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أسبوعية طالبية
تصدر عن جامعة الملك خالد
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كش��فت دراس��ة حديث��ة، أن القيام بأكث��ر من 10 
تمارين ضغط، تخفض خط��ر اإلصابة بأمراض القلب 

والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
ووفقا لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية، فقد 
اكتش��ف الباحث��ون أن الرج��ال في منتص��ف العمر 
الذين يستطيعون القيام بأكثر من 40 تمرين ضغط 
دفعة واحدة، شهدوا انخفاضا واضحا في مخاطر 
اإلصابة بأم��راض القلب واألوعية الدموية بنس��بة 
96%، مقارن��ة م��ع أولئك الذين يمارس��ون أقل من 

10 تمارين ضغط.
وشملت الدراسة 1104 من رجال اإلطفاء في 
والي��ة إنديانا، بمتوس��ط عمر بل��غ 39.6، حيث تم 
تقييم قدرتهم على تحمل تمارين اللياقة البدنية؛ 
وتم��ت متابعته��م لم��دة 10 س��نوات، وأظهرت 
النتائ��ج أن ممارس��ة تمري��ن الضغط، أثرت بش��كل 

إيجابي على صحتهم القلبية.
وأكد الباحثون أن تمرين الضغط، يرتبط بشكل 
عكس��ي مع مخاط��ر األم��راض القلبي��ة. وتخلص 
الدراس��ة إلى نتيجة بس��يطة، وه��ي أن المواظبة 
عل��ى متابعة التماري��ن الرياضة من قب��ل الجميع، 
ذكورا وإناثا، وعلى اخت��اف أعمارهم تمثل أهم 

وسائل المحافظة على الصحة سليمة.

تمرين بسيط ينقذ حياتك! العالم
 +

التقى الطالب واألساتذة..
أمير عسير: جامعة الملك خالد

مقبلة على مرحلة انتقالية جديدة
ال��ت��ق��ى ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ر 
ت��رك��ي ب���ن ط����ال ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
����س���ع���ود، اأم�����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ���س��ب��اح 
الأرب�����ع�����اء امل���ا����س���ي، ط����اب واأ����س���ات���ذة 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، ب��ح�����س��ور معايل 
فالح  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير 
بن رجاء اهلل ال�سلمي، وذلك يف م�سرح 
املدينة اجلامعية باأبها )قريقر(، حيث 
اأ����س���اد ���س��م��وه يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء بجهود 
امللتقيات  واإق��ام��ة  تنظيم  يف  اجل��ام��ع��ة 

وامل����وؤمت����رات وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي تخدم 
ع�سر؛  منطقة  وجمتمع  اململكة  روؤي��ة 
لت�سهم يف تقدمها وتطورها يف خمتلف 
تعد  اأن اجلامعات  اإل��ى  امل��ج��الت، لفتا 
بيوت علم ومعرفة عظيمة يف خمتلف 

احل�سارات والثقافات.
ر�سائل  عدة  �سموه  وجه  ذلك  بعد 
لأب����ن����ائ����ه ال�����ط�����اب، مت����ح����ورت ح���ول 
حت��ق��ي��ق  يف  اجل���ام���ع���ي  ال���ط���ال���ب  دور 
ال���روؤي���ة ال�����س��ام��ل��ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة، وك��ذل��ك 

امل���ل���ك خ���ال���د يف  دور ط���ال���ب ج���ام���ع���ة 
منطقة  تطوير  ا�سرتاتيجيات  حتقيق 
للطالب  و�سايا  اإل��ى  بالإ�سافة  ع�سر، 
اجل���ام���ع���ي، ق��دم��ه��ا ����س���م���وه، اأك�����د من 
واأهمية  خالها على عظمة اجلامعات 
ال��ع��ل��م وق��ي��م��ة ال��وط��ن واأه��م��ي��ة العمل 

على خدمته وتطويره.
ك��م��ا اأك����د ���س��م��و الأم�����ر لأع�����س��اء 
هيئة التدري�س على اأن اجلامعة مقبلة 
على مرحلة انتقالية جديدة، تتمثل يف 

النتقال اإلى املدينة اجلامعية اجلديدة 
وال�سحية  العلمية  مرافقها  مبختلف 
تلك  يويل  اأنه  اإلى  م�سرا  والريا�سية، 
من�سوبي  ل��راح��ة  اه��ت��م��ام��ه؛  امل�����س��اري��ع 
اجلامعة ولتحقيق تطلعات املنطقة من 
اإل��ى املدينة  امل��ب��اين  انتقال ه��ذه  خ��ال 

اجلامعية اجلديدة.
اأي�سا  اللقاء  خ��ال  �سموه  واأج���اب 
هيئة  اأع�ساء  وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  على 
ال�سطرين،  م��ن  وامل��وظ��ف��ن  ال��ت��دري�����س 

ال����رج����ايل وال��ن�����س��ائ��ي يف ال���ع���دي���د من 
امل�سائل التي تتعلق باملنطقة، بالإ�سافة 
اإلى عدد من املقرتحات واخلدمات التي 

وعد �سموه باأن تكون حمل الهتمام.
ويف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء وج��ه �سمو اأم��ر 
املنطقة باإقامة هذا اللقاء ب�سكل دوري 
امل�ستجدات والعمل على كل ما  ملناق�سة 

من �ساأنه الرقي باجلامعة واملنطقة.

عبد العزيز رديف



العدد 246  |  19 جمادى األول 1440  |  24 فبراير 2019أخبار الوطن

بحضور تركي بن طالل.. ثمان جهات عليا تستعرض
أعمال » تطوير عسير« وتناقش آلية التعاون المشترك

يحيى التيهاني

عقد �ساحب ال�سمو امللكي الأم��ر تركي بن طال 
اأمر منطقة ع�سر، رئي�س جمل�س  بن عبدالعزيز 
هيئة تطوير منطقة ع�سر خال الأ�سبوع املا�سي، 
النقل  وزي��ر  معايل  من  كل  مع  اجتماعات   ثمانية 
التعليم  وزي���ر  وم��ع��ايل  ال��ع��ام��ودي،  نبيل  املهند�س 
الت�سالت  وزير  ومعايل  ال�سيخ،  اآل  حمد  الدكتور 
وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات امل��ه��ن��د���س ع���ب���داهلل ال�����س��واح��ة، 
ومعايل وزير القت�ساد والتخطيط )رئي�س برنامج 
ال��ت��ح��ول ال��وط��ن��ي( الأ����س���ت���اذ حم��م��د ال��ت��وي��ج��ري، 
املكلف  وال��ق��روي��ة  البلدية  ال�����س��وؤون  وزي���ر  وم��ع��ايل 
ال�سحة  وزي���ر  وم��ع��ايل  الق�سيبي،  م��اج��د  ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور ت��وف��ي��ق ال��رب��ي��ع��ة، وم��ع��ايل رئ��ي�����س الهيئة 
برنامج  رئي�س  الوطني  وال��رتاث  لل�سياحة  العامة 
ج����ودة احل��ي��اة الأ���س��ت��اذ اأح��م��د اخل��ط��ي��ب، و���س��ع��ادة 
ال�سناعات  ت��ط��وي��ر  ل��رن��ام��ج  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
عوي�س  الأ���س��ت��اذ  اللوج�ستية  واخل��دم��ات  الوطنية 
اأع�����س��اء هيئة  احل���ارث���ي، وذل���ك بح�سور ع���دد م��ن 
تطوير املنطقة والفريق ال�ست�ساري ل�سرتاتيجية 

تطوير منطقة ع�سر.
وا�ستعر�س اأمر منطقة ع�سر، رئي�س جمل�س 
هيئة تطوير منطقة ع�سر وفريق العمل امل�سرتك، 
وم���ع���ايل ال�������وزراء، اآل���ي���ات حت��ق��ي��ق الن�����س��ج��ام بن 
ال���وزارات،  وم��ب��ادرات  املنطقة  تطوير  ا�سرتاتيجية 

وبرامج »روؤية اململكة ٢٠٣٠« ذات ال�سلة.



سمو األمير تركي بن طالل
أمير منطقة عسير

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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بن  تركي  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأج���راه  ال��ذي  املفتوح  اللقاء 
طال بن عبدالعزيز، اأمر منطقة ع�سر مع اأبنائه وبناته واخوانه 
احل�سور  يف  مهما  ك��ان  التدري�س،  هيئة  واأع�ساء  الطاب  واخ��وات��ه 

والت�سريف للجامعة ومهما يف م�سمونه وتوجهاته.
القادمة  املرحلة  املنطقة يف  الكرمي توجهات  �سموه  اأو�سح  فقد 
مبا ت�ستمل عليه من م�سروعات تنموية كبرة وروؤية جديدة تتما�سى 

مع اأهداف وخطط روؤية اململكة ٢٠٣٠
امللك  اإليها �سموه وهو يف رحاب جامعة  اأ�سار  التي  الروؤية  هذه 
خالد تعد مهمة لنا يف اجلامعة، حيث �ستعمل كافة الكليات والأق�سام 
مكت�سبات  يحقق  ومب��ا  ال��روؤي��ة  ه��ذه  �سوء  يف  والإدارات  وال��ع��م��ادات 

نوعية للمنطقة.  
اأن  ينبغي  وتعليمية  بحثية  كبرة  اإمكانيات  متلك  واجلامعة 
تكون يف اجتاه اأهداف روؤية اململكة ٢٠٣٠ ويف اجتاه الأهداف التنموية 

للمنطقة.
وا���س��ت��م��اع��ن��ا حل��دي��ث ���س��م��وه واإج���اب���ات���ه ع��ل��ى اأ���س��ئ��ل��ة ال��ط��اب 
والطالبات واأع�ساء هيئة التدري�س تربز نقاط تعك�س توجهات �سموه 
نحو املنطقة؛ ورمبا اأبرزها اأن �سموه موؤمن بتعا�سد كافة موؤ�س�سات 
املنطقة احلكومية واخلا�سة من اأجل خدمة املنطقة باأف�سل الطرق 

ومن خال كل الأ�سعدة.
�سموه  التي طرحها  املهمة  والإج��اب��ات  املطول  احلديث  هذا  اإن 
تطوير  وب��داي��ة  خالد  امللك  جلامعة  ج��دي��دة  انطاقة  ه��ي  �ستكون 
لأهدافها يف خدمة املجتمع املحلي والوطني، و�ست�ساهم اجلامعة دون 
حدود يف دعم تطلعات �سموه لتجنيد كافة اإمكانيات اجلهات الإدارية 

لارتقاء مب�سروعات التنمية يف كافة املجالت.
وقد وقعت جامعة امللك خالد الكثر من مذكرات التفاهم مع 
جهات حكومية وقطاعات خا�سة وموؤ�س�سات جمتمع مدين من اأجل 
متخ�س�سة  وا�ست�سارات  ببحوث  اجلهات  ه��ذه  دع��م  يف  �سويا  العمل 
اإمكانيات هذه اجلهات خلدمة املنطقة وخدمة  اأن تطور  من �ساأنها 

الوطن ب�سكل عام.



أخبار الجامعة

مدير الجامعة يستقبل األمير عبدالعزيز بن سطام

عبد العزيز رديف

ا�ستقبل معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ 
ال�سلمي،  اهلل  رج��اء  ب��ن  فالح  الدكتور 
الث����ن����ن امل���ا����س���ي مب��ك��ت��ب��ه يف م��ب��ن��ى 
الإدارة العامة باملدينة اجلامعية باأبها، 
الدكتور  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
عبدالعزيز  ب��ن  �سطام  ب��ن  عبدالعزيز 
احل��رم��ن  خ����ادم  م�ست�سار  ���س��ع��ود،  اآل 
ال�سرعية  ال�سيا�سة  واأ�ستاذ  ال�سريفن 

يف املعهد العايل للق�ساء.
ك��م��ا ال��ت��ق��ى ���س��م��وه خ���ال زي��ارت��ه 
وعمدائها،  اجلامعة  وك��اء  م��ن  بعدد 
واطلع على اأهم امل�ستجدات فيما يتعلق 
ب��اجل��ام��ع��ة، وم���ا ت��ق��دم��ه م��ن خ��دم��ات 

تعليمية واأكادميية واجتماعية.
ك���م���ا اأج�������رى ���س��م��و الأم�������ر ي���وم 
الثاثاء لقاء يف كلية ال�سريعة واأ�سول 
ال���دي���ن م���ع اأع�������س���اء ال��ت��دري�����س ح��ول 
عاقة الأنظمة بال�سريعة واأ�س�س بناء 

الأنظمة يف اململكة.
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أخبار الجامعة

بتنظيم الجامعة..
وزير التعليم 

يرعى األولمبياد 
الثقافي األول 

لطالب الجامعات 
السعودية

سلطان عوض

الدكتور  التعليم  وزي��ر  معايل  برعاية 
ت�ست�سيف  ال�سيخ  اآل  حممد  بن  حمد 
اجل����ام����ع����ة، مم���ث���ل���ة ب����ع����م����ادة �����س����وؤون 
الثقايف  الأومل��ب��ي��اد  مناف�سات  ال��ط��اب 
ال�سعودية،  اجل��ام��ع��ات  ل��ط��اب  الأول 
وذل�����ك خ����ال ال���ف���رتة م���ن ٣ اإل�����ى 7 
باملدينة  ال��ق��ادم، مبقر اجلامعة  رج��ب 

اجلامعية يف قريقر.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ���س��ك��ر م��ع��ايل 
مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح 
ال�سلمي، م��ع��ايل وزي��ر  ب��ن رج���اء اهلل 
بن  ح��م��د  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  التعليم 
حممد اآل ال�سيخ على رعايته الكرمية 
لهذا التجمع الطابي الكبر واملهم، 
اجلامعات  بكافة  ال�سلمي  رح��ب  كما 

امل�ساركة.
امللك  ج��ام��ع��ة  اأن  ال�����س��ل��م��ي  واأك����د 
خ���ال���د ح���ري�������س���ة ك����ل احل����ر�����س ع��ل��ى 

ا�ست�سافة مثل هذه الفعاليات الثقافية 
التي تنمي روح الإب��داع والبتكار لدى 
اأب���ن���اء ال���وط���ن، وت��ك�����س��ف ع���ن امل��واه��ب 
ال�����س��اب��ة وال���ط���اق���ات امل��ت��ن��وع��ة، ب��ه��دف 

حتفيزها نحو الإبداع والظهور.
وقال »اآمل اأن ن�ساهد روح املناف�سة 
ال�سريفة تتجلى بن اأبنائنا الطاب يف 
هذا الأوملبياد الثقايف، واأن يجني اجلميع 

الفائدة املرجوة من وراء اقامته«.
م����ن ج��ه��ت��ه اأك������د وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
ل���ل�������س���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك����ادمي����ي����ة 
الأ�ستاذ  الأومل��ب��ي��اد  على  ال��ع��ام  وامل�سرف 
اأن  بن دعجم،  �سعد بن حممد  الدكتور 
تاأتي  الأوملبياد  ا�ست�سافة اجلامعة لهذا 
ب��ه��دف ن�����س��ر ال���وع���ي مب��ف��ه��وم ال��ث��ق��اف��ة 

واأهميتها بني اأو�ساط الطالب.
وق����ال »ن���دع���و ج��م��ي��ع امل�����س��ارك��ن 
ل�ستثمار  الثقافية  التظاهرة  هذه  يف 
امل�ساركة بال�سكل الأمثل ملا يف ذلك من 
اأثر اإيجابي يف زيادة ثقافتهم واإطاق 

مهاراتهم  وتنمية  الإبداعية  طاقاتهم 
وال�سعي  العمل  روح  واإذك����اء  املختلفة 

اإلى التميز«.
هذا  يف  يتناف�س  اأن  »يتوقع  واأردف 
اأك����ر م���ن ٢٠٠ ط���ال���ب، من  الأومل���ب���ي���اد 
خ���ال ٢٠ جم���ال خم��ت��ل��ف��ا، ومب�����س��ارك��ة 
6٠ حم��ك��م��ا م����ن خم��ت��ل��ف اجل���ام���ع���ات 

الأوملبياد  ال�سعودية، كما ي�سمل برنامج 
املعامل  وتعريفية لأهم  �سياحية  جولت 

يف املنطقة«.
وعن املجالت املطروحة للتناف�س 
الطاب  ���س��وؤون  ع��م��ادة  اأو���س��ح عميد 
اآل  م��ن�����س��ور  ب���ن  ع��ب��د اهلل  ال���دك���ت���ور 
ع�����س��ي��د، اأن���ه���ا ت�����س��م��ل ح��ف��ظ ال���ق���راآن 

ال�����ك�����رمي، واأع���������ذب ت��������اوة، وال�����س��ن��ة 
والإل��ق��اء،  النبوية،  وال�سرة  النبوية، 
وال�سعر  ال�سعرية،  وامل�ساجلة  وا�سرح، 
وامل�سرح  النبطي،  وال�سعر  الف�سيح، 
)م��ون��و درام�����ا(، وال��ق�����س��ة ال��ق�����س��رة، 
الت�سكيلي،  وال��ر���س��م  ال��ع��رب��ي،  واخل��ط 
والت�سوير  ال��ك��اري��ك��ات��وري،  وال��ر���س��م 

ال�سوئي، والت�سوير الت�سكيلي، والفن 
ال��رق��م��ي )ال��ت�����س��م��ي��م(، وامل�����س��اب��ق��ات 
ال���ث���ق���اف���ي���ة، والأف������������ام ال���ق�������س���رة، 
واخل����دم����ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة؛ مب��ن��اف�����س��ات 
جمالت  خمتلف  يف  وجماعية  فردية 
الفائزة  اجلامعة  و�ست�سلم  الأومل��ب��ي��اد 

راية الأوملبياد يف حفل اخلتام.

إنعقاد ملتقى طالب وطالبات الدراسات العليا
عبد العزيز رديف

رع���ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال�سلمي،  اهلل  رج��اء  ب��ن  فالح  الدكتور 
ي���وم الث���ن���ن امل��ا���س��ي، م��ل��ت��ق��ى ط��اب 
وط���ال���ب���ات ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا، ال���ذي 
ن��ظ��م��ت��ه ع���م���ادة ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا، يف 
امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة ب���اأب���ه���ا، »ق��ري��ق��ر« 
ل���ل���ط���اب، ويف م�����س��رح ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

بطريق امللك عبداهلل للطالبات.
و����س���م���ت ف���ع���ال���ي���ات امل��ل��ت��ق��ى ل��ق��اء 
ال��درا���س��ات  وط��ال��ب��ات  ل��ط��اب  مفتوحا 
العليا مع معايل مدير اجلامعة ووكيل 
اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث 
اإلى  بالإ�سافة  العمادة،  وعميد  العلمي 
العليا  »ال��درا���س��ات  بعنوان  علمية  ن��دوة 

وروؤية اململكة ٢٠٣٠«.
واأك��������د م����ع����ايل امل����دي����ر يف ب���داي���ة 
اأهمية  ع��ل��ى  امللتقى  ف��ع��ال��ي��ات  ان��ط��اق 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا، 
م�سيدا بجهود العمادة يف دعم وحتفيز 
البحث العلمي، وموؤكدا على اإقامة هذا 
للعمل  م�ستقبا،  دوري  ب�سكل  ال��ل��ق��اء 
���س��اأن��ه تطوير  ال��رق��ي بكل م��ا م��ن  على 

ق�������درات وم�����ه�����ارات ط�����اب وط���ال���ب���ات 
خالد،  امللك  بجامعة  العليا  ال��درا���س��ات 
بحكم اأن هذا من اأهم اأهداف اجلامعة 
ال��ت��ي ت�����س��ع��ى اإل����ى حت��ق��ي��ق��ه��ا، وم�����س��را 
امل��ح��رك  ه��ي  العليا  ال��درا���س��ات  اأن  اإل���ى 
خمتلف  يف  العلمي  للبحث  الأ���س��ا���س��ي 

التخ�س�سات.
اجل��ام��ع��ة  اأن  ال�����س��ل��م��ي  واأ�����س����اف 
برامج  وا���س��ت��ح��داث  اإن�����س��اء  اإل���ى  تطمح 
درا�سات عليا يف خمتلف املجالت وذلك 
ال��دب��ل��وم��ات العليا وب��رام��ج  م��ن خ��ال 
امل��اج�����س��ت��ر وال���دك���ت���وراه وال���زم���ال���ة يف 
ال��ت��خ�����س�����س��ات ال���ط���ب���ي���ة، اإمي����ان����ا م��ن 
ال��ع��ل��م��ي يف حتقيق  ب���دوره���ا  اجل��ام��ع��ة 

روؤية اململكة ٢٠٣٠.
الدرا�سات  عميد  اأو�سح  جهته  من 
اأن  ف���ائ���ع،  اآل  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور  ال��ع��ل��ي��ا 
العمادة ت�سطلع بدورها يف حتقيق روؤية 
اجلامعة ور�سالتها واأهدافها، من خال 
ترتقي  وبحثية  اأك��ادمي��ي��ة  بيئة  ت��وف��ر 
وخمرجاتها  العليا  ال��درا���س��ات  برامج 
اإلى  العاملية، لفتا  ملعاير اجلودة  وفقا 
ت��اأت��ي من  امللتقى  اإق��ام��ة ه��ذا  ف��ك��رة  اأن 
الرقي  ���س��اأن��ه  م��ا م��ن  ك��ل  ب��اب مناق�سة 

وطالباتها  وطابها  العليا  بالدرا�سات 
العربية  اململكة  روؤي���ة  حتقيق  �سوء  يف 
ت�سليط  خ���ال  م��ن   ،٢٠٣٠ ال�����س��ع��ودي��ة 
ال�سوء على اجلانب البتكاري، وتعزيز 
ال��درا���س��ات  ب��رام��ج  امللتحقن  ق����درات 
ال��ع��ل��ي��ا وت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات���ه���م ال��ق��ي��ادي��ة 
ودوره��م يف احل��وارات العلمية الهادفة، 
ح�سوره  اجلامعة  مدير  ملعايل  �ساكرا 
الاحمدود  ودعمه  امللتقيات  ه��ذه  اأول 
ل��ل��ع��م��ادة وك���اف���ة م��ن��ا���س��ط��ه��ا، وم�����س��ي��دا 
العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  ب��دور 
وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
وكافة  العمري  عبدالرحمن  ب��ن  �سعد 
م��ن�����س��وب��ي ال���ع���م���ادة ع��ل��ى ج��ه��وده��م يف 

تنظيم هذا امللتقى.
انطاق  حفل  فعاليات  خ��ت��ام  ويف 
امل��ل��ت��ق��ى ك����رم م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
العليا  الدرا�سات  ط��اب  من  املتميزين 
البحثية  واملل�سقات  العلمي  الن�سر  يف 
ال��ك��ل��ي��ات وامل�����س��ارك��ن من  م��ن خمتلف 
ت�سلم  كما  العلمية،  الندوة  يف  الطاب 
م��ع��ال��ي��ه ووك���ي���ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات 
العليا والبحث العلمي درعن تذكارين 

من عمادة الدرا�سات العليا.
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..ويستقبل فريق الجامعة المشارك في التنقيب األثري بجرش
عبد العزيز رديف

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  ا�ستقبل 
ال�سلمي  اهلل  رج����اء  ب���ن  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
فريق  ع��ل��ى  امل�����س��رف  م���وؤخ���را،  يف مكتبه 
اجلامعة للتنقيب الأثري مبوقع جر�س 
للمو�سم 11 اأ�ستاذ الآثار امل�ساعد الدكتور 
علي مرزوق، واأع�ساء الفريق املكون من 
اأع�ساء هيئة تدري�س وطاب باجلامعة، 
والهند�سة  التاريخ  تخ�س�سات  ميثلون 

واملجتمع والقانون.
امل��دي��ر ع��ن �سعادته  وع���ر م��ع��ايل 
ب��اأع��م��ال وج���ه���ود ال��ف��ري��ق، وب��ال��ن��ت��ائ��ج 
امل�����س��رف��ة، وم����ا ح�����س��ل ع��ل��ي��ه ال��ط��اب 
م��ن خ��رة يف جم��ال التنقيب الأث���ري، 
على  اجلامعة  ي�سجع  ه��ذا  اأن  م�سيفا 
دعم مثل هذه الأن�سطة العلمية املهمة 

كما  وال�������س���داد،  ال��ت��وف��ي��ق  ل��ه��م  متمنيا 
لقاء  وت��ق��دي��ر  �سكر  ���س��ه��ادات  لهم  ق��دم 
م��ا ي��ق��وم��ون ب��ه م��ن اأع��م��ال ت��ع��ود على 

اجلامعة واملنطقة بالنفع.
يذكر اأن الفريق �سارك يف التنقيب 
�سمن برنامج خادم احلرمن ال�سريفن 
واإ���س��راف  احل�����س��اري،  ب��ال��رتاث  للعناية 
الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني 
بتوجيه من معايل املدير، كما اأن فريق 
اكت�سب خرة  اجلامعة من الطاب قد 
وت�سجيل  التنقيب،  جم���الت  يف  علمية 
امل��ع��ث��ورات، اإ���س��اف��ة اإل���ى ال��رف��ع امل�ساحي 
املا�سية  املوا�سم  يف  امل�ستمرة  مب�ساركاته 
للتنقيب يف هذا املوقع الأثري وا�ستمرارا 
املوا�سم  وم�ساركاتها يف  اجلامعة  جلهود 
الهيئة  مع  لل�سراكة  وتفعيا  ال�سابقة، 

العامة لل�سياحة والرتاث الوطني.

مدير الجامعة يفتتح معامل 
القرآن الكريم بالشريعة 

ويتفقد مرافقها
عبد العزيز رديف

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  افتتح 
ال�سلمي،  اهلل  رج��اء  ب��ن  فالح  الدكتور 
م���ع���م���ل ال������ق������راآن ال�����ك�����رمي »امل������ق������راأة 
ال��ق��راآن  لق�سم  التابعة  الإل��ك��رتون��ي��ة« 
ال�سريعة  كلية  وذلك يف مقر  وعلومه، 
واأ�����س����ول ال���دي���ن ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة 

باأبها؛ ج��اء ذل��ك خ��ال زي��ارة تفقديه 
على  تفقدية  جولة  �سملت  ملقرالكلية، 
العلمية،  واأق�����س��ام��ه��ا  ال��ك��ل��ي��ة  وك�����الت 
وامل���راف���ق اخل��دم��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا من 

معامل ووحدات.
وك���ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال م��ع��ايل امل��دي��ر 
حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  الكلية  عميد 
بن ظافر ال�سهري، وعدد من وكائها 

واأع�������س���اء هيئة  الأق���������س����ام،  وروؤ������س�����اء 
ال��زي��ارة  واأث��ن��اء  وامل��وظ��ف��ن.  التدري�س 
الكلية  باأع�ساء جمل�س  ال�سلمي  التقى 
التي  وامل��ق��رتح��ات  الآراء  اإل��ى  وا�ستمع 
اإلى  اإ�سافة  الكلية،  تطوير  اإلى  تهدف 
لقاء مفتوح مع اأع�ساء هيئة التدري�س 
اأج�����اب م���ن خ���ال���ه ع��ل��ى ت�����س��اوؤلت��ه��م 

وا�ستمع اإلى مداخاتهم.
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عبد العزيز رديف

ب��اجل��ام��ع��ة ممثلة  ال��ط��ب  ���س��رت كلية 
يف نادي الطب والإبداع موؤخرا، قافلة 
���س��ح��ي��ة ت��ط��وع��ي��ة اإل����ى ق��ري��ة ال��غ��ي��ن��اء 
ب��ت��ه��ام��ة ع�����س��ر، وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
ج��م��ع��ي��ة ال���ك���وث���ر اخل����ري����ة، ل��ت��ق��دمي 

خدمات �سحية وتوعوية جمتمعية.
وق����دم����ت ال���ق���اف���ل���ة ال���ع���دي���د م��ن 
الغيناء  اخلدمات الطبية يف متو�سطة 
�سملت  ال���ق���ري���ة،  يف  ث���وب���ان  وث���ان���وي���ة 
والأذن  الأن���ف  يف  متخ�س�سة  ع��ي��ادات 
واحل���ن���ج���رة، وط����ب الأ�����س����رة، وال��ط��ب 
ال��ن��ف�����س��ي و���س��ح��ة ال��ط��ف��ل، واأم���را����س 
ال���ع���ي���ون، اإ����س���اف���ة اإل�����ى ع����ي����ادات ف��رز 
وال���وزن،  وال�سغط  ال�سكري  وفح�س 
وذل������ك مب�������س���ارك���ة ٣٠ م��ت��ط��وع��ا م��ن 

اجلهتن.
ب������دوره اأك�����د ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 
باجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �سليمان بن 
حميد، اأن الكلية �ست�سعى اإلى ا�ستمرار 
ت�سير القوافل وغرها من الن�ساطات 
واخلدمة  الفائدة  لتحقيق  التطوعية 
جلمعية  ���س��اك��را  للمجتمع،  ال�سحية 
الكوثر تعاونها مع الكلية وجهودها يف 
بينها  املرمة  التعاون  اتفاقية  تفعيل 

وبن اجلامعة.

»الطب« تشارك صحة عسير في أعمال وحدة السكتة الدماغية
عبد العزيز رديف

اأعمال  يف  باجلامعة  الطب  كلية  ت�سارك 
وحدة ال�سكتة الدماغية التي مت افتتاحها 
موؤخرا مب�ست�سفى ع�سر املركزي، والتي 
تعنى باملراقبة الطبية املتطورة للمر�سى 
ع��ل��ى م����دار ال�����س��اع��ة، وذل����ك م���ن خ��ال 

كوادرها الب�سرية املوؤهلة، وت�سم الوحدة 
باملراقبة  فيها  املر�سى  يحظى  اأ���س��رة،   8
ال��ط��ب��ي��ة امل���ت���ط���ورة ع��ل��ى م����دار ال�����س��اع��ة 
ب��ا���س��ت��خ��دام اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات، ومت��ار���س 
لأح���دث  وف��ق��ا  فيها  الطبية  ال��ت��دخ��ات 
ال�سكتة  جم����ال  يف  ال��ط��ب��ي��ة  ال���درا����س���ات 
الدماغية. ومييز اأعمال الوحدة اأنه يتم 

الدماغية  اجللطة  مر�سى  معاينة  فيها 
فور حدوثها والتعامل مع احلالت طبيا 
للجلطات  املذيبة  العاجات  طريق  عن 

وكذلك الق�سطرة الدماغية.
الأ�ستاذ  الطب  كلية  عميد  واأو���س��ح 
م�ساركة  اأن  احل��م��ي��د،  �سليمان  ال��دك��ت��ور 
اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة يف ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ت��اأت��ي 

بينها  فيما  لل�سراكة  وجت�����س��ي��داً  اإمي��ان��ا 
بع�سر،  ال�سحية  ال�سوؤون  وبن مديرية 
ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى ك���ل م���ا م���ن ���س��اأن��ه خ��دم��ة 
امل��ج��ت��م��ع وت���ق���دمي ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة 
املر�سى،  م��ن  اإليها  يحتاج  مل��ن  امل��ت��ط��ورة 
وحتقيق خدمة للمنطقة اأي�سا يف توفر 

عاج للم�سابن بال�سكتة الدماغية.

وي�������������س������م ف�������ري�������ق اجل�����ام�����ع�����ة 
ال��ط��ب��ي امل�����س��ارك م���ن اأع�����س��اء هيئة 
النعمي  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  التدري�س 
)رئ��ي�����س ال��وح��دة(، وال��دك��ت��ورة حنان 
القحطاين، والدكتور �سعيد اآل قانع، 
ال��ه��زاين،  ع��ادل  الدكتور  اإل��ى  اإ�سافة 
والدكتورة مها القحطاين من املدينة 

الطبية باجلامعة. يذكر اأن الدرا�سات 
احلديثة توؤكد على اأن قرابة 5٠% من 
والذين  الدماغية  بال�سكتة  امل�سابن 
الأول��ى  ال�ساعات  خ��ال  عاجهم  مت 
حياتهم  ملمار�سة  ال��ع��ودة  ا�ستطاعوا 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة خ����ال ���س��ت��ة اأ����س���ه���ر من 

حدوث ال�سكتة.
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سارة القحطاني

خدمة  ع��م��ادة  يف  ممثلة  اجلامعة  نفذت 
امل��ج��ت��م��ع وال��ت��ع��ل��ي��م امل�����س��ت��م��ر ع����ددا من 
الأ�سبوع  يف  املتنوعة  التدريبية  ال��دورات 
ال�سحي  الرنامج  فعاليات  م��ن  ال��راب��ع 
ب��ب��ارق،  ال�����س��اب��ع  وال��ت��وع��وي  والتثقيفي 
ا�ستهدفت اأفراد املجتمع املحلي وموظفي 
الإدارات احلكومية والطاب  وموظفات 
والطالبات ومن�سوبي ومن�سوبات التعليم 
يف ب����ارق وا���س��ت��ف��اد م��ن��ه��ا اأك����ر م��ن 69٣ 

متدربا ومتدربة.
وت�سمن الرنامج  دورات متنوعة 
التدري�س  اأع�ساء هيئة  قدمها عدد من 
باجلامعة يف عدد من املجالت املختلفة، 
»م��ه��ارات  يف  تدريبية  دورة  اأب��رزه��ا  م��ن 
اأح��م��د  ال��ط��اب��ي«ق��دم��ه��ا د.  الإر�����س����اد 
التعريف  ت�سمنت  ع�سري،  ال��زي��داين 
املهني  والنمو  املدر�سي  املر�سد  برنامج 
ل��ل��م��ر���س��د امل���در����س���ي، وه���دف���ت لإك�����س��اب 
امل��ر���س��د ال��ط��اب��ي وال��ع��ام��ل��ن يف جمال 
الإر������س�����اد م����ه����ارات ال��ع��م��ل الإر�����س����ادي 
وامل���در����س���ي، وك��ي��ف��ي��ة اإك�������س���اب ال��ط��ال��ب 
املختلفة،  امل��واق��ف  مع  التعامل  م��ه��ارات 
بالإ�سافة  اإلى دورة تدريبية يف التحول 
ن���اي���ف اجل��ب��ل��ي،  ال���رق���م���ي ق���دم���ه���ا د. 
وه���دف���ت اإل����ى ت��و���س��ي��ح م��ع��ن��ى ال��ت��ح��ول 
التحول  على  العمل  واأه��م��ي��ة  ال��رق��م��ي، 
الرقمي، والتعرف على اأهم القفزات يف 
التعريف  وت�سمنت  املعلوماتية،  جمال 
وا�ستعرا�س  الرقمي،  التحول  مبفهوم 
اأه�����م ال���ق���ف���زات ال���ت���ي م����رت ب��ه��ا تقنية 
امل��ع��ل��وم��ات، وت��و���س��ي��ح اأه��م��ي��ة ال��ت��ح��ول 
ال��رق��م��ي ع��ل��ى خمتلف ن��واح��ي احل��ي��اة، 
ا�ستفادت  ال��ت��ي  الأم��ث��ل��ة  بع�س  وع��ر���س 
اأم��ث��ل��ة  امل��ع��ل��وم��ات، وع��ر���س  م��ن تقنية 

لبع�س الكيانات التي تاأثرت �سلبا بعدم 
جماراتها القفزات التقنية.

ب��ع��ن��وان  ال��رن��ام��ج دورة  ق���دم  ك��م��ا 
اأمي��ن  ل��ل��م��درب د.  ال��وق��ت  اإدارة  م��ه��ارات 
مفهوم  تناولت  ح�سن،  الر�سول  ح�سب 
الوقت،  اإدارة  خ�سائ�س  و  ال��وق��ت،  اإدارة 
وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ال���وق���ت،  اإدارة  واأ���س�����س 

ا�ستغال الوقت ب�سكل فعال.
وه��دف��ت ال����دورة اإل���ى ال��ت��ع��رف على 
مفهوم اإدارة الوقت وخ�سائ�سه وحتديد 
على  وال���ت���ع���رف  ال���وق���ت  اإدارة  م�����ررات 
م�سيعات  وتو�سيح  الوقت  اإدارة  مهارات 
الوقت وحتديد ا�سرتاتيجيات ال�ستفادة 

من الوقت.
ويف اجلانب الن�سائي قدمت د. اآمال 
الإل��ك��رتوين«  »الت�سويق  يف  دورة  ق��رب��اج 
الإل��ك��رتوين،  الت�سويق  ماهية  ت�سمنت 
ودرا����س���ة ت���اأث���ر ال��ت�����س��وي��ق الإل���ك���رتوين 
ع���ل���ى امل�����س��ت��ه��ل��ك، وخم����اط����ر ال��ت�����س��وي��ق 
امل�ستهلك،  حماية  واآل��ي��ات  الإل���ك���رتوين 
مبخاطر  امل�ستهلك  توعية  اإل��ى  وهدفت 
ال��ت�����س��وي��ق الإل�����ك�����رتوين، ومت��ك��ي��ن��ه من 
معرفة الآليات القانونية واملعرفية التي 
اأن يحمي بها نف�سه يف حال توفر  ميكن 

اأي خطر متعلق بالت�سويق الإلكرتوين.
ه��ب��ة  د.  ال��������������دورة  ق�����دم�����ت  ك����م����ا 
باأهمية  التعريف  وت�سمنت  عبدالقادر، 
جناح  وخ��ط��وات  الإل���ك���رتوين،  الت�سويق 
الت�سويق الإلكرتوين، والفرق بينه وبن 
الإع���ان  وو���س��ائ��ل  التقليدي،  الت�سويق 
الإلكرتوين  الت�سويق  بن  ومقارنة  عنه 

والتقليدي.
ع���ب���دال���ق���ادر  اإمي�������ان  د.  و�����س����ارك����ت 
ال�����س��ه��اري مب��ح��ا���س��رة توعوية  ع��ب��داهلل 
وت���ث���ق���ي���ف���ي���ة ع������ن م�����ر������س ال�������س���ك���ري 
ت�سخي�سه،  وكيفية  واأعرا�سه،  واأن��واع��ه، 

وخطورته،  حدته  ودرج��ة  وم�ساعفاته، 
وو����س���ائ���ل ت�����س��خ��ي�����س ال�����س��ك��ري وط���رق 
ال���وق���اي���ة، وال��ع��ن��اي��ة مب��ري�����س ال�����س��ك��ري 

اأ�سريا وجمتمعيا، وطرق الوقاية منه.
الإجنليزية  اللغة  ق�سم  �سارك  كما 
ع�سر  مب��ح��اي��ل  والآداب  ال��ع��ل��وم  بكلية 
تدربيتن،   ب��دورت��ن  الطالبات(  )�سطر 
قدمتهما ع�سوتا هيئة التدري�س بالق�سم 
حممد،  اإ���س��راق��ة  واأ.  ح��ي��در  اآل  �سهام  د. 
التطبيقات  ا���س��ت��خ��دام  ب��ع��ن��وان  الأول�����ى 
الإجنليزية«،  اللغة  تعليم  يف  التفاعلية 
التكنولوجيا  مل��ف��ه��وم  امل��درب��ة  وت��ط��رق��ت 
بالتطبيقات  وال��ت��ع��ري��ف  ال��ل��غ��ة  تعلم  يف 
املتعددة لتعلم اللغة الإجنليزية، والفرق 
بينهما، وا�ستعرا�س لبع�س النظريات يف 
تعليم  يف  التكنولوجيا  ا�ستخدام  جم��ال 
ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��وظ��ي��ف 
العملية  يف  التطبيقات  لهذه  التفاعلي 

التعليمية.
ف��ي��م��ا ج����اءت ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة حتت 
عنوان »الطريقة ال�سحيحة لتعلم اللغة 
بالطريقة  التعريف  �سملت  الإجنليزية« 
ال�����س��ح��ي��ح��ة ل��ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
وكيفية اكت�ساب املهارات اللغوية، واأهمية 
التعليم  ال��ل��غ��ة يف م��راح��ل  ال��ت��م��ك��ن م��ن 

املتو�سط والثانوي.
الرابع  اأ�سبوعه  الرنامج  واختتم   
مب��ح��ا���س��رة ب��ع��ن��وان »���س��ح��اب��ي��ات ح��ول 
قدمتها  و�سلم«  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 
د. فاطمة عثمان ت�سمنت متهيدا  تناول 
ب�مكانة  والتعريف  ال�سحابية،  تعريف 
يف  ال�سحابيات  ودور  املجتمع،  يف  امل���راأة 
الإ�سام املتمثل يف احل�سانة والر�ساعة، 
وح����ف����ظ ال���ع���ل���م ون���������س����ره، وال��ت��ط��ب��ي��ب 
واجلهاد  والطاعة،  والمتثال  وامل���داواة، 

يف �سبيل اهلل.

693 مستفيدا
من بـرنامج بارق التثقيفي

في أسبوعه الرابع
»التربية« تحتضن اللقاء السابع

من برنامج »إثراء« للعلوم الشرعية
الفكري  ال��وع��ي  »�سناعة  ال�سرعية  العلوم  ومعلمي 
من خال مقررات العلوم ال�سرعية«، بح�سور رئي�س 
جمعية ج�سم للمعلم عميد كلية الرتبية د. عبداهلل 
اآل كا�سي واأكر من 1٠5 من م�سريف ومعلمي العلوم 
ال�سرعية يف ع�سر، وذلك يف كلية الرتبية يف جامعة 
والبتعاث  التدريب  اإدارة  مع  وبال�سراكة  خالد  امللك 

بالإدارة العامة لتعليم ع�سر.
وق����دم ال��ل��ق��اء الأ���س��ت��اذ امل�����س��ارك بق�سم امل��ن��اه��ج 
والآداب بظهران  العلوم  كلية  التدري�س عميد  وطرق 
اجلنوب د. م�سفر بن اأحمد الوادعي، حيث حتدث عن 
يف  واأ�ساليبه  وتاريخه  الفكري  الوعي  �سناعة  اأهمية 
تعزيز  اإلى  تهدف  والتي   ،٢٠٣٠ الوطنية  الروؤية  ظل 
مكانة الإن�سان واكت�ساف طاقاته وا�ستثمار قدراته من 

خال املقررات التعليمية.
اأب����رز جم���الت �سناعة ال��وع��ي  ك��م��ا حت���دث ع��ن 
ال��ف��ك��ري وامل��ت��م��ث��ل��ة يف ال���وع���ي ال�����س��رع��ي وال��وط��ن��ي 
وال��رق��م��ي وال��ع��امل��ي وامل��ه��ن��ي وامل����ايل وال���ذات���ي، وختم 
حديثه بتلخي�س لأبرز فوائد �سناعة الوعي الفكري 
لدى الطاب ومنها ح�سن الأداء وجودة العمل و�سر 

الأ�سخا�س وغرها.

المختبرات اإلكلينيكية بالجامعة
تنظم فعالية اليوم العالمي للسرطان

سارة القحطاني

العلوم  بكلية  الإكلينيكية  املخترات  اأقام ق�سم علوم 
ن��ادي  م��ع  بالتعاون  باجلامعة   التطبيقية  الطبية 
امل�ستمر،  والتعليم  املجتمع  خ��دم��ة  وع��م��ادة  الكلية 
ال��را���س��د  مبجمع  ل��ل�����س��رط��ان  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  فعالية 
مول يوم ال�سبت املا�سي، من ال�ساعة ٤ ع�سرا حتى 

ال�ساعة 9 م�ساء.
وا�ستملت الفعالية على عدد من الأركان ومعر�س 
مبر�س  تعريفية  وكتيبات  توعوية  ون�سرات  مل�سقات 
ال�سرطان وطرق الوقاية منه وعوامل اخلطورة وطرق 
املجتمع  خ��دم��ة  ع��م��ادة  و���س��ارك��ت  ع��ن��ه.  املبكر  الك�سف 
والتعليم امل�ستمر باملعر�س التوعوي امل�ساحب، وقدمت 
الدرا�سية  الدبلومات  ل�ستعرا�س  املعر�س  اأرك��ان  اأحد 
وتوزيع الرو�سورات التوعوية وعر�س برامج التدريب 
مب��خ��ت��ل��ف امل���ج���الت ل��ل��ت��ع��ري��ف مب��ن�����س��ة ب�����ادر للعمل 
بها  تقوم  التي  التطوعية  التطوعي وجميع اخلدمات 

العمادة على م�ستوى املنطقة.
ال��راع��ي��ة ممثلة يف خمتر  ق��دم��ت اجل��ه��ات  كما 
للرامج  ركنا  الطبي  عناية  املتقدمة وجممع  اخللية 
التوعوية واخلدمية، كما تخلل الفعالية اإقامة اأن�سطة 

ترفيهية لأطفال زوار املعر�س لإظهار اإبداعاتهم. من 
الإكلينيكية  املخترات  علوم  ق�سم  رئي�س  اأك��د  جهته 
اآل  �سعد  د. ماجد  الفعالية  تنظيم  العام على  امل�سرف 
لل�سرطان،  العاملي  اليوم  فعالية  تنظيم  اأهمية  فايع، 
وذلك للم�ساهمة يف زيادة م�ستوى الوعي لدى املجتمع 
املر�س،  هذا  حول  اخلاطئة  املفاهيم  بع�س  وت�سحيح 
امل�سكات ال�سحية والبحثية على  اأكر  اأحد  باعتباره 
على  الوفاة  اأ�سباب  اأه��م  وواح��دا من  العامل،  م�ستوى 

ال�سعيد العاملي.
اأن هذه الفعالية هي املرحلة  اإلى  اآل فايع  ولفت 
التي  لل�سرطان  العاملي  اليوم  فعاليات  �سمن  الثالثة 
حيث  ال�سركاء،  خمتلف  مع  بالتعاون  الق�سم  نظمها 
ك��ان��ت ان��ط��اق��ة ال��ف��ع��ال��ي��ة م���ن امل����درج����ات امل��رك��زي��ة 
باجلامعة برعاية كرمية من معايل مدير اجلامعة اأ. 
د. فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، يوم الثنن ٢9 جمادى 
ومعار�س  افتتاح  حفل  ت�سمنت  حيث   ،1٤٤٠ الأول���ى 
م�ساحبة متنوعة من جهات �سحية حكومية وقطاع 
خا�س وجل�سات علمية، تبعتها فعالية مماثلة ب�سطر 
يف  بال�سامر  للطالبات  الأك��ادمي��ي  باملجمع  الطالبات 
اأقيمت  التي  الفعالية  التايل، ثم اختتمت بهذه  اليوم 

يف جممع الرا�سد مول.

سارة القحطاني

»ج�سم«  للمعلم  العلمية  ال�سعودية  اجلمعية  نظمت 
مل�سريف  »اإث�����راء«  ب��رن��ام��ج  �سل�سلة  م��ن  ال�سابع  ال��ل��ق��اء 

يف حدث �سكل �سابقة علمية مهمة وتطورا 
ك���ب���را يف درا����س���ة اآل���ي���ات ال��ت��وا���س��ل ال��ت��ي 
متكنت  ال�سرطانية،  اخل��اي��ا  ت�ستخدمها 
كلية  يف  العليا  الدرا�سات  وطالبة  الباحثة 
ال��ع��ل��وم م��ن ق�����س��م الأح���ي���اء )ال��ب��ي��ول��وج��ي��ا 
وباإ�سراف  بن ح�سن،  اآل  تهاين  اجلزيئية(، 
ال����دك����ت����ور ك����ام����ل ال���ت���م���ي���م���ي، م�����ن ع���زل 
ت�ستخدمها  ال��ت��ي  ال��ن��ان��وي��ة  احل��وي�����س��ات 
اخل���اي���ا ال�����س��رط��ان��ي��ة يف ال���ت���وا����س���ل مع 

اخلايا الأخرى.
وتكمن اأهمية هذه اجل�سيمات يف اأنها 
اإلى  حتمل ر�سائل من اخلايا ال�سرطانية 
اخلايا ال�سليمة يف جميع اأنحاء اجل�سم يف 
حماولة منها حلثها على الت�سرطن، حيث 
اأن��واع  على  النانوية  الر�سائل  تلك  حتتوي 
خمتلفة من الروتينات واحلم�س النووي 
ت�ساهم  وال��ت��ي   DNA و   RNA ب��ن��وع��ي��ه 
اخل��اي��ا  طبيعة  ت��غ��ي��ر  يف  م��ب��ا���س��ر  ب�سكل 
اإح��داث طفرات فيها حتى  ال�سليمة ورمب��ا 

تتحول اإلى خايا �سرطانية.

بت�سليل  احلوي�سات  تلك  تقوم  كما 
اجل����ه����از امل����ن����اع����ي؛ ح���ت���ى ت��ت��م��ك��ن ال��ك��ت��ل 
لأية  تعر�سها  دون  النمو  من  ال�سرطانية 

هجمات من جهاز املناعة.
ت�سمى  التي  اجل�سيمات  ه��ذه  وتعتر 
Exosomes اإجنازا عظيما يف جمال علم 
ال�����س��رط��ان وك��ذل��ك جم���ال ال��ت��وا���س��ل بن 

اخللوي. 
وب��ي��ن��ت ال��ب��اح��ث��ة ت���ه���اين ب���ن ح�����س��ن، 
تلك  ع��زل  م��ن  متكنت  اهلل  وبف�سل  ب��اأن��ه��ا 
احلوي�سات ب�سورة نقية والتاأكد من ذلك 

با�ستخدام املجهر الإلكرتوين املا�سح.
وقالت »لي�س هذا فح�سب بل ومتكنت 
احلوي�سات  تلك  حتميل  من  اهلل  بف�سل 
مقاومة  وعاجية  نباتية  مب�ستح�سرات 
تقبل اخلايا  ن�سبة  زاد يف  لل�سرطان، مما 

ال�سرطانية للعاج بن�سبة مبهرة«.
النتائج  تلك  على  »ا�ستنادا  واأ�سافت 
اأن تتغر مفاهيم كثرة  فمن املتوقع جدا 
يف ع��ل��م ���س��ن��اع��ة الأدوي������ة وامل�����س��ت��ح�����س��رات 

اأ���س��ك��ال��ه��ا، وتفتح  ال��ط��ب��ي��ة ع��ل��ى اخ���ت���اف 
ت��ق��ن��ي��ة تغليف  ب���اب���ا ج���دي���دا وخ�����س��و���س��ا 
وحتميلها  تغليفها  لأن  ذل���ك  ال��ع��اج��ات 
املن�ساأ  خلوية  نانوية  حوي�سات  داخ��ل  يف 
يقلل وب�سكل كبر جدا من ن�سبة الأ�سرار 
اجلانبية مقارنة مع ما ي�ستخدمه املر�سى 
م���ن ال���ع���اج���ات ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ال��ت��ي حتمل 
اإ�سافة  الأ�سرار اجلانبية عالية اخلطورة، 
اإل�����ى ت��ق��ل��ي��ل اجل���رع���ة ال����ازم����ة لإح�����داث 

املفعول العاجي املنا�سب«. 
واأردف�����ت »ك��م��ا اأن ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي مت 
ا�ستخدامها لعزل تلك احلوي�سات تعتر 
بال�سهولة  ومت���ت���از  ج���دا  ح��دي��ث��ة  ط��ري��ق��ة 
ال��ك��ب��رة و���س��رع��ة الإجن����از ودق��ت��ه يف نف�س 
ب�سكل  التكلفة  تخت�سر  اأن��ه��ا  ك��م��ا  ال��وق��ت 
الباحثون  ي�ستخدمه  ما  مع  مقارنة  كبر 

على م�ستوى العامل«.
يذكر اأن  الباحثة تهاين اآل بن ح�سن 
ب�����س��دد ت��ق��دمي جت��رب��ت��ه��ا ل��ل��ح�����س��ول على 

براءة الخرتاع.

باحثة بالجامعة تحول الرسائل النانوية 
الخاطئة للخاليا السرطانية لرسائل عالجية
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عمليات إخالء فرضية
لتسرب مواد كيميائية بالجامعة

أخبار الجامعة

عبد العزيز رديف

نظمت الإدارة العامة لل�سامة والأمن 
اجل���ام���ع���ي ب��اجل��ام��ع��ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
الهند�سة  وكلية  بع�سر  امل��دين  الدفاع 
امل��ه��ن��ي��ة،  وال�����س��ح��ة  ال�����س��ام��ة  واإدارة 
ت�����س��رب م��واد  ف��ر���س��ي��ة  م���وؤخ���را تنفيذ 
كيميائية من اإحدى الور�س الهند�سية 

باملدينة اجلامعية باأبها.
ون���ف���ذت م��دي��ري��ة ال���دف���اع امل���دين 
مب�ساركة  ال��ف��ر���س��ي��ة  ع�سر  مبنطقة 
�سابط و1٠ اأفراد من �سعبة التدخل يف 
ح��وادث امل��واد اخلطرة ممثلة يف وحدة 
التطهر،  ووح��دة  والتدخل،  الر�سد، 
اآل��ي��ات التدخل يف ح��وادث  وذل���ك ع��ر 
اإطفاء، وكذلك  املواد اخلطرة، و�سيارة 

با�س نقل الوحدات الثاث امل�ساركة.

ك��م��ا ����س���ارك���ت اجل���ام���ع���ة يف اإع�����داد 
وتنظيم الفر�سية من خال 1٢ موظفا 
من اإدارة ال�سامة وال�سحة املهنية، و1٠ 
اجل��ام��ع��ي،  الأم����ن  اإدارة  م��ن  م��وظ��ف��ن 
وال�����س��ح��ة  ال�����س��ام��ة  اإدارة  وم����دي����ري 
الأمن اجلامعي، والإدارة  واإدارة  املهنية، 
ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��ام��ة والأم������ن اجل��ام��ع��ي، 
اإل���ى ط��اق��م طبي م��ن املدينة  ب��الإ���س��اف��ة 
الطبية باجلامعة �سم طبيبا، واأخ�سائي 

طوارئ، و٣ م�سعفن.
الإدارة  ال��ع��ام على  امل�����س��رف  واأك���د 
العامة لل�سامة والأمن اجلامعي علي 
الهدف من  اأن  القحطاين،  بن حممد 
تنفيذ اخلطة الفر�سية يف اجلامعة هو 
من�سوبي  ل��دى  ال�سامة  ثقافة  تعزيز 
الهند�سة واجلامعة ككل  كلية  وطاب 
وذلك  الطارئة،  بالتعامل مع احلالت 

م���ن خ���ال رف���ع م�����س��ت��وى ال���س��ت��ع��داد 
ومن  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  وتعريف 
يف حكمهم والطاب على اأهمية خطة 
الإخ����اء وم��ع��رف��ة الإج������راءات املتبعة 
ب���اإب���اغ عمليات  ال���ط���وارئ  ح����الت  يف 
ال���ط���وارئ ب��اجل��ام��ع��ة وت�����س��غ��ي��ل ن��ظ��ام 
الإن������ذار، واإخ�����اء امل��ن�����س��اأة ع��ن طريق 
خمارج الطوارئ ب�سكل منتظم، وبعيدا 
لتوفر  وذل��ك  والتدافع  الرتباك  عن 
اأك�����ر درج�����ة م���ن احل���م���اي���ة و���س��ام��ة 
لتقييم  وك���ذل���ك  وامل��م��ت��ل��ك��ات  الأرواح 
م�����دى ا���س��ت��ج��اب��ة اأن���ظ���م���ة ال�����س��ام��ة 
مببنى الور�س واملعامل بكلية الهند�سة 
وتقييم مدى جاهزية اجلهات امل�ساركة 
ك���ال���دف���اع امل������دين وال����ه����ال الأح���م���ر 
اجلامعية  الطبية  واملدينة  ال�سعودي 

وبقية اجلهات ذات العاقة.

اإدارة  م����دي����ر  اأو�������س������ح  ب����������دوره 
امل��ه��ن��ي��ة جميل  ال�����س��ام��ة وال�����س��ح��ة 
اأن���ه مت��ت مبا�سرة  ال��ق��ح��ط��اين،  ع��ل��ي 
من�سوبي  قبل  م��ن  الفر�سي  احل���ادث 
اإدارة ال�سامة وال�سحة املهنية مببنى 
نظام  ت�سغيل  ومت  الهند�سية،  الور�س 
املبنى كاما  واإخ����اء  اإن����ذار احل��ري��ق 
مب�����س��اع��دة اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
املنا�سبة  املخارج  اإل��ى  الطاب  واإر�ساد 
امل��وؤدي��ة اإل���ى ن��ق��اط جتمع اآم��ن��ة خ��ارج 
 ٤5 و  دوري���ن  م��ن  يتكون  ال���ذي  املبنى 
ور����س���ة وم��ع��م��ل ح��ت��ى ب��ا���س��ر ال���دف���اع 
ولفت  وتعامل معها.  احل��ادث��ة  امل��دين 
ب�سكل  متيزت  الفر�سية  ه��ذه  اأن  اإل��ى 
وا�سح بالن�سيابية وتعاون الطاب يف 
اإخاء املبنى خال ٣ دقائق وخم�سن 

ثانية فقط.

خدمة المجتمع و »التطوير 
األكاديمي« يقيمان ورشة

الطباعة اليدوية
�سمن برامج ال�سراكة املجتمعية لعمادة خدمة املجتمع والتعليم 
التطوير  عمادة  وكالة  مع  وبالتعاون  الطالبات  ل�سطر  امل�ستمر 
الأكادميي واجلودة نظمت موؤخرا ور�سة عمل الطباعة اليدوية يف 
مقر الثانوية الثالثة باأبها، قدمتها الدكتورة اأمرة عبداهلل نور 

الدين اأ�ستاذ الن�سيج واملاب�س امل�ساعد.
ومنها  العملية،  التطبيقات  من  العديد  الور�سة  وت�سمنت 
داخ��ل  الطباعة  الأول  الأ���س��ل��وب  باأ�سلوبن،  بالتفريغ  الطباعة 
ال���وح���دات امل��ف��رغ��ة، وذل����ك ب��اجت��اه ال���وح���دة والأ����س���ل���وب، ال��ث��اين 
كما  اخل��ارج��ي،  للوحدة  املحيط  باخلط  ال��وح��دة  ح��ول  الطباعة 
مت تعريف الطالبات بتاريخ فن الطباعة والذي يعتر من اأقدم 
اأن  الفنون التي ظهرت نتيجة لتفاعل الإن�سان مع البيئة. يذكر 

عدد امل�ستفيدات من الور�سة بلغ اأكر من  ٣٢5 م�ستفيدة.  

خدمة المجتمع و »التمريض« 
يقيمان دورة اإلسعافات 

األولية
عمادة  يف  ممثلة  اجلامعة  تقدمها  التي  املجانية  ال���دورات  �سمن 
مع  وبالتعاون  الطالبات  �سطر  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة 
الإ�سعافات  اأقيمت موؤخرا دورة  التمري�س بخمي�س م�سيط،  كلية 
الأول���ي���ة، وال��ت��ي ا���س��ت��م��رت ع��ل��ى م���دار ي��وم��ن، وق��دم��ت��ه��ا ك��ل من 
اأ�ستاذ التمري�س )العناية املركزة(،  الدكتورة عايدة �سند القرين 
والدكتورة مرفت م�سطفى عرب اأ�ستاذ التمري�س )�سحة املجتمع 

والأ�سرة( امل�ساعد. 
اإلى التعرف على كيفية التعامل مع حالت  وهدفت ال��دورة 
والبالغن،  الأط��ف��ال  عند  القلب  وتوقف  ال��ه��واء  جم��رى  ان�سداد 
والغيار على  التعامل مع احلروق  كيفية  للتعرف على  بالإ�سافة 
ال���دورة  اأن  ي��ذك��ر  العملي.  التطبيق  خ��ال  م��ن  وذل���ك  اجل����روح، 

ا�ستفاد منها اأكر من 16٣ متدربة من �سرائح املجتمع.

»الموهبة واإلبداع«
يطلق ملتقى آفاق التقنية 

وريادة األعمال 
سارة القحطاني

)�سطر  باجلامعة  الأع��م��ال  وري���ادة  والإب����داع  املوهبة  مركز   نظم 
اآفاق  ال�سعوديات ملتقى  التقنية  بالتعاون مع هاويات  الطالبات( 
عامة ومبنطقة  باململكة  امل��راأة  لتثقيف  الأعمال؛  وري��ادة  التقنية 
ع�سر خا�سة، بامل�ستجدات يف جمال احلو�سبة واملعلوماتية وريادة 

الأعمال على م�سرح كلية العلوم بطريق امللك عبداهلل.
و�سارك يف امللتقى عدد من خبرات التقنية وامل�ساريع النا�سئة 
ب�15 ورقة علمية واأربع ور�س تدريبية، ومتحورت ر�سالة امللتقى يف 
بناء جمتمع ن�سائي ي�سارك يف حتقيق التميز والبتكار يف جمال 
واملعرفة  التعلم  توفر فر�س  اأج��ل  الأعمال، من  وري��ادة  التقنية 

لكافة الفئات العمرية الن�سائية يف اململكة العربية ال�سعودية.
وه����دف امل��ل��ت��ق��ى اإل����ى ت��ف��ع��ي��ل دور امل�����راأة يف جم���ال احل��و���س��ب��ة 
واملعلوماتية وريادة الأعمال عن طريق الوقوف على مناذج م�سرفة 
اأبدعت يف هذا املجال، وحتقيق روؤية اململكة ٢٠٣٠ يف ت�سجيع ال�سباب 
احلا�سب  مب��ج��ال  التقنيات  ب��اأح��دث  والتعريف  احل���ر،  العمل  على 
الآيل، وتعزيز دور التقنية احلديثة يف اإثراء التعليم وريادة الأعمال، 
بالإ�سافة اإلى عر�س الفر�س امل�ستقبلية التي توفرها ريادة الأعمال 
لل�سباب، ون�سر الثقافة يف هذه املجالت وطرق ال�ستفادة منها من 
دور  اأهمية  على  ال�سوء  واإل��ق��اء  م�ستدام،  بيئي  ه��دف  حتقيق  اأج��ل 

املوؤ�س�سات التعليمية يف ت�سجيع جمال ريادة الأعمال.
واأ�ستهدف امللتقى املهتمات مبجالت التقنية وريادة الأعمال 
واملخت�سات يف جمال احلو�سبة واملعلوماتية، والعامات مبختلف 
امل���ج���الت وط���ال���ب���ات اجل���ام���ع���ات وامل���ع���اه���د وامل����دار�����س مبختلف 
حول  املعرفة  تو�سيع  يف  يرغنب  الاتي  والفتيات  التخ�س�سات، 

التقنية ومهارات ريادة الأعمال املختلفة.
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أندية جامعية

نادي الشريعة وأصول الدين
يختتم فعالية »أفياء الوحي«

اختتم نادي كلية ال�سريعة واأ�سول الدين  براجمه التي �سارك يف تنظيمها مع ق�سم 
برنامج  فعاليات  اإح��دى  وهي  ال�سحيحن ،  عن  الدفاع  حملة  يف  وعلومها   ال�سنة 

»اأفياء الوحي«.    
وكان �سمن برامج احلملة تعليق ف�سيلة رئي�س ق�سم ال�سنة وعلومها الدكتور 
فهد �سعيد اآل مالح على »اأحاديث ثاثيات الإمام البخاري وامل�سل�سل باملد النبوي«، 
واأي�سا ح�سور ف�سيلته اأثناء تعليق الدكتور �سعيد بن علي الأ�سمري على »اأحاديث 

ال�سمع والطاعة الواردة يف ال�سحيحن«.
وك�سف  ال�سحيحن  »مكانة  بعنوان  كانت  التي  العلمية  ال��ن��دوة  اأقيمت  كما 
ب��ن حميد،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  ك��ل م��ن  امل��ث��ارة ح��ول��ه��م��ا«، قدمها  ال�سبهات 

والدكتور �سهاب اأبو زهو،  واأدارها الدكتور عبدالرحمن خ�سيف.

النادي الطالبي بمجتمع محايل
يزور مستشفى محايل عسير

�سمن من�سط الزيارات اخلارجية وتزامنا مع اليوم العاملي للمري�س، نفذ النادي 
الطابي بكلية املجتمع مبحايل ع�سر زيارته اخلارجية الثانية للف�سل الدرا�سي 
ال��ع��ام،  ال��ع��ام اجل��ام��ع��ي احل���ايل، وال��ت��ي ا�ستهدفت م�ست�سفى حم��اي��ل  ال��ث��اين م��ن 

للوقوف على نظم الإدارة ال�سحية ورعاية املري�س.
م�سوؤول  ال��ن��ا���س��ري  ع��ب��ده  الأ���س��ت��اذ حممد  ال��ن��ادي  اأع�����س��اء  ا�ستقبال  ك��ان يف 
العاقات العامة بامل�ست�سفى والذي رحب بالطاب وقام معهم بجولة على الأق�سام 
والعمليات  الإج���راءات  نبذة خمت�سرة عن  الأق�سام  روؤ�ساء  قدم خالها  الإداري���ة، 

والأن�سطة التي يقومون بها. 
ا�ست�ساري  ع�سري  الدكتور معي�س  كلمة من  اإلى  الطاب  ا�ستمع  ذلك  بعد 
امل�سالك البولية بامل�ست�سفى، قدم فيها ن�سائح للمحافظة على ج�سم �سليم و�سباب 
ور�سم  ال���ورود  لتوزيع  املر�سى  اأق�����س��ام  على  بجولة  ال��ط��اب  ق��ام  ذل��ك  بعد  دائ���م، 
من  الكثر  ا�ستح�سان  امل��ب��ادرة  ه��ذه  لقيت  حيث  امل��ر���س��ى،  �سفاه  على  البت�سامة 

املر�سى والعاملن بامل�ست�سفى. 

نادي العلوم الطبية التطبيقية
ينظم فعالية اليوم العالمي للسرطان

اأقام ق�سم علوم املخترات الإكلينيكية بالتعاون مع عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر 
ونادي كلية العلوم الطبية التطبيقية باأبها فعالية »اليوم العاملي لل�سرطان«، وذلك مبجمع 
الرا�سد مول ومب�ساركة من عمادة خدمة املجتمع، وخمتر اخللية الطبية املتقدمة وعيادات 
عناية الطبية.  وا�ستمل املعر�س على ركن لكل جهة م�ساركة، وخ�س�س ركن لاأطفال، كما 
احتوى املعر�س على بو�سرتات، وبرو�سورات تو�سيحية وتوعوية ملر�س ال�سرطان ب�سكل عام 

وركن ترحيبي للزوار وال�سيوف.

نادي علوم وآداب محايل ينظم
»IELTS دورة »خطوات عملية الختبار

لختبار  عملية  »خ��ط��وات  بعنوان  تدريبية  دورة  مبحايل  والآداب  العلوم  كلية  ن��ادي  نظم 
تخطي  على  واإع��ان��ت��ه  مت��ي��زه  موا�سلة  على  اخل��ري��ج  ال��ط��ال��ب  م�ساعدة  ب��ه��دف   ،»IELTS
�سيد  الدكتور  ال��دورة  وق��دم  البكالوريو�س.  مرحلة   من  التخرج  بعد  النوعية  الختبارات 
ا�سرتاتيجيات  خالها  من  تناول  الإجنليزية،  اللغة  بق�سم  التدري�س  هيئة  ع�سو  �ساح 
ومهارات متكن الطاب من حتقيق م�ستويات واأداء متقدم يف الختبار، كون الختبار يعتر 
وقد  العاملية،  اأغلب اجلامعات  العليا يف  الدرا�سات  اأراد موا�سلة  ملن  للقبول  اأ�سا�سيا  �سرطا 

ح�سل الطاب املتدربون على معلومات ومهارات مكثفة عن كيفية اجتياز الختبار.

نادي مجتمع محايل يقيم
لقاءه األول ألعضاء النادي

يعتر  النادي، حيث  لأع�ساء  الأول  الطابي  اللقاء  الطابي مبحايل ع�سر  النادي  اأق��ام 
لدى  الت�����س��ال  م��ه��ارات  حت�سن  ت�ستهدف  التي  الطابية  ال��ل��ق��اءات  منا�سط  اأح��د  اللقاء 
الأع�ساء وتوطيد عاقاتهم ببع�سهم البع�س.  وافتتح اللقاء بكلمة للدكتور اأديب احلري 
رائد النادي الطابي، رحب فيها باأع�ساء النادي وقدم موجزا عن اأهمية مثل هذه اللقاءات 

التي تاأتي بعيدا عن اأجواء الكلية.

ندوة لإلسعافات األولية
يقيمها نادي »إبدأ« في تقنية أبها

اأقام نادي »اإب��داأ« ندوة عن الإ�سعافات الأولية لطاب ومن�سوبي كلية التقينه باأبها  وذلك 
على م�سرح الكلية بجوحان، وكان يف ا�ستقبال اأع�ساء النادي عميد الكلية التقنية الأ�ستاذ 
ال�سكر والتقدير لعمادة �سوؤون الطاب باجلامعة   اآل عثمان يف مكتبه، حيث قدم  احل�سن 

ولأع�ساء النادي، وطلب تكثيف هذا النوع من الندوات لأهميتها للمجتمع والفرد.

نادي ريادة األعمال
يقيم لقاءه االجتماعي الثالث

�سمن برامج »ريادة« اأقام نادي ريادة الأعمال اللقاء الجتماعي الثالث، والذي حتدث فيه 
الدكتور حممد املغربي عن عوامل النجاح مع ذكر ق�س�س واأمثلة لرواد الأعمال واأهمية 
الوعي املايل وثقافة الدخار والأخطاء التي يجب جتنبها، تلى ذلك نقا�س مع بع�س رياديي 
اجلامعة والتعارف بينهم وتطلعاتهم واآفاق التعاون مع اجلهات الداعمة. علما باأن اللقاء 

ح�سره طاب لديهم م�ساريع قائمة حتدثوا عن جتاربهم والفر�س املوجودة.
نهاية  ويف  اللجان؛  اأع�ساء  بن  املهام  توزيع  ومت  الف�سل  لهذا  اخلطة  مناق�سة  ومت   
اللقاء مت تكرمي الطاب من اأع�ساء اللجان امل�ساركن يف فعالية النادي من قبل الدكتور 

حممد املغربي ورائد النادي الأ�ستاذ عبداملجيد الهنيدي.

نادي األلعاب اإللكترونية
nintendo يقيم فعالية منصة نينتندو

والتي   Nintendo نينتندو«  »من�سة  فعالية  وتطبيقاتها  الإلكرتونية  الألعاب  نادي  اأق��ام   
تعد اإحدى من�سات الألعاب الإلكرتونية العاملية التي تركز على �سناعة الأجهزة والألعاب 
الإلكرتونية اجلماعية. ومت اإتاحة جمموعة من الألعاب املختارة من �سمنها »ماريو كارت 
Super Smash، ومب�ساركة وح�سور فريق النادي  Mario Kart 8، و »�سوبر �سما�س «   »8

واملهتمن.

إعداد: محمد الكعبي

نادي الطب واإلبداع يقيم يوم االمتياز الطبي
الرئي�سي  امل�سرح  على  وذلك  الطبي،  المتياز  يوم  ال�سريرية  لل�سوؤون  الكلية  ووكالة  والإب��داع  الطب  نادي  مع  وبالتعاون  الطب  بكلية  والإر�ساد  التوجيه  وحدة   اأقامت 
بامل�ست�سفى ال�سعودي الأملاين. و�سارك يف الفعالية كل من وكيل الكلية لل�سوؤون ال�سريرية الدكتور �سالح القحطاين ورئي�س وحدة التوجيه والإر�ساد يف كلية الطب الدكتور 
عاي�س ال�ساطي ورائد نادي الطب والإبداع الدكتور و�ساح الأملعي.  وتناولت الفعالية موا�سيع مهمة عن �سنة المتياز واختيار التخ�س�س الطبي وكتابة ال�سرة الذاتية 

وكيفية ال�ستعداد لمتحانات الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية والفر�س الوظيفية املتاحة يف امل�ستقبل.
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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كليات البنات

دورة عن اجتياز المقابلة الشخصية
في كلية األعمال 

عبير القحطاني
الطاب  �سوؤون  عمادة  وكالة  مع  بالتعاون  الأعمال  بكلية  الريادة  ن��ادي  اأق��ام 
قدمتها  ال�سخ�سية«  املقابلة  جتتازين  »كيف  بعنوان  دورة  الطالبات،  ل�سوؤون 
م�ساعدة عميد كلية الأعمال الأ�ستاذة �سارة اآل م�سايف، وذلك يف قاعة التدريب  
التدري�س.  وتناولت الدورة  اأع�ساء هيئة  بالكلية بح�سور 9٢ طالبة و ٤ من 
عدة حماور منها، ماهية املقابات ال�سخ�سية، واأنواعها  ومراحل الإعداد لها، 

وما قبل واأثناء وبعد املقابلة ال�سخ�سية، والأخطاء ال�سائعة فيها. 

»الشخصية المتزنة« في محاضرة
بكلية االقتصاد المنزلي 

زهراء حبتر
اأقامت  كلية القت�ساد املنزيل حما�سرة بعنوان »ال�سخ�سية املتزنة« من تقدمي 
باملجتمع،  واأهميتها  ال�سخ�سية  تعريف  فيها  تناولت  قالط،  عمرة  الأ�ستاذة 
وذل��ك  ال�سخ�سية،  ت���وازن  واخ��ت��ال  بال�سخ�سية،  املختلفة  الأدي����ان  وع��اق��ة 

بح�سور 5٠ طالبة من خمتلف اأق�سام الكلية. 

محاضرات تأهيلية وتوعوية
لسجناء عسير

أسماء الشهري
التعليمية  العملية  املجتمعية ودوره��ا  يف تطوير  امل�ساركة  انطاقا من مبداأ 
ورغبة يف الرقي بالعملية الإ�ساحية والتاأهيلية لل�سجناء، فقد قامت جامعة 
امللك خالد ممثلة يف عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر، وكلية ال�سريعة 
واأ�سول الدين بتفعيل تلك ال�سراكة، بالتعاون مع مديرية ال�سجون مبنطقة 
ع�سر، وذل���ك م��ن خ��ال اإق��ام��ة ال��ع��دي��د م��ن امل��ح��ا���س��رات يف ك��اف��ة امل��ج��الت 

التوعوية والثقافية، بدءا من الأحد 5 جمادى الآخرة. 

فعاليات مواكبة للجنادرية
بالعمادات المساندة

أسماء الشهري
بالع�سان،  الأك��ادمي��ي  باملجمع  والإدارات  امل�ساندة  ال��ع��م��ادات  وك���الت  نظمت 
ال��وط��ن��ي الثالث  امل��ه��رج��ان  ب��ال��ت��زام��ن م��ع  ت��راث��ي��ة و�سعبية، وذل���ك  ف��ع��ال��ي��ات 

والثاثون للرتاث والثقافة. 

معرض ألعمال الطالبات
»صنع بيدي« بـ »األعمال«

عبير القحطاني
اأقام نادي الريادة بكلية الأعمال للطالبات بالتعاون مع وكالة �سوؤون الطاب 
ل�سوؤون الطالبات املعر�س اجلماهري »�سنع بيدي« للم�ساريع ال�سغرة، حتت 
عنوان »هل تراين مبدعة« من تنظيم رائدة الن�ساط الأ�ستاذة هند القحطاين، 

واأع�ساء النادي، ا�ستمر على مدى خم�سة اأيام. 
اأن���واع  �سكر« ملختلف  »ل���ذة  ب��ع��ن��وان  رك��ن  اأرك����ان:  ع��دة  امل��ع��ر���س  وت�سمن 

حملة للتوعية بالسرطان
في "محايل التطبيقية"

فاطمة االسمري  
تزامنا مع احلملة اخلليجية للتوعية بال�سرطان، اأقام نادي �سفاء بكلية العلوم 
التطبيقية بتهامة بالتعاون مع وكالة عمادة �سوؤون الطاب ل�سوؤون  الطبية 

الطالبات حملة توعوية  للتوعية بال�سرطان على مدار يومن. 
وت�سمنت احلملة يف يومها الأول معر�سا توعويا بالكلية، اأ�ستهدف جميع 
من�سوبات الكلية واحتوى على ركن ل�سرطان الرئة وركن ل�سرطان الدم وركن 
ل�سرطان الثدي وركن ل�سرطان القولون. وقامت الطالبات بتقدمي ال�سروحات 
عن اأنواع ال�سرطان واأعرا�سه وطرق الوقاية والعاج منه، كما قدمن �سرحا 

عن طرق الفح�س املنزيل. 
الثاين يف جممع حميد العايا، وذلك �سمن  واأقيمت احلملة يف يومها 
حتقيق ال�سراكة املجتمعية مع قطاع التعليم العام، حيث اأقيم معر�س توعوي، 

ا�ستفادت  منه من�سوبات املجمع.  
للجامعة،  �سكرها  عن  ال�سلمي  فاطمة  الأ�ستاذة  املدر�سة  مديرة  واأعربت 
مثنية على ما تقدمه من خدمة للمجتمع من خال براجمها املتنوعة ومدى 
الفائدة  التي تعود على الطالبات من اإقامة هذه الرامج التوعوي التي تزيد 

من الوعي ال�سحي للفرد واملجتمع.

دورة حول إنشاء
المشاريع الصغيرة

بـكلية األعمال
عبير القحطاني

نظم  نادي الريادة بكلية الأعمال للطالبات بالتعاون مع وكالة عمادة �سوؤون 
الطاب ل�سوؤون الطالبات دورة بعنوان »كيف تن�سئ م�سروعا �سغرا بطريقة 
بالكلية،  ال��ت��دري��ب  ق��اع��ة  م��ه��دي يف  ف��اط��م��ة  ال��دك��ت��ورة  اح��رتاف��ي��ة« قدمتها 
ا�ستمرت ملدة �ساعتني، واأ�سهم يف تنظيمها كل من رائدة الن�ساط الأ�ستاذة هند 

القحطاين واأع�ساء النادي.
وت�سمنت الدورة عدة حماور، حيث تناولت تعريف امل�سروعات ال�سغرة، 
ومتطلبات النجاح من ثقة بالنف�س واأمل وتفاوؤل ومرونة، وا�ستفاد من الدورة 

6٣ طالبة و اثنتان من اأع�ساء هيئة التدري�س.

دورة عن صناعة
الشخصية الكاريزمية

بكلية التربية
جوهرة الشهراني

الأك��ادمي��ي  باملجمع  للبنات  الرتبية  بكلية  واجل���ودة  التطوير  وح��دة  اأق��ام��ت 
ال�سخ�سية  ���س��ن��اع��ة  »ف���ن  ب��ع��ن��وان  دورة  ع��ب��د اهلل  امل��ل��ك  ب��ط��ري��ق  ل��ل��ط��ال��ب��ات 
الكاريزمية« قدمتها الطالبة بق�سم علم النف�س اأماين �سالح دليم،  بح�سور 
رئي�سة ق�سم علم النف�س وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�س بالق�سم  ومن�سوبات 

وحدة التطوير واجلودة، ا�ستمرت ٤ �ساعات، وا�ستفادت منها ٣7 متدربة.
التي  لبد  والقواعد  الكاريزمية،  ال�سخ�سية  ال��دورة، مفهوم  وت�سمنت 
لل�سخ�سية  واملقايي�س  والدرا�سات  الكاريزمية،  ال�سخ�سية  يف  توافرها  من  
الكاريزمية. وا�ستعر�ست املدربة عدة ا�سرتاتيجيات كا�سرتاتيجيات »الدقيقة 
و  نفذ«،  »فكر، حلل،  وا�سرتاتيجية  اأن��ا«،  »من  و  الأدوار«،  »لعبة  و  ال��واح��دة«، 

»كرة املعلومات«.

احللويات، وركن للر�سم على الألواح اخل�سبية، وركن ل�ستات الأزهار، وركن  
بعنوان »املذاق الهندي« وركن للكرو�سيه واملن�سوجات، وركن لكماليات الأجهزة 
الإلكرتونية وركن لطلب القهوة وغرها من الأرك��ان املتجددة ح�سب ميول 

الطالبات؛ ويف ختام املعر�س مت �سكر امل�ساركات واملنظمات.

ورشة عن أساسيات تصميم
اإلنفوجرافيك بكلية العلوم

جوهرة الشهراني
للطالبات  الأك��ادمي��ي  باملجمع  للبنات  العلوم  بكلية  ال��ت��دري��ب  وح��دة  نظمت 
»اأ�سا�سيات ت�سميم الإنفوجرافيك«  امللك عبد اهلل ور�س عمل بعنوان  بطريق 
قدمتها طالبة ق�سم الإعام والت�سال، اأكنان حممد، وذلك بقاعة التدريب يف 

الكلية بح�سور ٢9 م�ستفيدة.
وت��ن��اول��ت ال��ور���س��ة تعريف ف��ن الإن��ف��وج��راف��ي��ك والأ���س��ا���س��ي��ات التي يقوم 
عليها، ون�سائح جتعل الت�سميم مميزا، وا�ستعرا�س ملقا�سات الت�سميم اخلا�سة 

مبواقع التوا�سل الجتماعي، �سناب �سات، ان�ستغرام، تويرت.
وتخلل الور�سة ن�ساط عملي مع امل�ساركات خلطوات الت�سميم ال�سحيحة، 
على  ب��الإ���س��راف  امل��درب��ة  وق��ام��ت  للت�سميم،  الأ�سا�سية  اخل��ط��وات  عر�س  بعد 
تطبيق املتدربات للخطوات؛ ويف ختام الور�سة ا�ستعر�ست املدربة عدة مواقع 
بن�سر  تهتم  ملهمة،  ح�سابات  ع��دة  يليها  الإن��ف��وج��راف��ي��ك،  لت�سميم  ج��اه��زة 

حمتوى وعمل ت�ساميم النفوجرافيك.
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آفاق مصورة

طالبنا

طالب ينتقدون غياب أجهزة
الصراف اآللي بالجامعة

قضايا

الدكتور إبراهيم األسمري: 
الجامعة تبحث مع البنوك 
تطوير الخدمات البنكية 
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آفاق مصورة

شذا عبد الرحمن

على الرغم من حر�س وزارة التعليم على 
ومنحهم  اجلامعين،  وطالباتها  طابها 
م��ك��اف��اآت م��ال��ي��ة ت��ع��ي��ن��ه��م ع��ل��ى م�����س��اري��ف 
وال��ط��ال��ب��ات  ال���ط���اب  اأن  اإل  اجل���ام���ع���ة، 
ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ي��ع��ان��ون م���ن غ��ي��اب 
ك��ل��ي��ات��ه��م، يف  الآيل يف  ال�������س���راف  اأج���ه���زة 
الوقت الذي هم باأم�س احلاجة لها، لي�س 

هم فقط بل كافة من�سوبي اجلامعة.
من�سوبي  قبل  م��ن  املطالبات  وت���زداد 
والطالبات  ال��ط��اب  وب��الأخ�����س  اجلامعة 
ب��ن اجل��ام��ع��ة والبنوك  ال��ت��ع��اون  ب���اأن يتم 
اآيل، حيث  لتزويد كل كلية بجهاز �سراف 
ل ي�ستطيعون الذهاب اإلى اأجهزة ال�سراف 
ال��ت��ي ت��ق��ع  خ����ارج اجل��ام��ع��ة ل��ع��دة اأ���س��ب��اب 
ب�سبب  اأو  ع��ن اخل���دم���ات،  ك��ال��ب��ع��د  م��ه��م��ة 
النقل امل�سرتك، اأو لغياب اأجهزة الدفع عن 
طريق البطاقة داخل املطاعم والكافتريا، 

ومكاتب اخلدمات.

وجوده كعدمه
بق�سم  الرابع  بامل�ستوى  الطالبة  وتقول 
الفيزياء اأ�سماء ع�سري »كثرا ما اأ�سعر 
ب����اأن ل���دي م����ال، وذل����ك ل���وج���ود بطاقة 
�سراف اآيل، و لكن مع عدم وجود اأجهزة 
واأن  ل���ه،  وج����ود  األ  اأ���س��ع��ر  اآيل  ����س���راف 

وجوده كعدمه«.

طالب المحالة يعانون
احلا�سب  برجمة  طالب  ك�سف  جانبه  من 
الآيل ع�سام عبد اهلل، اأن طاب  اجلامعة 
يعانون من عدم وجود  باملحالة  يف فرعها 
ال���ط���اب يف   ب��ع��ك�����س  اأج���ه���زة ����س���رف اآيل، 
يتمتعون  والذين  قريقر  يف  اجلامعة  فرع 
بوجودها، متمنيا اأن يتم توفرها للت�سهيل 
اإل��ى  ال��ذه��اب  ع��ن��اء  عليهم  وت��وف��ر  عليهم، 
اأجهزة �سراف اآيل خارج اجلامعة، واأ�ساف 
اأي�سا،  يحتاجونها  ال��ط��ال��ب��ات  اأن  »اأ���س��ع��ر 
اجلامعة  من  اخل��روج  على  قدرتهن  لعدم 

لل�سراف الآيل«.

مهمة لحاالت الطوارئ
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ال��ط��ال��ب��ة ب��امل�����س��ت��وى 
اأف��ن��ان  الآيل  احل��ا���س��ب  بق�سم  ال�����س��اد���س 
باإحدى  �سابقا  اأدر����س  كنت  »عندما  ف��رج 
اجل���ام���ع���ات مب��دي��ن��ة ال���ري���ا����س ك��ن��ت ل 
ا���س��ط��ر حل��م��ل امل�����ال م��ع��ي ب��ت��ات��ا ل��ك��ون 
اجل��ام��ع��ة ت��ت��م��ت��ع ب���اأج���ه���زة ����س���رف اآيل، 
وع��ن��دم��ا اأح���ت���اج اأي م��ب��ل��غ اأت���وج���ه اإل��ي��ه��ا 
ل�سرف املبلغ، واأرى اأن وجودها مهم جدا 
واأي�سا  الطوارئ  حلالت  اأول  باجلامعة، 
حلفظ املال بدل من حمله واخلوف عليه 

من ال�سرقة اأو ال�سياع«.

سيتم توفيرها
ع��ل��ى مركز  امل�����س��رف��ة  ك�سفت  ج��ان��ب��ه��ا  م��ن 
حكمي  �سامية  الدكتورة  الطالبات  درا�سة 
التفاهم مع معايل مدير اجلامعة  اأنه مت 
فيما يتعلق بتوفر اأجهزة ال�سرف الآيل يف 

كليات البنات، كما مت التخاطب مع البنوك 
اأن��ه  مت  طرح هذه  لتوفرها، م�سرة اإلى 
ال�سكوى من الطالبات من خال الجتماع 
م��ع وك��ي��ل��ة اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ورة خ��ل��ود اأب��و 
بذلك  الرفع  ومت  الطالبات،  ولقاء  ملحة 
توفر  �سيتم  اأن��ه  واأك���دت  اجلامعة؛  ملدير 
اأجهزة �سراف اآيل داخل جممع الطالبات 

وخارجه تخدم جميع املن�سوبات.

شراكة مع البنوك
اإدارة  امل�������س���رف ع��ل��ى  ك�����س��ف  م���ن ج��ان��ب��ه 
اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  باجلامعة  ال�ستثمار 
اجلامعية  البيئة  تطوير  اأن  الأ���س��م��ري، 
جيدة  خطوات  وات��خ��ذت  م�ستمرة  عملية 
موؤكدا  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  خ��ال 
ا�ستكمال  ت�ستهدف  ال��ت��ط��وي��ر  خ��ط��ة  اأن 
اأوجه التطوير املمكنة خال هذه ال�سنة، 
ال�سراكة مع البنوك  ب��اب  وم��ن ذل��ك فتح 
لتقدمي خدمات مميزة ملن�سوبي اجلامعة 

وللطاب والطالبات.

معيار توفير األجهزة
�سابقة  اتفاقية  اأن هنالك  الأ�سمري،  وبن 
م���ع ب��ن��ك ال���ب���اد ل��ف��ت��ح ع����دد م���ن اأج��ه��زة 
ال�سرف الآيل يف املجمعات الرئي�سية، ومت 
اأج��ه��زة �سرف اآيل  ذل��ك من خ��ال ثاثة 
بالقريقر،  للبنن  الأك���ادمي���ي  امل��ج��م��ع  يف 
وجتري الآن املفاو�سة مع البنوك املحلية 
الأخ������رى؛ ل��ت��وف��ر اخل���دم���ات امل�����س��رف��ي��ة 
الآل��ي��ة يف ع��دد م��ن املجمعات الأك��ادمي��ي��ة، 
علما باأن تكلفة اإن�ساء وتوفر تلك الأجهزة 
ع���ل���ى ال���ب���ن���وك وج�����دواه�����ا الق���ت�������س���ادي���ة 
ه����ي امل���ع���ي���ار ال������ذي ت��ب��ن��ي ع��ل��ي��ه ال��ب��ن��وك 
م��واف��ق��ات��ه��ا م���ع الأخ������ذ ب��احل�����س��ب��ان ع��دد 
الأكادميي  املجمع  يف  والطالبات  الطاب 
واأيام الإجازات ونحوها  الدرا�سة،  وفرتات 
�سبه منف�سلة  الكليات  كون  اإلى  بالإ�سافة 
يف امل��ج��م��ع��ات الأك���ادمي���ي���ة ل��ل��ب��ن��ات، وه���ذا 
اأن ف�سل  اإذ  يعد حتديا؛  بالتحديد  الأم��ر 
ال��ك��ل��ي��ات يقلل ع���دد ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات 
املجمع  امل�ستهدفن يف  ومن�سوبي اجلامعة 
ويعد ذل��ك ماحظة يف درا���س��ات اجل��دوى 

لل�سركات ال�ستثمارية. 
مباركا  توجها  هنالك  اأن  اأو�سح  كما 
ل��ل��ج��ام��ع��ة ل���رب���ط ال��ك��ل��ي��ات يف امل��ج��م��ع��ات 
الأكادميية  املجمعات  وخا�سة  الأكادميية، 
للبنات وذلك �سيكون نقلة نوعية ت�ستقطب 
ميكن  التي  والبنوك  ال�سركات  من  كثرا 
اأن ت��ق��دم خ��دم��ات ن��وع��ي��ة ل��ع��دد ك��ب��ر من 

امل�ستهدفن.

التفاوض مع البنوك
وك�سف الأ�سمري اأنه جرى خال الأ�سبوع 
م��ن معايل  ب��ق��رار  ت�سكيل جل��ن��ة  امل��ا���س��ي 
مدير اجلامعة للتفاو�س مع البنوك من 
اأجل تطوير اخلدمات البنكية اجلامعية، 
لفتا اإلى اأن توفر اأجهزة ال�سراف الآيل 
الحتياج  نقاط  على  توزيعها  ميكن  التي 
خمرجات  �سمن  من  �ستكون  اجلامعة  يف 

ذلك التفاو�س.

منال العلي

يفر�س الواقع اليوم �سرورة ا�ستخدام تطبيقات التوا�سل الجتماعي، 
حيث باتت هي الأدوات الأهم يف التوا�سل والتاقي والتعريف بالأ�سياء 
يف  ال�سهرة  لتحقيق  التطبيقات  تلك  ا�ستخدموا  كثرون  والأ�سخا�س. 
اأي�سا من  اأولئك  يتابعون  وباملقابل هناك كثرون ممن  ع��دة،  جم��الت 

خال تلك املواقع.
وقفنا يف »اآفاق« عند هذه الق�سية؛ لتو�سيح ما يتعلق بها ومعرفة 

ما يقف وراء ذلك ال�سغف املتزايد ملتابعة م�ساهر تلك املن�سات.
منذ فرته غر ق�سرة وموجة اإطالت وجوه فنية جديدة تعلو 
اإجناز  اأي  معرفة  اأدن��ى  دون  واملقروء  امل�سموع  املرئي،  الإع��ام  وتكت�سح 

�سنعوه ليظهروا بهذه ال�سرعة والكرة.
ك��ث��ر م��ن الأ���س��م��اء ي�سعب ذك��ره��ا وح�����س��ره��ا، ت���رز اأ���س��ب��وع��ي��ا يف 
اأن نعرف  التوا�سل احلديثة، وتفر�س نف�سها واقعا علينا دون  من�سات 
لها خلفية اأو تاريخ اأو ارتباط بعامل الفن واملو�سيقى. فكل ما نراه منها 
�سكا جميا جذابا، مهارتها كبرة يف امليوعة والإيحاءات الغريبة التي  
النا�سزة  تبهر الب�سر وت�سد الآذان وتلهي التفكر عن متييز الأ�سوات 

وامل�سو�سة التي ل تلبث اأن تتا�سى يف وقت �سريع.
امل�سكلة باتت اأكر من جمرد اأ�سخا�س يظهرون فجاأة وي�ساركوننا 
الأع���داد  ال��ي��وم،  والده�سة  لا�ستغراب  يدعو  م��ا  ب��ل  اخلا�سة،  حياتهم 
خ�سو�سا  معهم،  وتعاطفهم  ملتابعتهم  كبر  ب�سكل  تتزايد  التي  الهائلة 
وا�سحا  يظهر  ال���ذي  جتاههم  الكبر  وتفاعلهم  وال�سباب  امل��راه��ق��ون 
للمراهقن  ال�ساغل  ال�سغل  باتوا  اإذ  الجتماعي؛  التوا�سل  مواقع  عر 
الهتمامات  من  عديدا  هناك  اأن  حن  يف  اأحاديثهم  وحم��ور  وال�سباب 
يجب  التي  والتنموية  والقت�سادية  والجتماعية  وال�سيا�سية  الوطنية 
وتوجه  انتباههم  وت�سد  ال�سباب،  اأول��ئ��ك  اهتمامات  على  ت�ستحوذ  اأن 

تفكرهم نحو ق�سايا جادة ترتبط بامل�سالح العليا للمجتمع.
يندرج حتته من  وما  ال�سوؤال  »اآف��اق« هذا  ذلك طرحت  على �سوء 
من  والذين  التوا�سل،  ملواقع  املتابعة  الفئات  خمتلف  على  الت�ساوؤلت 
�سمنهم ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ي��ن وم��ع��رف��ة راأي���ه���م ح���ول ه��ذا 

املو�سوع.

المحتوى الجيد:
العتيبي،  الدكتورة منى  بق�سم اجلغرافيا  التدري�س  هيئة  ك�سفت ع�سو 
اأ�سا�س  اأه���م  امل��ح��ت��وى اجل��ي��د، وذل���ك  ي��ق��دم��ون  اأن��ه��ا تختار متابعة م��ن 
تبنى عليه متابعة امل�ساهر؛ واأ�سارت اإلى اأنها توؤيد اإلى حٍد ما م�ساركة 
اأنها ل  كما  ذل��ك،  اإ�سكال يف  ت��رى  ل  امل�ساهر حلياتهم اخلا�سة، حيث 

تبدي اهتماما كبرا من ناحية الإعانات التي يعر�سونها.
واأ�سافت »هناك م�ساهر ل يقدمون اأي حمتوى هادفا، ولاأ�سف 

اأنهم يتواجدون بكرة، لذلك عاج اجلاهل بالتجاهل«.
وليات  اإح��دى  ب�سفتها  الأحمري  ن��ورة  ال�سيدة  ك�سفت  جانبها  من 
التي  املعاير  اأهم  اأن املحتوى اجليد من  املهتمات بهذا اجلانب،  الأم��ر 
على اأ�سا�سها يتم اختيار من نتابعهم على مواقع التوا�سل الجتماعي، 

واأن��ه  اخلا�سة،  حلياتهم  امل�ساهر  عر�س  الائق  غر  من  اأن��ه  معترة 
ينبغي جتاهل �سناع املحتوى ال�سخيف وغر املفيد للحد من كرتهم، 

وانت�سار ما يقدمونه بغر فائدة تذكر.

صناع المحتوى السخيف:
من جانبه اأكد الطالب راكان القحطاين اأنه يتم متابعة هوؤلء امل�ساهر 
على ح�سب تقدميهم للمحتوى اجليد، لفتا اإلى اأنه غر موؤيد لطريقة 

عر�سهم حلياتهم اخلا�سة وم�ساركتهم اإياها.
اأن  واأرى  يقدمونها،  التي  بالإعانات  املهتمن  »ل�ست من  واأ�ساف 
�سناع املحتوى ال�سخيف والذين يظهرون هذه الآونة بتزايد ملحوظ ل 

يتابعهم  من يبحث عن املحتوى اجليد«.

اإلعجاب بالطرح
من  تختار  اأنها  علي،  العنود  الأط��ف��ال  ريا�س  بق�سم  الطالبة   وك�سفت 
اأ�سا�س الإعجاب وامليول مبا يطرحونه،  امل�ساهر على  تتابع من هوؤلء 
اأنها لي�ست  ملتابعيهم، كما  توؤيد عر�س حياتهم اخلا�سة  اأنها ل  موؤكدة 

من املهتمن بالإعانات التي يقدمونها.

المجتمع هم من صنعهم
»ات��اب��ع  ال�سعوي  املجيد  عبد  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  اأ���س��ت��اذ  ق��ال  جانبه  م��ن 
هوؤلء امل�ساهر على �سوء امليول لل�سخ�سيات وتف�سيل ما يقدمونه؛ اأما 
فيها  كان  اإذا  ما  اإلى حٍد  ذلك  فاأوؤيد  لعر�س حياتهم اخلا�سة  بالن�سبة 
فائدة، لكن هناك جوانب من غر الائق اإظهارها للعلن، وفيما يخ�س 
�سناع املحتوى غر الهادف والهزيل، فالنا�س هم من �سنعوهم بكرة 

امل�ساهدات والن�سر للغر«.

ما الدوافع وراء 
متابعة مشاهير 

التواصل االجتماعي؟
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مواهب طالبية

سعد ناحي: أتطلع إلى اللحاق
بقافلة نخبة شعراء الوطن

سعود محمد 

اأك����د ط��ال��ب امل�����س��ت��وى ال�����س��اب��ع بق�سم 
�سعد  ب��اجل��ام��ع��ة  ت�سخي�سية  اأ���س��ع��ة 
ناحي، املحب لهواية ال�سعر، اأنه ي�سعى 
لإ�سدار األبوم �سعري خا�س به ياقي 
انت�سارا وا�سع لي�س يف اململكة وح�سب؛ 
ب���ل ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���وط���ن ال��ع��رب��ي. 
كما اأك���د  خ��ال احل���وار ال��ذي اأجرته 
»اآفاق"«اأنه يثق يف ما ميلكه من  معه 
موهبة توؤهله لأن ي�سل ملبتغاه يف هذا 

املجال الوا�سع.
 

 متى بداأت اكت�شاف موهبتك؟ 
منذ اأن كنت �سغرا واأنا مولع بال�سعر، 
اأن��ن��ي حمب  ل��ه، كما  وق���ارئ، وم�ستمع 
للغة العربية، وكنت منذ �سغري كثر 
ال��ق��راءة والط��اع يف ه��ذا املجال، كما 
ال��ق��راءة  اأق����راين يف  ب��ن  اأن��ن��ي متميز 
وال���ف�������س���اح���ة، وم�����ع ن���ه���اي���ة درا����س���ت���ي 
للمرحلة الثانوية اكت�سفت اأين اأمتلك 

موهبة كتابة ال�سعر.

من �شجعك و�شاعدك
على تنمية موهبتك؟

ع����دد من  ث���م  اأول،  ووال����دت����ي  وال�����دي 
الأ�سدقاء، حيث �ساعدين اجلميع على 

املوا�سلة يف كتابة ال�سعر.

ما الذي تهدف اإليه
من خالل ال�شعر؟

اإلى اي�سال م�ساعري وما يدور  اأهدف 
يف وج����داين ب�سكل ج��م��ي��ل م��ن خ��ال 
لهذا  ومتذوق  م�ستمع  كل  اإلى  ال�سعر، 

النوع من فنون الأدب.

 ماهي تطلعاتك امل�شتقبلية؟ 
اتطلع باإذن اهلل اإلى اأن اأكون من نخبة 
ال�سحيح،  النحو  على  ال��وط��ن  �سعراء 
واأن اأكون م�سدر فخر واعتزاز لعائلتي، 
كما اآمل اأن اأقوم باإ�سدار ديوان �سعري 
يف  لي�س  اجل��م��ي��ع  يتناقله  ب���ي،  خ��ا���س 
الوطن  اأرج���اء  يف  ب��ل  وح�سب؛  اململكة 

العربي باإذن اهلل.

ما ال�شعوبات التي واجهتك؟
���س��ع��وب��ة  اأي  اأواج��������ه  مل  احل����م����د،  هلل 
للنف�س،  املحبب  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  ت��ذك��ر 
وذلك يعود لتوفيق اهلل اأول ثم لثقتي 
الكبرة يف موهبتي، ومدى يقيني مبا 
الوا�سع  اطاعي  اإلى  بالإ�سافة  اأكتبه، 

على الأدب والأدباء.

  ماذا عن م�شوارك الدرا�شي؟ 
اأنا الآن وهلل احلمد يف امل�ستوى ال�سابع 
يف  الت�سخي�سية  الأ�سعة  تخ�س�س  من 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، واأمت���م���ت جميع 
امل�ستويات ال�سابقة ب�سكل ممتاز، وذلك 
بف�سل اهلل ثم بف�سل من تتلمذت على 
والذين  احلبيبة  جامعتنا  يف  اأيديهم 
اأراه�����م اأن���ه���م م���ن اأف�����س��ل امل��ع��ل��م��ن يف 

اجلامعات ال�سعودية.

 هل ت�شارك
يف الن�شاطات اجلامعية؟

والأعمال  التطوعي  العمل  يف  �ساركت 
الإن�����س��ان��ي��ة وج����وال����ة اجل���ام���ع���ة )ح��ج 
ال��ي��وم  ح��ف��ل  يف  ���س��ارك��ت  ك��م��ا   ،)1٤٣9
ال���ع���امل���ي ل���اأ����س���ع���ة، وه���ي���ئ���ة ال��ث��ق��اف��ة 

والفنون يف املفتاحة، منابر القبيلة.

اأف�شل اأعمالك؟
احلظ �سن وكل ما جيت اأرا�سيه 

قّف�ا وخاين ولكن جتيب�ه  
جتيب�ه الأي�ام وّل لي�الي�ه،

ويزين حظي والهدف تر ب�سيبه 
لكن وتدري و�س خمليني اأبكيه 

وامل�سكلة واملع�سلة وامل�سيبة 
اإن احلبيب ايل نعزه ونغليه 

راح وتركني جعل ربي ح�سيبه 
تعلقت الآمال والقلب يرجيه 

ويقول تكفى طالبك يا ن�سيبه 
خل املحبه ت�ستمر، ليه ت�سريه؟ 

وانته نويته بالردا يف مغيبه 
اهلل ي�سامح من ي�ساوي م�ساويه 

واّما قليبي عارف)ن( و�س طبيبه 
يردد البيت املغّنى بغاليه 

ال�ساعر ايل قالها يف حبيبه 
ايل يبينا عّيت النف�س تبغيه 

وايل نبي عّيا البخت ل يجيبه.

 كلمة اأخرية ؟ 
اأ�سكركم يف »اآفاق« ملنحي هذه الفر�سة 

ولهتمامكم بالطاب املوهوبن.

موسى محمد آل شاهر

اأحد املوهوبن يف فن الإلقاء نظرا  يعد 
مل���ا مي��ل��ك��ه م���ن خ���ام���ة ����س���وت ج���ه���وري، 
ت��ويل تقدمي  م��ن  وح�����س��ور مميز مكنه 
حممد  الطالب  الفعاليات.  من  العديد 
ع�سري من ق�سم الإعام، التقته »اآفاق« 
املوهبة  اأ���س��رار ه��ذه  اأك��ر ع��ن  ليحدثنا 

وكيف اكت�سفها، وخططه امل�ستقبلية.

متى اكت�شفت موهبتك؟
امل��وه��ب��ة م��ن��ذ مرحلة  اك�����س��اف ه���ذه  مت 
اأحر�س  كنت  حيث  البتدائية،  الدرا�سة 
اأ�سارك يف الإذاعة  اأن  اأ�سد احلر�س على 

املدر�سية با�ستمرار.

هل موهبة الإلقاء هي الأقرب لك 
ما بني هواياتك الأخرى؟ 

م��وه��ب��ة الإل���ق���اء منحة رب��ان��ي��ة وَم��لَ��ك��ة، 
وامل��ل��ك��ة م���ن الأ����س���ي���اء ال���ت���ي ت��ر���س��خ  يف 
�سخ�سية الإن�سان، فا تنف�سل عنه اأبدا، 
ول��ذك اأج���ده م��ن ال�سعب اأن ا���س��رح لك 

كيف اأن موهبة الإلقاء هي الأقرب يل.

حدثنا عن  النجاحات
التي حققتها يف هذا املجال؟

وجل���م���ي���ع  يل  ال����ت����وف����ي����ق  اهلل  اأ��������س�������األ 
ال��ن��ج��اح حليفنا يف  ي��ك��ون  واأن  زم��ائ��ي، 
ك��اف��ة امل��ج��الت، واأن ي��رزق��ن��ا الإخ��ا���س 
هو  ه���دف���ا  يل  و���س��ع��ت  اأول  وامل���ت���اب���ع���ة: 
�ستجد  الإرادة  ل���دي���ك  ت���ك���ون  »ع��ن��دم��ا 
املرجوة  النجاحات  و�ستحقق  الطريق«، 

واأن تعمل باإخا�س لتجنيها.
دورة  ع���ل���ى  ح�����س��ل��ت  هلل  واحل����م����د 
من  ال��ت��ل��ف��زي��وين  ال��ت��ق��دمي  يف  متقدمة 
»م��ي��دي��اغ��ي��ت« ب��دب��ي م��ع الإع��ام��ي��ن: 

حممد  الأ�ستاذ  و  الفايز،  حمود  الأ�ستاذ 
زال  ول  بقية،  للنجاح  زال  ول  الكعبي. 
للطموح روؤي����ة وع��م��ل واإجن�����از، واأط��م��ح 
ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���زي���د ب������اإذن اهلل م���ع م���رور 

الوقت. 

ماهي ال�شعوبات التي واجهتها 
وكيف تغلبت عليها؟

اأن ما بن الإلقاء يف املرة  دعني اأخرك 
الأول���ى والأخ����رة ف��ارق��ا ك��ب��را، اأك���اد ل 
ال�سرعة  ب��ه��ذه  ���س��اأحت��ول  اأن��ن��ي  اأ����س���دق 
يف الإل���ق���اء م���ن اخل����وف وال��ق��ل��ق ال���ذي 
ك����ان ي��ن��ت��اب��ن��ي يف ال���ب���داي���ات، ول��ك��ن كل 
تامة،  ثقة  اإل���ى  اهلل  بف�سل  ذل��ك حت��ول 
���س��اع��دت��ن��ي يف ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ���س��ع��وب��ات 

البدايات.
ن�����س��ي��ح��ة  اأق�������دم  اأن  ي��ف��وت��ن��ي  ول 
يف  تتمحور  ب��الإل��ق��اء،  املهتمن  جلميع 
الثقة  وزرع  النف�سي،  بالعامل  الهتمام 
بالنف�س، مع التوكل على اهلل، بالإ�سافة 
اإلى ممار�سة الإلقاء من خال حت�سر 
حتديد  م��ع  ب��ه،  التحدث  تريد  مو�سوع 
نقاط ترغب يف طرحها ومناق�ستها، ثم 
مرات  الإل��ق��اء  على  ف�سيئا  �سيئا  تتدرب 

عديدة حتى واإن كنت منفردا.

ماهي الفعاليات
التي قمت بتقدميها؟ 

ب��ف�����س��ل م����ن اهلل ق���م���ت ب���ت���ق���دمي ح��ف��ل 
العامة للريا�سة مبنطقة ع�سر  الهيئة 
 ،1٤٣9 لعام  ال�سيفي  الرنامج  ختام  يف 
وت���ق���دمي ح��ف��ل اف��ت��ت��اح ب��ط��ول��ة ال��ب��ل��وت 

)دبل( الأولى مبنطقة ع�سر. 

من قدم لك الدعم
ومن اأ�شاتذتك يف هذا املجال؟

الأه�����ل والأ����س���دق���اء وج��م��ي��ع امل��ه��ت��م��ن 
اأم��ا  يل.  الرئي�سي  ال��داع��م  ه��م  باأعمايل 
اأ�ساتذتي، فيبقى اأخي و�سديقي الأ�ستاذ 
حمود الفايز مقدم ن�سرة اأخبار التا�سعة 
الأع��ل��ى يل،  امل��ث��ل  ه��و   mbc �سا�سة  على 
اإل���ى الأ���س��ت��اذ ع��ل��ي الغفيلي  ب��الإ���س��اف��ة 

مقدم برنامج mbc يف اأ�سبوع. 

هل ترى باأن الإلقاء
نادر الوجود وملاذا؟

باأنه  احلياة  يف  قاعدة  ل��دي  يل  بالن�سبة 
الوجود، فمع تطور  نادر  �سيء  ل يوجد 
الزمن واأ�ساليب احلياة واملجتمع املحيط 
يتمتع  الإل���ق���اء  ف��ن  اأ���س��ب��ح  بال�سخ�س؛ 
وامل��ث��ال  عليه،  ك��ان  مم��ا  اأف�سل  بح�سور 
على ذلك عندما يخرج لك طالب �سغر 
يف  املدر�سة  منر  على  ويتقدم  العمر  يف 
الإذاع��ة، هذا  الإذاع��ة ال�سباحية ويقدم 
اأكر دليل على اأن فن الإلقاء لي�س نادر 

الوجود. 

هل �شاركت يف منا�شط اجلامعة؟ 
اأق����دم م��ا ل��دي  ل��اأ���س��ف ل، واأمت���ن���ى اأن 

للجامعة. 

ما هي خططك امل�شتقبلية؟
ل��ت��ن��م��ي��ة  ج����اه����دا  اأ����س���ع���ى  اأن   خ��ط��ط��ي 
الإل��ق��اء،  ف��ن  م��ه��ارات��ي مب��ا فيها  جميع 
يف  العلمية  احل�سيلة  م��ن  ا�ستفيد  واأن 

درا�ستي اجلامعية.

هل لك من كلمة توجهها
لقارئ ال�شحيفة؟

�سحيفة  يف  اأ���س��ك��رك��م  اأن  اإل  ي�سعني  ل 
الفر�سة،  واإت��اح��ة  لا�ست�سافة  »اآف����اق« 

واأ�سكر جميع القراء على كرم القراءة.

محمد عسيري:
تنميـة فن اإللقاء تستوجب 

تعزيز الثقة في النفس
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مبتعثون

تركي الشيباني: إنتقاء األصدقاء في االبتعاث
يعزز فرص النجاح

حنان البشري

مل��رح��ل��ة الب���ت���ع���اث م��ك��ان��ت��ه��ا اخل��ا���س��ة 
واملبتعثات،  املبتعثن  م��ن  اأه��ل��ه��ا  عند 
فيحان  ب��ن  تركي  املبتعث  ي��وؤك��د  حيث 
ال�������س���ي���ب���اين امل���ع���ي���د ب��ق�����س��م ال���ت���اري���خ 
واحل�������س���ارة ب��ج��ام��ع��ة الإم�������ام حممد 
على  واحلا�سل  الإ�سامية،  �سعود  بن 
التاريخ  تخ�س�س  يف  املاج�ستر  درج��ة 
الأوروب����������ي احل����دي����ث وامل���ع���ا����س���ر م��ن 
فرتة  اأن  الريطانية،  لي�سرت  جامعة 
الب���ت���ع���اث م���ن اأج���م���ل ال���ف���رتات ال��ت��ي 
ق�����س��اه��ا  يف اإجن���ل���رتا م���ا ب���ن ث��ق��اف��ة 
الأم  لغته  ع��ن  خمتلفة  ول��غ��ة  ج��دي��دة 
وجمتمع خمتلف عن املجتمع العربي.

مشوار االبتعاث 
قال  البتعاث  بداية م�سواره يف  وحول 
»ابتعثت من جامعة الإم��ام حممد بن 
�سعود الإ�سامية يف عام  ٢٠15 لدرا�سة 
اللغة ومرحلتي املاج�ستر والدكتوراه 
الناحية  املعيدين من  تاأهيل  كنوع من 
ال��ت��ط��وي��ري��ة وال��ت��و���س��ع يف ال��ع��ل��م من 

خ���ال م��ن��ظ��ور وحم���ت���وى ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
الدول املتقدمة كل ح�سب بلد ابتعاثه«.

بداية صعبة
وح������ول جت���رب���ت���ه يف الب���ت���ع���اث ي��ق��ول 
»ب��������داأت ال��ب��ع��ث��ة و���س��ك��ن��ت يف م��دي��ن��ة 
اأوك���������س����ف����ورد ال�������س���ه���رة ب��ج��ام��ع��ت��ه��ا 
العريقة وبرتاثها العمراين التاريخي 
يف  الكتب  ب��اأن��واع  ال��زاخ��رة  ومبكتباتها 
مكتبة  اأ�سهرها  من  التخ�س�سات  �ستى 
وكانت   Bodleian Library ب��ودل��ن 
ت����راودين اأ���س��ئ��ل��ة ك��ث��رة ح���ول املرحلة 
اجل����دي����دة، م��ن��ه��ا ك��ي��ف��ي��ة ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ة 
ث��م ب��داي��ة ال��درا���س��ة الأك��ادمي��ي��ة، كانت 
وهذا  يل  بالن�سبة  جدا  �سعبة  البداية 
���س��يء ط��ب��ي��ع��ي، ح��ي��ث احل��ن��ن ل��اأه��ل 
وال���وط���ن وك��ذل��ك كيفية اخل��و���س يف 

جتربة كانت بدايتها �سعبة.
واأ����س���اف »اع��ت��م��دت ع��ل��ى اهلل عز 
وج��ل يف ك��ل خ��ط��وة قمت ب��ه��ا، ف��ب��داأت 
تعلم اللغة الإجنليزية وكل يوم ا�ستفيد 
للتعلم  ج���دي���دة  ط��ري��ق��ة  وا����س���ت���خ���دم 
اأوقات  خارج  واملمار�سة  اجلمل  كحفظ 

ال��درا���س��ة. وق��د اأث��ب��ت��ت ه��ذه الطريقة 
جناحها بعد م�سي 7 اأ�سهر من التعلم 
وب�سعة  �سنة  بعد  واملتوا�سل،  امل�ستمر 
اأ�سهر حققت �سرط دخول اجلامعة، ثم 
والتي  املاج�ستر  باإكمال مرحلة  بداأت 

انتهت بالنجاح بف�سل من اهلل«.

مشاركة في مؤتمر
ول����ف����ت اإل�������ى اأن�������ه ت���ع���ل���م ال���ك���ث���ر م��ن 
درا�سته  الأ�سياء حول تخ�س�سه خال 
الأر�سيف  الأكادميية، حيث قام بزيارة 
وثائق  على  يحتوي  ال��ذي  الريطاين 
وح��دث  ت��اري��خ��ي��ة  حقبة  ل��ك��ل  متنوعة 

تاريخي.
م��وؤمت��ر مهم يف  ق��ام بح�سور  اأن���ه  كما 
 History ب��ع��ن��وان  ك��ان  ل��ن��دن   جامعة 
New to Teaching Event واأتيحت 
خال  من  فيه  بامل�ساركة  الفر�سة  له 

النقا�س وتبادل وجهات النظر.  

التعلم بالترفيه
واأكد اأنه ي�سجع نف�سه دوما اأثناء التعلم 
بالرتفيه  ال��ت��ع��ل��م  اأ���س��ل��وب  وي�����س��ت��خ��دم 

ب���دل م��ن ال��ب��ق��اء ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة بن 
الكتب وامللفات.

اختيار الصحبة
اأه����م ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت�سهم يف  وح����ول 
حتقيق النجاح قال: "اختيار ال�سحبة 
ع���ام���ل م��ه��م ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ن���ج���اح، ف��اأن��ا 
حتى  واملتذمرين،  املثبطن  من  اأح��ذر 
نف�سه  املبتعثة  اأو  املبتعث  خاطب  واإن 
قائا: لن يقوموا بالتاأثر علي فهذا 
الأفكار  بع�س  �ستت�سرب  �سحيح،  غر 
امل��ح��ب��ط��ة اإل����ى ذه��ن��ك يف ك���ل اج��ت��م��اع 

معهم".

كتابة مقال أو قصة
منها  ا�ستفاد  تعلم  طريقة  عن  وك�سف 
يف الكتابة و�سياغة اجلمل الإجنليزية، 
ق�سة  اأو  م��ق��ال  بكتابة  ي��ق��وم  اأن  وه���ي 
اأن ذلك لي�س  وي�سيغها باأ�سلوبه، علما 
م��ط��ل��وب��ا م��ن��ه يف امل��ع��ه��د ال���ذي ي��در���س 
الأ���س��ت��اذ؛  على  بعر�سها  ي��ق��وم  ث��م  ب��ه، 
ل��ي��ح�����س��ل م���ن���ه ع���ل���ى ال��ت��ق��ي��ي��م ح���ول 
ثم  فيها،  يقع  التي  والأخ��ط��اء  كتاباته 

اأخ��رى  م��رة  ويعر�سها  بتعديلها  يقوم 
عليه.

وذك���ر اأن ت��ل��ك ال��ط��ري��ق��ة ج��دي��رة 
ب��ت��ط��وي��ر ال��ك��ت��اب��ة ب�����س��ك��ل م��ل��ح��وظ يف 

ب�سعة اأ�سهر.

إرادة صلبة
وق����ال »ت���ول���دت ل���دي ق��ن��اع��ة ب���اأن 
يريده  ال��ذي  ويحقق  �سيتعلم  الإن�سان 
ب��ع��د ت��وف��ي��ق اهلل ث��م ال��ع��زمي��ة ال��ت��ي ل 
يتخللها �سعف وب��اإرادة �سلبة لتحقيق 
يعتر  اللغة  فتعلم  امل��ط��ل��وب،  ال��ه��دف 
تبداأ  كيف  اأع���رف  ف��ق��ط،  وق��ت  م�ساألة 
ومن ت�ساحب وكيف تنجز، هذا كل ما 

يف الأمر«.

ال للخوف واإلحباط
ول��ف��ت اإل���ى اأن ه��ن��اك ���س��ع��ارا ي���ردده يف 
يف  ب��زم��ائ��ه  فيها  يلتقي  منا�سبة  ك��ل 
ال��غ��رب��ة ال���ذي���ن ي��ت�����س��رف ب��ه��م  ويعتز 
اهلل  »توكل على  وه��و  دوم��ا  ب�سحبتهم 
ثم كن طموحا متفائا، ل للخوف، ل 

لالإحباط«.

بداية الشجرة بذرة
واخ��ت��ت��م ح��دي��ث��ه ق��ائ��ا »ك���ان���ت ���س��ن��وات 
وب��اأح��داث��ه��ا  بلحظاتها  جميلة  ال��ب��ع��ث��ة 
املليئة باملغامرات والتعلم، وكذلك ك�سب 
اجتماعية  وع���اق���ات  ت��اري��خ��ي��ة  خلفية 
كان لها اأثر كبر يف حتمل تعب الغربة، 
بداية  اأن  ومبتعثة،  كل مبتعث  وليتذكر 
ال�سجرة بذرة وطريق مليء بال�سعوبات، 

لكن لي�ست م�ستحيلة املنال.
�سيء،  ك��ل  على  اهلل  »اأ���س��ك��ر  واأردف 
ث���م ا���س��ك��ر وال������دي ووال����دت����ي واإخ���وت���ي 
هذه  يل  اأت��اح  ال��ذي  ووطني  واأ�سدقائي 
وت�سجيع  معنوي  دع��م  ك��ل  يف  الفر�سة 
ودع���م  وك��ل��م��ة حت��ف��ي��زي��ة  م��ن��ه��م  تلقيته 
م���ادي ك���ان ل��ه الأث����ر ال��ك��ب��ر يف م�سرة 

النجاح«.
التوفيق  »اأمت��ن��ى م��ن اهلل  واأ���س��اف 
وال��ن��ج��اح يف ق���ادم الأي�����ام وال��ن��ج��اح لكل 
مبتعث ومبتعثة، تغربوا من اأجل العلم 
يحت�سبوا  اأن  وعليهم  وكافحوا  و�سروا 
الأجر يف ما يواجهون؛ لكي يعودوا بوعي 
اأكرب وخربة اكرث من اأجل النخراط يف 

تنمية وتطوير وطننا الغايل«.

مكتبة بودلن بجامعة اأك�سفورد
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د. سعاد القحطاني:
تحديث الخطة الدراسية لرفع كفاءة 

خريجي كلية اللغات والترجمة
جوهرة الشهراني

ك�����س��ف��ت م�����س��اع��دة ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات 
ال��دك��ت��ورة �سعاد  ب��اجل��ام��ع��ة  وال��رتج��م��ة 
حتديث  ب�����س��دد  الكلية  اأن  ال��ق��ح��ط��اين، 
امل��واد  بع�س  واإ���س��اف��ة  الدرا�سية  اخلطة 
ال��ت��ي م���ن ���س��اأن��ه��ا رف����ع ك���ف���اءة خ��ري��ج��ي 
من  املزيد  واإك�سابهم  الكلية  وخريجات 
درا�ستهم  لإكمال  توؤهلهم  التي  اخلرات 

العليا وللعمل.
وق���ال���ت يف احل������وار ال�����ذي اأج���رت���ه 
معها »اآفاق«: »يبقى املحور الرئي�سي هو 
لديهم  يكن  مل  ف���اإذا  والطالبة  الطالب 
تبذل  اأي جهود  فاإن  وال�ستعداد  الرغبة 

�ستبقى ناق�سة«.

تدرجت يف العمل الأكادميي من 
معيدة يف تربية البنات

ثم حما�شرة يف الآداب ثم م�شاعدة 
عميد كلية اللغات والرتجمة، 

حدثينا عن تلك التجارب؟
بالإ�سافة اإلى التدرجات التي مت ذكرها، 
كان لدي اأي�سا تدرج يف املنا�سب الإدارية، 
وب��ع��د ح�����س��ويل ع��ل��ى درج����ة ال��دك��ت��وراه 
وكيلة  اأ�سبحت  �سعود،  امللك  جامعة  من 
وبعد  الآداب،  كلية  واجل��ودة يف  التطوير 
وكيلة  من�سب  على  ح�سلت  �سنة  م���رور 
وبعد  الآداب،  كلية  يف  الطالبات  ���س��وؤون 
اهلل  بف�سل  بع�سها  ع��ن  ال��ك��ل��ي��ات  ف�سل 
ت��راأ���س��ت م��ن�����س��ب م�����س��اع��دة ع��م��ي��د كلية 
تكليفي  جتديد  ومت  والرتجمة،  اللغات 

لهذا العام.
ال��ت��درج��ات  ه��ذه  اأن���ا ممتنة جلميع 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة، ومب�������روري ب���ه���ذه امل���راح���ل 
ح�������س���ل���ت ع���ل���ى خ��������رات ل حم��������دودة، 
وعاقات مثمرة، وخالها طورت الكثر 
من مهاراتي، وكان هديف اأن اأبقى كما اأنا 
ب�سخ�سيتي احلقيقية، واحلمد هلل. هذا 
مت  اهلل  وبف�سل  يل،  القيادات  نظر  لفت 

ت�سريفي بهذه املنا�سب.

عنوان ر�شالتك يف الدكتوراه
كان »درا�شة حتليلية  ملناه�شة  

ن�شاء الأقليات الأمريكية للهيمنة 
باأنواعها يف بع�ض الأعمال الأدبية« 

حدثينا عن هذه الدرا�شة
و�شر اختيارك ملو�شوعها؟ 

ال�ستعمار«  بعد  م��ا  »الأدب  ه��و  جم��ايل 
والفئة امل�ستعمرة لي�س فقط �سيا�سيا، بل 
ور�سالتي  امل�ست�سعفة،  احلقوق  م�سلوبة 
الإجن���ل���ي���زي  الأدب  ع���ن  امل��اج�����س��ت��ر  يف 
ال��دك��ت��وراه ع��ن الأدب  ال��ري��ط��اين، ويف 
الأمريكي الريطاين، كنوع من التغير، 
ال��ف��ئ��ة يف  ه���ذه  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ولت�سليط 

الأدب الأمريكي.
ول�����دي اله���ت���م���ام ب������الأدب ال��ع��رب��ي 
الم����ري����ك����ي، ولح����ظ����ت وج����ه����ات ن��ظ��ر 
م�سرتكة م��ا ب��ن الأدي���ب���ات يف الأق��ل��ي��ات 
الخ������رى، ون��ق��ط��ة ال��ت��ق��اءه��م يف اأن�����واع 
عديدة من الهيمنة، والتهمي�س، واأخذت 
اأك�������ر م����ن ف���ئ���ة ع���رق���ي���ة يف ال����ولي����ات 
التنوع  هذا  واأحببت  المريكية،  املتحدة 
ال��رغ��م م��ن ذل��ك ك��ان هناك �سيء  وعلى 

يجمعهم، وقمت بتحليل الأعمال الأدبية 
لهذه الفئات.

لديك اهتمام بتطوير الأداء 
با�شتخدام الربامج والتطبيقات 

الإلكرتونية، هل تعملني حاليا
على ذلك؟

اإل��ى  الآن  ال��ت��وج��ه  لأن  ب��ال��ت��اأك��ي��د؛  ن��ع��م 
ال��ط��ري��ق��ة  اأن  واع���ت���ق���د  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
الأم����ث����ل والأ����س���ه���ل ل�������اأداء م���ن خ��ال 
منلك  والآن  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا؛  ا���س��ت��خ��دام 
ت��وؤي��د  اإم��ك��ان��ي��ات ك��ث��رة و »روؤي����ة ٢٠٣٠« 
ا�ستخدام التقنية يف �ستى الو�سائل، التي 
وت�سهيل  التطوير  اإل���ى  بالنهاية  ت���وؤدي 
تويل  اجل��ام��ع��ة  اأن  وبالتاأكيد  الأع��م��ال، 
اهتماما كبرا بهذا اجلانب، واخلدمات 
ال��ت��ق��ن��ي��ة يف  اأ���س��ب��ح��ت م���ن خ����ال  الآن 
متناول اجلميع، من من�سوبي اجلامعة، 
وال���ط���اب، واأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س، 
امل��ل��ك خ��ال��د لها احل��ظ الأوف���ر  وجامعة 
يف ا���س��ت��خ��دام اخل���دم���ات الإل��ك��رتون��ي��ة، 
وت���وف���ره���ا ب��غ��ر���س ال��ت�����س��ه��ي��ل واإجن�����از 

الأعمال باأف�سل طريقة.

متلك كلية اللغات والرتجمة
نادي اللغة الإجنليزية ويقيم
عدة اأن�شطة، من وجهة نظرك

هل يحتاج النادي لتطوير
ودعم اأكرب؟

ال���ن���ادي ي��ق��وم ب��ج��ه��د ج���ب���ار، وي��ق��دم 
م��ب��ادرات واأف��ك��ار جميلة ج��دا وخ��ارج 
ال�������س���ن���دوق، وي����ه����دف اإل������ى حت��ف��ي��ز 
باأنف�سهن،  ثقتهن  وب��ن��اء  ال��ط��ال��ب��ات، 
واأ�����س����ت����اذة ن�����ورة ال��ق��ح��ط��اين رائ����دة 
ال���ن�������س���اط، وب��ي��ن��ن��ا ت���ع���اون م�����س��ت��م��ر، 
وه������ن������اك اإق������ب������ال م������ن ال���ط���ال���ب���ات 
ل��اأن�����س��ط��ة، وب��ال��ط��ب��ع ي��ح��ت��اج اإل���ى 

تطوير، ودعم اأكر.
وعجلة التطوير لدينا ل تتوقف، 
خ��ال  وق���ت  ي��خ�����س�����س  اأن  اأود  ول��ك��ن 
اجل�������دول ال����درا�����س����ي ل���ل���ط���ال���ب���ات ك��ي 
ميار�سوا الأن�سطة، مثل ح�سة الن�ساط 
يف امل����دار�����س، واع��ت��ق��د اأن���ه���ا مل ُت��ف��ّع��ل 
املدار�س،  كل  يف  ال�سحيحة  بالطريقة 
ل��ك��ن يف اجل���ام���ع���ة ل��دي��ن��ا م��ت�����س��ع من 

الوقت، وامكانيات كبرة.
وه���ذه م��ن اأك���ر ال��ت��ح��دي��ات التي 
اأمتنى يف يوم من الأيام جتاوزها؛ لأن 
ال��رغ��م  ع��ل��ى  الكلية  ب��ي��د  لي�س  ال��ق��رار 
من اأننا حددنا �ساعة يف يومي الثنن 
م�ستعدين  خ��ال��ه��ا  ن��ك��ون  والأرب���ع���اء، 

لأي ن�ساط اأو اجتماع اأو لقاء.
لديهن  ال��ط��ال��ب��ات  ك��ل  لي�س  لكن 
ع��ل��م ب���ه���ذه ال�������س���اع���ة، ول���ك���ن ل���و اأت���ت 
مب�����س��م��ى »���س��اع��ة ال��ن�����س��اط« م���ن قبل 
ويح�سب  والت�سجيل،  ال��ق��ب��ول  ع��م��ادة 
ف��اإن  للتحفيز،  وت��ك��رمي  درج���ات  عليها 
واإذا  وت�سرتك،  تلتحق  �سوف  الطالبة 

ك��ان��ت ن��وع��ا م��ن الأن�����س��ط��ة وال�����دورات 
املثمرة، وتدعو ال�سخ�س اإلى ح�سورها 
اأن  دون  بها  يلتحقون  �سوف  بالتاأكيد 

نحفزهم.

ما الذي ينتظر طالب
وطالبات كلية اللغات

والرتجمة يف امل�شتقبل؟ 
طاب وطالبات كلية اللغات والرتجمة 
ينتظرهم م�ستقبل باهر باإذن اهلل، والآن 
الدرا�سية،  اخلطة  حتديث  ب�سدد  نحن 
اأن  �ساأنها  التي من  املواد  واإ�سافة بع�س 
الكلية،  ترفع كفاءة خريجي وخريجات 
وت��ك�����س��ب��ه��م امل���زي���د م���ن امل����ه����ارات ال��ت��ي 
توؤهلهم لإكمال درا�ستهم العليا، واأي�سا 

يف جمال العمل.
وب���ح���ول اهلل وق���وت���ه ����س���رى ه��ذا 
يتحقق يف امل�ستقبل القريب، ولكن يبقى 
املحور الرئي�سي هو الطالب والطالبة، 
فاإذا مل يكن لديهم الرغبة وال�ستعداد 
ناق�سة؛  �ستبقى  ت��ب��ذل  ج��ه��ود  اأي  ف���اإن 
با�ستعدادهم  الرئي�سية  الدعامة  لأنهم 
وث��ق��ت��ه��م ب��اأن��ف�����س��ه��م، وح��م��ا���س��ه��م لهذه 
لأج��ل  ي��اأت��ي  فمن  ب��ه��ا،  وال�سغف  اللغة 
اأب��دا  منها  ي�ستفيد  ل��ن  فقط،  ال�سهادة 
يتعلم  اأن�����ه مل  وي���ج���د  ال���ت���خ���رج،  ب��ع��د 
اللغة، ومل يكت�سبها، واحلمد هلل لدينا 
الطموح  ل��دي��ه��م  كليتنا  يف  ك��ب��رة  ف��ئ��ة 

وال�سغف والتفوق.

إدارات

مديرة اإلدارة بكلية 
العلوم عبير العثرباني:

على الطالبات أن يدركن 
بيئة الجامعة وقوانينها 

النظامية
درة الحمادي

العرباين،  الأ�ستاذة عبر  العلوم  كلية  اإدارة  اأكدت مديرة 
اأن جناح اأي �سيء عادة ل يكون اإل بالإخا�س والعمل بروح 
الفريق الواحد واحت�ساب الأجر، ولفتت من خال احلوار 
الذي اأجرته معها »اآف��اق« اإلى اأنه ل بد من اأن يكون لدى 
ر�سمي  مكان  اجلامعة  ب��اأن  تامة  ومعرفة  وع��ي  الطالبات 

ولي�ست مكانا �سخ�سيا.

لك عدة �شالحيات تتيح لك الإدارة الكاملة
لل�شوؤون الإدارية واملالية بكلية العلوم..

ما اأبرز الإ�شكاليات التي قد تواجهك؟
 اإن وجدت بع�س الإ�سكاليات فهي ل تذكر يف ظل تطوير 
���س��وؤون  وك��ال��ة  اأن  العلم  م��ع  الإداري�����ة  لاأنظمة  اجل��ام��ع��ة 
نظام  اأي  حتديث  اأث��ن��اء  العقبات  لتذليل  ت�سعى  املوظفات 

اإداري يخدم املوظف.

من خالل ارتباطك التام بعميدة الكلية
هل هناك خطط اإدارية م�شتقبلية �شتكون
فعالة ب�شكل اأف�شل يف مواجهة الإ�شكاليات

يف اجلوانب الإدارية؟
ج��ه��ة م��ث��ل كلية ال��ع��ل��وم م��ن امل���وؤك���د اأن ي��ك��ون ل��ه��ا خطط 
لتطويرها  اجلامعة  ت��ه��دف  ال��ت��ي  امل��ج��الت  يف  م�ستقبلية 
)التعليم والتعلم، خدمة املجتمع، البحث العلمي( ولعلكم 

ترونها قريبا.

ما احلل بنظرك اإزاء خمالفة الطالبات
لبع�ض الأنظمة الإدارية كت�شوير املرافق العامة 

والزي املخالف؟
باأن  التامة  واملعرفة  الوعي  الطالبات  لدى  يكون  اأن  لبد 
وتوجيههن  �سخ�سيا،  مكانا  ولي�ست  ر�سمي  اجلامعة مكان 
ال�سحيحة،  بالطريقة  اجل��وال  با�ستخدام  �سليما  توجيها 
ج��اه��دا  ي�سعى  الكلية  واأم����ن  نف�سه  رق��ي��ب  ال�سخ�س  واأن 

للتواجد بجميع املرافق.

هل تواجه الإدارة عجزا يف بع�ض الكوادر
خا�شة يف بع�ض اأيام الإجازة؟

فيما يتعلق بالإجازات يتم التنظيم بن الإدارة واملوظفات 
مبا يتنا�سب مع طلب املوظفة وحاجة العمل.

كيف ميكن معاجلة الأخطاء التي تقع فيها 
الطالبات داخل اجلامعة ومنها التاأثر

بالفكر الغربي؟
والأن��ظ��م��ة  ب��ال��ق��راآن«  ي���زع  م���ال  بال�سلطان  ل��ي��زع  اهلل  »اإن 
جلزء  حا  لكانت  طبقت  اإن  اجلامعة  اإدارة  و�سعتها  التي 
الفكرية  التوعية  امل�سكلة، ثم تكثيف اجلهود من قبل  من 
اإدخ��ال  وحماولة  نف�سها  والكليات  الطاب  �سوؤون  وعمادة 

الطالبة يف الأن�سطة والأعمال التطوعية.

اأخريا قدمي لنا بع�ض التوجيهات الإدارية
التي جتعل من البيئة الأكادميية بيئة مثالية؟

اإل بفرق عمل متعاونة وقبل هذا  جناح اجلامعة ل يكون 
الإخا�س واحت�ساب الأجر وهو �سعار املوظف.
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موسى آل شاهر

�سابقا  الطاب  �سوؤون  عميد  يخف  مل 
ال���دك���ت���ور م����ب����ارك ح����م����دان ���س��ع��ادت��ه 
ال��ك��ب��رة ح��ي��ن��م��ا ك���ان ع��م��ي��دا ل�����س��وؤون 
ال���ط���اب ل��ق��رب��ة م���ن ال���ط���اب وح��ب��ه 
بالعمل  م�ستمتعا  »ك��ن��ت  وق����ال  ل��ه��م، 
خ���ال ت��ل��ك ال���ف���رتة حل��ب��ي ل��ل��ط��اب، 
حيث كنت اأ�سهم كثرا يف تعديل بع�س 
بع�س  واإك�����س��اب��ه��م  لديهم  ال�سلوكيات 
الجتاهات الإيجابية والقيم احلميدة 
وكان م�سدر �سعادتي هو روؤيتي لنتائج 

تلك اجلهود على الطاب«. 
»اآف�����اق« ال��ت��ق��ت ب��ال��دك��ت��ور م��ب��ارك 
على  اأك����ر  ال�����س��وء  لي�سلط  ح���م���دان؛ 
خال  من  والعملية  العلمية  م�سرته 

هذا احلوار.

حدثنا عن بدايتك العلمية؟
اأك��م��ل��ت درا���س��ت��ي يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام يف 
م���دي���ن���ة خ��م��ي�����س م�����س��ي��ط وح�����س��ل��ت 
ممتاز،  بتقدير  العامة  الثانوية  على 
ع��ل��ى  الأول  امل����رك����ز  ح��ي��ن��ه��ا  وح���ق���ق���ت 
املنطقة  يف  الثانوية  املرحلة  م�ستوى 
اجل���ن���وب���ي���ة، وال����ث����اين ع���ل���ى م�����س��ت��وى 
كان  الغربية، حيث  املنطقة  اجلنوبية 

الت�سحيح مركزيا.
ول زلت اأبحث عن الطالب الذي 
م�ستوى  على  الأول  املركز  على  ح�سل 
املنطقة اجلنوبية الغربية؛ لأعرف كم 
ك��ان جم��م��وع درج��ات��ه وك��م درج���ة كان 

فيها اأعلى من درجاتي.

ب����ع����د ذل�������ك ح�������س���ل���ت ع����ل����ى ����س���ه���ادة 
وال��رتب��ي��ة  الآداب  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
امللك  جامعة  بفرع  الرتبية  كلية  من 
باأبها بتقدير ممتاز مع مرتبة  �سعود 
ال�سرف. بعدها مت تر�سيحي لوظيفة 
التدري�س  وطرق  املناهج  بق�سم  معيد 
بالكلية، بعد ذلك ح�سلت على درجة 
وط��رق  امل��ن��اه��ج  يف  الفل�سفة  دك��ت��وراه 
التدري�س من جامعة درم يف بريطانيا 
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ماهي ال�شعوبات التي واجهتك 
اأثناء درا�شتك وح�شولك

على الدكتوراه؟
اأث���ن���اء ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا ق���د ي��واج��ه 
العراقيل  م��ن  ع���ددا  ال��ط��اب  بع�س 
واملواقف التي قد يكون لها تاأثر على 
�سر درا�سته اأو ت�سبب له قلقا نف�سيا؛ 
اإل اأنه يتم ال�سيطرة عليها بف�سل اهلل 

ثم بف�سل دعاء الوالدين.
والتدري�س اجلامعي ميثل رحلة 
اأك����ادمي����ي����ة مم��ت��ع��ة ي��ت��ن��ق��ل خ��ال��ه��ا 
ال���دك���ت���ور ب����ن ال���ت���دري�������س وال��ب��ح��ث 
وامل�ساهمة  املجتمع  وخ��دم��ة  العلمي 
ال��ف��ع��ل��ي��ة يف ن��ق��ل ال���ت���ج���ارب امل��ف��ي��دة 

واخلرات التي مر بها اإلى طابه.

ماهي املنا�شب التي توليتها؟
ال���وط���ن  اأر��������س  اإل������ى  ع�����دت  اأن  ب���ع���د 
وح�سويل على درجة دكتوراه الفل�سفة 
ال��ت��دري�����س عينت  امل��ن��اه��ج وط����رق  يف 
الوقت  وبعد فرتة من  للق�سم،  رئي�سا 

مت تكليفي م�سرفا على اإدارة الدرا�سات 
واملعلومات باجلامعة ومكثت ما يقرب 
من �سنتن، عينت بعدها وكيا لعمادة 
يقرب  ملا  لها  فعميدا  الطاب  ���س��وؤون 

من 1٠ �سنوات.
خال  بالعمل  م�ستمتعا  وك��ن��ت 
تلك الفرتة حلبي للطاب وال�سباب، 
ت���ع���دي���ل  اأ�����س����ه����م ك�����ث�����را يف  وك�����ن�����ت 
واإك�سابهم  منهم  البع�س  �سلوكيات 
والقيم  الإيجابية  الجت��اه��ات  بع�س 
هي  �سعادتي  م�سدر  وك��ان  احلميدة، 
روؤي����ت����ي ل��ن��ت��ائ��ج ت��ل��ك اجل���ه���ود على 

الطاب. 
ب���ع���د ذل������ك مت�����ت اإع������ارت������ي م��ن 
اجل���ام���ع���ة ل��ل��ع��م��ل يف ك��ل��ي��ة الأم�����ر 
�سلطان لل�سياحة والإدارة باأبها �سابقا 
اب���ن ر���س��د ح��ال��ي��ا، وك��ن��ت وكيا  كلية 
للكلية لعدد من ال�سنوات، حيث عدت 
واإحل���اح  بطلب  اجل��ام��ع��ة  اإل���ى  بعدها 
من معايل مدير اجلامعة اآنذاك اأ. د. 
عبد الرحمن ال��داوؤود، وكلفت عميدا 
امل�ستمر  وال��ت��ع��ل��ي��م  امل��ج��ت��م��ع  خل��دم��ة 

لفرتة من الزمن.

ماهي الإجنازات التي حتققت 
اأثناء توليك مهام عميد 

�شوؤون الطالب، وعمادة خدمة 
املجتمع؟

اأث����ن����اء ف����رتة ع���م���ادت���ي ل�����س��وؤون 
ال��ط��اب متكنت ال��ع��م��ادة م��ن اإجن���از 
بالطاب  املتعلقة  الأم��ور  الكثر من 
وت���ن���ظ���ي���م اأ�����س����ب����وع ت����وع����وي ���س��ح��ي 

حت���ت ���س��ع��ار »���س��ح��ت��ك ت��ه��م��ن��ا«، كما 
الأك��ادمي��ي��ن  م��ن  ع��دد  ا�ست�سافة  مت 
والعلماء ورج��ال الأم��ن، وحظي ذلك 
من  ومكثف  كبر  بح�سور  الأ���س��ب��وع 
طاب اجلامعة ومن خارجها، ول زال 

�سداه يرتدد لفرتة طويلة.
امل��ج��ت��م��ع  خ����دم����ة  ع�����م�����ادة  ويف 
ثم  بف�سل  امل�ستمر، متكنت  والتعليم 
ب��ج��ه��ود ف��ري��ق ال��ع��م��ل ب��ال��ع��م��ادة من 
وامل��ال��ي��ة  الإداري������ة  اجل���وان���ب  تنظيم 
يف ���س��ك��ل ع��م��ل م��وؤ���س�����س��ي ل ي��ت��اأث��ر 
ملتقى  تنظيم  مت  كما  بالأ�سخا�س، 
النعمة  »ح��ف��ظ  بعنوان  رائ��ع��ا  علميا 
م�سوؤوليتنا  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  وت��ر���س��ي��د 
اأيام وقد حظي  جميعا«، وملدة ثاثة 
بح�سور الكثر من املهتمن، و�سارك 
ف��ي��ه ب���اح���ث���ون م���ن داخ�����ل اجل��ام��ع��ة 

وخارجها.
ونظرا جلهود العمادة املباركة يف 
تلك الفرتة فقد ح�سلت العمادة على 
املركز الأول يف جائزة التميز خلدمة 
وكان  اجلامعة  تقدمها  التي  املجتمع 

ذلك يف عام 1٤٣7. 

كلمة اأخرية ؟
اأ�ساأل اهلل اأن اأكون قد وفقت يف خدمة 
ديني ووطني وقيادته وطاب و�سباب 
ث���م ير�سي  اهلل،  ي��ر���س��ي  وط��ن��ي مب���ا 
�ساهمت يف  ق��د  اأك���ون  واأن  ���س��م��ري. 
من  ميكنهم  مبا  الوطن،  اأجيال  بناء 
التنمية  القيام بدور فاعل يف م�سرة 

يف وطننا املعطاء.

قسم الجغرافيا بأبها.. خطط دراسية تواكب طموحات الوطن

أمينة المدني

ق�����س��م اجل���غ���راف���ي���ا بكلية  ك�����س��ف��ت رئ��ي�����س��ة 
مرمي  باأبها، املحا�سرة  الإن�سانية  العلوم 
امل����ب����ارك����ي، اأن ال��ق�����س��م اأن�����س��ئ ع������ام  1٤1٢-
اآن���ذاك 9٤  1٤1٣، وق��د ك��ان ع��دد الطالبات 
اإلى  لفتة  �سعودية،  وغر  طالبة  �سعودية 

اأن عددهن هذا العام بلغ 1٠81 طالبة.
�سنويا  ي��خ��رج  ال��ق�����س��م  اأن  واأو���س��ح��ت 
متخ�س�سة  ط��ال��ب��ة   ٢٠٠ ع���ن  ي��ق��ل  ل  م���ا 
يف ع��ل��م اجل��غ��راف��ي��ا، وح��ا���س��ل��ة ع��ل��ى درج��ة 
الق�سم  خريجات  اأن  موؤكدة  البكالوريو�س، 
ميكنهن العمل يف جمالت متعددة يف �سوق 
وال�سحة  وامل�سارف  التعليم  كحقل  العمل 

والتنمية الب�سرية.

أنشطة القسم
من  ع�����ددا  ينظم   ال��ق�����س��م  اأن  واأ����س���اف���ت 
الأن�����س��ط��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة ط��وال 
العام الدرا�سي من خال جلنة متخ�س�سة 
م���ك���ون���ة م����ن اأع���������س����اء ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������س 

خا�سة  يقدم  ن�ساطات  ك��م��ا  وال��ط��ال��ب��ات، 
بخدمة املجتمع ب�سورة  دورية يف املوؤ�س�سات 
املختلفة مثل التعليم واملياه والدفاع املدين 
اأي�سا م�ساركات يف  وله  الب�سرية،  والتنمية 
واخلارجية  الداخلية  والندوات  املوؤمترات 

من خال اأع�ساء هيئة التدري�س فيه.

الصعوبات
وك�سفت اأن هناك عددا من ال�سعوبات التي 
تواجه القائمن على الق�سم، وتتمثل يف ما 

يلي:
بع�س  يف  ال��ط��ال��ب��ات  ع���دد  • ارت��ف��اع 

ال�سعب مقارنة ب�سعة القاعات.
ملف اإر�ساد اأكادميي  وج���ود  ع��دم   •

خا�س لكل طالبة.
اأجهزة  و�سا�سات  ���س��ي��ان��ة  ع����دم   •
ال��ع��ر���س وال��ق��اع��ات ال��درا���س��ي��ة ب�سكل 

دوري.
للجنة  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  ت��وج��د  ل   •

اخلريجات والتوظيف.
اح���ت���ي���اج م��ع��ام��ل احل���ا����س���ب الآيل   •
ل���ب���ع�������س ال������رام������ج ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة 
اجلغرافية  املعلومات  ملقررات  نظم 

والطرق الكمية والإح�سائية.
حتتوي  بالق�سم  مكتبة  توافر  • عدم 

على كتب ومراجع تخ�س�سية.
متابعة  ل�سيانة  وحدة  توافر  • عدم 

اأج����ه����زة احل���ا����س���ب وال����رام����ج داخ���ل 
املعامل.

البحث  لدعم  م���وارد  ت��واف��ر  ع��دم   •
العلمي.

اإلى  جملة  امل��ب��ارك��ي  م���رمي  واأ����س���ارت 
نظم  م��ق��رر  ت��واج��ه  ال�سعوبات  التي  م��ن 

املعلومات اجلغرافية،  تتمثل يف ما يلي:
)ب���روج���ي���ك���ور( ال���ع���ر����س  • ج����ه����از 
���س��رح  ع��م��ل��ي��ة  يعمل؛  مما  يعوق  ل 

املحا�سرات للطالبات.  
بها  يتم  اإن��رتن��ت  �سبكة  توجد  ل   •
ال���ت���وا����س���ل م���ع ال���ط���ال���ب���ات )خ��ا���س��ة 
اإر���س��ال الواجبات والخ��ت��ب��ارات(، مما 
دي�سك(،  )فا�س  ا�ستخدام  اإل��ى  اأدى 
ف��اي��رو���س  ان��ت�����س��ار  اإل����ى  ب����دوره  واأدى 

على جميع اأجهزة املعمل.
ب��ه��ا  ي��ع��م��ل  ل  الأج�����ه�����زة  ب��ع�����س   •

.gis،arc برنامج
حتمي  ���س��ت��ائ��ر  ب��امل��ع��م��ل  ت��وج��د  • ل 

الأجهزة من الغبار.
اللغة  اإع����دادات  يف  م�سكلة  توجد   •

بالأجهزة، وبخا�سة اللغة العربية.
ال�����ف�����اي�����رو������س  ان�����ت�����������س�����ار  ي�����ع�����د   •
ب�������امل�������ع�������م�������ل م������������ه������������ددا خ������ط������را 
غالية  للرامج gis،arc التجارية 

الأ�سعار.
الكمية  ال��ط��رق  م��ق��رر  ���س��ع��وب��ات   •

امل��ت��ق��دم��ة يف اجل��غ��راف��ي��ا ب��ا���س��ت��خ��دام 
احلا�سب الآيل »٤٤6 جغر تق�سيم ٣«.

االرتقاء بالقسم
واأك�����������������دت امل�������ب�������ارك�������ي ح�����ر������س�����ه�����ا ع���ل���ى 
م��واك��ب��ة  خ�����ال  م����ن  الرتقاء  بالق�سم 
املعلومات  نظم  مثل:  التقنيات  يف  اجلديد 
وجعلها  بعد،  عن  وال�ست�سعار  اجلغرافية 
�سمن مقررات الطالبات وتدري�سها باأعلى 
الطالبات  وت��دري��ب  اجل����ودة،  م��ن  م�ستوى 
ع��ل��ى اأح������دث الإ�������س������دارات م���ن ال���رام���ج 
اخل���ا����س���ة ب���ه���ا، وت����دري����ب اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة 
التدري�س بالق�سم على كل جديد يف جمال 
للتطور  مواكبن  يكونوا  حتى  اجلغرافيا 

العلمي العاملي.  

مواكبة المستجدات
اأن��ه  املباركي  الق�سم  اأكدت  م�ستقبل  وع��ن 
باخلريجات  ال��ع��م��ل  ���س��وق  م��د  ع��ل��ى  يعمل 
امل������وؤه������ات يف جم������ال ع���ل���م اجل���غ���راف���ي���ا 
املختلفة  التنمية  م�سروعات  لاإ�سهام  يف 
ال��ت��ي ت��خ��دم ال��وط��ن وي��وؤه��ل ال��ط��ال��ب��ات يف 
موؤكدة  واملاج�ستر،  البكالوريو�س  مرحلة 
اخل��ط��ة  حت���دي���ث  ع��ل��ى  الق�سم  يعمل  اأن 
ب��ا���س��ت��م��رار لت�سمل اجل��دي��د يف  ال��درا���س��ي��ة 
اخلريجات  لتواكب  والتقنية  العلم  جمال 

طموحات الوطن.

أقسام

قسم الجغرافيا 
 

الرسالة 
على  ق���ادرات  اجلغرافيا  علم  يف  وتقنيا  معرفيا  م��وؤه��ات  خريجات  اإع���داد 

امل�ساركة الفاعلة يف البحث العلمي وتلبية احتياجات �سوق العمل. 

األهداف
ا�ستخدام  على  التدريب  مع  معرفيا  اجلغرافيا  ق�سم  • تاأهيل طالبات 

التقنيات احلديثة يف جمال علم اجلغرافيا.
يف  التنمية  خطط  اأه���داف  حتقيق  يف  لاإ�سهام  الطالبات  اإع���داد   •

اململكة وتلبية متطلبات العمل.
• تنمية القدرات الفكرية والبحثية من خال الت�سجيع على امل�ساركة 
يف الندوات وور�س العمل وتقوية العاقات باملوؤ�س�سات العلمية وتبادل 

اخلدمات.
حلل  ال�ست�سارات  وتقدمي  الوطنية  البحثية  امل�ساريع  يف  امل�ساركة   •

م�سكات البيئة  واملجتمع.
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أساتذة

د. عائشة حصان:
مستوى التعلم واإلدراك 

والثقافة لخريجي
التعليم العام منخفض!

رناد سرحان

الع�س����وية  الكيمي����اء  اأ�س����تاذة  اعت����رت 
امل�س����اعدة بكلية العلوم باأبها، الدكتورة 
عائ�سة �س����عد مانع ح�سان، اأن م�ستوى 
الع����ام  التعلي����م  مدار�����س  يف  التعلي����م 
اأنخف�س عن ال�س����ابق، على الرغم من 
تط����ور املناهج، مبينة اأنها ل تعمم واأن 

ذلك لي�س يف جميع املدار�س.
»اآف����اق«  م����ع  حديثه����ا  يف  وقال����ت 
ع����ن التعلي����م  ب����ن املا�س����ي واحلا�س����ر 
»امللمو�����س م����ن امل�س����توى الع����ام ملعظ����م 
م�س����توى  اأن  الع����ام  التعلي����م  خريج����ي 
التعل����م لديه����م منخف�����س، لي�����س ذلك 
اأي�س����ا  الإدراك  م�س����توى  ب����ل  فح�س����ب 
وم�س����توى احل�سيلة املعرفية والثقافة 

منخف�س اأي�سا«.

مرحلة العنفوان
وع����ن احلياة اجلامعية، اأك����دت اأنه يتم 
فيها النتقال اإلى مرحلة اأكر �سخبا 
والعل����وم،  باملع����ارف  مليئ����ة  وعنفوان����ا، 
وبالأخ�����س يف الوق����ت الراه����ن، موؤكدة 
املرحل����ة  ه����ذه  املتعلم����ن يف  اأغل����ب  اأن 
يكونون اأكر متردا على عملية التعلم 
وال�س����تدراك، لكنه����م يكت�س����فون ذل����ك 

متاأخرين بع�س ال�سيء.

مواقف تم تجاوزها
و ردا على �س����وؤالها عن ال�سعوبات التي 
�س����ادفتها يف م�س����وارها العلم����ي قال����ت 
»دعين����ا نتف����ق عل����ى ت�س����ميتها مواق����ف 
وا�ستطعت جتاوزها، لأن ال�سعوبات ل 

ميكن جتاوزها«.
»املواق����ف  قائل����ة  وا�س����تطردت 
العلمي����ة تكم����ن يف درا�س����ة املاج�س����تر 
و�س����ياع ف����رتة زمني����ة  يف اأم����ور اإداري����ة 
ل عاق����ة لن����ا به����ا، ث����م اإنه����اء خدمات 

القائمن باإ�س����رايف مبرحلة الدكتوراه 
بالرغ����م من و�س����ويل اإلى مرحلة عنق 
الزجاج����ة وعل����م �س����احب ال�س����احية 
اأتاأخ����ر  ذل����ك  وجعلن����ي  بذل����ك،  الت����ام 
عاما يف تقدمي ر�س����الة الدكتوراه، نعم 

انتهت ولكن هي مواقف ل تن�سى«.
وح����ول املواق����ف الت����ي واجهتها يف 
ال�حي����اة العملي����ة قال����ت »م����ن املواق����ف 
طبيع����ة  يف  املرون����ة  وع����دم  اجلم����ود 
اأن  واملفرت�����س  واللوائ����ح،  الأنظم����ة 
تتط����ور لاأف�س����ل واأن تع����دل ملواكب����ة 
اخلطط امل�ستقبلية، واأن ل تقف حجر 
ع����رة يف طري����ق م�س����تخدميها، فه����ي 
اأنظم����ة ولوائح ب�س����رية ولي�س����ت بقراآن 

ربي املنزل«.

عالقة األستاذ بطالبه
ب����ن الأ�س����تاذ  وع����ن العاق����ة الأمث����ل 
وطاب����ه قال����ت »مي�س����ك الع�س����ا م����ن 
ل  �س����رار،  ول  �س����رر  ف����ا  املنت�س����ف 
�س����دة مبالغ فيها ول ت�سيب ي�سيع بها 
الأمان����ة، والتق����رب م����ن م�س����توى فهم 
الطاب واإدراكهم و تطلعاتهم بالأخذ 
باأياديه����م اإل����ى التحليق بال�س����ماء وبث 
روح التف����اوؤل والثقة فيهم، فهم لبنات 
بن����اء اأي جمتم����ع ح�س����اري، والحتواء 
بقلب �س����ادق حمب خمل�س، والإر�ساد  

ثم التوجيه لكل �سلوك به خلل«.

مهارات للنجاح
واعت����رت اأن م����ن اأه����م امله����ارات الت����ي 
يحتاجه����ا الطال����ب اجلامع����ي، معرفة 
اله����دف م����ن درا�س����ته، وحتدي����د املكانة 
الت����ي يتطل����ع له����ا بع����د ح�س����وله عل����ى 
ال�س����هادة اجلامعي����ة، وكي����ف يرغ����ب يف 
اأن ينظ����ر ل����ه املجتم����ع �س����واء اجلامعي 
اأو اخلارج����ي، موؤك����دة اأن كل تل����ك تعد 
مه����ارات ومع����ززات ل����ه م����ن اأج����ل بن����اء 

وجناحات����ه.  اأهداف����ه  وحتقي����ق  ذات����ه 
وك�س����فت عن تاأييده����ا لإقامة الدورات 
وتطويره����ا  اجلامع����ة،  يف  الطابي����ة 
وت�س����جيع القائمن عليها بكل ال�سبل، 
داخ����ل  والطالب����ات  الط����اب  وحتفي����ز 

اجلامعة وخارجها.

مواهب
ع����ن  »اآف����اق«  ل������  حديثه����ا  يف  وك�س����فت 
اأنه����ا  اإل����ى  م�س����رة  اخلفي����ة  مواهبه����ا 
النري����ة  الكتاب����ة  موهب����ة  متتل����ك 
احلداث����ة  �س����عر  وكتاب����ة  والتاأملي����ة، 
الإيجابي����ة  روح  وب����ث  والف�س����يح، 
والتف����اوؤل لكل ك�س����ر، موؤك����دة اأن تلك 

هبة من الرحمن واأعظم موهبة.

طموحات
وح���ول طموحاتها اأك���دت اأن طموحها 
اإل���ى اأن  يف اأن ت�س���بح دكت���ورة، لفت���ة 
رغب���ة والده���ا كانت اأن ت�س���بح طبيبة 
دكت���ورة،  لق���ب  عليه���ا  يطل���ق  حت���ى 
م���ا جعله���ا تكاف���ح حت���ى تن���ال درج���ة 
ل���دي  ي���زل  »مل  وقال���ت  الدكت���وراه. 
طموح���ات اأخ���رى، نع���م م���ا زال هناك 
الكث���ر وال���ذي اأرغ���ب بتحقيق���ه باإذن 
اهلل تعال���ى، و�س���وف يتحق���ق، اأن���ا على 

ثقة من ربي يف ذلك«.

ما وراء النجوم
دم����ت  »م����ا  قائل����ة  واختتم����ت حديثه����ا 
روح����ك  وتنب�����س  الأم����ل  تتنف�����س 
وج����ودك  اأهمي����ة  وت�ست�س����عر  باليق����ن 
عل����ى ه����ذا الكون ف�س����وف حتق����ق ذاتك 
كل ي����وم،  واإميان����ك بنف�س����ك و تطلعك 
�س����وف تك����ون  اإل����ى م����ا وراء النج����وم،  
علم����ا يف راْ�س����ه نار، ي�س����ار ل����ك بالبنان، 
وتفخ����ر بكينونت����ك قب����ل اأن يفخر بك 

جمتمعك«.

أ. نورة آل رمان: تدريب 
موظفات العالقات العامة 

يسهم في تأهيلهن
لسوق العمل

رائدة آل محي

����س���ددت م�����س��وؤول��ة ال���ع���اق���ات ال��ع��ام��ة 
رم��ان،  اآل  ن��ورة  الأ�ستاذة  العلوم  بكلية 
على اأهمية تدريب موظفات العاقات 
اأن التدريب من �ساأنه  العامة، معترة 
اأن يجعلهن على دراية بطبيعة العمل، 
لكل  ي��ك��ون  اأن  اأه��م��ي��ة  على  اأك���دت  كما 

كلية عاقاتها العامة اخلا�سة بها.
وك���������س����ف����ت م������ن خ�������ال احل�������وار 
»اآف����اق«اأن م�سوؤول  اأج��رت��ه معها  ال��ذي 
املدير  ال��ع��ام��ة، يعمل حت��ت  ال��ع��اق��ات 
مبا�سرة يف اأي من�ساأة تنظيمية ب�سفته 
ل�����س��ان��ا ن��اط��ق��ا ل������اإدارة داخ����ل امل��ن�����س��اأة 
الآخ��ري��ن  و���س��ول  في�سهل  وخ��ارج��ه��ا، 
تنظيم  لت�سهيل  للم�سوؤول  اخل��ارج  من 
ال��ع��م��ل وزي���ارات���ه، ك��م��ا ي��ق��وم يف داخ��ل 
امل��ن�����س��اأة ب��اإي�����س��ال امل���دي���ر وامل��وظ��ف��ن 

ببع�سهم.

من خالل حديثك عن دور 
العالقات العامة يف حت�شني 

ال�شورة الذهنية للمن�شاأة،
كيف ميكن ربط عالقات

الكلية بغريها من اجلهات؟
ي����ك����ون ذل�������ك ب���ت���ن���ظ���ي���م الت���������س����الت 
واله��ت��م��ام ب��ال��زي��ارات يف ح���ال اح��ت��اج  

الأمر لذلك.

من واقع عملك، هل ترين
اأن العالقات العامة توازي غريها 

من اأجهزة الإدارات اأهمية؟

نعم، بالتاأكيد توازي الأجهزة الأخرى 
وذات اأهمية ملن يفهم العاقات ب�سكلها 

ال�سحيح.

ما مدى اهتمام اجلامعة
بتوفري فر�ض عمل
العالقات العامة؟

يكن  مل  املا�سية  اخلم�س  �سنوات  خ��ال 
ه��ن��اك اه��ت��م��ام ب��ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة من 
واحلالية  املا�سية  ال�سنة  لكن  الكليات، 
بداأت ت�سبح حمل اهتمام، واأ�سبح هناك 
يعمل  بحيث  للموظفات،  جديد  تق�سيم 
احلكمي  �سامية  ال��دك��ت��ورة  م��ع  ن�سفهن 
م�������س���رف���ة م����رك����ز ال���ط���ال���ب���ات ب��امل��ج��م��ع 
الأك�����ادمي�����ي ب���ط���ري���ق امل���ل���ك ع���ب���د اهلل، 

ون�سفهن الآخر يعمل يف الكليات.
اهتمامات  �سمن  يكون  ق��د  وه��ذا 
اإدارة  العامة  العاقات  لت�سبح  الكلية 
نظري  وجهة  من  اأرى  ولكن  �سخمة، 
اأن تكون لكل كلية عاقاتها  اأنه يجب 

العامة، اخلا�سة بها.

كيف ت�شهم عالقات الكلية
يف دعم العملية التعليمية؟

وذلك  الطابية،  الأن�سطة  خال  من 
الداعمة  باجلهات  الت�����س��ال  بت�سهيل 
الطابية  الزيارات  وتنظيم  وامل�ساركة 
اخل����ارج����ي����ة، واأي���������س����ا م����ن ال��ن��اح��ي��ة 
ال�سحفية والإعامية تكون من خال 
الطالبات  من  املتميزات  على  الرتكيز 
واإب����رازه����ن واإب�����راز ن�����س��اط��ات الأن��دي��ة 

اخلا�سة بالأق�سام.

كيف ترين واقع عمل
العالقات العامة؟

حتتاج  كمن�ساأة  اجلامعة  م�ستوى  على 
وهنا  اجل��ام��ع��ات،  م��ن  كغرها  للدعم 
يكمن دور طالبات العاقات العامة يف 

ق�سم الإعام والت�سال.

ما راأيك يف �شرورة التدريب 
ملوظفات العالقات العامة لرفع 

مهاراتهن يف الأداء الوظيفي؟
له  اأن  واأرى  ال��ت��دري��ب  م��و���س��وع  اأ���س��ج��ع 
اأهمية، فعند حتويل �سكرترة اأو م�سرفة 
اإلى موظفة عاقات عامة وهي قد تكون 
دراي��ة  لديها  ولي�س  باملجال  ملمة  غ��ر 
بطبيعة العمل، وتدريبهن يجعل منهن 

فريق عمل يفتخر بهن.

هل ترين اأن العالقات العامة 
تقوم بدورها يف حتقيق الر�شا 

الوظيفي،  وهل متثل حلقة ربط 
بني العاملني والإدارة؟

ب��ال��ت��اأك��ي��د، ي��ت��م اله���ت���م���ام ب��امل��وظ��ف��ات 
ب��ج��م��ي��ع امل���ج���الت وت�����س��ع��ى ل��اه��ت��م��ام 
بجميع املكاتب ومطالبهم والحتفالت 
وتعمل  ال�����س��ن��ة،  ع��م��ل  بنهاية  اخل��ا���س��ة 
وامل��وظ��ف��ن،  الإدارة  ب��ن  رب��ط  كعاقة 
خ��ا���س��ة يف ح����ال ك����ان امل���دي���ر ج���دي���دا، 
ت�سهل تو�سيل فكرته للموظفن  حيث 
اخلا�سة  الظروف  وبتو�سيح  والعك�س، 
للموظفن يف حالة الرتقيات واملنا�سب 
اتخاذ  على  ي�ساعده  وذل��ك  الوظيفية، 

قراراته ال�سائبة.
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أساتذة

سارة الربيعي

الإجنليزية  اللغة  ق�سم  م�سرفة  اعترت 
ب��ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات وال���رتج���م���ة ب��اجل��ام��ع��ة، 
علي  �سفية  الأ�ستاذة  بالق�سم  املحا�سرة 
حم��م��د ع�����س��ري، اأن ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
مهارة كاأي مهارة اأخرى حتتاج اإلى �سقل 
ب��ال��ت��دري��ب وامل���م���ار����س���ة ول��ي�����س احل��ف��ظ 

والتلقن.
و�س���ددت يف ح���وار خا����س م���ع »اآف���اق« 
يف  الإجنليزي���ة  اللغ���ة  تعل���م  اأهمي���ة  عل���ى 
ه���ذا الع�س���ر الذي نعي�س���ه بكل م���ا فيه من 
تاقح للثقافات يف �س���تى املجالت واحلاجة 
احلياتي���ة،  التعام���ات  يف  ل�س���تخدامها 
مراح���ل  يف  اللغ���ة  تعل���م  اأن  اإل���ى  م�س���رة 
م���ن  بكث���ر  اأ�س���عب  العم���ر  م���ن  متقدم���ة 
اكت�س���ابها يف ال�س���نوات الأول���ى م���ن العم���ر 
 Chomsky’s نظري���ا  مع���روف  ه���و  كم���ا 

.Theories

تجربة العمل األكاديمي
عمله���ا  جترب���ة  اأن  الع�س���ري  وبين���ت 
الأكادميي بداأت عام ٢٠٠7 كمعيدة يف ق�س���م 
اللغة الإجنليزية بعد ح�س���ولها على درجة 

البكالوريو�س مبا�سرة.
وقال���ت »هلل احلم���د ب���داأت معه ق�س���ة 
واكت�س���اب  والنج���اح  العط���اء  م���ن  طويل���ة 
اخل���رات املتعددة، ث���م مت ابتعاثي للمملكة 
املتح���دة؛ لدرا�س���ة املاج�س���تر وتخ�س�س���ت 
يف الرتجم���ة؛ وكان���ت م���ن اأجم���ل التجارب 
املثم���رة الت���ي م���ررت به���ا، بعد ذل���ك يف عام 
يف  املاج�س���تر  درج���ة  عل���ى  ح�س���لت   ٢٠11
الرتجم���ة وع���دت اإل���ى اأر�س الوط���ن، حيث 

اجلامع���ة«.  يف  الأكادمي���ي  عمل���ي  اأكمل���ت 
واأ�سافت »كاأ�س���تاذ  لديك م�سوؤولية اإي�سال 
و�س���وح  ب���كل  للطالب���ة  املق���رر  مف���ردات 
ق���در  حماول���ة جع���ل املحا�س���رات ممتع���ه 
الإم���كان ولدي���ك الق���درة عل���ى اأن تك���ون 
ق���دوة ميك���ن اأن تقت���دي ب���ه الطالب���ة اأو 
ببع����س من���ه يف حياته���ا )رغ���م حتفظ���ي 

على لفظة قدوة(.
عندم���ا  اأخ���رى  ناحي���ة  وم���ن 
نتح���دث ع���ن العم���ل الإداري الأكادميي 
اأج���د نف�س���ي بعي���دة نوع���ا م���ا ع���ن متعة 
تفا�س���يل  يف  والنخ���راط  املحا�س���رات 
لطامل���ا  ال���ذي  )الرتجم���ة(  تخ�س�س���ي 
كن���ت �س���غوفة ب���ه ولك���ن اخ���رتت ه���ذا 
الطري���ق كنوع من اخلروج من منطقة 
�س���عيا  وكذل���ك  ال�سخ�س���ية،  راحت���ي 
لتحقي���ق بع����س املقرتح���ات والأف���كار 
التي لطامل���ا رغب���ت يف تطويرها وهنا 
وج���دت خرات من ن���وع اآخر جعلتني 
اأنظر للعملية الأكادميية برمتها من 
زاوية اأخرى؛ وهي با �س���ك خرات 
قيمة ت�سقل الأكادميي وجتعل منه 
�سخ�س���ا ق���ادرا عل���ى اتخ���اذ الق���رار 

ب�سكل اأدق واأو�سح«.
تطوي���را  هن���اك  اأن  وك�س���فت 
م�س���تمرا، ومقرتح���ات تدر����س ثم 
تطب���ق بدعم من القي���ادات العليا 
العملي���ة  يخ����س  م���ا  كل  ب�س���اأن 
الأكادميي���ة م���ن خط���ط ومناهج 
و�سيا�س���ات ولوائ���ح، وقالت »هذا 
بالتاأكي���د اأمر اإيجابي وما اأنا اإل 
جزء ب�سيط منه«؛  واعترت اأن 
اللغ���ة الإجنليزية مهارة كمهارة 

شددت على أهمية تعلمها في عالم اليوم..

أ. صفية عسيري: اللغة اإلنجليزية مهارة مكتسبة
يجب صقلها بالتدريب والممارسة

قيادة ال�س���يارة مثا اأوالر�س���م والت�س���وير، 
م�س���رة اإل���ى اأن  امله���ارة حتت���اج اإلى �س���قل 
احلف���ظ  ولي����س  واملمار�س���ة  بالتدري���ب 
والتلق���ن؛ واأردف���ت »نعم ل باأ�س بقليل من 
احلفظ ولكن ن�س���يب الأ�س���د يبقى يف مثل 

هذه املجالت للممار�سة والتدرب«.

ضعف تعلم اإلنجليزية
وح���ول ال�س���عف يف تعلم اللغ���ة الإجنليزية 
قالت »بحكم خرتي اأعزو ال�س���عف يف تعلم 
اللغ���ة الإجنليزي���ة بالتاأكي���د اإل���ى عامل���ن 
اأحدهم���ا عدم وجود الرغبة يف درا�س���ة هذه 
اللغة، والآخر �س���عف امل�س���توى التح�سيلي 
فيه���ا؛ فبالن�س���بة لل�س���بب الأول اأمل����س م���ن 
بع����س الطالبات عدم الرغبة يف تعلم اللغة 
الإجنليزي���ة، وم���ا دخوله���ا لهذا املج���ال اإل 
لأ�س���باب اأخ���رى ل تتعلق البت���ة برغبتها اأو 
�س���غفها لتعلم هذه اللغة، وبالن�سبة لل�سبب 
الث���اين، فالبع����س لدي���ه الرغب���ة يف تعل���م 
اللغة الإجنليزية، ولكن حم�س���لتها ب�س���كل 

عام �سعيفة من مفردات وغرها.
ول ت�س���عى اإلى تطويره���ا اأو التعر�س 
للغ���ة ب�س���كل اأك���ر خال �س���نوات الدرا�س���ة 
متنا�س���ن بذل���ك اأن ه���ذا املج���ال م���ا هو األ 
تعل���م لغة جدي���دة واأن ذل���ك يختلف متاما 

عن غره من التخ�س�سات النظرية.
فاكت�س���اب اللغ���ة يف مراح���ل متقدم���ة 
م���ن العم���ر اأ�س���عب بكث���ر م���ن اكت�س���ابها 
يف ال�س���نوات الأول���ى م���ن العم���ر كم���ا ه���و 
 Chomsky’s Theories  مع���روف نظري���ا
باأن���ه اأم���ر يحت���اج اأول اإل���ى رغب���ة املتعلم يف 
ذل���ك ثم تاأت���ي اأهمية التعر����س للغة داخل 
اجلامعة وخارجها مع الإ�سرار على التعلم 

للو�سول اإلى الهدف املن�سود.

أهمية تعلم اإلنجليزية
و�س���ددت على اأهمية تعلم اللغة الإجنليزية 
يف ه���ذا الع�س���ر ب���كل م���ا في���ه م���ن تاق���ح 
للثقافات يف �ستى املجالت وما يرتتب على 
ذلك من احلاجة اإلى ا�س���تخدام لغة اأخرى 

يف التعامات احلياتية.
وقال���ت مما قد ي�س���اعد يف هذا املجال 
ممت���ازة  خدم���ة  يق���دم   Cambly تطبي���ق 
لدع���م مه���ارة ال�س���تماع والتح���دث، موق���ع 
ممت���ازة  تعليمي���ة  من�س���ات  يح���وي   BBC
وغره���ا  الجنليزي���ة  تعل���م  يف  للراغب���ن 
الكث���ر، املن�س���ات التعليمية غ���ر الربحية 
مث���ل  كذل���ك  ممت���ازة  اخل���رات  متنوع���ة 
من�س���ة رواق، والأجنبي���ة مث���ل Alison قد 

تدعم الراغب يف تعلم اللغة«.

طالبات متميزات
اللغ���ة  يف  الطالب���ات  م�س���تويات  وح���ول 
الإجنليزية، اأكدت اأنها تتفاوت كاأي برنامج 
تعليم���ي اآخ���ر، وذل���ك ح�س���ب مهاراته���ن يف 

اكت�ساب اللغة.
وحت�س���يل الدرج���ات، موؤك���دة يف ذات 
الوق���ت اأن هن���اك طالب���ات متمي���زات ج���دا 
يف جم���الت الرتجم���ة والأدب واللغويات، 
ويت�س���ح ذل���ك مم���ا يقدمن���ه م���ن اأن�س���طة 
كتاباته���ن  فيه���ا  يعر�س���ن  منهجي���ة  ل 
وقراءاته���ن  الإجنليزي���ة  باللغ���ة  الأدبي���ة 

وحتلياتهن.

الصعوبات
وح�����������ول ال�����������س�����ع�����وب�����ات ال������ت������ي ت�����واج�����ه 
ال��ط��ال��ب��ات امل�����س��ت��ج��دات ق��ال��ت »اإن اإح���دى 
النتقالية  املرحلة  يف  تتمثل  ال�سعوبات 
تعلم  بيئة  م��ن   Transitional Period
تعتمد على اللغة العربية ب�سكل كامل اإلى 
اللغة  على  تعتمد  التي  اجلامعية  البيئة 
عن  )اأحت����دث  مطلق  ب�سكل  الإجن��ل��ي��زي��ة 

ق�سم اللغة الإجنليزية(.
التاأقل���م  ال�س���عوبة يف  تكم���ن  ورمب���ا 
املختل���ف  اجلدي���د  اجلامع���ي  اجل���و  م���ع 
عم���ا تع���ودت علي���ه الطالبة خال �س���نوات 
التعلي���م الع���ام، رغم ا�س���تبعاد هذا ال�س���بب 
نوع���ا م���ا يف ظ���ل اجله���ود الت���ي يقدمه���ا 
الإر�س���اد الأكادمي���ي له���ن يف بداي���ة الع���ام 
الأكادمي���ي، وم���ا يت���م تو�س���يحه يف اللق���اء 
التعريف���ي ب���كل م���ا ق���د حتتاج���ه الطالب���ة 
امل�س���تجدة، كذل���ك دلي���ل الطال���ب وموق���ع 
اجلامعة ب�س���كل عام والكلية ب�س���كل خا�س، 
تعر�س للطالبة حقوقها وواجباتها ودليل 
اإجرائ���ي كامل ملا قد مت���ر به اأو حتتاج اإليه 

اأكادمييا«.

الرؤية المستقبلية
وك�سفت عن روؤيتها امل�ستقبلية لق�سم اللغة 
الإجنليزية، فقالت »ي�س���غل الق�س���م  مكانة 
الإجنليزي���ة  اللغ���ة  اأق�س���ام  ب���ن  مرموق���ة 
الأخ���رى اإقليمي���ا ودوليا بغر�س امل�س���اركة 
يف املجتم���ع ولع���ب دور حا�س���م يف البح���وث 

الأكادميية«.

ركائز النجاح
واأك���دت اأن م���ن اأه���م ركائ���ز النج���اح الت���ي 
يج���ب اأن حتر����س عليه���ا الطالب���ة، ه���و اأن 
تك���ون اأه���ا للم�س���وؤولية، مب���ادرة بالتعلم، 
متنوع���ة الق���راءات، م�س���رة عل���ى النج���اح، 
وذلك باجلد والجتهاد وحتمل امل�س���وؤولية 
وم�س���توياتهن  درا�س���تهن  ع���ن  كامل���ة 

الأكادميية.

نصائح
واختتم���ت حديثه���ا قائلة »دائما ما اأن�س���ح 
طالبات���ي بالق���راءة لي����س فق���ط يف جم���ال 
احلي���اة  جم���الت  يف  اإمن���ا  تخ�س�س���هن؛ 
املختلف���ة، اأن تك���ون قارئ���ا يعن���ي اأن تك���ون 
مطلعا متفهم���ا لاآراء املختلفة قادرا على 

النقد وا�سع الأفق.
ت�سفح ال�سحف والدوريات الأجنبية 
اأم���ر ممت���ع ومفي���د كذل���ك ت�س���فح مواقع 
التوا�س���ل الجتماع���ي ذات املحتوى البناء 
الأ�س���خا�س  متابع���ة  الإجنليزي���ة،  باللغ���ة 
املوؤثري���ن ق���د تنم���ي مواهب���ك وتقيك من 
الت�سطح الفكري، اأي�سا ينبغي على املتعلم 
األ يعتم���د كام���ل العتم���اد على اأ�س���اتذته، 
ب���ل يطور نف�س���ه خ���ارج الف�س���ل الدرا�س���ي 

بالأدوات املتوفرة لديه«.
واأ�س���افت »ل�س���ت م���ن جي���ل بعيد عن 
الأجيال احلا�سرة ولكن اأدوات التعلم الآن 
اأو�س���ع واأقرب مما كان لدينا يف الت�سعينات 
مث���ا، املعلوم���ة قريب���ة حتت���اج فق���ط م���ن 
يبح���ث عنها، امل�س���ادر متنوعة حتتاج اإليك 
لتت�س���فحها، الأي���دي مم���دودة ول ننتظ���ر 

منك �سوى ال�ستجابة لها«.
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منطقتنا

بدء االستعدادات الفتتاح 
مدرسة تعليم النساء

على القيادة في عسير

فضاءات

ت�����س��ت��ع��د »�����س����رك����ة ت���ط���وي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
للمرور،  ال��ع��ام��ة  والإدارة  ال��ق��اب�����س��ة«، 
قيادة  تعليم  تطوير  م��در���س��ة  لف��ت��ت��اح 
لتعليم  واملخ�س�سة  ع�سر  يف  املركبات 
ال��ن�����س��اء ع��ل��ى ال���ق���ي���ادة؛ ح��ي��ث ينتظر 

افتتاحها قريبا.
ل��ل��م��رور  ال��ع��ام��ة  الإدارة  وك���ان���ت 
وال�����س��رك��ة ق��د وق��ع��ت��ا ات��ف��اق��ي��ة لإن�����س��اء 
للن�ساء  القيادة  لتعليم  مدار�س  خم�س 

يف خم�س مناطق خمتلفة.

وتن�س التفاقية على قيام �سركة 
ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ق��اب�����س��ة، ب��اإن�����س��اء 
وت�سغيل مدار�س لتعليم قيادة املركبات 
مب��وا���س��ف��ات ع��امل��ي��ة، وت��ق��دمي خ��دم��ات 
والتدريب  واملحاكاة  النظري  التعليم 
منهج  وف���ق  امل��رك��ب��ات،  ل��ق��ي��ادة  العملي 
ت��دري��ب��ي م��ت��ق��ن، ح��ي��ث ت��ت��واف��ر فيها 
والتدريبية  التعليمية  امل��راف��ق  جميع 

بح�سب املعاير املهنية.
وحت����ت����وي ه�����ذه امل�����دار������س ع��ل��ى: 

قاعات درا�سية، معامل اأجهزة املحاكاة، 
وق��اع��ة ال�����س��ام��ة، م�����س��م��ار ال��ت��دري��ب 

امليداين.
وي����ت����م ت����وف����ر خ����دم����ات ال���دع���م 
وامل�ساندة ل�ستكمال التدريب وت�سهيل 
الإج��راءات، مثل مكتب امل��رور، العيادة 
ال�سحية، كافيرتيا، خدمات الت�سوير، 
تطوير  �سركة  تتولى  بينما  وغ��ره��ا، 
الإل��ك��رتوين  ال��رب��ط  التعليم، خ��دم��ات 

مع اإدارة املرور.

اأ�����س����ف����رت ن���ت���ائ���ج م�����س��اب��ق��ة »ف���ر����س���ان 
املا�سي، بن فريقي  الأربعاء  التعليم«، 
تعليم منطقة ع�سر وتعليم الأح�ساء، 
التلفزيونية؛  »ع��ن«  قناة  من  بتنظيم 
عن فوز الأول وتاأهله للمرحلة الثانية 

من امل�سابقة.
املناف�سة  اأث��ن��اء  امل�ساركون  وتلقى 
ات�ساًل هاتفيا من اأمر املنطقة تركي 
ب��ن ط���ال ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، ث��م��ن من 

خاله فكرة الفعالية، وحفز الطاب.
التعليم  عام  هناأ مدير  من جهته 
ب��ع�����س��ر ج��ل��وي اآل ك��رك��م��ان، ف��ر���س��ان 
مقدما  ف���وزه���م،  مبنا�سبة  امل�����س��اب��ق��ة؛ 
�سكره لاإدارات واملدار�س واملكاتب التي 
ك��ان��ت خلف ه��ذا الإجن����از، م��وؤك��دا اأن��ه 
ُي�ساف اإلى �سل�سلة من الإجنازات التي 
على  املنطقة  وطالبات  ط��اب  حققها 

امل�ستوين املحلي والدويل.

»ف���ر����س���ان  م�������س���اب���ق���ة  اأن  ي����ذك����ر 
اإدارة   16 ف��ي��ه��ا  ي��ت��ن��اف�����س  ال��ت��ع��ل��ي��م« 
تعليمية، عر عدة مراحل يف جمالت 

علمية وثقافية متنوعة.
�سعيد  ع�����س��ر:  تعليم  م��ّث��ل  وق���د 
وع��ب��د اهلل حممد  ���س��ي��ب��ان،  اآل  ���س��ف��ر 
خالد،  امل��ل��ك  ث��ان��وي��ة  م��ن  القحطاين 
وحممد عبد اهلل ال�سهري من ثانوية 

اململكة.

فريق عسير يتأهل للمرحلة 
الثانية من »فرسان التعليم«
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حضر األمير تركي بن طال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، المباراة التي أقيمت بين فريقي 
أبها والعدالة، ضمن مباريات دوري األمير محمد بن سلمان ألندية الدرجة األولى لكرة القدم 

في الجولة 25.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب مدينة األمير سلطان الرياضية 
الدقيقة  إبراهيم كمارا عند  الاعب  أبها بهدف دون مقابل، سجله  بالمحالة؛ بفوز فريق 

الثانية واألربعين من شوط المباراة األول.
ويتصدر أبها الترتيب بست وأربعين نقطة، ويحل ثانيا فريق ضمك بأربع وأربعين نقطة.

وهنأ األمير تركي بن طال الاعبين وأهالي منطقة عسير على تصدر فريقي أبها وضمك 
لدوري األمير محمد بن سلمان ألندية الدرجة األولى، مؤكدا أن الهمة ستحقق القمة.

أمير عسير يحضر مباراة أبها 
والعدالة.. ويشيد بتصدر الفريق 

األبهاوي دوري الدرجة األولى

منطقتنا

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن
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الرأي الجامعي

هيئة المشاهير!
يقول يل اأحد الأ�سدقاء: لكي تكون م�سهورا عليك اأن تتبع بع�س اخلطوات 
التوا�سل  ا�ستخدام و�سائل  املجتمع من خال  العالية بن  ال�سهرة  لتحقق 
الجتماعي؛ و�سرب يل عددا من الأمثلة التي ميكن اأن اأحقق من خالها 

ال�سهرة التي اأريد وبعدها ا�ستغلها ل�ساحلي .
وقال: ميكن اأن تبدى معار�سة كل ما يقام يف املنطقة وتوجيه اأ�ساليب 
النقد وال�سخرية باأي فعالية اأو برنامج؛ لأنه �ستاأتيك ردود كثرة على ما 
كتبته، فكثر يف املجتمع يبحث عن الأخبار والتغريدات التي حتوي نقدا 
قد  اأو  منها،  ت�ستفيد  جماهرية  ق��اع��دة  �ستكون  وب��ذل��ك  ح���ادا،  اأو  ج��ارح��ا 
اأح��د تعرفه، ميكن  اأو من  نف�سك  ال�سخرية من  تقوم بعمل بع�س حركات 
اأن ت�ستغل و�سعه الإن�ساين من خال ت�سويره وال�سحك عليه و�ستجد من 
يتابعك ويبث مقاطعك وبذلك �ستنال �سهرة كبرة، كما ميكنك اأن تتقم�س 
اأنها  التي تعتقد  الإر�سادات  بلهجة معينة وتقدم بع�س  �سخ�سية وتتحدث 
األفاظ وكلمات ترتبط  �ست�ساهم يف تكوين قاعدة جماهرية لك وحتديد 
اأحد  يف  امل�ساركة  ميكن  كما  �سهرتك،  يف  مبا�سرا  �سببا  وتكون  ب�سخ�سيتك 
القنوات التلفزيونية التي تبث براجمها من داخل �سقة وت�سارك بق�سائد 
التلفزيونية؛  الكامرا  ود  بها  تك�سب  بحركات  وتقوم  تاأليفك  من  لي�ست 
اأحد، كما  ب�سهرة عالية ل ي�ساهيك فيها  لت�سلط عليك، وبذلك �ستحظى 
ت�ساهده من  بكل ما  وال�سخرية  الكذب  �سهرتك من خال  تو�سيع  ميكنك 
الب�سر وبكل عن�سرية وتنمر لفظي وهو ما يجعل متابعيك يف تزايد كبر.

خال  من  فلكية  لأرق���ام  العديد  اأو�سلت  ال�سهرة  وح��ب  احلمى  ه��ذه 
متابعيه، وهو ما جعلهم ي�ستغلون هذه ال�سهرة يف الإعان املفتوح والإعان 

عن كل �سيء بدون �سروط اأو اعتبارات �سحية اأو جمتمعية.
اأي  تقدمي  عند  فلكية  لأرق���ام  امل�ساهر  ه��وؤلء  بع�س  اأ�سعار  وو�سلت 
ي��زال الأم��ر مرتوكا  اإع��ان. ورغ��م خطورة ه��ذه الظاهرة التي نعي�سها ل 
تدفع  كم  واملهم  وب��اي طريقة،  �سيء  كل  الإع��ان عن  للجميع؛ خا�سة يف 

مقابل هذا الإعان.

محمد ابراهيم العسيري
نائب المشرف العام

وقفة

حدثت حادثة غريبة يف بع�س البلدان 
تقول  جميلة،  ام��راأة  ترويها  الغربية، 
اأو  مظلم  طريق  يف  ت�سر  كانت  باأنها 
�سيارتها  توقفت  وف��ج��اأة  مظلم،  �سبه 
لنتهاء الوقود منها، وحيث اأنها تركت 
حقيبة يدها يف املنزل، ول متلك بطاقة 
�سراف، ول نقودا يف يدها، ول هاتف 
ال�سديد  اخل��وف  اع��رتاه��ا  فقد  معها، 
من املكان وممن حوله، ول تدري ماذا 
تفعل؟ وبينما هي يف حرة من اأمرها، 
بذهنها  ويطوف  �سيحدث،  ما  ترتقب 

كل الأمور ال�سيئة.
�سباك  بجوار  راأي��ت  تقول:  فجاأة 
ال��ل��ون،  ال�����س��ي��ارة رج��ا مت�سردا داك���ن 
اأت��ون يدق  رث الهيئة، كاأنه خ��ارج من 

بطرف اأ�سبعه على الزجاج.
ت�����ق�����ول: ف����ارت����ع����دت ف���رائ�������س���ي، 
واأي��ق��ن��ت ب��ال��ه��اك، وبعد ت��ردد فتحت 
قليا من ال�سباك، ف�ساألني عما جرى 

فاأخرته، وقلت باأن زوجي يف الطريق، 
اأن��ه��ا ك��ذب��ة، فاملكان ل يوجد به  ع��رف 

اإ�سارة للهاتف.
فقال الرجل: ل تقلقي يا �سيدتي، 
�ساأح�سر لك وقودا مبا لدي من نقود، 
تقول: فغاب عني وقلبي يخفق رعبا، 
وب��ع��د ح��وال��ى ال�����س��اع��ة، اأق��ب��ل م�سرعا 
وهو يلهث ويحمل جالونا من البنزين 
اعتذر  ث��م  ال�سيارة،  خ��زان  واأف��رغ��ه يف 
من  القليل  �سوى  ميلك  ل  ب��اأن��ه  مني 
اأكر ل�سرتى  النقود، ولو كان ميلك 

بها جميعا وقودا.
ال�سيارة  اأدرت  اأن  ما  امل���راأة،  تقول 
اأن يركب كي  دارت، فطلبت منه  حتى 
اأعو�سه عن املبلغ الذي دفعه، فرف�س 
هيئته،  تنم على  بابت�سامة ل  وودعني 
مني  ينتظر  ومل  مل��ك��ان��ه  ع��ائ��دا  وول���ى 

حتى كلمة �سكر.
وب���ع���د ع����دة اأي�������ام، ت���ق���ول امل������راأة: 

ح�������س���رت اأن������ا وزوج�������ي ل������ذات امل���وق���ع 
ف����راأي����ن����اه ع���ل���ى ج���ان���ب ال���ط���ري���ق ق��د 
افرت�س الأر�س والتحف ال�سماء، وكنا 
قد جمعنا له اأكر من مئة األف دولر، 
وا�سرتينا  و���س��راب،  وط��ع��ام  وم��اب�����س 
ه��ذه  ك��ل  ب��ا���س��م��ه.  �سجلناها  ���س��ق��ة  ل��ه 
الع�سرين  يتجاوز  ل  مب��ا  الإك��رام��ي��ات 

دولرا.
اإ����س���ن���ع امل����ع����روف ف��ي��م��ن ع��رف��ت 
وم����ن مل ت���ع���رف، ف�����س��ن��ائ��ع امل���ع���روف 
ت��ق��ي م�����س��ارع ال�����س��وء، ل حت��ك��م على 
ينم  ل  فاملظهر  مبظهرهم،  الآخ��ري��ن 
ع��ل��ى امل���خ���ر، ف��ك��م م���ن م��ن��ظ��ر ب���راق 
واإق�ساء  اإياك  املعدن،  رخي�س  �ساحبه 
الراأي  الآخرين حتى ولو خالفوك يف 
تذكر  ب��ه،  يعي�س  عقل  فلكل  املنهج،  اأو 
اأن ال�سهامة لي�ست حكرا على اأ�سحاب 
الهيئة احل�سنة، فقد جتد يف النهر ما 

ل جتده يف البحر.

»المتشرد والحسناء«

الكمبيوتر،  ج��ه��از  اأم���ام  بحرقة  بكت 
وهي ترى رف�س قبولها يف تخ�س�س 
وبعدها  ب��ه،  كانت حتلم  ال��ذي  الطب 
ت����خ����رج����ت م�����ن ت���خ�������س�������س ال���ل���غ���ات 
والرتجمة مبرتبة ال�سرف، وقد جعل 
تخ�س�سها من ا�سمها علما يف الدعوة 
عليها  وتنهال  وال��ت��األ��ي��ف  وال��رتج��م��ة 
عرو�س توظيفها يف موؤ�س�سات ودوائر 

مرموقة!
تر�سحها  ع��دم  عند  بلوعة  بكت   
ل��ل��وظ��ي��ف��ة ال���ت���ي ك���ان���ت ت��ط��م��ح ل��ه��ا، 
�سيدة  جمتمعها  يف  ت��األ��ق��ت  وب��ع��ده��ا 
اأع�����م�����ال ن���اج���ح���ة ورائ���������دة م�����س��اري��ع 
مرموقة وقائدة فرق تطوعية فعالة، 
ل��ه��ا ري����ادة الأع���م���ال بابا  وق���د فتحت 
لرزق اأو�سع وحياة اأجمل و�سوؤدد اأعلى 

ومكانة اأرقى!
ب���ك���ت ب��ح�����س��رة ع���ن���دم���ا و���س��ل��ه��ا 
ال��ذي  ف��رع عملها  م��ن  نقلها  خ��ط��اب 

ك��ان��ت حتبه اإل���ى اآخ���ر، وب��ع��ده��ا نالت 
املنطقة،  م�ستوى  على  التميز  جائزة 
وق�������د ف����ج����ر ف���ي���ه���ا ن���ق���ل���ه���ا ط����اق����ات 
واإم���ك���ان���ي���ات ج��ع��ل��ت م��ن��ه��ا ق������دوة يف 
المتياز والإجناز؛ فزاد مرتبها وعا 

�ساأنها و�سر خاطرها!
ب��ك��ت ب�����س��دة ع��ل��ى ظ����روف اأه��ل��ه��ا 
ال����ت����ي مل ت�������س���م���ح ل���ه���ا ب���الب���ت���ع���اث 
اإل����ى اأوروب������ا لإك���م���ال درا���س��ت��ه��ا ونيل 
���س��ه��ادة م���ن اأق�����وى ج��ام��ع��ات ال��ع��امل 
وا�سطرارها لإكمال درا�ستها بوطنها، 
بحثي  فريق  رائ��دة  اأ�سبحت  وبعدها 
متميز حمليا وعامليا وم�ساركة فعالة 
العلمية وبحوثها  امل��وؤمت��رات  اأك��ر  يف 

مر�سحة جلوائز علمية عاملية!
بكت بغ�سة على قرار اأهلها بعقد 
ال�ستقال  ت��ري��د  ه��ي  بينما  ق��ران��ه��ا 
ال���وظ���ي���ف���ة  وال���������س����ع����ادة وت�����راه�����ا يف 
اأ�سعد  اأنها  اأيقنت  وبعدها  وال�سهادة، 

لأنها  والرحمة  امل��ودة  بيت  يف  اإن�سانة 
»حت���ت  ولأن  ال����دن����ي����ا«  م���ت���اع  »خ�����ر 

قدميها اجلنة«!
كم من دموع على اأماين واأحام 
بها  ودعونا  و�ساألناها  اأردن��اه��ا  واأم��ور 
واأحلينا عليها، لكن قدر اهلل لنا غر 
اختاره  ما  اأن  بعد عهد  لندرك  ذل��ك، 

لنا الرحمن كان خرا لنا. 
العبد  علم  »ل��و  القيم  اب��ن  يقول 
يقينا  لعلم  اأم���وره  له  اهلل  يدبر  كيف 
اأن اهلل اأرحم به من اأمه واأبيه! ولذاب 
قلبه حمبًة هلل. ولو ك�سف اهلل للعبد 

الغيب ما اختار اإل الواقع«.
اأو  ن�ستعجل  ول  ذل���ك  ف��ل��ن��درك 
هلل  اأمورنا  ولنفو�س  ونياأ�س؛  ن�سجر 
ب��ي��ق��ن ب����اأن خ���رة اهلل ل��ن��ا خ���ر من 
خرتنا لأنف�سنا، فقد نحب �سيئا وهو 
اهلل  ويجعل  �سيئا  نكره  وق��د  لنا،  �سر 

فيه خرا كثرا.

)خ: خيـرة(

أمة الحفيظ علوي
أستاذة محاضرة بقسم

اللغة اإلنجليزية
وأديبة وشاعرة باللغات

العربية واالنجليزية واألوردية

أ. د. عبد العزيز
بن عمر القنصل
رئيس قسم العقيدة
والمذاهب المعاصرة

يجب أن تبقى حرا
سعيد محمد آل سحيم

اأو  ب��ه  التي حتيط  البيئة  خ��ال  م��ن  اأوان���ه  قبل  البع�س  ين�سج  ق��د 
اأو  اإلى الدخول يف احلياه العملية والعلمية،  ب�سغف وطموح  يدفعه 
قد ت�ساهم ال�سغوط  التي مير بها  يف �سناعة �سخ�سية خمتلفة عن 

غره.
ا�سنع من نف�سك قائدا ناجحا ميكنه عمل ما يريد وقتما يريد 
لأن��ك مهما و�سلت من  الآخ��ري��ن؛  ال�سعود على فر�س  ول حت��اول 
جناح من خال هذا الطريق فلن تفلح اأبدا، فعندما يقوم ال�سخ�س 
بالعمل وال��درا���س��ة يف وق��ت واح��د؛ ف��اإن ذل��ك يك�سبه م��ه��ارات كثرة 
هذه  من  وال�ستفادة  بها  التعاي�س  خالها  من  ي�ستطيع  وخمتلفة 

اخلرات التي اأثرت اإيجابيا على حياته.
فعليك يا �سديقي بالكفاح والجتهاد وال�سعي اإلى حتقيق ذاتك 
�سبقنا عرة  فلنا يف من  ذل��ك،  الآخرين يف  تعتمد على  بنف�سك ول 
واآية، ولتعلم اأنه اإذا �ساهم الآخرون يف �سناعة جمدك؛ فاإنه �سيذهب 

مبجرد ذهابهم.
فيجب اأن تبقى حرا فا تكون مدانا لأحد ول مقيدا اأو منتظرا 
اأنك ل تزال واقفا، ول  اأن مينحك �سيئا، فنم كل ليلة موؤمنا  اأح��دا 
يعود الف�سل لأحد غر توازن قدميك وما تقدمه لنف�سك من خر.

تساؤالت حول الوقت
فاطمة الزيادي 

تخصص فيزياء

اأغلب  اأو �سيء ط��ارئ، ولكن  اإل يف وج��ود موعد مهم  قد ل ننظر ل�ساعتنا 
يومنا مير دون اكرتاث منا اأو اهتمام بالوقت الذي مير بنا، وقد نعي�س يف 

اأوقات جنهل حتى ا�سم اليوم.
فقد يطرح عليك كثرا هذا ال�سوؤال، ما هو اليوم الذي نعي�سه ومتر 
الثواين  ه��ذه  وك��اأن  اأهمية  لها  نعطي  ول  واأوقاتنا  اأعمارنا  متر  حلظاتنا، 

والدقائق وال�ساعات لي�ست من حياتنا وكاأنها ل متت لنا ب�سلة.
املهم يف  ال�سيء  وه��و  ال��وق��ت  تنظيم  نعمل على  مل��اذا ل  اأت�����س��اءل:  حقا 

حياتنا؟
اأي �سيء يعود علينا  ملاذا تنق�سي �ساعات طويلة من حياتنا دون فعل 
بالنفع والفائدة، فلننظم اأوقاتنا فا تذهب هدرا منا، نحاول ال�ستفادة من 
كل حلظاتها، نبتعد عن الع�سوائية يف حياتنا، قد تتغر الأيام يف حياتنا ول 

يتغر فيها غر ا�سم اليوم، وكاأن الوقت لي�س بال�سيء الثمن؟
متى ن�سعر باأن الوقت »كال�سيف اإن مل تقطعه قطعك«؟

اأم�س  الت�ساوؤلت كثره والأجوبة خمتلفة وكما قال »وليم �سك�سبر: 
�سيعت الوقت واليوم الوقت ي�سيعني« فا بد من العتناء بالوقت واإعطاوؤه 

من الهتمام الكثر.
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إعالن

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

أسبوعية جامعة الملك خالد
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الطفولة المسلوبة
فاطمة سعد عسيري

إعام واتصال

مرحلة الطفولة هي مرحلة يتج�سد فيها اجلمال والنقاء، ويخلد فيها ذكريات ل تن�سى، 
هذه  واأ�سبحت  اجلميلة،  مبعانيها  �سلبت  الطفولة  اأن  نرى  فجاأة  اأ�سبحنا  لاأ�سف  ولكن 
الراءة ت�ستخدم باأ�سكال فجة وا�ستغال براءة الأطفال يف جوانب توثر �سلبا على حياتهم، 

وهو ما يجعلنا نطرح ت�ساوؤل عري�س عن �سبب ذلك؟!
يتنا�سب مع  ب�سكل كبر، ومبظهر ل  ال�سهرة  اإل��ى عامل  اأطفال يدخلون  فحن نرى 
اعمارهم، ويت�سح لنا ذلك من خال اأقواله واأفعاله بل حتى ملب�سه، بل و�سل المر اإلى 
الإهمال والتاأثر على م�ستواه الدرا�سي وهذا نتاج طبيعي ملا يتعر�س له الطفل من ال�سغط 
النف�سي عندما يرى بع�س التعليقات ال�سلبية يف ح�ساباته او من خال مقاباته للجمهور 

ويزدحم حوله النا�س عند روؤيته يف مكان ما مما يجعله ي�سعر بعدم الراحة وال�ستقرار.
فما هو ذنب هذا الطفل كي يحرم من طفولته بغر�س التك�سب وال�سهرة؟! �سوؤال ل 
بد له من التفكر واإعادة النظر فيه والبحث عن اإجابة له، خا�سة اذا كان هذا ال�ستغال 
ُيعد له  او جعله يلعب دورا مل  اأفكار وعبارات تفوق خيال الطفل  للطفل من خال طرح 

العداد ال�سحيح وحماولة ا�ستغاله ب�سكل جتاري بحت. 
متنا�سن باأن الطفولة اأمانة ويجب اأن تعطى حقها وحتفظ، واأن الطفل عندما يدخل 
لعامل ال�سهرة ل بد اأن تكون له �سوابط وقيم ي�سر عليها وبتنظيم عايل الدقة لي�ستطيع 
الطفل ان ي�ستفيد من امكانياته بطريقة �سحيحة تبعده عن ال�ستغال وتخرجه من اأي 

�سغط نف�سي قد يحدث له حتى ل ت�سلب طفولته وت�سيع منه.

التعليم البنكي 
والوعي الناقد

لقد �سدت انتباهي اآراء وكتابات املفكر الرازيلي »باولو فريري« الذي 
النامية، والتي  الدول  التعليم يف  اأزم��ات  اأبحاثه ودرا�ساته حول  عرفت 
مل تلتحق بركب احل�سارة الغربية احلديثة رواجا واهتماما كبرين يف 
نها يف العديد من الكتب  خمتلف الدوائر التعليمية يف العامل، وقد دوَّ
وموؤلفه  ثقافة«  بناة  »املعلمون  ب�  املو�سوم  كتابه  بينها  من  األفها  التي 

امل�سهور »التعليم من اأجل الوعي الناقد«.
يبن هذا العامل العبقري يف خمتلف نتائج اأبحاثه حول التعليم اأن 
جوهر الأزمات يف الدول النامية مردها اإلى ما �سماه ب� »التعليم البنكي« 
الذي تكلم عنه باإ�سهاب يف اإ�سداراته لتف�سري النحطاط وال�سعف الذي 
يعرتي التح�سيل العلمي يف هذه البلدان، بحيث ي�سر من خال هذا 
النمط من  ه��ذا  اإل��ى معاملة  املجال  ه��ذا  ا�ستحدثه يف  ال��ذي  امل�سطلح 
بطريقة  واملعارف  العلوم  فيها  ت��ودع  بنكية  كح�سابات  الطاب  التعليم 
املكثف  والتمركز  املوجه  التلقن  قاعدتي  على  اأ�سا�سا  ترتكز  تراكمية 
للعملية التعليمية يف اجتاه واحد على اأ�سا�س اأن الأ�ستاذ هو فقط الذي 
يفكر ويتكلم وينظم ويختار ويفر�س اختياره على الطالب الذي يكون 
جمرا يف هذه احلالة على التاأقلم مع هذه البيئة القهرية التي تغيب 

فيها احلرية وامل�ساركة التفاعلية.
التي  املع�سلة  ه��ذه  اأن حل  »باولو فريري«  الفذ  العامل  ه��ذا  ي��رى 
يعاين منها هذا الواقع التعليمي املرير لهذه املجتمعات يكمن يف اإلغاء 
�سماه  اآخ���ر  بنظام  وا�ستبداله  البنكي  للتعليم  ال�سيئة  املمار�سة  ه��ذه 
»التعليم بالوعي الناقد« الذي يرتكز على متكن الطاب من ممار�سة 
با�ستمرار  ت�سري  التعليمية  العملية  وجعل  والنقد  التفكر  يف  احلرية 
ال��ذي ينمي  اإل��ى غر�س منط من الوعي الفكري  يف اجتاهن للو�سول 
فعالية  بكل  يندجمون  ويجعلهم  لديهم  النقدية  العلمية  الت�ساركية 
بها  التعليم  يحقق  وبذلك  املجتمعات؛  لهذه  الفكرية  املنظومة  �سمن 
اأهدافه املتوخاة ويدخل مرحلة انتقالية جديدة تدفع بعجلة التح�سيل 

العلمي اإلى الأمام.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعام واالتصال
obousada@kku.edu.sa

ت��ع��ت��ر ال���درا����س���ة اجل��ام��ع��ي��ة م���ن اأه���م بانوراما
الطالب وهي مرحلة  املراحل يف حياة 
م���ا ب��ع��د ال���درا����س���ة ال��ث��ان��وي��ة وت��ع��ت��ر 
بداية حياة جديدة يدر�س بها الطالب 
الأداب  م���ث���ل  م���ت���ن���وع���ة  ت��خ�����س�����س��ات 
وغرها  وال��ط��ب  والهند�سة  وال��ل��غ��ات 

من التخ�س�سات.
وت�����س��ت��غ��رق ال���درا����س���ة اجل��ام��ع��ي��ة 
م��ن اأرب��ع��ه اإل���ى �ست ���س��ن��وات م��ن حياة 
ال���ط���ال���ب، ول���ذل���ك لب����د م���ن اخ��ت��ي��ار 
التخ�س�س يف املرحلة اجلامعية بعناية 
اأهمها  م��ن  معاير،  على  وب��ن��اء  فائقة 
رغ��ب��ة ال��ط��ال��ب يف ال��ت��خ�����س�����س، ك��ون 
مهارات  على  تعتمد  اجلامعية  املرحلة 

أهمية اختيار التخصص
في المرحلة الجامعية
اكر �سمول من املرحلة املدر�سية، مثل 

مهارات التحليل والنقا�س واحلوار.
وي��ت��م ت��زوي��د ال��ط��ال��ب يف املرحلة 
التي  امل��ه��ارات  م��ن  بالعديد  اجلامعية 
تهيئه للدخول ب�سوق العمل؛ فاأذا كان 
ال��ذي  بالتخ�س�س  ي��رغ��ب  ل  الطالب 
املرجوة  النتائج  تتحقق  فلن  يدر�سه، 
اأن  بد  ل  ل��ذا،  التعليمية.  العملية  من 
ل�سخ�سية  منا�سب  التخ�س�س  ي��ك��ون 
ومنا�سب  الذهنية  وق��درات��ه  ال��ط��ال��ب 

ملتطلبات �سوق العمل.
ت�سخم  اأ���س��ب��اب  ا�ستطلعنا  واإذا 
بع�س التخ�س�سات واأ�سباب البطالة يف 
الكثر منها، جند اأن ال�سبب الرئي�سي 

اجلامعي  التخ�س�س  اختيار  �سوء  هو 
بناء  تتم  الخ��ت��ي��ارات  بع�س  اأن  بحيث 
على رغبة الأهل اأو بداعي البحث عن 

م�سمى اإجتماعي.
اختيار  اأن  اإل���ى  نخل�س  هنا  وم��ن 
اأك�����ر الأث������ر يف متيز  ال��ت��خ�����س�����س ل���ه 
ال����ط����ال����ب واب������داع������ه خ������ال درا����س���ت���ه 
اجلامعية وبعد تخرجه يف جمال عمله. 
يجب اأن  تتذكر دائما عزيزي الطالب، 
���س��ي��ح��دد  ل��ل��ت��خ�����س�����س  اخ����ت����ي����ارك  اأن 
م�����س��رك ال��وظ��ي��ف��ي وامل���ه���ن���ي، ف��ب��ادر 
ينا�سب  الذي  التخ�س�س  باختيار  دائما 
ق���درات���ك وي��ل��ب��ي ح��اج��ات ���س��وق العمل 

وينمي مهارات البداع لديك.

التنـمر
وما أدراك!

ريم أحمد األحمري 
تخصص كيمياء

د. موفق المومني 
مدير مشروع الشركة المشغلة
البرامج المشتركة

اجتاحت  والعن�سرية  التنمر  ظاهرة 
�سكل  وه��ي  ك��ب��ر،  ب�سكل  املجتمعات 
من اأ�سكال العنف النف�سي، وقد تكون 
بطريقة العتداء البدين اأو اللفظي 
تنعك�س  التي  الأ�ساليب  وغرها من 
اأ�سبح  اأنه  �سلبا على ال�سخ�س، حتى 
هنالك  م��ن ت��رك درا���س��ت��ه م��ن اأج��ل 
النف�سي،  ال�سغط  ه��ذا  من  ال��ه��روب 
لقلة  التنمر  لظاهرة  ال�سبب  ويعود 
الوعي الجتماعي باأ�سراره النف�سية 
واجل�������س���دي���ة والج��ت��م��اع��ي��ة واأث�����ره 
امل�����س��ت��م��ر ع��ل��ى ذل���ك ال�����س��خ�����س، فا 
فرق بن اأبي�س اأو اأ�سود، ق�سرا كان 

اأو طويا.
ف���ل���و ن��ق��ل��ن��ا ب��ع�����س ق�����س�����س م��ن 
�سن�سعر  ال��ت��ن��م��ر  ل��ذل��ك  ���س��ح��ي��ة  ك���ان 

اأحدثتها  التي  الكارثة  بحجم  عندها 
ت��ل��ك ال����ع����ب����ارات، وال�������س���ور ال�����س��ل��ب��ي��ة 
الأطفال؛  عقول  لبع�س  انتقلت  التي 
يف  متنمرين  ا�سخا�سا  منهم  ف�سنعت 
العامة  الأماكن  من  وغرها  املدار�س 
التي ل ينتج منها �سوى العداوة، وقد 

تتطور وت�سبح انتقاما.
فديننا الإ�سامي قد عالج هذه 
الظاهرة، فنهانا  اأن ن�سخر من اأحد 
قيما  وح���دد  البع�س  بع�سنا  م��ن  اأو 
كما  الآخ���ري���ن،  م��ع  لتعاملنا  وم��ث��ا 
اأننا مل نعهد هذه الظواهر كما نحن 

عليه الآن.
ف��الإن�����س��ان��ي��ة ل ت��دع��و مل��ث��ل ه��ذه 
ال��ت�����س��رف��ات ول مت��ت ل��ه��ا ب�����س��ل��ة، بل 
ت����ن����درج حت��ت  ال���ت�������س���رف���ات  ه�����ذه  اأن 

ب��ه��ا ك��ل من  ا���س��ط��راب��ات نف�سيه مي��ر 
ميار�س التنمر وبكافة اأ�سكاله.  

ب�سكل  منها  احل��د  يجب  ل��ذل��ك 
ك��ام��ل وال��ب��ح��ث ع��ن ح��ل��ول تعاجلها 
ق�سية  ت�سبح  ل  حتى  اأ���س��رع  ب�سكل 
ي�����س��ع��ب م��ع��اجل��ت��ه��ا م���ن خ����ال بث 
ال����وع����ي ب����ن الأط�����ف�����ال وت��ع��ري��ف��ه��م 
ب���خ���ط���ورة ه�����ذه ال����ظ����اه����رة ع��ل��ي��ه��م 
م�����س��ت��ق��ب��ا وك���ذل���ك ت��وع��ي��ة الأ����س���ر 
ب���خ���ط���ورة ال��ت��ن��م��ر وك����ون����ه م�����س��ك��ل��ة 

حقيقية يجب اأن نحد منها كثرا.
يخلفها  ال��ت��ي  ال�سلبية  ف���الآث���ار 
التنمر حجمها كبر، وتكون ردة فعل 
املتنمر  ال�سخ�س  ي�سبح  فقد  ق��وي��ة. 
من  ي�سبح  وب��ال��ت��ايل  ع��دوان��ي��ا،  عليه 

الذين ميار�سون التنمر ويطبقونه.

ّ
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آفاق

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

»آفاق اإلعالمية«

»اآف��اق« غر م�سبوقة يف  حاليا يتم تدار�س نقلة جديدة ل�سحيفة 
اأي جامعة �سعودية اأو رمبا عربية، وهي خ�س�ستها، وحتويلها اإلى 

�سركة جتارية مبنظومة اأو�سع من املخرجات الإعامية.
ويقف وراء هذا احلدث الكبر معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ 
املتما�سية مع  الروؤية  ال�سلمي �ساحب  الدكتور فالح بن رجاء اهلل 
»اآف���اق«  �سحيفة  حتويل  قريبا  �سيتم  حيث   »٢٠٣٠ »روؤي���ة  اأه���داف 
هذه  �سنعتها  التي  والأه��م��ي��ة  للنجاح  نظرا  جت��اري��ة؛  �سركة  اإل��ى 
ال�سحيفة يف حميطها اجلامعي وحميط املنطقة والوطن اإجمال.

اإعامية  منظومة  ال�سركة  »اآف����اق«  ت�سبح  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
موؤ�س�سة  لت�سبح  واملرئي؛  وامل�سموع  املقروء  الإع��ام  من  متكاملة 
اأه�����داف اجل��ام��ع��ة واملنطقة  اإع��ام��ي��ة ك���رى يف امل��ن��ط��ق��ة حت��ق��ق 

والوطن.  
وقريبا �سرت�سح الكثر من التفا�سيل يف هذا املو�سوع، حيث 
�ستعمل اجلامعة مع �سركاء ا�سرتاتيجين يف هذا التحول اجلديد.

ومب��ث��ل ه��ذه اخل��ط��وة ت��ك��ون �سحيفة »اآف����اق« ق��د �سنعت لها 
ح�����س��ورا ج��دي��دا وم�����س��ارات ن��وع��ي��ة ل��ت��ك��ون، ك��م��ا ه���ي، ال�سحيفة 

اجلامعية الأولى والتي تت�سدر ال�سحف اجلامعية الأخرى.

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

غرافيكس
رغد عبد اهلل الشهري

أكنان محمد درس

رئيس التحرير
عبد الرحمن عبد اهلل آل بهران

نائبة رئيس التحرير
عبير حمود الشهراني

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

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«

أسبوعية جامعة الملك خالد
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أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

العالم من حولنا

العدد 227  |  15 رجب 1439  |  01 إبريل 2018 الصفحة األخيرة

عبدالرحمن عبد اهلل آل بهران
رئيس التحرير

»آفاق« تجربة مثمرة
يف  واإب���داع  تغير  �ساحبة  لتكون  الإع��ام��ي��ة؛  املن�سة  ه��ذه  قامت 

حميطنا اجلامعي؛ ولتتخطى احلدود.
�سحيفة »اآفاق« تنركم وت�ستنر بكم؛ بداية من كتابة املقال 
ومقالت الراأي اأو تعاونكم مع الزماء يف هيئة التحرير؛ لإظهار 
اجلامعة،  اأروق���ة  يف  نتائجها  نلم�س  التي  املبذولة  اجلهود  واإب���راز 

لنجعل ملجتمعنا هدفا ن�سمو اإليه ومنهاجا ن�سر عليه.
�سحيفة »اآفاق« ت�سعد بكم لتكونوا يف �سورة حياتكم اجلامعية، 
ثنايا  ب��ن  بنظرك  اأمعنت  فلو  ثقافتكم؛  وت��ع��زز  معرفتكم  ت��ري 
ال�سحيفة، �ستجد اخلر الوطني يف �سدر ال�سفحة غالبا، ثم خر 
لهذا ال�سرح العلمي، تتلوه اإجنازات لفروعنا واأق�سامنا الأكادميية 
اأك��ر، فتجد موهوبا يحكي لزمائه  باجلامعة، ثم ترنو بنظرك 
ق�سة جناحه وي�سكر فيها معلميه وداعميه، ثم ق�سية تتعلق بحياة 
الطالب نبحث جاهدين عن حل لها، ثم اآراء كاتب كر�س قريحته؛ 

ليهديك اأجمل ما لديه، وهكذا.
يف ثنايا »اآفاق« الكثر والكثر، منكم ولكم.
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امل���دي���ن���ة ك���ل���ه���ا حت����ول����ت اإل�������ى م�����س��رح 
ال���ك���ب���ر. احل������دث الأك�������ر روع������ة ه��و 
ال���ع���ر����س ال���ع���ائ���م، وي�����س��م م�����س��ارك��ن 
�ساحرة  واأقنعة  جميلة  اأزي���اء  ي��رت��دون 
ذلك  وكل  خرافية،  حكايات  وي�سردون 
با�سم  املعروفة  ال�سهرة  القوارب  على 
اجل����ن����دول. اإن���ه���ا امل��دي��ن��ة الإي��ط��ال��ي��ة 
اأو »فيني�سيا« كما  »البندقية« بالعربية 

هو ا�سمها املعروف عامليا.
جتمع الآلف من ال�سكان وال�سياح 
بفارغ ال�سر مل�ساهدة عرو�س »كرنفال 
فيني�سيا« الذي �سي�ستمر حتى اخلام�س 

من  اآذار )مار�س( ٢٠19.
ت�����س��ت��ق��ط��ب  اأن  امل����ت����وق����ع  وم�������ن 
الح����ت����ف����الت م����ا ي�����س��ل اإل������ى ث��اث��ة 

ماين زائر وم�ساهد.
���س��ع��ار امل��ه��رج��ان ل��ه��ذا ال���ع���ام هو 

»املدينة التي اأُن�ساأت لاألعاب«.

فينيسيا.. »المدينة التي ُأنشأت لأللعاب«!
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