 
ال��ذي  ال��غ��ام��دي  اهلل،  بعد  عليه  الف�سل 
اأقرب  اأح��د  يرى  وهو  اأ�ساريره،  انفرجت 
االأيتام اإلى قلبه، ي�ستعد لطرق امل�ستقبل 

من اأو�سع واأ�سرف اأبوابه.
يتحدث علي الغامدي الذي ي�سافر 
االيتام يف دول  دور  لزيارة  منذ 17 عاما، 

نف�سه  ي�����س��خ��ر  اأن  اخ���ت���ار  وق����د  ع���دي���دة، 
ل��رع��اي��ة االي��ت��ام وم�����س��اع��دت��ه��م، ال �سيما 
ولي�س  والتثقيفي،  التعليمي  اجلانب  يف 

جمرد توفري ما ياأكلونه ويلب�سونه.
اأن  اليتيم  ي�ستطيع  »بالوعي  يقول 
ويعتمد  يعيله،  من  اإل��ى  افتقاره  يتجاوز 
على نف�سه، وينفي عنها ال�سعور بالنق�س 

واحلاجة والفاقة«.
االأي��ت��ام،  رعاية  يف  الغامدي  فل�سفة 
ت��ع��ززت اأك���رث خ��الل زي��ارات��ه املبكرة اإل��ى 
اأفريقيا، وقد وجد اأهلها اأفقر اإلى العلم 
والوعي ك�سالح ملواجهة احلياة، واأن ن�سبة 
تعليمها؛  اإكمال  ت�ستطع  كبرية منهم مل 
بتوجيه  االإح�سا�س  لدي  »ت�ساعف  يقول 
رع��اي��ة اليتيم م��ن جم��رد ت��وف��ري ال��غ��ذاء 
متكامل  ب�سكل  اليتيم  بناء  اإلى  والك�ساء، 

واالهتمام بتعليمه«.
خريطة  تو�سيع  يف  ال��غ��ام��دي  ���س��رع 
م�سروعه  وت��ط��وي��ر  ال�سخ�سية  زي���ارات���ه 
البلدان  االأيتام وتعليمهم، تخري  لرعاية 
يف  اأوال  ليبداأ  امل��ع��ون��ات،  اإل��ى  تفتقر  التي 

اأفريقيا،  اإل���ى  ينتقل  اأن  قبل  الفيليبن 
م���ت���اأث���را ب��ال��داع��ي��ة واالإغ����اث����ي ال��ك��وي��ت��ي 

ال�سهري عبدالرحمن ال�سميط.
فرو�سية  �سدره  يف  الغامدي  يحمل 
امل����واط����ن ال�������س���ع���ودي، ك��م��ا ي���ق���ول، جت��اه 
ال���ب�������س���ري���ة ك���ل���ه���ا، وواج�����ب�����ه االأخ����الق����ي 

واالإن�ساين جتاه املحتاجن.
وي���������س����ي����ف: »ب�����������داأت اأ������س�����ع غ���رف���ا 
خم�س�سة لتعليم ال�سغار، وعندما يبلغون 
ال�سن القانونية لاللتحاق باملدر�سة، نوفر 
لهم حاجاتهم بح�سب ما نطيق ون�ستطيع، 
وهذا لي�س جزءا من اإعانة فقط، بل لكي 
ي�سعر اليتيم اأنه مثل غريه واأن اهلل رزقه 

ببدائل جيدة تعينه«.
اأ�سار  االأوغ��ن��دي  عبدال�سكور  وع��ن 
اإل����ى اأن����ه مي��ث��ل ح��ال��ة م��ن ب��ن ع�����س��رات 
احل����������االت، »ومب���������س����اع����دة واح��������دة م��ن 
االأخوات رغبت يف اإعالته والوقوف معه، 
يلزم الإكمال  ما  تكفلت بجميع  وبالفعل 

درا�سته وهلل احلمد«.
اأ�سدقاء  وجود  اإلى  الغامدي  ولفت 

���س��اع��دوه يف ال��و���س��ول اإل���ى دور االأي��ت��ام، 
هلل«،  واحلمد  معهم  عالقاتي  »وتو�سعت 
مبينا اأنه عمل يف م�سر ثم اأثيوبيا وتلتها 
ع��ل��ى ال���ت���وايل ال�������س���ودان، ك��ي��ن��ي��ا، وج���زر 
»وركزت  وهكذا،  والنيجر  وت�ساد،  القمر، 
واأوغ��ن��دا،  وت�ساد  كينيا  على  اأك��رب  ب�سكل 
ال��دول حمورية، وحتتاج  اأك��رث  الأنها من 

اهتماما اأكرب، �سواء كتعليم اأم اإغاثة«.
ي��رع��ى ال��غ��ام��دي االآن اأك����رث م��ن 7 
دارا،  و21  اأ���س��رة  األ��ف��ي  ونحو  يتيم،  اآالف 
للوفاء  تكفي  م��وازن��ة  ت��وف��ري  �سبيل  ويف 
اأو  بهذه االأع��داد ال�سخمة، ح��اول العمل 
التعاون مع جهات حملية ور�سمية عدة، 
لكنه مل يلق اأي جتاوب من قبلهم، ولذا 
ا�سطر اأن ي�ستمر من دون م�ساعدة اأحد، 
ويعتمد على نف�سه يف توفري مورد مايل، 
ال��ك��ب��رية،  م�����س��اري��ع��ه  م�سلحة  يف  ي�����س��ب 
ومن اأجلها جلاأ اإلى طلب قرو�س بنكية، 
اأرب��ع  م��دى  على  املبلغ  بجدولة  ي��ق��وم  اإذ 
����س���ن���وات، وي��ع��م��ل يف ح�����دود امل��م��ك��ن من 
وبانق�شاء مدة  تفريط،  اإف��راط ول  دون 

وعلى  مم��اث��ال،  مبلغا  يقرت�س  ال�����س��داد، 
هذا املنوال، وقد ا�ستدان اإلى االآن خم�سة 

قرو�س بالكيفية نف�سها.
ع����ن����دم����ا ي�������س���ع���ر ع����ل����ي ال����غ����ام����دي 
جتدد  عزميته،  يف  بالوهن  اأو  ب��االإره��اق 
زوج��ت��ه اأم ف��ار���س احل��م��ا���س��ة وال��ه��م��ة يف 
مولودهما  انتظرا  تزوجها  منذ  داخ��ل��ه، 
واأب���دل  يكتئب،  مل  �سنة،   13 نحو  االأول 
م�������س���اع���ر ال�������س���ي���ق ل����دي����ه مب�������س���روع���ه 
املوؤلفة  االأع���داد  ه��ذه  لرعاية  ال�سخ�سي 
الفقرية،  قاراتهم  يف  امل�سلمن  اأيتام  من 
كان يحدوه االأمل يف كل مرة، حتى جاءه 
اأعقبه  االأول، ثم  الب�سري، ورزق مبولوده 
ذلك  و�سحذ  دن��ي��اه،  عليه  م���الأن  ب��ن��ات   3
ال�سخ�سي يف  ملوا�سلة م�سواره  من همته 
رعاية  فل�سفته اخلا�سة يف  اأرك��ان  ت�سييد 
االأيتام، غذاء العقل وك�ساء اجل�سد معا ال 

ينف�سالن.
اإي����واء  اإن�����س��اء دار  وي��ق��ول »اأف���ك���ر يف 
لالأطفال امل�سابن مبر�س نق�س املناعة، 
من  بتنفيذها  قمت  التي  امل�ساريع  فعدد 

2015 الى 2018 قرابة 28 م�سروعا خرييا 
متطوع  اأع��م��ل  »اأن����ا  وي�سيف  واإغ��اث��ي��ا«؛ 
تبعية الأي جهة،  اأي  ولي�س يل  مبفردي، 

ومل اأتلق الدعم اأو امل�ساعدة«.

يحل االأ�صتاذ علي الغامدي  �صيفا
على النادي االإعالمي لطالبات ق�صم 
االإعالم واالت�صال، يف تعطية
كاملة لرحلته اإلى اإفريقيا
على ح�صاب النادي يف »�صناب ت�صات«

العدد 239  |  03 ربيع األول 1440  |  11 نوفمبر 2018



منطقتنا

أمين عسير يلتقي وفد وزارة التخطيط
لمناقشة برنامج جودة الحياة بالمنطقة

الدكتور  ع�سري  منطقة  اأم���ن  عقد 
ول��ي��د احل��م��ي��دي اج��ت��م��اع��اً م��ع وف��د 
وزارة التخطيط �سباح اليوم مبكتبه 
باالأمانة، وذلك ملناق�سة اأهم املبادرات 
التي   2020 احل��ي��اة  ج���ودة  ل��ربن��ام��ج 
ميكن تطبيقها على م�ساريع منطقة 

ع�سري.
وخ�������������الل االج�������ت�������م�������اع رح�����ب 
التخطيط،  وزارة  ب��وف��د  احل��م��ي��دي 
ت�ستحق  ع�����س��ري  منطقة  اأن  م���وؤك���داً 
ال��ك��ث��ري م��ن االه��ت��م��ام، ن��ظ��راً مل��ا لها 
من اأهمية اقت�سادية و�سياحية لي�س 
على امل�ستوى املحلي فح�سب بل على 

امل�ستوى العاملي.
واأ�سار اإلى اأن املنطقة تعول على 
الدور الذي يقوم به رجال االأعمال يف 
املنطقة لالرتقاء واالهتمام باملنطقة 
تعي�سها  التي  التنمية  يف  وامل�ساهمة 
خ�سو�ساً،  واملنطقة  ع��م��وم��اً  ب��الدن��ا 
تبني  امل�ساهمة يف  خ��الل  م��ن  وذل���ك 
امل�ساريع ذات العائد االقت�سادي على 
التي  امل�ساريع  اأب��رزه��ا  وم��ن  املنطقة 
ج��ودة  برنامج  م��ب��ادرات  م��ع  تتواكب 

احلياة 2020.

بفر�س  حتظى  املنطقة  اإن  وق��ال 
ا���س��ت��ث��م��اري��ة ك���ب���رية ل��ت��ط��وي��ر ج��ان��ب 
الرتفيهية  امل�ساريع  واإن�ساء  ال�سياحة 
خلدمة اأهايل املنطقة وزوارها، وذلك 
اأم�����ري منطقة  م���ن  وت���وج���ي���ه  ب���دع���م 
ع�سري في�سل بن خالد بن عبدالعزيز، 
طالل  بن  تركي  االأم��ري  نائبه  و�سمو 

بن عبدالعزيز.
وزارة  وف�������د  اأك���������د  ج���ه���ت���ه  م�����ن 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ب�����اأن م����ب����ادرات ب��رن��ام��ج 
بناء  اإل���ى  ت�سعى   2020 احل��ي��اة  ج���ودة 
امل�ساركة  اجل��ه��ات  م��ع  متينة  ع��الق��ات 
اخلا�س  القطاع  اأو  احلكومية  ���س��واء 
وم��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل�����دين، وذل���ك 
لدرا�سة اجلدوى مل�ساريع املنطقة التي 
م��ن امل��م��ك��ن اأن ت��ت��واك��ب م��ع م��ب��ادرات 
الربنامج، بهدف اإبراز حجم الفر�س 
اال���س��ت��ث��م��اري��ة يف امل��ن��ط��ق��ة وت�����س��ري��ع 

تنفيذ مبادرات الربنامج.
االج��ت��م��اع  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 
�سهد ا�ستعرا�ساً ملبادرات برنامج جودة 
ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف  ال��ت��ي مت  احل���ي���اة 2020 
مناطق اململكة االأخ��رى من قبل وفد 

وزارة التخطيط.

سياحة عسير: 30 ترخيصا لمشروعات جديدة بقطاع اإليواء
ك�����س��ف م���دي���ر ع�����ام ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
مبنطقة  الوطني  وال���رتاث  لل�سياحة 
عن  ال��ع��م��رة،  حممد  املهند�س  ع�سري 
ت��رخ��ي�����س��ا  ال���ع���م���ل ع���ل���ى جت��ه��ي��ز 30 
مل�����س��روع��ات ج��دي��دة يف م��ن�����س��اآت قطاع 
تنامي  ي��وؤك��د  مم��ا  ال�سياحي؛  االإي����واء 

هذا القطاع؛ نظري وجود م�ستثمرين 
ي�ستعدون لال�ستثمار فيه.

ج�����اء ذل�����ك يف اأع�����ق�����اب ج���والت���ه 
ال��ت��ف��ق��دي��ة ع���ل���ى ع�����دد م����ن م��ن�����س��اآت 
االإي�������واء ال�����س��ي��اح��ي يف م��دي��ن��ة اأب���ه���ا، 
ب��ح�����س��ور رئ��ي�����س ق�����س��م ال��رتاخ��ي�����س 

حم��م��د م��ط��اع��ن؛ وذل����ك ل��ل��ت��اأك��د من 
اال�����س����رتاط����ات ال�����س��ي��اح��ي��ة وت���ق���دمي 
يف  للم�ستثمرين  والدعم  اال�ست�سارات 
القطاع االإيوائي؛ يف اإطار عمل الهيئة 
اجل��ودة واخلدمات  رفع م�ستوى  على 
�سياحي  ���س��وق  اإل���ى  للو�سول  املقدمة 

جاذب للم�ستثمرين واملواطنن' واأبان 
ال��ع��م��رة، اأن ع���دد ال��ف��ن��ادق وال�����س��ق��ق 
�سمن   514 يبلغ  ع�سري،  يف  الفندقية 
دور  اإل��ى  �سياحيا؛ م�سريا  ن�ساطا   136
ال��ه��ي��ئ��ة يف ع�����س��ري يف ال��ق��ي��ام ب��ربام��ج 
باأهم  للتعريف  تدريبية وور�س عمل؛ 

ال�������س���واب���ط واالأن���ظ���م���ة ال���ت���ي ت����وؤدي 
ال�سياحي  االإي����واء  ق��ط��اع  تطوير  اإل���ى 
والذي يعترب من اأهم اأولويات البنية 
عند  ال�سائح  بها  يهتم  والتي  التحتية 

و�سوله للمنطقة.
واأكد وجود خطط وا�سرتاتيجيات 

ال�سياحي  لالإيواء  وتطويرية  رقابية 
يف خم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات ع�����س��ري؛ مبا 
يعزز ثقة امل�ستفيدين من خدمات هذا 
القطاع؛ م�سددا على اأهمية اال�ستثمار 
يف ق��ط��اع االإي��������واء، وم����ا ي��ح��ق��ق��ه من 

جتربة ا�ستثمارية ناجحة.
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منطقتنا

عبير الشهراني

مبادرة  ع�سري«  »هايكينج  فريق  اأطلق 
تطوعية  مبادرة  وهي  للوطن«  »�ساعة 
اإل��ى زي��ادة الوعي لدى املجتمع  تهدف 
البيئة  على  احلفاظ  باأهمية  للتذكري 
ووط���ن���ي على  دي��ن��ي  واج����ب  ه����ذا  واأن 
ك����ل ����س���خ�������س، وذل�������ك ب��ال�����س��ع��ي ع��رب 
امل��ب��ادرات لالهتمام  اإط���الق مثل ه��ذه 
باالأماكن اجلاذبة لل�سياحة واملمتلكات 
امل����ب����ادرة جميع  و�����س����ارك يف  ال���ع���ام���ة. 
وهم  ع�سري،  مبنطقة  الهايكينج  ف��رق 
ثقافة  بن�سر  املهتمن  م��ن  جم��م��وع��ة 

ال�سري مل�سافات طويلة.
م�ساة  فريق  وقائد  موؤ�س�س  وب��ن 
وه���اي���ك���ي���ن���ج ع�����س��ري وم�����ب�����ادرة ���س��اع��ة 
الفكرة  اأن  االأحمري،  عبداهلل  للوطن، 
»الأن��ن��ا ج��زء  ج���اءت مب��ب��ادرة تطوعية 
م���ن ه���ذا امل��ج��ت��م��ع ون���رغ���ب يف خ��دم��ة 
امل�ساركة  على  وحثه  وجمتمعنا  وطننا 
ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى ال���ب���ي���ئ���ة وال���ت���ذك���ري 

ب���واج���ب���ات���ن���ا ال���دي���ن���ي���ة وال���وط���ن���ي���ة، 
باالهتمام  الوعي  ن�سر  اإل��ى  باالإ�سافة 
ثقافة  ون�����س��ر  ال�سياحية  مبكت�سباتنا 

التطوع بن اأفراد االأ�سرة واملجتمع«.
يف  ورد  »ون���ت���ي���ج���ةمل���ا  واأ�������س������اف 
م��ن�����س��ات ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي من 
االآث�����ار ال�����س��ل��ب��ي��ة ال��ت��ي خ��ل��ف��ه��ا بع�س 
واأماكن  الوطنية  متنزهاتنا  مرتادي 
اجل����ذب ال�����س��ي��اح��ي، ون��ت��ي��ج��ة اإه��م��ال 
ب���ع�������س االأ�����س����خ����ا�����س ل���ن���ظ���اف���ة ه���ذه 
االأم���اك���ن عملنا ع��ل��ى اط���الق م��ب��ادرة 

�ساعة للوطن«.
ان��ط��ل��ق��ت منذ  امل���ب���ادرة  اأن  ي��ذك��ر 
وادي  بتنظيف  اأ���س��ب��وع��ن  م��ن  اأك����رث 
و�����س����الالت رح����ب ب���رج���ال اأمل������ع، بعد 
���س��ودة ع�سري وحت��دي��دا �سالالت  ذل��ك 
ع���ن ال���ذي���ب���ة، وب�������داأت م��ن��ذ ال�����س��ب��ت 
اأبها،  وادي  �سد  بتنظيف  املا�سي  قبل 
و�ست�ستمر يف ذلك لعدة اأ�سابيع اأخرى  
مبختلف  �سياحية  اأماكن  ع��دة  ت�سمل 

اأرجاء املنطقة.

»هايكينج عسير« 
يطلق مبادرة

»ساعة للوطن« 
للحفاظ على البيئة
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الرأي الجامعي

حرب التقنية
والتطبيقات القادمة

ت�ستكي كثري من دول العامل من البطالة التي نالت منها وو�سلت الأرقام 
التي  ال�سيطرة عليها، واأ�سبحت هاج�سا كبريا لدى الدول  كبرية ي�سعب 
فر�س  وف��ت��ح  البطالة،  على  للق�ساء  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  ال��ط��رق  بكل  حت���اول 

جديدة لت�سغيل املواطنن يف وظائف الئقة تعينه على ق�ساء احتياجاته.
البطالة هذا الداء الذي يواجه الدول قد يت�شبب يف �شقوط حكومات 

ودول اإن مل ت�ستطع معاجلة البطالة التي تزيد وال تنق�س.
وب��ال��رغ��م م��ن �سعي ال����دول ل��ل��و���س��ول ب��ال��ب��ط��ال��ة الأرق�����ام �سغرية 
�سببا  يكون  قد  اآخ��ر،  �سري  خط  هناك  اأن  جند  عليها  التغلب  وحماولة 
يف كرثة البطالة وزي��ادة اأع��داده��ا، ورمب��ا ت�سل الأرق��ام خميفة ال ميكن 
الق�ساء عليها وهو االجتاه نحو التقنية، والذي اأ�سبح مت�سارعا اأكرث من 
واملوؤ�س�سات  القطاعات  من  الكثري  واأ�سبحت  البطالة؛  من  احلد  جهود 
يف  منها  واال�ستفادة  احلديثة  التقنية  اإدخ���ال  على  كليا  اعتمادا  تعتمد 
الب�سري  للعن�سر  االحتياج  ن�سبة  من  يقلل  ما  وه��و  تعامالتها،  اأغلب 
م�ستقبال، واملالحظ ل�سري القطاعات احلكومية بالذات يف وطننا الغايل 

والرغبة ال�سديدة نحو التقنية.
خطوات  خطت  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  وخ��الل  جامعتنا  هي  فها 
واإنهاء  الطالب  ت�سجيل  خ��الل  من  للتقنية  الكبري  اال�ستخدام  يف  كبرية 
كافة احتياجاتهم اآليا دون تدخل ب�سري، وكذلك نظام االت�ساالت االإدارية 
والتقدم احلا�سل فيه من خالل برنامج »اإجناز« والكثري من الربامج التي 

مل تعد يف حاجة للعن�سر الب�سري، كما كانت يف ال�سابق .
وعلى امل�ستوى اخلارجي كثري من الربامج والتطبيقات التي اأ�سبحنا 
الذي  »اأب�سر«  تطبيق  مثل  ومبهرة  �سريعة  حلوال  لنا  وتقدم  ن�ستخدمها، 
�سهل كثريا من اخلطوات واالإجراءات واخت�سر الوقت، كما اأن وزارة العدل 
ملواطن،  ي�سدر  ورقي  توكيل  اآخر  باإتالف  املا�سي  االأ�سبوع  احتفلت يف  قد 
واأن وزارة ال�سحة لديها تطبيق »�سحة« والذي �سيكون جهة توا�سل بن 
املري�س وا�ست�ساري الوزارة؛ لتزويد امل�ستخدم بن�سائح عالجية قد تغنينا 

يف امل�ستقبل عن الذهاب للم�ست�سفى. 
بها؛  وانبهارنا  الوقت  تخت�سر  التي  التقنية  ا�ستخدام  جمال  ورغ��م 
غري اأنه قد يكون لها ا�سرار اأكرب على املجتمعات، و�ستخلق بطالة مقنعة 

يف قطاعاتنا. فهل نحن م�ستعدين لهذه التقنية؟

محمد ابراهيم العسيري
نائب المشرف العام

وقفة

أ. د. أحمد بن محمد
بن حميد

كلية الشريعة وأصول الدين 

ع��ن��دم��ا اخ��ت��ل��ف ع��ل��ي اجل���و ال��درا���س��ي 
ح���ن دخ����ويل م��رح��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
كلية  اإل��ى  باالنتقال  نف�سي  وحدثتني 
علي  وا�ستد  يل،  اأف�سل  راأيتها  اأخ��رى، 
كل  اأم��ام��ي  اأ���س��ود  حتى  الهاج�س  ه��ذا 
���س��يء، واأع����ددت خطابا ذه��ب��ت ب��ه اإل��ى 
بالهيبة  الكلية ونف�سي م�سكونة  عميد 
وال�������رتدد، ف��ك��ل��م��ة ع��م��ي��د ل��ه��ا وق����ع يف 
اإل��ي��ه  ب��ال��ورق��ة  م���ددت  ع��ظ��ي��م،  النف�س 
اإيل  التفت  ث��م  بتمعن  ف��ق��راأه��ا  وج���ال، 
ودع������اين اإل�����ى اجل���ل���و����س م���ن���ادي���ا على 

ال�ساي يل وله.
ثم ان�سغل عني ب��اأوراق بن يديه، 
حتى اإذا ظن اأن نف�سي قد ذهب روعها،  
اأن  اأظ���ن  وك��ن��ت  متب�سما،  اإيل  فالتفت 
اأي  �سائال عن  يتب�سم،  الكلية ال  عميد 

املعاهد العلمية قدمت؟
الطبيعي  امل�����س��ار  ك��ل��ي��ت��ي  وك���ان���ت 
خريج  اأن��ا  اإمن��ا  فقلت  فيها،  للدار�سن 
الثانوية العامة »اأدبي«، فدعا يل وقال 

»عظيم جدا«.
اأك���ان  الكلية  ���س��األ��ن��ي ع��ن دخ���ويل 

ب��ق��ن��اع��ة م���ن���ي؟ ف���ب���ادرت���ه ب���االإي���ج���اب، 
مرفو�س  طلبك  قائال  الورقة  فطوى 
ثم كانت خم�س دقائق نوه فيها بح�سن 
العلم  ���س��رف  مبينا  للكلية،  اخ��ت��ي��اري 
الذي يدر�س فيها مظهرا امتعا�سه من 
�سرعة ت�سجري، ومل يظهر يل وجاهة 
باأثر  مذكرا  طلبي  قبول  به  ميكن  ما 
�سريي  ت��اأخ��ري  يف  ملطلبي  اال���س��ت��ج��اب��ة 
ال��درا���س��ي وع���ن خيبة اأم���ل ال��وال��دي��ن 
�سي�ساحبني  الهاج�س  ه��ذا  واأن  ب��ه��ذا، 
اأي�����س��ا ل���و حت��ق��ق االن��ت��ق��ال واأن ل��دي 
على  اأتغلب  يجعلني  م��ا  العزمية  م��ن 
ال�سعاب بدليل اأين ل�ست من خريجي 

املعاهد املوؤهلن للدرا�سة يف الكلية.
وت������وال������ت ع������ب������ارات ال��ت�����س��ج��ي��ع 
واإ�ساءات االأمل امل�سرق واأنه �سيتابعني 
ي��ا بني  ث��م ختم عباراته »وم��ا ي��دري��ك 
لعلك تكون يف امل�ستقبل اأ�ستاذا يف هذه 
الكر�سي  على  جتل�س  ولعلك  الكلية، 

الذي اأجل�س عليه«.
خ���رج���ت م����ن ع���ن���ده ال حت��م��ل��ن��ي 
اأم��ام��ي كل  اأ���س��رق  اإذ  ان�سراحا  االأر����س 

اأن��دم  مل  ال��ذي  طريقي  لي�ستمر  �سيء 
عليه.  

يف نظري اأن التوا�سل مع الطلبة 
وك��ت��اب��ة  ل��ه��م  وق����ت  بتخ�سي�س  ل��ي�����س 
موعده على لوحة اأمام مكتب امل�سوؤول، 
وح��ي��ن��م��ا ي��دخ��ل ال��ط��ال��ب ال ي��ج��د اإال 
وبذرا  لطلباته  وت�سفيها  عنه  اإعرا�سا 

لكلمات التثبيط وغلق اأبواب الرجاء.
امل�ساكل  ذوي  الطلبة  م��ن  فكثري 
ال��درا���س��ي��ة ي��ت��وق��ف ع���الج اإ���س��ك��االت��ه��م، 
وت��ق��ومي خ��ط ���س��ريه��م ال��درا���س��ي على 
بهم  االه��ت��م��ام  واإظ���ه���ار  االأذن  اإ���س��غ��اء 
معه،  امل�سوؤول  وتفاعل  الثقة  ومنحهم 
ال�����س��ايف ل��ه��م كلمة طيبة  ال����دواء  ف����اإذاً 

وبذرة تفاوؤل.
وك������م ي���ن�������س���رح ������س�����درك ع��ن��دم��ا 
مركزا  تبواأ  وقد  االآن  اأحدهم  ت�سادف 
لينال  طموحه؛  ت�ساعف  اأو  مرموقا 
ال�������س���ه���ادات ال��ع��ل��ي��ا ل���ي���ذك���رك ب��دع��وة 
وبذرة  الطيبة  بكلمتك  �ساحلة منوها 
االأمل التي انت�سلته من مهاوي ال�سياع 

وظالم امل�ستقبل.

صناعة مستقبلك
زهراء آل صويان 
كلية االقتصاد المنزلي

ما  وا�سنع  م�ستقبلك  بداية فحدد  نهاية  لكل  ب��اأن  فتذكر  العقبات  واجهتك   مهما 
تريد الو�سول له، فاإذا كنت تريد فقط حتقيق هدفك، ومل يكن ر�سا االآخرين من 
متطلباتك، فليكن �سعيك نحو ما تريد ولكن يجب اأن يكون ما ت�سعى له ال ي�سبب 

ال�سرر باالآخرين.
ولقدراته  لنف�سه  حقيقية  قيمة  االإن�سان  تعطي  التي  هي  االأه��داف  فتحقيق 
وال  عليه  ي�سري  ونظام  �سحيح  بنمط  خمططه  يكون  اأن  يجب  لذلك  وملكت�سباته 

يحتاج لغري ذلك، ف�سناعة م�ستقبلك مهمة يف قوانن حياتك.
اإن حماولة اإر�ساء اجلميع هي اخلطوة االأولى نحو الف�سل، فا�سنع ما تريد 
اأن يتحقق، واهتم باآرائك وتفا�سيل تخطيطك؛ فم�ستقبلك هو يف �سنع يدك لي�س 
يف �سنع االآخرين، وبالرغم من حقك يف �سناعة م�ستقبلك دون تدخل مبا�سر من 

االآخرين يف قرارتك.
اإن ذلك ال مينع من اأخذ امل�سورة ممن حولك وتعرف �سداد راأيهم وحكمتهم 
واأنه مهما تقدموا لك مب�سورة؛ فاإنها �ستكون معززة الأفكارك التي �سلكتها لتحقيق 
هدفك املبا�سر واإن ما اأبدوه لك من ن�سح واأفكار هو للو�سول بهذا امل�ستقبل اإلى ما 

ت�سعى اإليه، فاأنت فقط من يحدد م�ستقبلك اأوال واأخريا.

الطالب والكلمة الطيبة

د. سارية عبد الرحمن 
كلية االقتصاد المنزلي
للبنات بأبها

العلمي  التنظيم  ه��و  ال���غ���ذاء  ���س��الم��ة 
التعامل مع ت�سنيع،  الذي ي�سف �سبل 
وتخزين ال��غ��ذاء من خ��الل ط��رق تقي 
ب��االأم��را���س املنقولة عن  م��ن االإ���س��اب��ة 

طريق االأغذية.
وي�����س��م��ل ه����ذا ع�����ددا م���ن ال��ط��رق 
اإتباعها لتجنب  التقليدية والتي يجب 
ال��ت��ع��ر���س الأي���ة خم��اط��ٍر �سحية ح��ادة 
احلا�سل  امل�ستمر  وال��ت��ط��ور  حمتملة، 
ع�����رب ال�����زم�����ن يف خم���ت���ل���ف امل����ج����االت 
واالن�������س���غ���ال ب����اأم����ور احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة 
والذي اإدى النت�سار املطاعم واالأطعمة 
ال�سحي  ال�سلوك  اتباع  وع��دم  اجلاهزة 

ال�سليم وانخفا�س م�ستوى اجلودة، نتج 
وانت�سار  التلوث  م�سببات  انت�سار  عنه 
االإ�سابة  اأو  الغذائي  بالت�سمم  االإ�سابة 
باالإمرا�س املختلفة التي تلحق ال�سرر 

باالإن�سان.
وا�سع  ب�سكل  املطاعم  انت�سار  وم��ع 
ال�سرائية  نظرا للرفاهية وتوفر القوة 
وخ�����روج امل������راأة ل��ل��ع��م��ل وط����رق الطبخ 
واالإع��داد وتغيري النمط الغذائي، اأدى 
اإلى انت�سار املطاعم وانت�سار عاده تناول 
يربطها  وال�سراء منها وهو ما  الطعام 

بحوادث انت�سار الت�سمم الغذائي.
ن���دوة ن�سرت على  امل��ه��ي��زع يف  ذك��ر 

�سحيفة  م���ن  االإل���ك���رتون���ي���ة  ال��ن�����س��خ��ة 
اأه��م  اأن   ،)2008( اليومية  »ال��ري��ا���س« 
عامل يوؤثر يف منو امليكروبات هو درجة 
احلرارة، واأن االأجواء يف اململكة تقريبا 
اأج��واء  اأن  اإل��ى ح��ارة؛ ما يعني  معتدلة 
منا�سبة  بيئة  العام  م��دار  وعلى  اململكة 
جدا حلدوث الت�سمم الغذائي، حتى يف 
ف�سل ال�ستاء، واإن كان يف ال�سيف يزيد 

املعدل ب�سكل كبري.
وم����ن االأ����س���ب���اب وال���ع���وام���ل ال��ت��ي 
ت��دع��و اإل����ى ح����دوث ال��ت�����س��م��م ال��غ��ذائ��ي 
والذي يحدث ب�سبب خطاأ اأو اإهمال اأو 
جهل وعدم املعرفة باأبجديات النظافة 
للتعامل مع الغذاء، لذلك فعند تناول 
من  التاأكد  يجب  املنزل،  خ��ارج  الطعام 
م�ستوى ال�سالمة والنظافة يف املطعم. 
اأو  النيئة  اللحوم  اإلى جتنب  باالإ�سافة 

غري املطبوخة جيدا.
لذلك البد من التوعية مبخاطر 
ان��خ��ف��ا���س  الأن  ال����غ����ذائ����ي؛  ال��ت�����س��م��م 
اأف���راد  ل���دى  ال�سحي  ال��وع��ي  م�ستوى 
التي ت�ساعد  العوامل  اأهم  املجتمع من 
على انت�سار اأمرا�س العدوى الغذائية.

برفع  االهتمام  ف��اإن  اأي�سا  ولذلك 
اأهم  من  يعد  ال�سحي  الوعي  م�ستوى 
انت�سار  للحد من  ال��الزم��ة  االإج����راءات 
ه����ذه االأم����را�����س وال���وق���اي���ة م��ن��ه��ا من 
خالل املوؤ�س�سات الرتبوية واالإعالمية، 
والذي �سيكون له اأبلغ االثر يف النهو�س 
اأف���راد  ب��ن  ال�سحي  ال��وع��ي  مب�ستوى 

املجتمع.
ال��ع��م��ل االإر������س�����ادي وه��و  اأن  ك��م��ا 
عدد  يف  الكبار  تعليم  اأ�سكال  من  �سكل 
التغذية  مثل  املتخ�س�سة  املجاالت  من 
االأم���وم���ة  ورع���اي���ة  امل��ن��زل��ي��ة  واالإدارة 
وال��ط��ف��ول��ة وال���ع���ادات ال��غ��ذائ��ي��ة والتي 
بالعملية  دق��ي��ق  وارت���ب���اط  ل��ه��ا ع��الق��ة 

االإر�سادية.
وت�������س���ع���ى ب�����رام�����ج االإر���������س��������اد يف 
االق��ت�����س��اد امل���ن���زيل الإي����ج����اد ال��ت��وع��ي��ة 
الغذائية وتنمية الوعي الغذائي ب�سكل 
عام والعمل على تاأكيد القيمة ال�سحية 
وال��غ��ذائ��ي��ة ل��ل��غ��ذاء امل���ت���وازن، وت��ك��وي��ن 

اجتاهات وعادات غذائية �سحيحة.

سالمة الغذاء.. المطاعم أوال
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الرأي الجامعي

م���ن ال�����س��ل��ط��ات ال���ت���ي ت�����س��ت��خ��دم��ه��ا جهة 
االإدارة؛ اأثناء ممار�ستها لعملها يف ت�سيري 
املوظف  التحقيق مع  �سلطة  العام،  املرفق 
وعلم،  ف��ن،  والتحقيق  للنظام.  امل��خ��ال��ف 
وخ��ربة، وه��و: »جمموعة من االإج���راءات 
نظاما  بها  امل��ن��وط  اجل��ه��ة  تبا�شرها  ال��ت��ي 
اأم����ر ال��ت��ح��ق��ي��ق يف اجل���رائ���م وامل��خ��ال��ف��ات 
امل���ت���ع���ق���ل���ة ب���ال���وظ���ي���ف���ة ال����ع����ام����ة، ب��ه��دف 

التحقيق اإلداري
ا�ستجالء احلقيقة يف مو�سوع اجلرمية اأو 
املتهم بها،  اإلى  املن�سوبة  املخالفة االإداري��ة 

وحتديد امل�سئولية فيها من عدمه«.
ول����ه����ذا اه����ت����م امل���ن���ظ���م ال�������س���ع���ودي 
ب��ه��ذا االأم����ر، وج��ع��ل ل��ه اأ���س��وال وق��واع��د 
و�سوابط ت�سبطه، ثم جعل اأي�ساً هناك 
اإذا  التحقيق  ه���ذا  ع��ل��ى  خ��ارج��ي��ة  رق��اب��ة 
وذل��ك من  وانحرف عن م�ساره،  ما حاد 

خالل املحاكم االإدارية )ديوان املظامل(، 
ول���ذل���ك ف�����اإن م���ن مي���ار����س ه����ذا ال����دور 
ت��اأدي��ب  ن��ظ��ام  ي��راع��ي م��ا ورد يف  اأن  عليه 
املخالف  للموظف  حقوق  من  املوظفن 

وواجبات عليه.
ول��ع��ل��ن��ا ه��ن��ا ن�����س��ري ع��ل��ى ع��ج��ل اإل��ى 
نقطة واحدة، وهي من النقاط الأ�شا�شية 
عليه  ن�ست  وهوما  التحقيق  مو�سوع  يف 
املادة 35 من نظام تاأديب املوظفن »اأنه ال 
يجوز توقيع عقوبة تاأديبية على املوظف 
اإال ب��ع��د ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه ك��ت��اب��ة و���س��م��اع 

اأقواله وحتقيق دفاعه«.
االآم��ر كما  الن�س  ه��ذا  فيت�سح من 
ال  اأن���ه  مبعنى  ال��ق��ان��ون؛  ف��ق��ه��اء  ي�سميه 
جتوز خمالفته وال اخل��روج عليه، وعلى 
ه����ذا ف�����اإن ال��ت��ح��ق��ي��ق ك��ت��اب��ة ي��ع��ت��رب من 
اأق��وال  �سماع  وك��ذل��ك  التحقيق  واج��ب��ات 
نف�سه  عن  الدفاع  من  ومتكينه  املوظف، 
بعد  اإال  يكون  ال  وه��ذا طبعاً  التهم؛  ورد 
اإح����اط����ة امل���وظ���ف ب��ال��ت��ه��م وامل��خ��ال��ف��ات 

املن�سوبة اإليه.

د. عبد اإلله سعيد 
الشهراني
أستاذ األنظمة )القانون(
المساعد، كلية الشريعة

لقد ج��اء االإ���س��الم منذ اأك���رث م��ن اأرب��ع��ة 
ع�سر قرًنا من الزمان مبا ال يح�سى من 
ال�سلوكيات واالآداب الرفيعة القائمة علي 
ب�  وال��رق��ي والتح�سر. وم��ا ي�سمي  ال��ذوق 
»االإتيكيت« الغربي ما هو اإال خدعة وكذبة 
اإال جزء ي�سري من االآداب  كبرية، وما هو 
والتي  االإ�سالم  بها  جاء  التي  االإ�سالمية 
انتقلت اإيل اأوروبا اأبان الع�سور الو�سطي، 
بامل�سلمن  املبا�سر  االح��ت��ك��اك  خ��الل  م��ن 
واأخ��الق��ي��ات  اآداب  م��ن  بينهم  ي�سود  ومب��ا 
ال��ق��رن  اأوائ�����ل  بتطبيقها  ف��ب��دئ  راق���ي���ة، 

ال�ساد�س ع�سر حتت م�سمي »االإتيكيت«.
اإن  ق��ل��ن��ا  اإذا  م��ب��ال��غ��ن  ن���ك���ون  وال 
االآداب  م���ن  م���اأخ���وذ  ال��غ��رب��ي  االت��ي��ك��ي��ت 
ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ف��امل�����س��ل��م  االإ����س���الم���ي���ة، 
ل��ط��ي��ف��ا م��ب��ت�����س��م��ا ت���ب���دو ع��ل��ي��ه ع��الم��ات 
يكون  اأن  علي  واحلر�س  واملحبة،  الر�سا 
ك��الم��ه خاليا م��ن ال��ع��ب��ارات اجل��ارح��ة اأو 
عنده  مبا  التباهي  اأو  والعجرفة  ال��غ��رور 
واال�ستماع اجليد واالإن�سات ملا يقال، فال 
الفر�سة  وانتهاز  املتكلم  مقاطعة  ينبغي 

اإلتكيت الغربي كذبة!
اأث��ن��اء  واال���س��ت��ي��الء ع��ل��ي دور امل���ت���ح���دث، 

املحادثة. 
ك���م���ا ي���ج���ب ع��ل��ي��ه جت���ن���ب احل���دي���ث 
ب�سوت مرتفع واالإكثار من االلتفات اأثناء 
املحادثة واالن�سغال مبا حوله، كما ينبغي 
اأن  كما  النف�س  ع��ن  احل��دي��ث  ع��ن  االبتعاد 
اأخالق  عن  تنم  وتعبرياته  الوجه  حركات 

وانطباعات امل�سلم.
ف�����ال ت�������رتك وج����ه����ك حت�����ت رح���م���ة 
التحكم  على  واحر�س  النف�سية،  امل��وؤث��رات 
تريده  ما  وقل  كثريا،  املعربة  حركاتك  يف 
ووقت غريك،  وقتك  علي  مبا�سرة حر�سا 
ك��م��ا اأن�����ه ي��ج��ب ع��ل��ي��ك اخ���ت���ي���ار امل��و���س��وع 
مراعاة  مع  احلا�سرين  لعقليات  املنا�سب 
امل���راك���ز واالأع�����م�����ار. واح���ر����س ع��ل��ي ق��ول 
ف�قد  القلب  م��ن  ال�����س��ادرة  احل��ل��وة  الكلمة 
وقال  ُح�ْسناً«.  لنَّا�سيِ  ليِ »َوُق��وُل��واْ  تع�ايل  قال 
��َب��ُة  ��يِّ ال��طَّ ��َم��ُة  »اْل��َك��ليِ و���س��ل��م  عليه  اهلل  �سلي 

َدَقٌة«. �سَ
اأح�����د من  راأي  م���ن  ا���س��ت��ي��اء  ت��ب��د  ال 
احل�سور مهما كان راأيه يختلف مع راأيك. 

وركز اعرتا�سك علي نقطة اخلطاأ، واحذر 
التعليقات اجلارحة، وابتعد عن اال�ستهزاء 
وال�سخرية من االآخرين، واملغاالة يف املدح 
اأو الذم؛ وليكن تعبريك �سادقا، بعيدا عن 

النفاق.
ك��م��ا ي��ج��ب ع��ل��ي��ك اأال ت��ك��ذب اأح����دا، 
اأو ت��ن��ف��رد ب��زم��ي��ل ل��ك ب��ن جم��م��وع��ة من 
االأ���س��رار؛ الأن  ب�سر من  له  لتبوح  الزمالء 

هذا يولد ال�سك يف نفو�سهم.
الكذب،  نهى عن  قد  االإ�سالم  اأن  كما 
وال�سخرية  والنميمة،  والغيبة،  والو�ساية، 
وع��دم  ال�سائعات،  وت��ردي��د  االآخ���ري���ن،  م��ن 
التثبت من الكالم، وكرثة املزاح وال�سحك. 
واأخ������������ريا، ف���ق���د ك������ان ال���ن���ب���ي رائ�����د 
»االإتيكيت« ومبتدعه، فقد كان ال يذم اأحدا 
ثوابه،  رجا  فيما  اإال  يتكلم  يعرّيه، وال  وال 
اإذا تكلم اأطرق جل�ساوؤه كاأمنا على روؤو�سهم 
يتنازعون  وال  تكلموا،  �سكت  واإذا  ال��ط��ري، 
ع��ن��ده، م��ن تكلم اأن�����س��ت��وا ل��ه ح��ت��ى ي��ف��رغ، 
يجوزه  حتى  حديثه  اأح��د  على  يقطع  وال 

فيقطعه بنهي اأو قيام.

د. عبير عبده محمد
 أستاذ مشارك
إدارة السكن والمؤسسات

المعرفة
والبحث العلمي

لقد اأثار انتباهي واأنا اأ�سارك موؤخرا يف موؤمتر علمي حول دور البحث 
العلمي يف تطور املجتمعات، تداول مفهوم املعرفة لدى العديد من 
الباحثن، الذين اأ�ساروا يف مداخالتهم الى اأهميته البالغة يف تكوين 
االأم��م  لتقدم  االأ�سا�سي  املحرك  واأن��ه  واالإن��رتن��ت  العوملة  جمتمعات 

وال�سعوب يف خمتلف املجاالت احلياتية. 
ويف ه��ذا االإط��ار يقول الكاتب االإم��ارات��ي املميز  »يا�سر ح��ارب« 
التي  املجتمعات  اإن  و�ستاربك�س«  »بيكا�سو  له يحمل عنوان  يف موؤلف 
الكتب  ���س��راء  على  واأف��راده��ا  امل��ع��رف��ة،  اإن��ت��اج  على  علماوؤها  يتناف�س 
النا�س فيها على �سراء  التي يتهافت  اأن تتفوق على املجتمعات  البد 
ال��ه��وات��ف ال��ن��ق��ال��ة، ف��ه��ي االأ���س��ا���س اجل���وه���ري ل��ب��ن��اء ال��ث��ق��ة لديهم 
ولرتوي�س فكرهم على النقد والتحليل وتنمية مهاراتهم االإبداعية.
 ون���ظ���را ل��الأه��م��ي��ة امل��ت��ن��ام��ي��ة ل���ت���اأث���ريات امل��ع��رف��ة ع��ل��ى حا�سر 
املفتاح  ه��ي  املعا�سر  زم��ان��ن��ا  يف  اأ�سبحت  فقد  ال�سعوب؛  وم�ستقبل 
ال�سحري للولوج اإلى عامل ما بعد احلداثة واكت�ساب املبادرات يف دفع 

عجلة التطور اإلى االأمام يف الدول واالأوطان.
اإليه املفكر االقت�سادي االأمريكي  فهذه املجتمعات مثلما ي�سري 
 The age Of االن���ق���ط���اع���ات«  »ع�������س���ر  ك���ت���اب���ه  يف  دروك��������ر«  »ب���ي���رت 
تعتمد  اأو�ساطها  يف  املعرفة  اإن��ت��اج  عمليات  اأن   ،Discontinuities
على االإمكانات الفكرية التي يوفرها لها البحث العلمي، ولي�س على 
التطور  لتاأ�شي�ص  ال�شروري  ال�شرط  متثل  واأنها  الطبيعية،  امل��وارد 
وو�سائل  التقنية  عليه  تهيمن  فيه  نعي�س  ع��امل  �سمن  جنباته  يف 
التكنولوجيا  احلديثة وتدفع بالقيم املادية وغري املادية بداخله، مما 
ي�ساعده على حتويل جزء من هذه املعرفة اإلى االآالت عرب ا�ستخدام 

التقنية للح�سول على منتجات فكرية وعقلية جتديدية.
وبالتايل فمن ال�سروري اأن نهتم بالبحث العلمي واإنتاج املعرفة 
كل  يف  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى  ال��ب��اح��ث��ن  ت�سجيع  خ���الل  م��ن  جمتمعاتنا،  يف 
املجاالت لتاأ�سي�س حراك بحثي نقدي اإبداعي يف جامعاتنا من �ساأنه 

اأن ير�شخ الوعي املعريف يف اأو�شاط جمتمعاتنا.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما

اإن يف ال���وج���دان ب��ق��اي��ا ق��ل��ب حم���روق، 
يبكي يف حمراب االآهات التائهة يف حب 
ال���روح،  ه��ي  احلبيبة  متناه،  ال  ع���ذري 
والروح هي امللكوت ال�سائع الذي اأبكي 
من اأجله، واأم��وت عّل اهلل يجمعني به 
يف احلياة االأخرى، هكذا يعي�س العا�سق 
ال���ع���ذري دام����ع ال��ع��ي��ن��ن، ن���ادب���ا حظه 
امل�ستحيل،  متاهات  يف  ب��ه  األ��ق��ى  ال���ذي 

ول�سان حاله يقول:

روحي الثكلى بفراقك
ت�ساأل قلبي الباكي

تقول املوعد القادم متى ياأتي؟
واألقاك

هذه �سورة حقيقية لذلك الواقع املوؤمل 
العذريون،  الع�ساق  ويعي�سه  عا�سه  الذي 
ال���ذي���ن ح��ك��م��وا ع��ل��ى اأن��ف�����س��ه��م ب��امل��وت 
الفعلي؛ نتيجة الإخال�سهم ملن يحبون. 

البكاء عند العشاق
الذي  االأع��ل��ى  ي��رى مبحبوبه مثله  فهو 
النف�س،  ور���س��ا  ال����روح،  متعة  ل��ه  يحقق 
فتنته  يجعل  ال��ذي  العاطفة،  وا�ستقرار 
اآم���ال���ه، وتتحقق  ب���واح���دة ت��ق��ف ع��ن��ده��ا 
ف��ي��ه��ا ك���ل اأم���ان���ي���ه، ف��ه��ي ال���ه���دف ال���ذي 
ي��ط��ل��ب��ه، وال���غ���اي���ة ال���ت���ي ي�����س��ع��ى اإل��ي��ه��ا، 
واالأمل الذي يرجتيه، ويق�سي عمره يف 
التي  الفرا�سة  مثل  مثله  حبه،  حم��راب 
تتهافت على النور، وال تزال حتوم حوله، 
فاملحبوبة هي الكاأ�س الذي يق�سي عمره 
اإلى غريها، وال  يعدوها  اإليها ال  ظامئا 

يتجاوزها اإلى �سواها.
ف��ه��ا ه���ي دم�����وع ق��ي�����س و����س���الالت 
النتيجة  وكانت  وكثري،  وع��روة  جميل 
ال���دم���وع م�سب  ه����ذه  م���ن  ت�����س��ك��ل  اأن 
واحد، �سراع دائب مت�سل ال يهداأ وال 
ت�سطلح  وعلل  واأوج��اع  اأ�سقام  ي�ستقر، 
ع��ل��ى ال��ع��ا���س��ق، ف��ي��ن��وء حت���ت وط��اأت��ه��ا 
واأ�سناه  ال�سنى،  اأه��زل��ه  ال��ذي  ج�سده 

التي  اأع�����س��اب��ه  وت��ن��ه��ار معها  ال���ه���زال، 
اأره��ق��ه��ا ال�����س��راع ال��ن��ف�����س��ي واأج��ه��ده��ا 
املحتومة  النهاية  ت��ك��ون  ث��م  التفكري، 
التي ال مفر منها وهي املوت، ليغم�س 

عينيه اإلى االأبد على خيال من يحب.
من  نخب  اأول  اإال  ه��و  م��ا  فاحلب 
العا�سق  االأزيل، يق�سي  التقدي�س  قدح 
م���ا ت��ب��ق��ى م���ن ع���م���ره حت���ت ت��اأث��ريه��ا 
من  �سريعا  ويخر  تائها،  باكيا  حزينا 
باأعلى  يحب  من  ينادي  مفعولها  �سدة 

�سوته وال ي�سمع غري ال�سدى.
يف قلوبنا ما ال يحكى، يف �سمتنا 
القدرة  اأن��ن��ا منلك  فلو  ينطق،  م��ا ال 
ع��ل��ى ن��ط��ق ك���ل ال���ك���الم ال����ذي مي��الأ 
ق��ل��وب��ن��ا يف غ��ي��اب��ه��م مل���ا ت���اأمل���ن���ا، نحن 
بب�سع  ونكتفي  ب��االأح��ادي��ث،  منتلئ 
كلمات معهم وهذا موؤمل جدا، وحتت 
ي�سعر  وال  لتبكي  مكان  اأن�سب  املطر 

بذلك اأحد.

د. إيناس أبو سالم
قسم اللغة العربية بنات
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إتجاهات التقنية

يعتقد العلماء أن الروبوتات المتناهية الصغر التي يمكن التحكم في حركتها، ستشكل مستقبل طب العيون، إذ طور 
الباحثون روبوتات ميكروسكوبية الحجم يمكنها أن تنتشر باآلالف لتوصيل الدواء إلى أجزاء الجسم المستهدف. وتفيد 
هذه التقنية في إتاحة عالجات ألمراض العيون مثل الجلوكوما أو الوذمة البقعية السكرية، والتي تتم معالجتها في 
الوقت الحالي عن طريق الحقن المباشر أو قطرة العين، وهي أساليب حتى وإن كانت فعالة، ينقصها عنصر الدقة، 

.sciencemag وغالبا ما ينتشر الدواء في العين بالكامل في العالج، بحسب موقع
واستخدم العلماء تقنية الطباعة الثالثية األبعاد لصناعة الروبوتات الميكروسكوبية على شكل حلزوني صغير بما 
يكفي ليعبر الجسم الزجاجي، وهو جسم هالمي شفاف خال من األوعية الدموية، يشكل ثلثي وزن العين، وأضاف 

الباحثون طالء زَلِقا ومواد مغناطيسية حتى يتمكنوا من دفع الروبوتات خالل العين باستخدام مجال مغناطيسي.

..وآخر يطبق المكياج 
على »مانيكان«

مدينة  يف  احل���ايل(  نوفمرب  ل��ال���س��ت��رياد)10-5  االأول  ال���دويل  ال�سن  معر�س  �سهد 
�سنغهاي، روبوتا يطّبق املكياج باحرتافية على »مانيكان«.

وقد ابتكر اأحد امل�ساركن باملعر�س روبوتا قادر على تطبيق املكياج، با�ستخدام اأدوات 
املكياج  لتطبيق اأحمر اخلدود واأحمر ال�سفاه واملا�سكارا بدقة متناهية.

خمتلفة  جتميل  م�ستح�سرات  ت�ستخدم  اآلية  ذراع  بوا�سطة  بعمله  الروبوت  يقوم 
وتطبقها على وجه املانيكان قبل اإعادتها اإلى عبواتها وحافظاتها.

االأكرث  »الروبوت  م�سنع  اإن�ساء  على  عزمها  ال�سوي�سرية   ABB �سركة  اأعلنت  وقد 
تطورا« يف العامل يف �سنغهاي. ومن املتوقع اأن يتم افتتاح امل�سروع بحلول عام 2020.

روبوت يسبح داخل حدقة عين اإلنسان

.. ويضيف ميزة جديدة 
للرسائل الصوتية

اأ�ساف تطبيق الرتا�سل الفوري »وات�ساآب« ميزة جديدة ومريحة، موجهة يف املقام 
االأول ملحبي تبادل الر�سائل ال�سوتية. وتتلخ�س هذه امليزة يف الت�سغيل التلقائي 
للر�سائل ال�سوتية، التي ت�سل اإلى امل�ستخدم على دفعات، دون احلاجة اإلى �سغط 

زر الت�سغيل على كل مقطع ب�سكل منف�سل.
ويلجاأ م�ستخدمون كثريون للتطبيق اإلى اإر�سال ر�سائلهم ال�سوتية على دفعات، 
وب�سكل متتال، مما يعني اأن امليزة اجلديدة تريح املتلقي من ت�سغيل كل واحد على 
حدة، اإذ يكفي ت�سغيل املقطع االأول ليقوم التطبيق تلقائيا بت�سغيل الر�سائل ال�سوتية 
ال�سادرة والواردة واحدة تلو االأخرى، وعند نهاية كل ر�سالة �سوتية وبداية االأخرى، 

ي�سدر التطبيق موؤ�سرا �سوتيا لينبه امل�ستخدم بذلك.
يذكر اأن امليزة اجلديدة متوفرة على االإ�سدار 2.18.101 من »وات�ساآب« على 
م�ستخدمي  لدى  اجلديدة  املزايا  اإدراج  يتم  اأن  ويتوقع  الذكية،  »اآي��ف��ون«  هواتف 

هواتف »اأندرويد« قريبا.

تغيير جذري في دردشة 
»واتسآب«

اعتمد  »وات�����س��اآب«  االأ�سهر  ال��ف��وري  الرتا�سل  تطبيق  اأن  عن  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
ال��درد���س��ة،  طريقة  على  النطاق  وا�سعة  ج��ذري��ة  تغيريات  �سي�سيف  ج��دي��دا  حتديثا 

وباالأخ�س الدرد�سات اجلماعية.
اإن   The Financial Express اإك�����س��ربي�����س«  فاينن�سيال  »ذا  �سحيفة  وق��ال��ت 
»اأندرويد« ي�سم حاليا  ت�سغيل  نظام  »وات�ساآب« على  التجريبي اجلديد من  االإ�سدار 
ميزة جديدة ثورية، �ستمكن امل�ستخدمن من الرد ب�سكل خا�س على اأي �سخ�س اآخر 
داخل اأي درد�سة جماعية، من دون اأن يراها االآخرين' ومن املقرر اأن يتم دعم التحديث 
متعمقة.  ب�سورة  اختبارها  بعد  الحق،  وقت  يف  »وات�ساآب«  م�ستخدمي  لكافة  اجلديد 

ولتفعيل تلك اخلا�سية على ن�سخة »وات�ساآب بيتا« ينبغي اتباع اخلطوات التالية:
• افتح اأي درد�سة جماعية خا�سة بح�سابك على »وات�ساآب«.

• حدد اأي جهة ات�سال يف درد�سة وات�ساآب للح�سول على اخليارات.
• �ستظهر لك جمموعة من اخليارات، حدد خيار »الرد على اخلا�س«.

• �ستفتح نافذة درد�سة جديدة �ستتمكن من خاللها من اإر�سال ر�سالة خا�سة 
دون اأن يراها باقي اأع�ساء الدرد�سة اجلماعية.
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آفاق

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

نظام الجامعات
ح�س���ب تو�سية جمل�س ال�س���ورى التي رفعها بخ�سو�س نظام اجلامعات، 
فاإن هذا النظام يتم تطبيقه اأوال على ثالث جامعات ثم تطبيقه الحقا 
بعد درا�س���ة ال�س���عوبات التي تواج���ه النظام، مبعني اأنن���ا نحتاج اإلى عدة 
�س���نوات حت���ى ميك���ن تطبيق النظام عل���ى كافة اجلامعات، وه���ذا يف راأيي 
ال�سخ�س���ي خطاأ، فما افتقده جمل�س ال�س���ورى خالل مناق�سته ملثل هذه 
التو�س���ية، على �س���بيل املثال، هو روح ال�س���رعة وقوة املبادرة التي مل�سناها 
يف »روؤية 2030«؛ فقد تعلمنا من هذه الروؤية، ال�سرعة يف االإجناز ولي�س 

املراهنة لوقت طويل من االنتظار.
نع���م لق���د افتق���د جمل�س ال�س���ورى ه���ذه ال���روح يف بع�س تو�س���ياته 
التي رفع بها اإلى خادم احلرمن ال�س���ريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
رئي�س جمل�س الوزراء، واأمتنى اأن يعاد النظر يف هذه التو�س���ية واإعطاء 
جمي���ع اجلامعات فر�س���ة تطبي���ق النظام يف وقت واحد، واال�س���تفادة من 

بع�سها البع�س عند تطبيق النظام.

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. علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa |  2419573 هاتف

نائب المشرف العام
محمد ابراهيـم العسيـري

lmioo@kku.edu.sa  |  2419575 هاتف

نائب المشرف العام التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

yaltihani@kku.edu.sa  |  2419922 :هاتف

نائب المشرف العام - المدير الفني
أسعد أبو قاعود

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

غرافيك
رغد عبد اهلل الشهري

أكنان محمد درس

رئيسة التحرير
رنا مشبب القحطاني

نائب رئيس التحرير
عبد الرحمن عبد اهلل آل بهران

هيئة التحرير الطالبية

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

مرام علي كداش
رناد سرحان بهران

جوهرة عبيد الشهراني
شذا عبد الرحمن أحمد مرعي

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«
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العالم من حولنا
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رنا مشبب القحطاني
رئيسة التحرير

متعة التفاصيل
م���ن اه���م املراح���ل يف حي���اة الف���رد دخوله جم���ال التعلي���م واملرور 
مبراح���ل الدرا�س���ة املختلف���ة ، النه���ا النقل���ة الت���ي ت�س���ع الفرد يف 
بداية دروب امل�سوؤولية ليبلغ غايته الن نيل املطالب لي�س بالتمنى 

واإمنا جد واجتهاد وعمل ي�سعى من خالله لتحقيق ما يريد.
فبالدرا�س���ة �س���نعمر االر����س الت���ي اأمرن���ا اهلل ع���ز وج���ل بها، 
ونك���ون بذل���ك قد جنحن���ا؛ وهو ما يجعلن���ا نبداأ يومنا ب�س���عادة و 
نر�س���ى ب���كل مايواجهن���ا ونتقبل���ه ب�س���در رح���ب؛ نتاأمل اال�س���ياء 
ال�س���غرية م���ن حولن���ا فرناه���ا م�س���درا للحيوي���ة وال�س���عادة التي 

دائما مانفتقدها.
وعلين���ا اأن ن�س���تدرك اللحظ���ات اجلميل���ة لننق���ذ اأنف�س���نا من 
�س���عور الندم، وعلينا اأن نتذكر قوتنا التي اكت�سبناها بالعلم الذي 
�س���خرنا اأنف�س���نا له وجعلناه غاية ن�س���عى اإليها بكل ما منلك كلما 
اق���رتب موع���د التخرج ال���ذي طال انتظ���اره ندرك حقيق���ة االأمر 
اأك���رث، وبداأن���ا ن�س���رتجع ذكري���ات ه���ذه الرحل���ة الق�س���رية املليئة 

بالتفا�سيل اجلميلة، الأن الوجهة التي �سلكناها واحدة.
فقد اخرتنا الطريق املنا�س���ب لنكون على ا�س���تعداد للخو�س 
فيه���ا مهم���ا كان���ت عرثات���ه، وعلينا اأن نتذك���ر باأن احلي���اة جميلة، 

علينا فقط اال�ستمتاع بالتفا�سيل.

آفاق طالبية

»تابوت عمالق« يجوب مياه
المحيط المتجمد الجنوبي

بالقرب من »جرف  اأمرا غريبا  »نا�سا«  االأمريكية  الف�ساء  وكالة  اكت�سف علماء 
رو�س اجلليدي« يف املحيط املتجمد اجلنوبي، واأعلنوا  اأنهم وجدوا جرفا جليديا 

عمالقا على �سكل تابوت، يبحر يف املحيط منذ 18 عاما.
وذكرت �سحيفة »ديلي ميل« الربيطانية اأن اجلرف اجلليدي يبحر يف رحلته 
االأخرية، اإذ اأنه يتجه اإلى املياه الدافئة ويذوب تدريجيا؛ والحظت ال�س����حيفة اأن 

اجلرف اجلليدي يف ال�سور مغطى بالغيوم، ما يجعله يبدو خميفا.
واأ�س���ارت  »نا�س���ا« اإلى اأن اجلرف اجلليدي ح�س���ل على هذا ال�س���كل الأ�س���باب 
طبيعي���ة ب�س���بب اإبحاره الطوي���ل يف املحيط، اإذ تقوم املياه بك�س���ر اأجزاء منه، كما 

تفعل املطرقة باملعدن.
وق���ال ع���امل اجللي���د يف »نا�س���ا«، »كري����س �س���ومان«: »�س���كل التاب���وت جم���رد 
م�س���ادفة. اإذ اأخذنا باالعتبار رحلته خالل 18 عاما ون�س���ف العام، ميكننا فقط 
اأن نخم���ن ح���ول ق���وى الطبيعة التي اأث���رت على اجلرف بعد رحل���ة طويلة حول 

القطب اجلنوبي.
ويوؤك���د علم���اء اجلليد يف وكالة "نا�س���ا" اإن اجل���زء االأكرب من جليد القطب 
اجلنوبي �سيختفي، نتيجة ذوبان اجلليد بعد 30-40 عاما؛ كما اأن اأن وزن جليد 

القطب اجلنوبي انخف�س مبا يعادل 3 تريليونات طن منذ عام 1992.
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