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أمير عسير
يرعى مؤتمر 

اإلعالم واألزمات 
وحفل تخرج 

13450 طالبا 
وطالبة

ي��رع��ى ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ر 
اأم��ر  ب��ن عبدالعزيز  ب��ن ط��ال  تركي 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ه�����ذا الإث����ن����ن ح��ف��ل 
جامعة  ط��اب  من   21 الدفعة  تخريج 
امل��ل��ك خ��ال��د، وال��ب��ال��غ ع��دده��م 13450 
الأم��ر  مبدينة  وذل��ك  وطالبة،  طالبا 

�سلطان الريا�سية باملحالة.
وث����ّم����ن م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل 
املنطقة هذا  اأمر  ال�سلمي رعاية �سمو 
الطاب  اأب��ن��اءه  وم�ساركته  الح��ت��ف��ال 
الكرمي  �سموه  وح��ر���ص  فرحتهم  ي��وم 
ع���ل���ى دع�����م ج��م��ي��ع م��ن��ا���س��ط وب���رام���ج 
اخلريجن،  ال��ط��اب  مهنئا  اجلامعة، 
دينهم  خلدمة  يوفقهم  اأن  اهلل  وداع��ي��ا 
الوطن  م�ستقبل  اأن  وموؤكدا  ووطنهم، 
امل���ع���ارف  م���ن  ل��دي��ه��م  واأن  ي��ن��ت��ظ��ره��م 
من  اهلل  ب���اإذن  �سيمكنهم  م��ا  وامل���ه���ارات 
اأن ي��ك��ون��وا ���س��واع��د ب��ن��اء ل��ه��ذا ال��وط��ن 

و�سركاء يف خدمته وتنميته.
ورف�����ع وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����س��وؤون 
اللجنة  رئي�ص  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة حل��ف��ل ال��ت��خ��رج الأ���س��ت��اذ 

ال���دك���ت���ور ���س��ع��د ب����ن دع���ج���م ال��ت��ه��اين 
والتربيكات لطاب وطالبات اجلامعة 
يف ي����وم ف��رح��ت��ه��م ب��ت��خ��رج��ه��م، وق���ال 
بعد  النجاح  ه��و  ال��ي��وم  »ت��خ��رج طابنا 
والآن  والجتهاد،  باجلد  مليء  م�سوار 
اجلميل  ورد  الثمار  قطف  موعد  ح��ان 
لهذا الوطن املعطاء الذي منحنا وقدم 

لنا الكثر.
يرعى �ساحب ال�سمو امللكي الأمر 
اأم��ر  ب��ن عبدالعزيز  ب��ن ط��ال  تركي 
ال��ق��ادم  الث��ن��ن  م�����س��اء  ع�سر  منطقة 
ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ال��دف��ع��ة 21 م��ن ط��اب 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، وال��ب��ال��غ ع��دده��م 
مبدينة  وذل��ك  وطالبة،  طالبا   13450

الأمر �سلطان الريا�سية باملحالة.
وث����ّم����ن م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل 
املنطقة هذا  اأمر  ال�سلمي رعاية �سمو 
الطاب  اأب��ن��اءه  وم�ساركته  الح��ت��ف��ال 
الكرمي  �سموه  وح��ر���ص  فرحتهم  ي��وم 
ع���ل���ى دع�����م ج��م��ي��ع م��ن��ا���س��ط وب���رام���ج 
اخلريجن،  ال��ط��اب  مهنئا  اجلامعة، 
دينهم  خلدمة  يوفقهم  اأن  اهلل  وداع��ي��ا 

الوطن  م�ستقبل  اأن  وموؤكدا  ووطنهم، 
امل���ع���ارف  م���ن  ل��دي��ه��م  واأن  ي��ن��ت��ظ��ره��م 
من  اهلل  ب���اإذن  �سيمكنهم  م��ا  وامل���ه���ارات 
اأن ي��ك��ون��وا ���س��واع��د ب��ن��اء ل��ه��ذا ال��وط��ن 

و�سركاء يف خدمته وتنميته.
ورف�����ع وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����س��وؤون 
اللجنة  رئي�ص  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة حل��ف��ل ال��ت��خ��رج الأ���س��ت��اذ 
ال���دك���ت���ور ���س��ع��د ب����ن دع���ج���م ال��ت��ه��اين 
والتربيكات لطاب وطالبات اجلامعة 

يف يوم فرحتهم بتخرجهم.
وق����ال »ت���خ���رج ط��اب��ن��ا ال���ي���وم هو 
ال���ن���ج���اح ب���ع���د م�������س���وار م���ل���يء ب��اجل��د 
م��وع��د قطف  ح���ان  والآن  والج��ت��ه��اد، 
الثمار ورد اجلميل لهذا الوطن املعطاء 

الذي منحنا وقدم لنا الكثر«.
القبول  عميد  اأو���س��ح  جهته  م��ن 
وال���ت�������س���ج���ي���ل ب����اجل����ام����ع����ة ال����دك����ت����ور 
عبداملح�سن القرين اأن اخلريجن من 
اأك��ر من 80 برناجما  29 كليه حت��وي 
عاملية  معاير  وف��ق  �سممت  اأك��ادمي��ي��ا 
لتواكب التطور الذي ت�سهده اململكة يف 

�ستى املجالت.

واأبان اأن عدد خريجي وخريجات 
البكالوريو�ص والدبلوم لهذا العام بلغ 
م��ن حملة  وخ��ري��ج��ة  خ��ري��ج��ا   11358
خريجا  و1588  البكالوريو�ص،  درج��ة 

وخريجة من حملة درجة الدبلوم. 
ف���ي���م���ا اأو�������س������ح ع���م���ي���د ع����م����ادة 
ال��درا���س��ات  العليا ال��دك��ت��ور اأح��م��د اآل 
بلغ  الدكتوراه  خريجي  ع��دد  اأن  فائع 
خريجي  وع���دد  وخ��ري��ج��ة  خريجا   47

املاج�ستر 457 خريجا وخريجة.
ال��دف��ع��ة  ه���ذه  اأن  ف��ائ��ع  اآل  واأك����د 
م�ستوى  على  الدفعات  اأك��رب  من  تعد 
العليا يف اجلامعة  الدرا�سات  خريجي 
الدرا�سات  برامج  ع��دد  تنامي  م��وؤك��دا 
ال��ع��ل��ي��ا ب���اجل���ام���ع���ة ح���ي���ث ب��ل��غ��ت 62 
ب��رن��اجم��ا يف خم��ت��ل��ف ال��ت��خ�����س�����س��ات 

العلمية والإن�سانية وال�سحية.

المؤتمر الدولي الثالث..
اإلعالم واألزمات

من جهة اأخرى، يرعى اأمر املنطقة، 
الأرب�����ع�����اء ال����ق����ادم، امل����وؤمت����ر ال����دويل 
ال��ث��ال��ث »الإع����ام والأزم�����ات: الأب��ع��اد 

وال����س���رات���ي���ج���ي���ات« ال������ذي ت��ن��ظ��م��ه 
اجل����ام����ع����ة مم���ث���ل���ة ب���ق�������س���م الإع�������ام 
الإن�سانية،  ال��ع��ل��وم  بكلية  والت�����س��ال 

وذلك بفندق ق�سر اأبها.
اجلامعة  مدير  معايل  ثّمن  وقد 
امل�����س��رف ال��ع��ام على امل��وؤمت��ر، الأ���س��ت��اذ 
ال�سلمي،  اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكتور 
اأمر منطقة ع�سر لهذا  رعاية �سمو 
�سموه  بجهود  منوها  العلمي،  احلدث 
وفعالياتها،  اجلامعة  اأن�سطة  دع��م  يف 
ي��اأت��ي  امل��وؤمت��ر  ه���ذا  اأن  ال�سلمي  واأك����د 
اإميانا من جامعة امللك خالد بدورها 
الأك������ادمي������ي يف م��ن��اق�����س��ة ال��ق�����س��اي��ا 
مقدمتها  ويف  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
الق�سايا الإعامية باأبعادها املختلفة، 
بالبحث  يعنى  املوؤمتر  اأن  اإل��ى  م�سرا 
الكفيلة  وال�سراتيجيات  الأب��ع��اد  يف 
اإع��ام��ي��ا،  الأزم�����ات  واإدارة  مب��واج��ه��ة 
وجت��وي��د مم��ار���س��ات اإع����ام الأزم����ات، 
ك��م��ا ي��ع��م��ل امل���وؤمت���ر ع��ل��ى درا����س���ة دور 
من  التقليل  يف  الإعامية  املوؤ�س�سات 
ح���دة الأزم�����ة، اأو اإن��ه��ائ��ه��ا، واإم��ك��ان��ي��ة 

التنبوؤ بوقوعها م�سبقا.

13 - 14 رجب 1440
20 - 21 مارس 2019

فندق قصر أبها

للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  واأك���د 
ال��ع��ل��ي��ا وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي الأ����س���ت���اذ 
ال����دك����ت����ور ����س���ع���د ب����ن ع��ب��دال��رح��م��ن 
العمري اأن هذا املوؤمتر ياأتي انطاقا 
الأزم��ات  اإدارة  الإع��ام يف  اأهمية  من 
وق�����درت�����ه ع���ل���ى ال�������س���ي���ط���رة ع��ل��ي��ه��ا، 
والتحكم يف تاأثرها، ويناق�ص العديد 
من الأبعاد وال�سراتيجيات واملحاور 

املت�سلة باملو�سوع.
اللجنة  اأن  اإل���ى  ال��ع��م��ري  واأ����س���ار 
باملوؤمتر  العاملة  واللجان  التنظيمية 
املوؤمتر،  لنعقاد  ا�ستعداداتها  اأكملت 
ولفتا اإلى اأن املوؤمتر يحظى مب�ساركة 
وح�سور  اأه��م��ي��ة  ذات  علمية  اأ���س��م��اء 
ن���خ���ب���ة م�����ن ال���ب���اح���ث���ن ال���دول���ي���ن 
امل��ت��خ�����س�����س��ن يف جم�����الت الإع�����ام 
والت�������س���ال، ح��ي��ث ���س��ي��ق��دم��ون ع���ددا 
م��ن الأب���ح���اث وال�����روؤى وال��ت�����س��ورات 
الإع��ام  توظيف  اآلية  عن  الوا�سحة 
يف م��واج��ه��ة الأزم�����ات واإدارت���ه���ا وفقا 

لأ�س�ص اإعامية دقيقة.

تفاصيل: صفحات 14 - 21
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بناء على توجيه سمو ولي العهد..
عسير تستكمل مشروعاتها األساسية
في الصحة والنقل والخدمات البلدية

وج�����ه ����س���اح���ب ال�����س��م��و امل���ل���ك���ي الأم�������ر حم��م��د 
ب���ن ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، ويل ال��ع��ه��د ن��ائ��ب 
با�ستكمال  ال��دف��اع،  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
ال�سحة  يف  ع�سر،  ملنطقة  الأ�سا�سية  امل�سروعات 
والنقل واخلدمات البلدية، خدمًة لأهايل املنطقة 

وتلبية لحتياجاتهم.
يف  الأ�سا�سية  امل�����س��روع��ات  ا�ستكمال  وي��ه��دف 
اإل��ى رف��ع ج��ودة اخل��دم��ة الطبية  منطقة ع�سر، 
املقدمة، واأن�سنة مدن وحمافظات املنطقة، ورفع 

كفاءة حركة التنقل برا وجوا.
تركي  الأم���ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وث��ّم��ن 
 ، اأم��ر منطقة ع�سر  ب��ن عبدالعزيز  ب��ن ط��ال 
كل  ب��اإجن��از  واهتمامها  الر�سيدة  القيادة  حر�ص 
امل�سروعات التنموية وا�ستكمالها مبا يعود بالنفع 

على املنطقة واأهلها.
ونظمت اإمارة منطقة ع�سر موؤمتًرا �سحفًيا 
ل���اإع���ان ع��ن ا���س��ت��ك��م��ال امل�����س��روع��ات الأ���س��ا���س��ي��ة 
تلبية  يف  الأث��ر  بالغ  لها  �سيكون  التي  للمنطقة، 

احتياجات املنطقة من اخلدمات الأ�سا�سية.
وم���ن ب��ن اأه���م امل�����س��روع��ات الأ���س��ا���س��ي��ة التي 
في�سل  امللك  مدينة  ع�سر،  يف  ا�ستكمالها  ينتظر 
�سرير، حيث   1000 تفوق  �سريرية  ب�سعة  الطبية، 
ال��ت��ي ت�سم  ال��ط��ب��ي��ة  امل��دي��ن��ة  ت��خ��دم  اأن  ي��ن��ت��ظ��ر 
م�ست�سفى تخ�س�سي ومركز للقلب واآخر لاأورام 
تخ�س�سات  اإل��ى  اإ�سافة  الع�سبية  للعلوم  وثالث 
دقيقة لاأطفال، 4 مناطق رئي�سية؛ هي )ع�سر، 

الباحة، جنران، وجازان(.
البلدي،  ال��ق��ط��اع  م�����س��روع��ات  يخ�ص  وفيما 



مناسبتان مهمتان

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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�ساحب  ورعاية  بت�سريف  الأ�سبوع  هذا  خالد  امللك  جامعة  تت�سرف 
اأم��ر منطقة  الأم��ر تركي بن ط��ال بن عبدالعزيز  امللكي  ال�سمو 
ع�سر ملنا�سبتن مهمتن، هما رعاية �سموه للموؤمتر الدويل الثالث 
»الإعام والأزمات.. الأبعاد وال�سراتيجيات« الذي تنظمه اجلامعة 
واملنا�سبة  الإن�سانية،  العلوم  بكلية  والت�سال  الإع��ام  بق�سم  ممثلة 
�سموه حلفل تخرج  الغالية على قلوبنا كل عام هي رعاية  الأخ��رى 

الطاب باجلامعة.
ن�سعد  ���س��ن��وي��ة  ه��و منا�سبة  ت��خ��رج ط��اب��ن��ا وط��ال��ب��ات��ن��ا  وح��ف��ل 
منا�سبة  لأنها  وكلياتها،  وعماداتها  اإدارات��ه��ا  مبختلف  كجامعة  بها 
اأبناوؤنا وبناتنا الطاب ثمار حت�سيلهم ل�سنوات مهمة  يقطف فيها 
معارف  ويتعلمون  ال��در���ص،  قاعات  يف  يجل�سون  وه��م  اأعمارهم،  من 

ومهارات تبني �سخ�سيتهم اجلامعية، وتهيئهم ل�سوق العمل.
كما ل نن�ص اأي�سا اأن فرحة اأولياء الأمور )اآباء وامهات( هي يف 
قمة هذه املنا�سبة وهي م�سدر �سعادة لنا ولهم دائما، فروؤية اأبنائهم 
وبناتهم وهم يقفون يف �سفوف التخرج هي من اأهم اإن مل تكن اأهم 

منا�سباتهم التي ينتظرونها على مدى �سنوات.
اأما موؤمتر الإعام والأزمات فهو املوؤمتر الدويل الثالث الذي 
�سنوات  يف  الإن�سانية  العلوم  بكلية  والت�سال  الإع��ام  ق�سم  ينظمه 
للق�سم واجلامعة؛  وه��ذا جن��اح كبر  الق�سم،  ه��ذا  ق�سرة من عمر 
يف  تكمن  والت�سال  الإع��ام  ق�سم  ينظمها  التي  امل��وؤمت��رات  فاأهمية 
اأهمية مو�سوعاتها؛ فقد نظم الق�سم موؤمترين �سابقن هما موؤمتر 
الإع���ام والإ���س��اع��ة، والإع����ام والإره�����اب، ث��م الآن م��وؤمت��ر الإع���ام 

والأزمات. 
اململكة  داخ��ل  م��ن  امل��وؤمت��ر  بكل �سيوف  اأرح���ب  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
وخ��ارج��ه��ا، متمنيا ل��ه��م اإق���ام���ة ���س��ع��ي��دة وع��م��ا ن��اج��ح��ا م��ن خ��ال 

فعاليات هذا املوؤمتر.

التحول  م���ب���ادرات  �سمن  م��ن  ف��ت��اأت��ي 
ال���وط���ن���ي ال���ت���ي ت�����س��ع��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق 3 
ال�ستدامة  ت�سمن  رئي�سية؛  اأه���داف 
والبيئية،  والقت�سادية  الجتماعية 
عرب تطوير الن�سق العمراين، وتاأهيل 
م��واق��ع ال����راث، وحت�����س��ن اخل��دم��ات 

البلدية.
و�سيكون ملبادرات القطاع البلدي، 
ال����ع����دي����د م����ن امل����خ����رج����ات ال���ه���ام���ة، 
امل�ساكل  حلل  منا�سبة  اأر�سية  لتهيئة 
والن�سق  ال��ب�����س��ري  بالت�سوه  املتعلقة 
العمراين، كما �سيكون لتلك املبادرات 
من  املحلي  املحتوى  على  مبا�سر  اأث��ر 
خ���ال خ��ل��ق ف��ر���س��ة وظيفية لأه���ايل 
احلياة. ومن  ج��ودة  املنطقة وحت�سن 

ب���ن اأه�����م اأه�������داف ق���ط���اع اخل���دم���ات 
ال��ب��ل��دي��ة، اأن�����س��ن��ة امل����دن؛ ع��رب اإن�����س��اء 
حدائق متميزة وتطوير اأو�ساط املدن، 
جلعلها  املائية  امل�سطحات  وا�ستثمار 
الطراز  وحت�سن  ج��اذب��ة،  ق�سد  بيئة 
القرى  وت��اأه��ي��ل  للواجهات،  امل��ع��م��اري 
احل�سون  حميط  وتطوير  الراثية، 

والقاع.
وم��������ن ب������ن خ������ط������وات حت�����س��ن 
ع�سر،  منطقة  يف  البلدية  اخل��دم��ات 
ت��ط��ب��ي��ق ن����ظ����ام ت�����س��ن��ي��ف امل���ط���اع���م، 
وتطوير منظومة ال�ستثمار بالأ�سول 
ا�ست�سفائي،  م��رك��ز  واإن�����س��اء  ال��ب��ل��دي��ة، 
من  واحل��د  النظافة  اأع��م��ال  ومتابعة 

خملفات البناء.

وفيما يخ�ص م�سروعات منظومة 
اإل��ى حت�سن  النقل يف ع�سر، فتهدف 
م�ستوى ال�سامة املرورية عرب اإن�ساء 
امل��ح��وري بكلفة  ط��ري��ق ع�سر ج���ازان 
6 م��ل��ي��ارات ري����ال ال����ذي ي��ع��د ط��ري��ًق��ا 
واجل���وة،  و�سلع   ���س��ع��ار  لعقبة  ردي��ًف��ا 
الخ��ت��ن��اق��ات  ف��ك  ع��ل��ى  �سيعمل  ح��ي��ث 
حركة  يف  ا  وخ�سو�سً العقبات  تلك  يف 
ال�ساحنات، كما �سربط ع�سر مبواقع 
اق��ت�����س��ادي��ة وت��ن��م��وي��ة اأه��م��ه��ا امل��دي��ن��ة 

القت�سادية واملدن الع�سكرية.
وم���ن ب��ن م�����س��روع��ات ال��ن��ق��ل يف 
ال�ساحلي  الطريق  تو�سيع  املنطقة، 
مليارات   4 بكلفة  وج����ازان  ج��دة  ب��ن 
ري�����ال،  ح��ي��ث ���س��رب��ط ع�����س��ر مبكة 

امل���ك���رم���ة وج��������ازان ب���ط���ري���ق ���س��ري��ع، 
مكة  ب��ن  ال��رح��ل��ة  زم���ن  و�سيخت�سر 

املكرمة وجازان.
���س��م��ل��ت  اجل�����������وي،  ال����ن����ق����ل  ويف 
امل�سروعات الأ�سا�سية امل�ستكملة ملنطقة 
ع�����س��ر، م�����س��روع ت��ط��وي��ر م��ط��ار اأب��ه��ا، 
وت��و���س��ع��ة ال�������س���الت احل���ال���ي���ة، ال���ذي 
ال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة  رف���ع  ي�ستهدف 
من 1.1 مليون م�سافر �سنوًيا اإلى 2.5 
م��ل��ي��ون م�����س��اف��ر، وزي����ادة ع���دد ب��واب��ات 
 4 اإل���ى  الداخلية  للرحات  الت�سعيد 
بوابات والدولية اإلى بوابتن، مبقاعد 
انتظار ت�سل اإلى 750 مقعدا يف �سالة 
الرحات الداخلية و300 مقعد انتظار 

يف �سالة الرحات الدولية.



أخبار الجامعة

مدير الجامعة والقنصل األمريكي العام يبحثان سبل التعاون
عبد العزيز رديف

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  ا�ستقبل 
ال�سلمي  اهلل  رج����اء  ب���ن  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
بجدة  العام  الأمريكي  القن�سل  مبكتبه، 
له،  املرافق  والوفد  كليها«  »راي��ن  ال�سيد 
بح�سور وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا 

والبحث العلمي اأ. د. �سعد العمري.
امل��دي��ر ب�سعادة  ح��ي��ث رح���ب م��ع��ايل 
وا�ستعر�سا  له،  املرافق  والوفد  القن�سل 
امل��و���س��وع��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
بن  والبحثي  والعلمي  والثقايف  ال��دويل 
جامعة امللك خالد واجلامعات الأمريكية، 
ا�سراتيجية  عن  ملحة  ال�سلمي  قدم  كما 
ومواكبتها  امل�ستقبلية،  وروؤيتها  اجلامعة 

واهتمامها مبجالت التطور العلمي.
ما  مناق�سة  اللقاء  خ��ال  مت  اأي�سا 
واملحا�سرين  املعيدين  بابتعاث  يتعلق 
ال����ق����ب����ول يف اجل����ام����ع����ات  واإج����������������راءات 
الأمريكية؛ ويف نهاية اللقاء قدم معايل 
ل�سعادة  ت��ذك��اري��ة  ه��دي��ة  اجلامعة  م��دي��ر 
القن�سل العام �ساكرا له زيارته واهتمامه 

ببحث �سبل التعاون مع اجلامعة.

..ويتسلم رخصة حاضنة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة
عبد العزيز رديف

ت�����س��ل��م م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 
ب��ن رج���اء اهلل ال�سلمي من  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
الدكتور  وكيل اجلامعة للتطوير واجل��ودة 
مرزن ال�سهراين، رخ�سة حا�سنة وم�سرعة 
الهيئة  م��ن  امل�سركة  وامل�ساحات  الأع��م��ال 
وامل��ت��و���س��ط��ة،  ال�����س��غ��رة  للمن�ساآت  ال��ع��ام��ة 
وذلك بح�سور مدير مركز املوهبة والإبداع 
الدكتور حممد  باجلامعة  الأعمال  وري��ادة 

خما�ص املغربي وعدد من من�سوبي املركز.
على  احل�سول  فر�سة  الهيئة  وتتيح 
واجلهات  واجل��ام��ع��ات  لل�سركات  الرخ�سة 
احلكومية واجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية، 
ب��ع��د حت��ق��ي��ق ع���دة ����س���روط ت�����س��م��ل ت��ق��دمي 
درا�����س����ة ج�����دوى وو����س���ف ���س��ام��ل ل��ن�����س��اط 
القطاعات  وحتديد  وخدماتها،  احلا�سنة 
يف  احلا�سنة  �سيا�سة  وك��ذل��ك  امل�ستهدفة، 
وال��ق��درة  وتخريجهم،  امل�ستفيدين  ق��ب��ول 

ال�ستيعابية لعدد امل�ستفيدين واعتمادها.
اجلامعة  حر�ص  اأن  املغربي  واأو���س��ح 
على احل�سول على تلك الرخ�سة ياأتي من 
املوهبة والإب��داع وري��ادة  باب اهتمام مركز 
ت�سهيات  من  الهيئة  تقدمه  مبا  الأعمال 
ل����دع����م ق����ط����اع ري��������ادة الأع�����م�����ال ل��ط��اب 
وحديثي  ومن�سوبيها  اجل��ام��ع��ة  وط��ال��ب��ات 
التخرج اأي�سا، وذلك بهدف حتقيق اقت�ساد 

مزدهر وفقا لروؤية اململكة 2030.
كما وجه �سكره ملعايل مدير اجلامعة 
على دعمه الاحمدود للمركز يف خمتلف 
ال�سغرة  املن�ساآت  هيئة  وكذلك  اأن�سطته، 
وامل��ت��و���س��ط��ة مل��ا ت��ق��وم ب��ه م��ن ج��ه��د يف دع��م 
ري�������ادة الأع�����م�����ال يف خم��ت��ل��ف اجل���ام���ع���ات 
لوكيل  اأي�سا  �سكره  ع��ن  وع��رب  ال�سعودية، 
اجلامعة للتطوير واجلودة الدكتور مرزن 
ال�����س��ه��راين ع��ل��ى دع��م��ه ل��ك��ل م��ا م��ن �ساأنه 

خدمة املركز وتطويره.
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األمير عبدالعزيز بن سطام يلتقي 
هيئة تدريس الشريعة والقانون

عبد العزيز رديف

ال��ت��ق��ى ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر 
ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���ع���زي���ز ب����ن ����س���ط���ام ب��ن 
���س��ع��ود م�����س��ت�����س��ار خ���ادم  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�سيا�سة  واأ���س��ت��اذ  ال�����س��ري��ف��ن  احل��رم��ن 
ال�سرعية باملعهد العايل للق�ساء، الأ�سبوع 
امل��ا���س��ي اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص بكلية 

ال�سريعة واأ�سول الدين باجلامعة، وق�سم 
اجلامعة  اإدارة  م��ق��ر  يف  وذل���ك  ال��ق��ان��ون، 

باملدينة اجلامعية باأبها )قريقر(.
وك�����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ���س��م��وه م��ع��ايل 
مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح بن 
ال�سريعة  ال�سلمي، وعميد كلية  رجاء اهلل 
واأ�سول الدين الأ�ستاذ الدكتور حممد بن 

ظافر ال�سهري.

واأل�����ق�����ى ����س���م���و الأم��������ر حم���ا����س���رة 
بكلية  ال��ت��دري�����ص  هيئة  اأع�����س��اء  بح�سور 
القانون  وق�سم  الدين،  واأ�سول  ال�سريعة 
بكلية الأعمال، تناول فيها ماهية العاقة 
اأن  على  م��وؤك��دا  وال�سريعة،  الأنظمة  بن 
لاأنظمة  الأ�سا�سي  املكون  هي  ال�سريعة 
ب��اع��ت��ب��اره��ا امل�����س��در الأ���س��ا���س��ي يف ن��ظ��ام 

احلكم ال�سعودي.

وفق  تتطلع  اململكة  اأن  اإل��ى  اأ���س��ار  كما 
روؤي��ت��ه��ا اجل���دي���دة اإل����ى ت��ق��دمي امل��خ��رج��ات 
ال�سرعية والنظامية التي متلك القدرة على 
احلديثة.  والنظم  امل�ستجدات  مع  التعامل 
ويف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء مت ع���ر����ص اأه�����م ن��ت��ائ��ج 
اجتماع عمداء كليات ال�سريعة باململكة فيما 
واأ�س�ص  بال�سريعة  الأنظمة  بعاقة  يتعلق 

بناء الأنظمة يف اململكة.

أخبار الجامعة

مدير الجامعة يتسلم 
التقرير المالي السنوي
من المراجعة الداخلية 

عبد العزيز رديف

ت�سلم م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل 
 ،1440-1439 ال�سابق  امل��ايل  للعام  ال�سنوي  التقرير  موؤخرا  ال�سلمي، 
من مدير اإدارة املراجعة الداخلية باجلامعة �سعد بن م�سفر الف�سيلي 
ال�سنوية  اخلطة  اعتماد  الت�سليم  خ��ال  ج��رى  كما  الإدارة،  وف��ري��ق 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة  م��ع��ايل  و���س��ك��ر  امل����ايل احل����ايل 1441-1440.  ل��ل��ع��ام 
العاملن يف الإدارة على جهودهم فيما اأجنز خال العام املا�سي من 
خال اإدارتهم، راجيا لهم دوام التوفيق وال�سداد، واأن تتكلل جهودهم 

بالنجاح فيما يتعلق بالعام احلايل.

فريق عمل لبحث المخاطر 
المحيطة بالجامعة 

بناء على توجيه معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء 
اهلل ال�سلمي بت�سكيل فريق عمل لدرا�سة املخاطر اخلا�سة باجلامعة، 
عقدت  عبا�ص،  اآل  حممد  ال��دك��ت��ور  ال�����س��ورى  جمل�ص  ع�سو  برئا�سة 
موؤخرا ور�سة عمل بوكالة اجلامعة بح�سور وكاء اجلامعة وامل�سرف 
اآلية  لعر�ص  اجلامعة  بوكالة  ال�سراتيجي  التخطيط  وح��دة  على 
قائمة  ومناق�سة  العمل  فريق  بها  �سيقوم  التي  املهام  وا�سراتيجية 

املخاطر وت�سنيفها وتوزيعها بن وكالت اجلامعة.

الجامعة تستقبل
4217 طلبا لاللتحاق

ببرامج الدراسات العليا
ا�ستقبلت اجلامعة من خال بوابة القبول الإلكرونية خال ال�سهر 
املا�سي 4217 طلبا لالتحاق بربامج الدرا�سات العليا للعام اجلامعي 
الطلبات  و�سملت  والدكتوراه،  املاج�ستر  مرحلتي  يف  1441ه���  القادم 
1806 متقدمن و 2411 متقدمة، فيما بلغ عدد الطلبات على برامج 
 49 على   موزعة  طلبا،   1047 الدكتوراه  ويف  طلًبا،   3170 املاج�ستر 

برناجما.
اأن  ف��ائ��ع  اآل  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  العليا  ال��درا���س��ات  واأو����س���ح عميد 
مع  بالتعاون  �ستتم  وامل��ت��ق��دم��ات  املتقدمن  ب��ن  املفا�سلة  اإج����راءات 
�سعبان  �سهر  يف  �سيتم  اأنه  واأ�ساف  القادمة،  الأ�سابيع  خال  الكليات 
مدفوعة  املاج�ستر  ب��رام��ج  يف  القبول  مواعيد  ع��ن  الإع���ان  املقبل 

الر�سوم يف عدد من كليات اجلامعة.
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أخبار الجامعة

قدم خدماته ألكثر من 29 ألف مستفيد
أمير عسير يرعى حفل ختام برنامج الجامعة الصحي الـسابع 

عبد العزيز رديف

تركي  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رع��ى 
اأمر  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  ط��ال  بن 
الأرب����ع����اء  م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
امل���ا����س���ي، ح��ف��ل خ���ت���ام ف��ع��ال��ي��ات ب��رن��ام��ج 
والتثقيفي  وال��ت��وع��وي  ال�سحي  اجلامعة 
من  اأق��ي��م  ال��ذي  ب���ارق،  مبحافظة  ال�سابع 
بداية �سهر جمادى الأولى �ساما العديد 
من اخلدمات والفعاليات املتنوعة، ُقدمت 
اأه���ايل  م��ن  األ���ف م�ستفيد  لأك���ر م��ن 29 

املحافظة واملراكز والقرى التابعة لها.
وك�����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ����س���م���وه، م��ع��ايل 

م����دي����ر اجل���ام���ع���ة امل�������س���رف ال����ع����ام ع��ل��ى 
بن رجاء  فالح  الدكتور  الأ�ستاذ  الربنامج 
اجلامعة  وك���اء  م��ن  وع���دد  ال�سلمي،  اهلل 
وع���م���دائ���ه���ا وم��ن�����س��وب��ي��ه��ا، واط���ل���ع �سمو 
الأمر تركي بن طال فور و�سوله مقر 
املكثف،  اخلتامي  الأ�سبوع  فعاليات  اإقامة 
التي  واخلدمات  واملعار�ص  العيادات  على 
للم�ستفيدين،  املوقع  يف  اجلامعة  توفرها 
للخدمات  تف�سيلي  ���س��رح  اإل���ى  م�ستمًعا 
املوجودة  واملعار�ص  العيادات  من  املقدمة 

يف مقر برنامج الأ�سبوع املكثف.
ويف ب���داي���ة احل��ف��ل اخل��ط��اب��ي رح��ب 
م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة يف ك��ل��م��ة األ��ق��اه��ا 

ب���راع���ي احل��ف��ل واحل�������س���ور وامل�����س��ارك��ن، 
اأن الرائعن هم  موؤكًدا خال كلمته على 
ل��دي��ن��ه��م ومليكهم  ي��ق��دم��ون خ��دم��ة  م��ن 
ووط��ن��ه��م، لف��ًت��ا اإل���ى اأن الإن�����س��ان يف هذا 
الوطن الغايل هو الروة  احلقيقية التي 
�سبل  لتوفر  ال��ر���س��ي��دة  حكومتنا  ت�سعى 

الراحة وال�سامة والعي�ص له.
امللك  جامعة  اأن  ال�سلمي  ب��ن  كما 
خ��ال��د ت��ق��دم ه���ذا ال��ربن��ام��ج ع��ل��ى م��ر 7 
���س��ن��وات م��ت��ت��ال��ي��ة يف ع����دد م���ن خمتلف 
حم���اف���ظ���ات وم����راك����ز م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر، 
ب��اأه��م��ي��ة تفعيل دوره����ا يف  اإمي���ان���ا م��ن��ه��ا 
لأه��م  حتقيًقا  املجتمع،  و���س��راك��ة  خدمة 

اململكة  وروؤي����ة  ال�سراتيجية  اأه��داف��ه��ا 
رع��اي��ت��ه  الأم������ر  ل�����س��م��و  ����س���اك���را   ،2030
متابعته  وك��ذل��ك  ال��ربن��ام��ج،  لن��ط��اق 
معربا  اجلامعة،  منا�سط  لكافة  ورعايته 
عن �سكره ل�سعادة حمافظ بارق وجميع 
روؤ�����س����اء ال����دوائ����ر واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 
ببارق على تعاونهم وجهودهم يف ت�سهيل 
وكافة  ال��ربن��ام��ج،  ه��ذا  انعقاد  اإج����راءات 
امل�ساركن من اجلامعة مبختلف جهاتها 
جهود  من  بذلوه  ما  على  وتخ�س�ساتها 

خال مدة اإقامة الربنامج.
وت���اأت���ي ان��ط��اق��ة ف��ع��ال��ي��ات ب��رن��ام��ج 
اجلامعة يف حمافظة بارق من بداية �سهر 

ج��م��ادى الأول����ى ل��ه��ذا ال��ع��ام، ع��رب دورات 
احلكومية  اجلهات  يف  وتربوية  تدريبية 
وم���راك���ز ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة وامل���دار����ص، 
اإ���س��اف��ة اإل����ى م�����س��اب��ق��ات ث��ق��اف��ي��ة جلميع 
�سرائح املجتمع، والأ�سبوع اخلتامي املكثف 
الذي بداأت فعالياته يف 29 جمادى الآخرة 
اأي��ام، وذلك مب�ساركة 220   6 وا�ستمر ملدة 
ع�سوا ما بن ا�ست�سارين واأطباء وفنين 
قدموا  ن��وع��ي��ة،  تخ�س�سات  يف  واإداري�����ن 
عرب  م�ستفيدا   29852 لنحو  خ��دم��ات��ه��م 

455 فعالية.
من جهته �سكر حمافظ بارق الأ�ستاذ 
الأم��ر على  �سمو  البناوي  زاي��د  بن  مفرح 

�سكره  ع��ن  معربا  ال��ربن��ام��ج،  لهذا  رعايته 
وك��اف��ة من�سوبيها  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  مل��ع��ايل 
ع��ل��ى م��ا ق��دم��وه م��ن خ��دم��ات للمحافظة 
اأن  اإل��ى  الربنامج، لفتا  اإق��ام��ة  م��دة  طيلة 
ال�سحي  باإقامة برناجمها  اجلامعة تتميز 
وال���ت���وع���وي وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي ب�����س��ك��ل ���س��ن��وي يف 

املحافظات واملراكز التابعة ملنطقة ع�سر.
ن��ه��اي��ة ح��ف��ل اخل���ت���ام ك���رم �سمو  ويف 
الأمر كافة اجلهات امل�ساركة من اجلامعة 
اإ�سافة  الربنامج،  ه��ذا  واإق��ام��ة  تنظيم  يف 
اإلى اجلهات احلكومية املتعاونة مبحافظة 
تذكاريا من  درع��ا  �سموه  ت�سلم  كما  ب��ارق، 

معايل مدير اجلامعة بهذه املنا�سبة.

مدير الجامعة يرعى ملتقى طالب وطالبات الدراسات العليا
عبد العزيز رديف

رع�����ى م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، ملتقى 
ال��ذي  العليا،  ال��درا���س��ات  ط��اب وط��ال��ب��ات 
املدينة  يف  العليا،  الدرا�سات  عمادة  نظمته 
اجل��ام��ع��ي��ة ب��اأب��ه��ا )ق��ري��ق��ر( ل��ل��ط��اب، ويف 
عبداهلل  امللك  بطريق  العلوم  كلية  م�سرح 
لقاًء  امللتقى  فعاليات  و�سمت  للطالبات؛ 
م��ف��ت��وح��ا ل���ط���اب وط���ال���ب���ات ال���درا����س���ات 

اجلامعة  ووكيل  اجلامعة  مدير  مع  العليا 
وعميد  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 
العمادة، بالإ�سافة اإلى ندوة علمية بعنوان 

»الدرا�سات العليا وروؤية اململكة 2030«.
انطاق  بداية  املدير يف  واأك��د معايل 
فعاليات امللتقى على اأهمية البحث العلمي 
والدرا�سات العليا، م�سيدا بجهود العمادة يف 
دعم وحتفيز البحث العلمي، وموؤكدا على 
م�ستقبا،  دوري  ب�سكل  اللقاء  ه��ذا  اإق��ام��ة 
للعمل على الرقي بكل ما من �ساأنه تطوير 

قدرات ومهارات طاب وطالبات الدرا�سات 
هذا  اأن  بحكم  خالد،  امللك  بجامعة  العليا 
اإلى  ت�سعى  التي  اأه��داف اجلامعة  اأه��م  من 
اإلى اأن الدرا�سات العليا  حتقيقها، وم�سرا 
العلمي يف  للبحث  الأ���س��ا���س��ي  امل��ح��رك  ه��ي 

خمتلف التخ�س�سات.
تطمح  اجلامعة  اأن  ال�سلمي  واأ���س��اف 
عليا  درا�سات  برامج  وا�ستحداث  اإن�ساء  اإلى 
يف خم��ت��ل��ف امل����ج����الت، وذل�����ك م���ن خ��ال 
ال���دب���ل���وم���ات ال��ع��ل��ي��ا وب����رام����ج 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 اجل���ام���ع���ة ب���دوره���ا 

العلمي يف حتقيق روؤية اململكة .2030
م��ن ج��ه��ت��ه اأو����س���ح ع��م��ي��د ال��درا���س��ات 
العليا د. اأحمد اآل فائع، اأن العمادة ت�سطلع 
بدورها يف حتقيق روؤية اجلامعة ور�سالتها 
واأهدافها، من خال توفر بيئة اأكادميية 
العليا  ال��درا���س��ات  ب��ربام��ج  ترتقي  وبحثية 
العاملية،  اجل��ودة  ملعاير  وفقا  وخمرجاتها 
تاأتي  امللتقى  اإقامة هذا  اأن فكرة  اإلى  لفتا 

الرقي  �ساأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  ب��اب مناق�سة  م��ن 
روؤي���ة  حتقيق  ���س��وء  يف  العليا  ب��ال��درا���س��ات 
ال�سوء  ت�سليط  خ��ال  م��ن   ،2030 اململكة 
ع��ل��ى اجل��ان��ب الب��ت��ك��اري، وت��ع��زي��ز ق���درات 
امللتحقن بربامج الدرا�سات العليا وتنمية 
احل���وارات  يف  ودوره���م  القيادية  مهاراتهم 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال���ه���ادف���ة، ���س��اك��را مل���ع���ايل م��دي��ر 
اجل���ام���ع���ة ح�������س���وره ودع���م���ه ال���احم���دود 
ل��ل��ع��م��ادة، وم�����س��ي��دا ب����دور وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 
ل��ل��درا���س��ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي اأ. د. 

���س��ع��د ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال���ع���م���ري وك��اف��ة 
تنظيم  يف  جهودهم  على  العمادة  من�سوبي 
ف��ع��ال��ي��ات حفل  امل��ل��ت��ق��ى؛ ويف خ���ت���ام  ه����ذا 
املتميزين  ال�سلمي  ك���رم  امللتقى  ان��ط��اق 
م���ن ط����اب ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا يف ال��ن�����س��ر 
وامل�����س��ارك��ن  البحثية  وامل��ل�����س��ق��ات  العلمي 
ت�سلم  العلمية، كما  الندوة  من الطاب يف 
العليا  للدرا�سات  اجلامعة  ووكيل  معاليه 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي درع����ن ت���ذك���اري���ن من 

عمادة الدرا�سات العليا.

العدد 247  |  10 رجب 1440  |  16 مارس 2019



أخبار الجامعة

عبد العزيز رديف

رع���ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال�سلمي  ب��ن رج���اء اهلل  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
م���وؤخ���را، خ��ت��ام ور����س���ة ت��ط��وي��ر واإن���ت���اج 
الأل��ع��اب الل��ك��رون��ي��ة امل��ق��ام��ة بتنظيم 
املعلومات  لتقنية  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ن 
مم��ث��ل��ة ب���ن���ادي الأل����ع����اب الإل��ك��رون��ي��ة 
وتطبيقاتها، بالتعاون مع »�سركة وادي 
مكة لا�ستثمار« عرب حا�سنة وم�سرعة 
الأع��م��ال »من���و«، وت��ق��دمي �سركة »ثندر 
الإدارة  ���س��ت��دي��و«، وذل���ك يف م��ق��ر  م���ون 
ال���ع���ام���ة ل��ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات ب��امل��دي��ن��ة 

اجلامعية باأبها.
حيث مت خال ختام اأعمال الور�سة 
عر�ص 5 األعاب تعليمية مت اإنتاجها على 
مدار 25 �ساعة من التدريب، متثلت يف 
لعبة مدر�سة تعليم القيادة، وتعليم لغة 
الإ�سارة، وتعليم لغات الربجمة، وتعليم 
ت�سميم الدوائر الرقمية والإلكرونية، 

وكذلك اللعبة الجتماعية.
م��دي��ر اجلامعة  م��ع��ايل  ع��رب  فيما 
لتقنية  ال���ع���ام���ة  ل��������اإدارة  ���س��ك��ره  ع���ن 
الإلكرونية  الأل��ع��اب  ون��ادي  املعلومات 
الور�سة،  ه��ذه  تنظيم  يف  جهودهم  على 
لف���ت���ا اإل�����ى اأه���م���ي���ة اله���ت���م���ام ب��ج��ان��ب 
الأل����ع����اب يف جم����ال ال��ت��ع��ل��ي��م، وت��وج��ه 
اجل��ان��ب  ه���ذا  يف  لا�ستثمار  اجل��ام��ع��ة 

ودعم كل ما ي�سهم يف ذلك.
ك��م��ا د����س���ن م��ع��ال��ي��ه خ����ال خ��ت��ام 
الإلكروين  اجلامعة  منتخب  الور�سة 
وا�ستكمال اإجراءات ت�سجيله يف الحتاد 
ال�����س��ع��ودي ل��ل��ري��ا���س��ات الإل��ك��رون��ي��ة 
اإلى تد�سينه م�سابقة  اإ�سافة  والذهنية، 
اجل���ام���ع���ة ل���األ���ع���اب الإل���ك���رون���ي���ة يف 
ن�سختها الثانية، وذلك مبجموع خم�سة 
ف����روع وجم����الت م��ن��ه��ا جم���ال �سناعة 
امل��ح��ت��وى ال��رق��م��ي يف جم���ال الأل���ع���اب، 
واأف�����س��ل غ��رف��ة األ��ع��اب، ب��الإ���س��اف��ة الى 
ت��د���س��ي��ن��ه ب���ط���ول���ة اجل���ام���ع���ة الأول������ى 
الفيفا  لريا�سة  الإلكرونية  لاألعاب 
19، والأوفر وات�ص بعدد 256 لعبا، و16 

فريقا يف كافة فروع اجلامعة.
ب�����دوره ���س��ك��ر امل�����س��رف ال���ع���ام على 
د.  امل��ع��ل��وم��ات.  لتقنية  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
مدير  معايل  العلياين،  فائز  بن  �سامل 
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى دع���م���ه واط���اع���ه على 
اإنتاج الور�سة املكثف يف تطوير الألعاب، 
اأث��م��رت يف منح ط��اب وطالبات  والتي 
اجل���ام���ع���ة ف��ر���س��ة الن����ط����اق يف ه��ذا 
اجلانب التعليمي املهم واملتوقع له �سوق 
ل��سركة  �سكره  مو�سا  وخ�سبة،  واعدة 
»وادي مكة« والقائمن عليها ملا قدموه 
م���ن ج���ه���ود ب�����ارزة يف اإق���ام���ة ال��ور���س��ة، 
وك��ذل��ك ���س��رك��اء ال��ن��ج��اح م��ن اجلامعة 
التعلم  )عمادة �سوؤون الطاب، وعمادة 

الإلكروين(.
التي  النتائج  ب��اأب��رز  يتعلق  وفيما 
ح��ق��ق��ه��ا ال���ن���ادي اأو����س���ح رائ�����د ال���ن���ادي 
الأ����س���ت���اذ اأح���م���د ال��ب��ه��ي�����س��ي اأن ال��ن��ادي 
ح��ق��ق خ���ال ال���ف���رة امل��ا���س��ي��ة ال��ع��دي��د 
م��ن امل��ن��ج��زات يف اجل��ان��ب ال��رف��ي��ه��ي، 
والتعليمي والتوعوي وتطوير الألعاب، 
لف��ت��ا اإل����ى اأن خ��ط��ة ال���ن���ادي احل��ال��ي��ة 
اجلامعة  ف��روع  كافة  يف  للتو�سع  ت�سعى 
لتمثيل  والطالبات  الطاب  �سطري  يف 
اجلامعة يف البطولت املحلية والدولية 

.KKU Squd من خال منتخب

دشن منتخب الجامعة اإللكتروني
مدير الجامعة يرعى ختام ورشة تطوير األلعاب اإللكترونية 
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نيابة عن معايل وزير التعليم الدكتور 
ال�����س��ي��خ اف��ت��ت��ح  اآل  ب����ن حم���م���د  ح���م���د 
معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
الثنن  ال�سلمي،  اهلل  رج���اء  ب��ن  ف��ال��ح 
التنمية  »م���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات  امل���ا����س���ي، 
املتوازنة.. درا�سات يف روؤية امللك �سلمان 
اجلامعة  نظمته  ال��ذي  القت�سادية«، 
بفندق  وذل���ك  الأع���م���ال  بكلية  ممثلة 

ق�سر اأبها واأ�ستمر ملدة يومن.
ويف ب���داي���ة ح��ف��ل الف��ت��ت��اح اط��ل��ع 
احل�سور على عر�ص مرئي تناول اأبرز 
مامح املوؤمتر واأهدافه، واملحاور التي 
اجلل�سات  خ��ال  من  مناق�ستها  �سيتم 

التي �ستقام فرة اإقامته.
واأ���س��ار م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة يف 
كلمة األ��ق��اه��ا يف ب��داي��ة احل��ف��ل اإل���ى اأن 
اململكة العربية ال�سعودية تويل التنمية 
اهتماما كبرا وحتر�ص منذ تاأ�سي�سها 
على اأن تكون التنمية �ساملة ومتوازنة 
وملبية لحتياجات ومتطلبات املناطق 
وال���ق���ط���اع���ات وامل����واط����ن����ن ع���ل���ى ح��د 
املناطق  خمتلف  حظيت  ول���ذا  ���س��واء، 

وال����ق����ط����اع����ات وامل�����واط�����ن�����ن ب���درج���ة 
متوازنة من الهتمام والتنمية.

امللك خالد  اأن جامعة  اإلى  لفتا 
ب��ادرت بعقد  ممثلة يف كلية الأع��م��ال 
هذا املوؤمتر ملا  للتنمية املتوازنة من 
اأهمية بالغة، لو�سع قاعدة علمية يف 
هذا املجال ودرا�سة ومناق�سة خمتلف 
اأبعاد التنمية املتوازنة وجتربة اململكة 
والتجارب العاملية، �ساكرا ملعايل وزير 
ال��ت��ع��ل��ي��م رع��اي��ت��ه ودع���م���ه ل��ل��م��وؤمت��ر 
وف��ع��ال��ي��ات��ه، وم��ع��ربا ع��ن ���س��ك��ره لكل 
واإجن��اح فعاليات  اإقامة  �ساهم يف  من 

هذا املوؤمتر.
ب�������دوره اأو�����س����ح رئ���ي�������ص ال��ل��ج��ن��ة 
اآل  ح�سن  الدكتور  للموؤمتر  العلمية 
اأبرز اأهداف املوؤمتر تتمحور  اأن  عبيد، 
القت�سادية  �سلمان  امللك  روؤي���ة  ح��ول 
ن��ظ��ري��ات النمو  وال��ت��ن��م��وي��ة، وك��ذل��ك 
والتنمية القت�سادية املتوازنة واأبعادها 
ال�سعودي،  الواقع  يف  منها  وال�ستفادة 
وحمددات النمو القت�سادي يف اململكة 
الطموحة  وروؤيتها  ال�سعودية  العربية 
الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ودور   ،2030
الظواهر  بع�ص  معاجلة  يف  امل��ت��وازن��ة 

يف الق��ت�����س��اد ال�����س��ع��ودي، اإ���س��اف��ة اإل��ى 
تطبيق  يف  الناجحة  الدولية  التجارب 
وم��دى  امل��ت��وازن��ة  القت�سادية  التنمية 
ال�سعودي،  ال��واق��ع  يف  منها  ال�ستفادة 
اأن اللجنة العلمية ا�ستقبلت  اإلى  لفًتا 
بحثا   19 منها  اأج��ي��ز  بحثية  ورق���ة   69

�سيتم تقدميها يف جل�سات املوؤمتر.
فيما �سكر ع�سو جمل�ص ال�سورى 
كلمة  يف  ع��ب��ا���ص  اآل  حم��م��د  ال���دك���ت���ور 
األ��ق��اه��ا ن��ي��اب��ة ع��ن امل�����س��ارك��ن، جامعة 
امللك خالد ممثلة يف كلية الأعمال على 
اأهمية  مل��ا ل��ه م��ن  امل��وؤمت��ر  تنظيم ه��ذا 
والتطور  التنمية  عجلة  دف��ع  يف  بالغة 
اأهمية  لهذا البلد املعطاء، موؤكدا على 
اآما  اجلل�سات،  تناق�سها  التي  املحاور 
اأن ت�����س��ه��م خم���رج���ات ه���ذا امل���وؤمت���ر يف 

حتقيق الأهداف املرجوة منها.
ويف خ���ت���ام ح��ف��ل الف���ت���ت���اح ك��رم 
والتقطت  امل�ساركن  اجلامعة  مدير 

ال�سور التذكارية.
جل�سات   8 �سم  املوؤمتر  اأن  يذكر 
الباحثن  علمية مب�ساركة نخبه من 
وج���ه���ات  دول  م����ن  وامل��ت��خ�����س�����س��ن 

متعددة.

برعاية وزير التعليم..
مدير الجامعة يفتتح فعاليات 

مؤتمر التنمية المتوازنة

ست أوراق علمية
وحلقتا نقاش تدشن المؤتمر

سارة القحطاني

انطلقت اأعمال اليوم الأول ملوؤمتر »التنمية املتوازنة: 
درا���س��ات يف روؤي���ة امل��ل��ك �سلمان الق��ت�����س��ادي��ة«، ال��ذي 
وت�سّمن  الأع���م���ال،  كلية  يف  ممثلة  اجل��ام��ع��ة  نظمته 
�ست  خالها  قدمت  علمية  جل�سات  اأرب��ع  الأول  اليوم 

اأوراق علمية.
وقد تراأ�ص اجلل�سة الأولى للموؤمتر نائب حمافظ 
العتيبي  ه��ادي  بن  عاي�ص  د.  لا�ستثمار  العامة  الهيئة 
و�سارك خالها د. فايز بن ظفرة من جامعة امللك خالد 
الطموحة  ال��روؤي��ة  ت�سمنته  م��ا  تناولت  علمية،  ب��ورق��ة 
للمملكة العربية ال�سعودية 2030، من دور تنموي للمراأة 
ال�سعيدين  ع��ل��ى  ك��ب��رة  جن��اح��ات  لتحقيق  ال�����س��ع��ودي��ة 

الإقليمي والعاملي.
واأو���س��ى ب��ن ظ��ف��رة ب��ع��دد م��ن ال��ن��ق��اط م��ن اأهمها  
اجلدوى  درا�سات  اإع��داد  يف  مكثفة  تدريبية  دورات  عقد 
اأخ����رى  ودورات  ال�����س��غ��رة،  امل�������س���روع���ات  وم���ق���رح���ات 
ت�����س��اع��ده��ا يف ال��ت��خ��ط��ي��ط الق��ت�����س��ادي اجل��ي��د لإع����داد 
امل�سروعات، واإعطاء اأولوية ل�سيدات الأعمال يف املجالت 
ال��ت��ي ت��ن��ا���س��ب ط��ب��ي��ع��ة امل�������راأة، واإن�������س���اء اأق�������س���ام ت��دري��ب 
متخ�س�سة لدى �سندوق تنمية املوارد الب�سرية والغرف 
التجارية ال�سناعية؛ لتاأهيل امل�ستثمرات بكيفية تاأ�سي�ص 
امل�سروعات، وتوجيه ال�سيا�سة التعليمية للجامعات نحو 

الكليات ذات التخ�س�سات املطلوبة.
ت��ط��رق يف  ال��ط��ائ��ف  اأب��وب��ك��ر م��ن جامعة  د. حممد 
الب�سري،   املال  راأ�س  اال�ستثمار يف  اأمناط  اأثر  اإلى  ورقته 
واجتاهات النمو القت�سادي يف اململكة العربية ال�سعودية 
���س��م��ن حم���ور حم����ددات ال��ن��م��و الق��ت�����س��ادي يف اململكة 
العربية ال�سعودية، واأهمية التنبيه اإلى مدى دعم اأمناط 
امل��ج��الت  يف  الب�سري  امل���ال  راأ����ص  يف  احلالية  ال�ستثمار 
راأ���س  يف  اال�ستثمار  اأمن��اط  مراجعة  واإمكانية  املختلفة، 
املال الب�سري، واإعادة توجيهها ملا يخدم توجهات الدولة 

واأهدافها وروؤاها. 
امللك  ال��ع��رب��ي م��ن ج��ام��ع��ة  د. خ��ل��ف اهلل  اأ.  وق����دم 
خ��ال��د ورق���ة ب��ع��ن��وان »اأث���ر راأ����ص امل���ال الب�سري يف النمو 
على  بالركيز  ال�سعودية،  العربية  للمملكة  القت�سادي 
روؤية  اآف��اق  بتحليل  اهتمت  الب�سري لاإناث«،  املال  راأ���ص 
املتوقعة  والتحديات  ال�سعودية  العربية  للمملكة   2030
اآين يغطي ثاثة  م��ن خ��ال من���وذج  النجاح  واإم��ك��ان��ي��ة 
جم����الت م��ه��م��ة ه���ي ال��ن��م��و الق���ت�������س���ادي، وراأ�������ص امل���ال 
خا�سة  ب�سفة  الركيز  ومت  املعرفة،  واقت�ساد  الب�سري، 

على اأثر معدل م�ساركة الإناث يف النمو القت�سادي.

قدمها  نقا�ص  كحلقة  الثانية  اجلل�سة  عقدت  فيما 
امل��ت��ح��دث ال��رئ��ي�����ص ل��ل��م��وؤمت��ر ع�����س��و جم��ل�����ص ال�����س��ورى 
الدكتور حممد اآل عبا�ص، وتناولت اأهمية اإحداث تنمية 
متوازنة على م�ستوى الوطن، وذلك بخلق ميزة تناف�سية 
لكل منطقة، واإمكانية التحول من القت�ساد الريعي اإلى 

اقت�ساد منتج.
وخ�����س�����س��ت اجل��ل�����س��ة ال��ث��ال��ث��ة  مل��ن��ت��دى ال��ري��ا���ص 
القت�سادي كحلقة نقا�ص قدمها امل�سرف العام على اأمانة 
منتدى الريا�ص القت�سادي اأ. د. خالد بن نهار الروي�ص، 
النظري للدرا�سة  باملفاهيم والإطار  التعريف  وت�سمنت 
موؤ�سرات  وا�ستخا�ص  القت�سادية  الأدب��ي��ات  ومراجعة 
منها، والهجرة الداخلية واجتاهاتها يف اململكة العربية 
التحتية  للبنى  ال��راه��ن  الو�سع  وت�سخي�ص  ال�سعودية، 
الن�سبية  امل��ي��زات  وحت��دي��د  املختلفة،  اململكة  مناطق  يف 
للمناطق ح�سب مواردها الطبيعية، والتجارب الإقليمية 
والدولية  يف جمال التنمية املتوازنة والهجرات الداخلية 

ووقف النزوح اإلى املدن.
اأمانة  على  العام  امل�سرف  الرابعة  اجلل�سة  وتراأ�ص 
قدم  الروي�ص،  خالد  د.  اأ.  القت�سادي  الريا�ص  منتدى 
بن  احلميد  عبد  جامعة  م��ن  ظ��ري��ف،  �ساكر  د.  خالها 
بادي�ص م�ستغامن باجلزائرو ورقة علمية تناولت مفهوم 
واأهمية  امل���دين،  املجتمع  وم��ف��ه��وم  املجتمعية  ال�سراكة 
ال�سراكة املجتمعية الثاثية وعاقتها بالتنمية املتوازنة 
اإ�سراك املجتمع املدين يف جت�سيد  بن الأقاليم، واأهمية 

التنمية املتوازنة.
فيما قدمت الأ�ستاذ امل�سارك يف جامعة امللك في�سل 
د. اأماين ح�سن ورقة علمية عن املناخ وعاقته باإمكانات 
التنمية البيئية ومواردها يف حمافظة الأح�ساء لتحقيق 

التنمية الب�سرية والعمرانية والقت�سادية.
عنوان  حملت  ب��ورق��ة  ال��راب��ع��ة  اجلل�سة  واختتمت 
للدكتور  امل��ت��وازن��ة«  للتنمية  الج��ت��م��اع��ي��ة  »ال��ت��ح��دي��ات 
ع��ب��دال��ف��ت��اح امل�����س��م��اري ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص بكلية 
من  جمموعة  على  ال��ورق��ة  وا�ستملت  ليبيا،  يف  الآداب 
للتنمية  االجتماعية  باملعوقات  تتعلق  الرئي�سة  النقاط 
التنمية  مبفهوم  والتعريف  النامية،  ال��دول  يف  املتوازنة 
التي  ال��ربام��ج  واأه���م  عنا�سرها  عر�ص  ث��م  الجتماعية 

تقدمها لأفراد املجتمع.
ك��م��ا ت��ط��رق��ت ال����ورق����ة اإل�����ى جم�����الت ال��ت��ن��م��ي��ة 
املراحل  واأهم  النامية،  الدول  املتوازنة يف  الجتماعية 
ال��ت��ي �سكلت الن��ط��اق��ة الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ه��ا، ب��الإ���س��اف��ة 
اإل����ى ا���س��ت��ع��را���ص م��ف��ه��وم ال�����دول ال��ن��ام��ي��ة وامل��ع��وق��ات 

الجتماعية للتنمية.
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اختتم الأ�سبوع املا�سي  موؤمتر »التنمية 
�سلمان  امللك  روؤي��ة  درا�سات يف  املتوازنة.. 
الق��ت�����س��ادي��ة« ال����ذي ن��ظ��م��ت��ه اجل��ام��ع��ة 
لليوم  اأع��م��ال��ه  الأع���م���ال،  بكلية  مم��ث��ل��ة 
ال���ث���اين وت�����س��ّم��ن اأرب�����ع ج��ل�����س��ات علمية 
قدمت خالها ثاث ع�سرة ورقة علمية.

وق�����د ت����راأ�����ص اجل��ل�����س��ة اخل��ام�����س��ة 
ل��ل��م��وؤمت��ر ع�����س��و جم��ل�����ص ال�������س���ورى د. 
و�����س����ارك  ع���ب���ا����ص  اآل  ع����ب����داهلل  حم���م���د 
من  ن���وار  عبداحلميد  ال��دك��ت��ور  خالها 
ب��ورق��ة علمية حول  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة 
ا���س��رات��ي��ج��ي��ة ت��ن��م��ي��ة امل��ح��ت��وى امل��ح��ل��ي 

والتوطن يف اململكة العربية ال�سعودية.
واأكدت الورقة على اأن زخم التنمية 
القت�سادية يف اململكة يف ظل روؤية اململكة 
2030 مثر لاإعجاب لدرجة اأنها حتظى 
باهتمام كبر من العامل، وهذا �سيء نادر 
العاملية  القت�سادية  التنمية  بن جتارب 
املعا�سرة، واأن القطاع اخلا�ص ال�سعودي 
ي�سهد تغيرات جذرية و�سريعة، وهناك 
ب��الأه��داف  تتحول  اإع���ادة هيكلة ج��ذري��ة 
اإلى �سبل حتقيقها على اأ�س�ص م�ستدامة، 
الآن،  نتائج عديدة حتققت حتى  وهناك 

والدولة تعمل الآن كفريق واحد.
اأ�ستاذ  �سمعون  حمد  د.  اأ.  ق��دم  ث��م 
الق��ت�����س��اد ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ورق���ة 
تناولت ت�اأثر النمو يف قطاع ال�سناعات 
املحلي  الناجت  يف  النمو  على  التحويلية 
ل��ل��م��م��ل��ك��ة ه��دف��ت اإل����ى ق��ي��ا���ص اأث����ر ه��ذا 

النمو.
ك��م��ا ����س���ارك ال���دك���ت���ور ب���غ���داد بنن 
م����ن ج���ام���ع���ة ح���م���ة خل�����س��ر ب���اجل���زائ���ر 
ب��ورق��ة ب��ع��ن��وان »اأث���ر الإن��ف��اق احلكومي 
ال���س��ت��ث��م��اري ع��ل��ى ال��ن��م��و الق��ت�����س��ادي: 
النفطية  ل��اق��ت�����س��ادي��ات  دول��ي��ة  درا���س��ة 

الإمارات - ال�سعودية - اجلزائر«.
اإل���ى معرفة مدى  وه��دف��ت ال��ورق��ة 
ت��اأث��ر الإن���ف���اق احل��ك��وم��ي ال���س��ت��ث��م��اري 
يف ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل ل��ل��دول قيد 
اإ�سهام  ن�سبة  معرفة  وك��ذل��ك  ال��درا���س��ة، 

التي  التغرات  يف  ال�ستثماري  الإن��ف��اق 
حت�سل يف الناجت املحلي الإجمايل.

الجلسة السادسة
عميد  للموؤمتر  ال�ساد�سة  اجلل�سة  تراأ�ص 
ك��ل��ي��ة الأع�����م�����ال ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ��ال��د 
الدكتور فايز بن ظفرة وقدمت خالها 
اأوراق ج��اءت الأول���ى حت��ت عنوان  ث��اث 
ال�سغرة  ال�سركات  عن  خمت�سرة  »نبذة 
واملتو�سطة« للدكتور اأني�ص علي من كلية 
اإدارة الأعمال بجامعة الأمر �سطام بن 
عبد العزيز. فيما تطرق الدكتور حممد 
اإم����داد احل��ق م��ن جامعة الأم���ر �سطام 
ال�����س��ادرات يف  لتنويع  الثانية  ال��ورق��ة  يف 
عميد  وق��دم  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
الدكتور  بالهند  ل���اإدارة  جوبرا  معهد 
م���وؤي���د اأح���م���د يف ال���ورق���ة ال��ث��ال��ث��ة ن��ب��ذة 
خم��ت�����س��رة ح����ول ال��ت��م��وي��ل الإ����س���ام���ي 

ال�ستدامة والتنمية املتوازنة.

الجلسة السابعة
رئي�ص  للموؤمتر  ال�سابعة  اجلل�سة  تراأ�ص 
امللك  بجامعة  ال�سركات  حوكمة  م��رك��ز 
هبا�ص،  اآل  مريع  الدكتور  الأ�ستاذ  خالد 
وقدمت خالها ورقة علمية بعنوان »دور 
تنويع  يف  املتوازنة  القت�سادية  التنمية 
العربية  اململكة  يف  الق��ت�����س��ادي  الهيكل 
اأح��م��د خليل من  ل��ل��دك��ت��ور  ال�����س��ع��ودي��ة« 

جامعة بني �سويف مب�سر.
وه��دف��ت ه���ذه ال���ورق���ة اإل����ى درا���س��ة 
العربية  اململكة  يف  القت�سادي  التنويع 
التنمية  حت��ق��ي��ق  يف  ودوره  ال�����س��ع��ودي��ة 
امل��ت��وازن��ة، وحت��ل��ي��ل ال��واق��ع الق��ت�����س��ادي 
يف  اململكة  وجهود  ال�سعودي،  لاقت�ساد 
والفر�ص  الق��ت�����س��ادي،  التنويع  حتقيق 
حتقيق  عملية  ت��واج��ه  التي  والتحديات 
ال��ت��ن��وي��ع الق���ت�������س���ادي، وا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
امل��م��ل��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة ل��ت��ن��وي��ع 

اقت�ساداتها ومتطلبات حتقيق ذلك.

�سمعون  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ق��دم  فيما 
م���ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ورق����ة علمية 
ب��ع��ن��وان »ت���اأث���ر ال��ت�����س��خ��م ع��ل��ى ال��ن��م��و 
القت�سادي يف اململكة العربية ال�سعودية: 
 »)2015-1986( للفرة  قيا�سية  درا���س��ة 
العاقة  التعرف على اجت��اه  اإل��ى  هدفت 
التوازنية بن التغر يف معدل الت�سخم 
يف امل��م��ل��ك��ة وال��ت��غ��ر يف م��ع��دل ال��ن��م��و يف 
ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل وق��ي��ا���س��ه��ا يف 

الأجل الطويل.
م��ن  ك�����رت�����ات  رق����ي����ة  د.  وق�����دم�����ت   
بعنوان  بحثية  ورق��ة  خالد  امللك  جامعة 
على  املتوازنة  القت�سادية  التنمية  »اأث��ر 
العربية  باململكة  ال��ب��ط��ال��ة  م�سكلة  ح��ل 
ال�������س���ع���ودي���ة« ب���ه���دف درا�����س����ة ال��ع��اق��ة 
الإي��ج��اب��ي��ة ب���ن ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة 
مع  التعليم   خمرجات  وتوافق  املتوازنة 
متطلبات �سوق العمل امل�ستقبلية باململكة 
معوقات   ول��درا���س��ة  ال�سعودية،  العربية 

امل��ت��وازن��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  تطبيق 
التي توؤدي اإلى �سعوبة توفر متطلبات  

�سوق العمل باململكة العربية ال�سعودية.

الجلسة الثامنة
عميد  للموؤمتر  الثامنة  اجلل�سة  ت��راأ���ص 
ال�ست�سارية  وال��درا���س��ات  البحوث  معهد 
ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د د. ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
بحثية  ورق��ة  خالها  وق��دم��ت  احلديثي، 
ب��ع��ن��وان »ال����ذك����اء الق���ت�������س���ادي ك��م��دخ��ل 
واملتو�سطة،  ال�سغرة  املوؤ�س�سات  لتطوير 
التنمية  يف  اخلا�ص  القطاع  دور  وتفعيل 
امل��ت��وازن��ة ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة« 
اأحمد  جامعة  م��ن  حوتية  عمر  لاأ�ستاذ 

دراية مبدينة اأدرار باجلزائر.
ه��دف��ت ه��ذه ال��ورق��ة اإل���ى ت�سخي�ص 
واق��ع القطاع اخلا�ص يف اململكة  وال��دور 
ال�سغرة  للموؤ�س�سات  املرتقب  التنموي 
اأهمية  واإب��راز  روؤي��ة 2030،  واملتو�سطة يف 

تبني مفهوم الذكاء القت�سادي كمقاربة 
ت��ن��م��وي��ة، وك��ي��ف��ي��ة ت��وظ��ي��ف��ه يف ت��ط��وي��ر 
امل��وؤ���س�����س��ات ال�����س��غ��رة وامل��ت��و���س��ط��ة، من 
ال�سعودية،  الأقاليم  تناف�سية  تعزيز  اأجل 
وت��ف��ع��ي��ل دور ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف ق��ي��ادة 
ال���ن���م���و الق���ت�������س���ادي وحت���ق���ي���ق اأه������داف 
امل��ت��وازن��ة وف��ق��ا ل���روؤي���ة اململكة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

  .2030
جن��ران،  بجامعة  الباحثة  و�ساركت 
ال�سيد،  م��ن��ى  اأ.  الإداري�������ة،  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة 
ب���ع���ن���وان »روؤي��������ة 2030  ب����ورق����ة ع��ل��م��ي��ة 
العربية  باململكة  التنموية  وال��ت��ح��دي��ات 
ال�����س��ع��ودي��ة: ال��ت��ح��دي��ات الق��ت�����س��ادي��ة«، 
ناق�ست خالها مفهوم التنمية وتطوره، 
وه����دف����ت اإل������ى اق�������راح ا���س��رات��ي��ج��ي��ات 
و����س���ي���ا����س���ات اق���ت�������س���ادي���ة مت���ك���ن امل��م��ل��ك��ة 
للقطاعات  امل���ت���وازن  ال��ن��م��و  تطبيق  م��ن 
القت�سادية ب�سكل يوؤدي اإلى زيادة القدرة 
التناف�سية للمملكة يف مواجهة التحديات 

واملتغرات العاملية.
وقدم د. داود الداود من كلية العلوم 
ال�سعودية  اجلامعة  النظرية،  والدرا�سات 
الإل��ك��رون��ي��ة، ورق��ة بعنوان »روؤي���ة 2030 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ملنظمة  الأ���س��ا���س��ي��ة  وامل���ب���ادئ 
ال���ت���ج���ارة ال��ع��امل��ي��ة« ت�����س��م��ن��ت ع��ر���س��ا ملا 
ت�سمنته روؤية 2030 على املبادئ الأ�سا�سية 
وثيقة  يف  ال����واردة  ال��ق��ان��وين  الطابع  ذات 
املنظمة، واإبراز ما ت�سمنته الروؤية يف هذ 
املبداأ، وذلك من خال التتبع وال�ستقراء 

ملا اأ�سارت اإليه الروؤية لهذه املبادئ.
الأع��م��ال  اإدارة  اأ���س��ت��اذ  ���س��ارك  فيما 
ال����ب����ح����وث  اإدارة  م�����دي�����ر  امل�������������س������ارك، 
العامة  الإدارة  معهد  فرع  وال�ست�سارات، 
ب��امل��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق��ي��ة، د. ج��ع��ف��ر ال��ع��ل��وان 
ب����ورق����ة ب���ع���ن���وان »حت����دي����ات ال��ت��خ��ط��ي��ط 
ال�سراتيجي يف موؤ�س�سات العمل اخلري 
وفقا لروؤية اململكة 2030« هدفت لتحديد 
ال�سراتيجي  التخطيط  حت��دي��ات  اأب���رز 
اخلري،  العمل  موؤ�س�سات  تواجهها  التي 
مل����ا ل���ذل���ك م����ن اأه���م���ي���ة يف و����س���ع ح��ج��ر 
والعمل  التحديات  هذه  ملعاجلة  الأ�سا�ص 

على جتنبها يف امل�ستقبل.

خبراء: على الجامعات السعودية
تأهيل كوادر تواكب تطلعات »رؤية المملكة«

أسامة آل مشعل
اأثنى ع�سو جمل�ص ال�سورى د. �سلطان اآل فارح على جهود كلية الأعمال يف جامعة امللك خالد على اإقامة مثل هذا املوؤمتر املهم ل�سوق العمل، وعلى اأهمية 
انطاق كليات الأعمال يف اجلامعات ال�سعودية ملواكبة �سوق العمل واأي�سا حماولة اإيجاد اآلية منا�سبة للتدريب املتميز كخلق ال�سراكات وخلق التوا�سل مع 

�سركات خارج املنطقة وجلب املدربن املتميزين واأي�سا خلق بيئة اإيجابية لا�ستقطاب. 
بدوره اأو�سح د. عائ�ص العتيبي اأن الروؤية ال�سعودية لها م�ستهدفات ولها موؤ�سرات قيا�ص اأداء ولها اأي�سا ممكنات، فاجلامعات والعن�سر الب�سري عن�سران 

اأ�سا�سيان يف حتقيق هذه الروؤية، وقال »اجلامعات لها الدور الأكرب يف حتريك و�سنع هذه العن�سرين، بالإ�سافة اإلى التعليم املهني والعام اأي�سا«. 
من جانبه بن د. ع�سام كوثر، اأن هناك واجبا على كافة اجلامعات ال�سعودية باأن تعمل على جميع املحاور التي تخ�ص الروؤية ال�سعودية، واأن تعمل على 
اإعداد اأبحاث تطبيقية بهدف امل�ساهمة يف اإجناح روؤية اململكة 2030؛ وقال »على �سبيل املثال تن�سيط الأوقاف ال�سعودية، لكي ت�ساهم يف دعم ميزانيات اجلامعات، 

والروؤية تهدف اإلى رفع اأعداد املتطوعن اإلى مليون متطوع فيجب تدريبهم واإعداد الربامج الازمة لإعدادهم ملثل هذا  النوع من العمل«.
املنا�سب لتطلعات الروؤية، مع الهتمام  الب�سري  الكادر  تاأهيل  اأن تعمل على  ال�سعودية  اأنه يجب على اجلامعات  ال�سويلم  اأحمد  اأكد د.  من جهته 
بالبحث العلمي، وايجاد عاقة متنا�سقة بن ال�سرف والنفاق على تلك البحوث؛ كما اأكد ال�سويلم اأنه لبد اأن يكون هناك ترابط وثيق بن الغرف 
التجارية واجلامعات ال�سعودية. وبدوره اأ�سار د. حممد اآل عبا�ص اإلى اأهمية املوارد الب�سرية القادرة على حتريك القت�ساد ومعرفة جميع اآلياته الازمة 

للو�سول اإلى ال�ستدامة القت�سادية.
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بمشاركة 341 متسابقا..
مدير الجامعة يرعى سباق اختراق الضاحية

عبد العزيز رديف

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  برعاية 
ال�سلمي،  اهلل  رج���اء  ب��ن  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
اأق���ام���ت ع��م��ادة ����س���وؤون ال��ط��اب ممثلة 
الريا�سية،  لاأن�سطة  العمادة  وكالة  يف 
ال�ساحية«  »اخ����راق  ال�����س��ن��وي  �سباقها 
الحت��اد  رئي�ص  بح�سور  ع�سر،  احل���ادي 
الدكتور  ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي 
ع��ب��داهلل ب��ن راج���ح ال��ب��ق��م��ي، وع���دد من 

وكاء اجلامعة ومن�سوبيها.
ح��ي��ث اأق���ي���م ال�����س��ب��اق ع��ل��ى ط��ري��ق 
كلم   6 مب�سافة  باأبها،  اجلامعية  املدينة 
ومب�����س��ارك��ة 341 م��ت�����س��اب��ق��ا م���ن ط��اب 
اجل���ام���ع���ة واأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص 
واملوظفن بها. فيما رحب معايل مدير 
اجل��ام��ع��ة ب��رئ��ي�����ص الحت�����اد ال��ري��ا���س��ي 
الحت���اد  ومم��ث��ل  ال�����س��ع��ودي��ة  للجامعات 
ال����دك����ت����ور ع���ل���ي ج�����ب�����اري واحل�������س���ور 
اأب�����رز ما  اإل����ى اأن  وامل�����س��ارك��ن، م�����س��ًرا 
خمتلف  م�ساركة  هو  ال�سباق  ه��ذا  مييز 
ج��ه��ات اجل��ام��ع��ة، وم���وؤك���ًدا ع��ل��ى اأهمية 
دور الريا�سة اجلامعية يف بناء املجتمع 
ب�سكل عام، لفتا اإلى اأن تنظيم اجلامعة 
تواجدها  من  يعزز  الفعاليات  هذه  ملثل 
يف مناف�سات الحتاد ال�سعودي الريا�سي 

ل��ل��ج��ام��ع��ات، ���س��اك��را ك���ل م���ن ���س��اه��م يف 
ت��ن��ظ��ي��م وت��ن�����س��ي��ق اإق���ام���ة ال�����س��ب��اق من 
الحت����اد ال��ري��ا���س��ي، واجل��ام��ع��ة وك��اف��ة 
اجلهات احلكومية امل�ساركة من املنطقة. 

ك���م���ا اأك������د رئ���ي�������ص الحت�������اد ال��ري��ا���س��ي 
الدكتور عبداهلل بن راجح البقمي على 
اأه��م��ي��ة ال��ري��ا���س��ة يف اجل��ام��ع��ات وال��ت��ي 
ت��ع��ت��م��د ب�����س��ك��ل رئ��ي�����ص ع��ل��ى امل�����س��اب��ق��ات 

واملناف�سات والن�ساط البدين.
به  ت��ق��وم  م��ا  اأن  البقمي على  واأك���د 
جامعة امللك خالد من خال هذا ال�سباق 
يعد من اأهم ما يعزز روؤية الحتاد الذي 

ي�سعى اإلى رفع امل�ستوى اللياقي والبدين 
يف امل��ج��ت��م��ع، ���س��اك��را ك���ل م���ن ���س��اه��م يف 
وم�سيدا  الفعالية،  هذه  وتن�سيق  تنظيم 
الحت��اد  مع  اجلامعة  من�سوبي  بتجاوب 

يف اإقامة وتنظيم مثل هذه املنا�سط.
ب�����دوره ���س��ك��ر وك��ي��ل ع���م���ادة ���س��وؤون 
الدكتور  الريا�سية  لاأن�سطة  الطاب 
اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  ع�����س��ري  خليل 
ع���ل���ى رع���اي���ت���ه ل���ه���ذا ال�������س���ب���اق ودع���م���ه 
لفتا  الوكالة،  اأن�سطة  لكافة  املتوا�سل 
اأن م��ا حققته اجل��ام��ع��ة م��ن اإجن��از  اإل���ى 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى اجل���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة 
موؤخرا مل يتحقق اإل بدعم معايل املدير 
وعميد �سوؤون الطاب الدكتور عبداهلل 
ح�����س��ور  اأن  ع��ل��ى  وم����وؤك����دا  ع�����س��ي��د،  اآل 
رئي�ص الحتاد لل�سباق دليل على اهتمام 
الحتاد باجلامعة واأن�سطتها الريا�سية.

ال�سلمي  ك���ّرم  ال�����س��ب��اق،  ن��ه��اي��ة  ويف 
ال��ع�����س��رة الأوائ������ل م���ن امل��ت�����س��اب��ق��ن فئة 
الأول  املركز  على  الطاب، حيث ح�سل 
وال��ث��اين ح��م��زة وليد،  حميد احل��ارث��ي، 
على  فيما ح�سل  ول��ي��د،  ري���ان  وال��ث��ال��ث 
امل���رك���ز ال���راب���ع ال��ط��ال��ب ع��م��ر م��و���س��ى، 
واخل���ام�������ص م���اج���د ق�����س��ي، ويف امل��رك��ز 
ال�������س���اد����ص ع��ب��دامل��ج��ي��د اأح����م����د، ك��ذل��ك 
ال�����س��اب��ع ح��م��دي ك����ون، وال��ث��ام��ن را���س��د 

املالكي، والتا�سع توفيق املالكي، وجاء يف 
املركز العا�سر عبداهلل ع�سري.

املركز الأول من فئة   وح�سل على 
�سعيد،  م��اه��ر  ال��ت��دري�����ص  هيئة  اأع�����س��اء 
وامل���رك���ز ال���ث���اين حم��م��د ع��ب��دال��ب��ا���س��ط، 
اآل عبيد،  ع��ادل  الثالث  امل��رك��ز  وج��اء يف 
وكذلك عبداهلل املنهايل يف املركز الرابع، 
وال�����س��اد���ص  ع�����س��ري،  واخل��ام�����ص يحيى 
حم��م��د ف����رح����ان، وح�����س��ل ع��ل��ى امل��رك��ز 
الفئة  ه��ذه  م��ن  ال��ف��ائ��زي��ن  اآخ���ر  ال�سابع 

�سرايا�ص تكاري.
فئة  من  الأول  باملركز  ت��وج  كذلك 
موظفي اجلامعة عبداهلل عمر، وجاء يف 
والثالث  ال�سعدي،  الثاين ح�سن  املركز 

ح�سن الأ�سمري.
اأي�����س��ا ح��ق��ق امل��رك��ز ال��راب��ع اأح��م��د 
حممد، واخلام�ص اإبراهيم حممد، ويف 
املركز ال�ساد�ص اأحمد اإبراهيم، وال�سابع 

علي طحيطح.
ت�سلم  ال�سباق  فعاليات  خ��ت��ام  ويف 
م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة وعميد ���س��وؤون 
ال���ط���اب درع�����ا ت���ذك���اري���ا م���ن الحت����اد 
بهذه  ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي 
امل��ن��ا���س��ب��ة، وك����رم م��ع��ال��ي��ه اأي�����س��ا ك��اف��ة 
امل�����س��ارك��ة واملنظمة م��ن داخ��ل  اجل��ه��ات 

اجلامعة وخارجها.
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عبد العزيز رديف

رعى معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، الثنن املا�سي 
خ��ت��ام ف��ع��ال��ي��ات الأومل���ب���ي���اد ال��ري��ا���س��ي ال���5 
والذي اأقامته عمادة �سوؤون الطاب ممثلة 
باجلامعة،  الريا�سية  الأن�سطة  وك��ال��ة  يف 

وذلك يف ملعب املدينة اجلامعية باأبها.
بكاأ�ص  ال�سيدلة  كلية  توجت  حيث 
الأوملبياد لبطولة كرة القدم بعد فوزها 
على كلية العلوم بركات الرجيح، فيما 
وراي��ة  درع  على  ال�سريعة  كلية  ح�سلت 
مبجموع  اخلام�ص  الريا�سي  الأومل��ب��ي��اد 
720 نقطة من خمتلف اأن�سطة وفعاليات 

الأوملبياد.
فيما ت�سمنت فعاليات الأوملبياد لهذا 
العام 8 م�سابقات متثلت يف بطولة كرة قدم 
ودوري  ال�ساطئية  الطائرة  وكرة  ال�سالت 
الطاولة،  وك��رة  القوى  واأل��ع��اب  القدم  ك��رة 
وكذلك  وال�سباحة،  الكاراتيه  بطولة  ا  اأي�سً
اجلودو، مب�ساركة اأكر من 900 طالب من 

خمتلف كليات اجلامعة.
وجرى خال احلفل اخلتامي تكرمي 
الأول������ى يف خمتلف  ب���امل���راك���ز  ال��ف��ائ��زي��ن 
كلية  ح�سلت  حيث  الريا�سية،  الن�سطة 
ال�سريعة واأ�سول الدين على املركز الأول 
يف بطولة كرة الطاولة، والكاراتيه، وكرة 
ح�سلت  ك��م��ا  ال�����س��الت،  خلما�سي  ال��ق��دم 
��ا يف  اأي�����سً الأول  امل��رك��ز  ال��ع��ل��وم على  كلية 

بطولة اجلودو. 
ح��ق��ق��ت  ال�������س���ب���اح���ة  ب���ط���ول���ة  ويف   
اإل��ى  اإ�سافة  الأول  امل��رك��ز  ال�سيدلة  كلية 
حت��ق��ي��ق��ه��ا ن��ف�����ص امل���رك���ز يف ب��ط��ول��ة ك��رة 
املركز  الهند�سة  كلية  فيما حققت  القدم، 
الأول يف بطولتي كرة الطائرة ال�ساطئية، 

واألعاب القوى.
ك����م����ا ن���ظ���م���ت وك������ال������ة الأن���������س����ط����ة 
ال��ري��ا���س��ي��ة ب��ع��م��ادة ����س���وؤون ال���ط���اب يف 
اليوم التايل من ختام الأوملبياد الريا�سي 
ف��ع��ال��ي��ة ل��دع��م ث��ق��اف��ة امل�����س��ي حت��ت �سعار 
»���س��ح��ت��ي يف خ��ط��وت��ي« وذل�����ك ب��ح�����س��ور 
وم�ساركة معايل مدير اجلامعة وعدد من 

وكائها ومن�سوبيها.

..ويـرعى ختام األولمبياد الرياضي
ويدشن حملة صحتي في خطوتي
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الجامعة تكرم المشاركين ببرنامج
إعداد استشاري إدارة نظام الجودة »آيزو«

سارة القحطاني

رع���ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ب��ن رج���اء اهلل ال�سلمي  ال��دك��ت��ور ف��ال��ح 
حفل ت��ك��رمي وت��اأه��ي��ل 35 م��ت��درب��اً من 
اإع���داد  ب��رن��ام��ج  يف  اجل��ام��ع��ة  من�سوبي 
ا�ست�ساري وحدة نظام اجلودة الإدارية 

ك���م���دق���ق���ن وم�����راج�����ع�����ن ل�����وح�����دات 
اجل��ام��ع��ة الإداري��������ة، وذل�����ك  بح�سور 
�سكره  وك��اء اجل��ام��ع��ة، ورف��ع معاليه 
واجل����ودة  للتطوير  اجل��ام��ع��ة  ل��وك��ال��ة 
على اإجناح هذا امل�سروع وهناأ امل�ساركن 
تبذله  ما  اأن  موؤكدا  الربنامج،  يف هذا 
وحت�سن  وتطوير  جهد  من  اجلامعة 

اإجنازات  �سيمكنها من حتقيق  م�ستمر 
متعددة يف جمالت اأخرى.

م��ث��ل  اأن  اإل�������ى  م���ع���ال���ي���ه  واأ������س�����ار 
للجامعة  ف��ر���س��ة  ي��ع��د  امل�����س��روع  ه���ذا 
الربنامج،  اجتازوا  الذين  وامل�ساركن 
يف تقدمي خدماته للجامعات الأخرى 
احل���ك���وم���ي���ة  الإداري�������������ة  اجل�����ه�����ات  اأو 

املنطقة.  من  واخلا�سة داخ��ل وخ��ارج 
العام على وحدة  امل�سرف  اأب��دى  جهته 
د.عبد  الإداري�����ة  النظم  ج���ودة  �سمان 
مبا  واعتزازه  فخره  الهاجري  العزيز 
���س��ك��ره وت��ق��دي��ره با�سم  مت، ك��م��ا ق���دم 
امل�������س���ارك���ن مل���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
للتطوير  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  ول�����س��ع��ادة 

واجلودة على دعمهما امل�ستمر لأن�سطة 
وفعاليات التطوير واجلودة. 

اجلدير بالذكر اأن م�سروع �سمان 
ال��ن��ظ��م الإداري������ة ي�سمل ث��اث  ج����ودة 
واللوائح  الأنظمة  بناء  ه��ي:  م��راح��ل، 
والإج����������راءات ل���وح���دة ���س��م��ان ج���ودة 
ال��ن��ظ��م الإداري��������ة، وت���دري���ب وت��اأه��ي��ل 

والتحقق  ال��وح��دات،  لتلك  مراجعن 
من جاهزية وحدات اجلامعة الإدارية 
ال�ستحقاق  قوائم  خ��ال  من  لاأيزو 
وال����ت����و�����س����ي����ف ال����وظ����ي����ف����ي وامل���������س����ار 
والتقدم  والتاأهل  للعاملن،  الوظيفي 
ع���ل���ى الع���ت���م���اد م����ن خ�����ال اجل���ه���ات 

املتخ�س�سة املانحة لاآيزو.

بناء وإدارة فرق
المبادرات التنفيذية..

ورشة تدريبية بالجامعة
سارة القحطاني

ب��اإدارة التخطيط ال�سراتيجي بالتعاون مع  قدمت اجلامعة ممثلة 
عمادة التطوير الأكادميي واجلودة ور�سة تدريبية بعنوان »بناء واإدارة 
الأكادميي  التطوير  عمادة  وكيلة  قدمتها  التنفيذية«،  املبادرات  فرق 
واجلودة لكليات البنات د.ح�سة حممد اآل ملوذ، وذلك مبقر اجلامعة 

الرئي�ص وفروعها لأكر من 150 متدربا ومتدربة.
واأهميتها،  امل���ب���ادرات  م��ف��ه��وم  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ور���س��ة   وا�ستعر�ست 
وكذلك كيفية اإك�ساب امل�ساركن مهارات بناء فريق العمل ب�سكل فعال، 
اإدارة  وم��راح��ل  العمل،  فريق  وم��وؤ���س��رات  �سفات  لأه���م   تطرقت  كما 

الفريق، واأثر القيادة يف بناء وحت�سن فريق العمل واإدارته.
التي  التدريبية  الأن�سطة  من  جمموعة  ملوذ  اآل  وا�ستخدمت   
اأثرت الربنامج التدريبي ومن اأهمها ن�ساط Kahoot Quiz لتنمية 
امل�ساركة  م��ه��ارات  امل��ت��درب��ن  واإك�����س��اب  للمتدربن  الذهنية  ال��ق��درات 

اجلماعية.
اإدارة  على  امل�سرف  م�ساعدة  قدمت  التدريبية  الور�سة  ختام   ويف 
التخطيط ال�سراتيجي د.خرية اأبو دادي ال�سكر والتقدير جلميع 
احل�سور ول�سعادة د.ح�سة اآل ملوذ على العر�ص الفعال وما بذلته من 

جهد لتقدمي الور�سة.
ت��اأت��ي ه��ذه ال���دورة يف اإط���ار التعاون ب��ن ع��م��ادة التطوير الأك��ادمي��ي 
تبادل  ي�سمن  مب��ا  باجلامعة  ال�سراتيجي  التخطيط  واإدارة  واجل���ودة 

اخلربات واملعلومات يف املجالت املتعددة وبخا�سة املبادرات التنفيذية.

آداب وعلوم خميس مشيط
تدرب أكثر من 175 مستفيدة

سارة القحطاني

بخمي�ص  والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ن���ف���ذت 
م�سيط التابعة للجامعة )وحدة التطوير 
م��ع ق�سم  بالتعاون  الأك��ادمي��ي واجل���ودة( 
ال��دورات  بالكلية عددا من  العربية  اللغة 
من�سوبات  ا�ستهدفت  املتنوعة،  التدريبية 
اجل���ام���ع���ة م���ن ع�������س���وات ه��ي��ئ��ة ت��دري�����ص 
واإداريات، وذلك على مدى �ستة اأيام من 5 
اإلى 1440/6/12، وجتاوز عدد امل�ستفيدات 

منها اأكر من 175م�ستفيدة.
متنوعة  دورات  ال��ربن��ام��ج  وت�سمن 
ق��دم��ت��ه��ا 5 م���درب���ات م��ع��ت��م��دات يف ع��دد 
م����ن امل�����ج�����الت امل���خ���ت���ل���ف���ة، م����ن اأب����رزه����ا 
ال��ت��ف��ك��ر  »ق����ب����ع����ات  يف  ت���دري���ب���ي���ة  دورة 
د.�سلطانة  الكلية  وكيلة  قدمتها  ال�ست« 
ت�سجيع  اإل��ى  ال���دورة  وهدفت  ال�سهراين، 
املتدربات على الإبداع يف العمل وتدريبهن 
فيها  وامل�����س��ارك��ة  الج��ت��م��اع��ات  اإدارة  على 
ب�سكل اأكر فعالية، واإك�سابهن مهارة حل 
اإبداعي  باأ�سلوب  العمل  بيئة  يف  امل�سكات 

وجتنب النزاع وال�سراع.
ك���م���ا ق���دم���ت رئ���ي�������س���ة ق�����س��م ال��ل��غ��ة 
يف  دورة  اإب���راه���ي���م  م���واه���ب  د.  ال��ع��رب��ي��ة 
عدة  تناولت  الإب��داع��ي،  التفكر  م��ه��ارات 
حماور منها:  تعريف التفكر الإبداعي، 

والإبداع ومخ الإن�سان، ومعوقات الإبداع، 
التفكر،  وم��ف��ات��ي��ح  الإب������داع،  وحم��رك��ات 
واأ����س���ال���ي���ب الإب��������داع وم����ه����ارات ال��ت��ف��ك��ر 

الإبداعي.
يف  دورة  على  الربنامج  ا�ستمل  كما 
طرق التدري�ص احلديثة، قدمتها د.اإميان 
التعريف  اإل����ى  ع��م��ر، وت��ط��رق��ت خ��ال��ه��ا 
اجلامعي  التدري�ص  ا�سراتيجيات  باأهم 
احلديثة، واأهم املهارات املطلوبة لتحقيق 

النجاح والتميز للطالب اجلامعي.
دورة  م��ن�����س��ور  ري���ه���ان  د.  وق���دم���ت 
العربية  ال��راك��ي��ب  �سياغة  »م��ه��ارة  ع��ن 
ال�����س��ح��ي��ح��ة«، ا���س��ت��ه��دف��ت ع�����س��وات هيئة 
ال���ت���دري�������ص ال���ن���اط���ق���ات ب���غ���ر ال��ع��رب��ي��ة، 
الراكيب  مبفهوم  التعريف  اإلى  وهدفت 
و���س��ح��ت��ه��ا، واأ����س�������ص ���س��ح��ة وا���س��ت��ق��ام��ة 
ال�����راك�����ي�����ب، وط�������رق حت���ق���ي���ق ال�����س��ح��ة 
وال���س��ت��ق��ام��ة يف ال��راك��ي��ب؛ ك��م��ا قدمت 
د.حنان الكجم دورة يف »فن اإدارة الوقت«، 
الوقت،  اإدارة  مبفهوم  التعريف  ت�سمنت 

واأهميته.
ب����دورة تدريبية   ال��ربن��ام��ج  واخ��ت��ت��م 
املخاطبات  واأ�سول  اللغة  بعنوان »�سامة 
اإب��راه��ي��م  د.م��واه��ب  ال��ر���س��م��ي��ة«، قدمتها 
ود.اإمي�������ان ع��م��ر، وا���س��ت��ه��دف��ت م��وظ��ف��ات 

جامعة امللك خالد الإداريات.

حلقـة علمية عن الرسائل 
القصيرة جدا في األدب العربي

سارة القحطاني

���س��م��ن اأن�����س��ط��ة ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم الإن�����س��ان��ي��ة 
باجلامعة ، قدم اأ�ستاذ النقد والأدب امل�سارك 
مركز  م��دي��ر  واآداب��ه��ا  العربية  اللغة  بق�سم 
البحوث والدرا�سات الجتماعية يف اجلامعة 
املح�سني  ح�سن  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 
الأرب����ع����اء امل��ا���س��ي ح��ل��ق��ة ع��ل��م��ي��ة ب��ع��ن��وان: 
العربي  الأدب  يف  ج��دا  الق�سرة  الر�سائل 
نحو  تاأ�سي�سية..  »درا�سة  التقنية  ع�سر  اإلى 

منحى فني نقدي جديد«.
الر�سائل  ح��رك��ة  املحا�سرة  وت��ن��اول��ت 
الأدب���ي���ة ال��ق�����س��رة ج���دا يف ال��ن��ر العربي 
من ع�سر ما قبل ظهور الإ�سام اإلى اأدبنا 
نقدي  منحى  لتاأ�سي�ص  �سعي  يف  املعا�سر، 
ج��دي��د ي��در���ص من���اذج ال��ر���س��ائ��ل الق�سرة 
جدا، التي ل تتجاوز �سطورا اأو رمبا كلمات 
ال�ستة  ال��ر���س��ال��ة  عنا�سر  حت��وي  م��ع��دودة؛ 
ال�سياق،  الر�سالة،  اإل��ي��ه،  املر�سل  )امل��ر���س��ل، 

ال�سفرة، القناة(.
 وق������د اق���ت�������س���ى م����و�����س����وع ال��ب��ح��ث 
وح��ي��ث��ي��ات��ه ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة، ك���م���ا ي���ق���ول د. 
امل��ح�����س��ن��ي، و����س���ع م��ع��اي��ر اأرب����ع����ة، متثل 
اإ�ساءات مل�سرة البحث واإجراءات التحليل، 
وهي )الر�سل، التكثيف، اجلمالية، وحدة 

ل يف مقت�سياتها. املو�سوع( وف�سّ

ومبحثن،  مهاد  يف  الدرا�سة  وج��اءت 
ع�����س��ور  م���ن  الأول حت��ل��ي��ل من�����اذج  ت���ن���اول 
وتناول  البحث،  روؤي���ة  وف��ق  العربي  الأدب 
املعا�سرة  الأدب��ي��ة  الر�سائل  حركة  ثانيهما 
ال�سحيمي،  حممد  من���وذج  ���س��ورة  يف   sms
ك�سفت وجود  اأنها  منها  نتائج  اإل��ى  وانتهت 
���س��م��ات فنية وت��ك��وي��ن��ي��ة، ي���رى ال��ب��ح��ث اأن��ه 
ميكن اأن نوؤ�س�ص بها ل�فن الر�سائل الأدبية 
»ر.اأ.ق.ج«  ب���  ل��ه��ا  وي��رم��ز  ال��ق�����س��رة ج���دا، 
وفق  الدرا�سة  بينت  كما  العربي،  الأدب  يف 
معاير »ر.اأ.ق.ج« اأنه ميكن اأن نوجه كثرا 
م��ن من���اذج ف��ن التوقيعات ال��ت��ي ع��رف��ت يف 
الأدب العربي بعد ع�سر �سدر الإ�سام اإلى 
جدا،  الق�سرة  الأدب��ي��ة  الر�سائل  فن  دع��م 
التحليل  ومناهج  نظريات  وف��ق  وحتليلها 

التوا�سلي احلديث.
وو�سعت الدرا�سة اأربعة معاير حتتكم 
ل��ه��ا ال���ن���م���اذج، وه����ي )ال���ر����س���ل، الإي���ج���از، 
اجلمالية، وحدة املو�سوع(، واأو�ست ب�سرورة 
الأدب  يف  وتر�سيخه  الفني  اخلط  هذا  تتبع 
ونظريات  مناهج  ظل  يف  ومقاربته  العربي، 
ال��ت��ح��ل��ي��ل ال���ت���وا����س���ل���ي ال���ل���غ���وي احل���دي���ث 
و������س�����رورة ف���ت���ح اأف������ق ال���ب���ح���ث ب����اجت����اه ف��ن 
التوا�سل الجتماعي  »ر.اأ.ق.ج« على مواقع 
املعا�سرة، وخا�سة موقع »توير« الذي يعزز 

روؤية تكثيف الر�سالة الأدبية.

العدد 247  |  10 رجب 1440  |  16 مارس 2019



أخبار الجامعة

اأقام نادي الربامج امل�سركة حملة وقاية اأمل ملكافحة التدخن واحلد من ا�ستخدامه والتوعية باأ�سراره بال�سراكة مع نادي كلية املجتمع 
ووحدة  التوجية والإر�ساد بجامعة امللك خالد يوم الأحد 1440/6/19، ود�سن احلملة د. موفق مومني مدير م�سروع ال�سركة امل�سغلة 

لل�سنة التح�سريية، واملهند�س حممد القرين رائد الن�ساط الطالبي.
وقد لقيت هذه احلملة اهتماما كبرا من الطاب يف حث زماوؤهم لاإقاع وال�ستفادة منها، ومت بحمد اهلل عاج ما يزيد عن 20 

طالبا يف هذه احلملة على مدى اإ�سبوع كامل ول زال الإقبال عليها م�ستمرا.

الجامعة تتصدر الجامعات 
الحكومية في رعاية المستفيدين

عبد العزيز رديف

ح�سلت اجلامعة ممثلة يف مركز رعاية امل�ستفيدين 
»توا�سل« على املركز الأول يف متو�سط الأداء الكلي 
ال�سنوي  للتقرير  وفقا  احلكومية  اجلامعات  بن 

لعام 2018، والذي يخ�ص اجلامعات احلكومية.
الدكتور  الأ�ستاذ  وقدم معايل مدير اجلامعة 
ملدير  وتقديره  �سكره  ال�سلمي  اهلل  رج��اء  بن  فالح 
بذله  ما  على  باجلامعة  امل�ستفيدين  رعاية  مركز 
يف  �ساهمت  جهود  من  املركز  يف  زمائه  مب�ساندة 
الأول بن اجلامعات  املركز  على  ح�سول اجلامعة 

احلكومية يف متو�سط الأداء الكلي.
من جانبه ثّمن مدير مركز رعاية امل�ستفيدين 
معايل  اهتمام  عامر  اآل  �ساكر  الأ�ستاذ  باجلامعة، 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ب��امل��رك��ز وح��ر���س��ه ع��ل��ى اأن تقدم 

للم�ستفيدين  وال�سريعة  املميزة  اخلدمة  اجلامعة 
مبا يحقق جودة الأداء، كما �سكر اآل عامر زماءه 

يف املركز على حتقيق هذه النتيجة..
امل�ستفيدين  رعاية  مركز  اأن  بالذكر  اجلدير 
ي��رت��ب��ط مب��ك��ت��ب م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة وف��ق��ا ملا 
ت�سمنه قرار الإن�ساء، وتهدف هذه املراكز اإلى ربط 
جميع اجلامعات والقطاعات التعليمية احلكومية 
امل�ستفيدين  خدمة  لت�سهيل  ال���وزارة  مع  والأهلية 
واإي�سال �سوتهم من خال اخلدمات الإلكرونية 
وذل���ك �سمن  اجل����ودة،  لوثيقة  وف��ق��ا  عليها  وال���رد 
اإليها يف  العديد من اخلدمات التي ت�سعى ال��وزارة 
اجلامعة  حر�ست  وق��د   ،2030 اململكة  روؤي���ة  �سوء 
ال�����س��اأن ومت  ع��ل��ى ت�سهيل ك��ل الإج������راءات يف ه���ذا 
تكليف 16 من�سقا ومن�سقة للعمل مع املركز يف عدد 

من جهات اجلامعة ذات العاقة بامل�ستفيدين.

البرامج المشتركة تنفذ حملة
وقاية وأمل لالقالع عن التدخين

نادي علوم وآداب ظهران الجنوب
يزور إدارة البريد السعودي   

محمد الكعبي 

ال�سعودي  الربيد  اإدارة  اإل��ى  زي��ارة  اجلنوب  بظهران  والآداب  العلوم  بكلية  الطابية  الأن�سطة  ن��ادي  نفذ  اخلارجية  ال��زي��ارات  اإط��ار  يف 
باملحافظة؛ وهدفت الزيارة التي �سارك فيها 30 طالبا اإلى اإطاع الطاب على الأعمال الإدارية وم�ساهدة خطوات �سر العمل واملراحل 
املهمة يف العمل الإداري اليومي، بالإ�سافة اإلى التعرف على عمل الربيد  وكيفية التعامل مع خمتلف الإر�ساليات الربيدية التي تتلقاها 

اإدارة الربيد من قبل املواطنن، وكيف يتم ت�سنيفها والتعامل معها بكل حر�ص واأهمية واحرافية.

نادي العلوم الطبية بأبها يحتفي
باليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان

محمد الكعبي 

فالح  الدكتور  الأ�ستاذ  برعاية معايل مدير اجلامعة 
املختربات  ع��ل��وم  ق�سم  اأق����ام   ال�سلمي،  اهلل  رج���اء  ب��ن 
باأبها  التطبيقية  الطبية  العلوم  بكلية  الكلينيكية 
التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  ن��ادي  م��ع  بالتعاون 

باأبها حفل اليوم العاملي ملكافحة مر�ص ال�سرطان.

وبداأ احلفل بتاوة عطرة من القراآن الكرمي ثم 
كلمته  يف  الأحمري  خالد  الدكتور  الكلية  عميد  بن 
التي األقاها اأهمية اإقامة مثل هذا احلفل الذي يناق�ص 
موا�سيع مهمة عن مر�ص ال�سرطان وكيفية الوقاية 
منه. تبع ذلك ندوة حوارية  متخ�س�سة للحديث عن 
اآخر ابحاث  مر�ص ال�سرطان قدمها نخبة من اأع�ساء 

هيئة التدري�ص بق�سم علوم املختربات الإكلينيكية.
احلفل  واختتم 
مدير  معايل  بكلمة 
اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 
ال���دك���ت���ور ف���ال���ح بن 
ال�سلمي،  اهلل  رج���اء 
ح���ي���ث اأ������س�����اد ف��ي��ه��ا 
مب����ج����ه����ودات ن����ادي 
الطبية  العلوم  كلية 
مبينا  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
اأن�������ه م�����ن الأن�����دي�����ة 
بفعاليتها  امل��ت��م��ي��زة 
وي����ع����د م�����ن اأن����دي����ة 

ال�سفوة.
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برعاية  أمير عسير.. 
الجامعة تنظم مؤتمرا دوليا

حول اإلعالم واألزمات
الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برعاية 
اأم��ر  ب��ن عبدالعزيز  ب��ن ط��ال  تركي 
ممثلة  اجلامعة  تنظم  ع�سر،  منطقة 
بكلية  والت�������س���ال  الإع�������ام  ق�����س��م  يف 
ال���ع���ل���وم الإن�������س���ان���ي���ة امل����وؤمت����ر ال����دويل 
ال��ث��ال��ث »الإع�����ام والأزم������ات.. الأب��ع��اد 
وال����س���رات���ي���ج���ي���ات« مب���دي���ن���ة اأب���ه���ا، 

الأربعاء القادم.
وث����ّم����ن م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
امل�����س��رف ال��ع��ام ع��ل��ى امل���وؤمت���ر، الأ���س��ت��اذ 
ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل ال�سلمي، 
لهذا  ع�سر  منطقة  اأم��ر  �سمو  رعاية 
�سموه  بجهود  منوها  العلمي،  احل��دث 
وفعالياتها،  اجلامعة  اأن�سطة  دع��م  يف 
واأك����د ال�����س��ل��م��ي اأن ه���ذا امل���وؤمت���ر ي��اأت��ي 
بدورها  خالد  امللك  جامعة  من  اإميانا 
الأكادميي يف مناق�سة الق�سايا العلمية 
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة ويف م��ق��دم��ت��ه��ا ال��ق�����س��اي��ا 
م�سرا  املختلفة،  باأبعادها  الإعامية 
اإلى اأن املوؤمتر يعنى بالبحث يف الأبعاد 
مبواجهة  الكفيلة  وال���س��رات��ي��ج��ي��ات 
وجت��وي��د  اإع���ام���ي���ا،  الأزم�������ات  واإدارة 
اإع���ام الأزم�����ات، كما يعمل  مم��ار���س��ات 
امل���وؤمت���ر ع��ل��ى درا����س���ة دور امل��وؤ���س�����س��ات 
الإعامية يف التقليل من حدة الأزمة، 
بوقوعها  التنبوؤ  واإمكانية  اإنهائها،  اأو 

م�سبقا.
واأك����د وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات 
العليا والبحث العلمي الأ�ستاذ الدكتور 
���س��ع��د ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال���ع���م���ري اأن 
اأهمية  من  انطاقا  ياأتي  املوؤمتر  ه��ذا 
وق���درت���ه  الأزم��������ات  اإدارة  يف  الإع�������ام 
ع��ل��ى ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا، وال��ت��ح��ك��م يف 
الأبعاد  من  العديد  ويناق�ص  تاأثرها، 
املت�سلة  وامل���ح���اور  وال���س��رات��ي��ج��ي��ات 
ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإل�����ى  ب���امل���و����س���وع، م�����س��را 

باملوؤمتر  العاملة  واللجان  التنظيمية 
امل��وؤمت��ر،  لنعقاد  ا�ستعداداتها  اأكملت 
ولفتا اإلى اأن املوؤمتر يحظى مب�ساركة 
اأ�سماء علمية ذات اأهمية وح�سور نخبة 
املتخ�س�سن  الدولين  الباحثن  م��ن 
يف جم���الت الإع���ام والت�����س��ال، حيث 
وال��روؤى  الأبحاث  �سيقدمون عددا من 
والت�سورات الوا�سحة عن اآلية توظيف 
الإع���ام يف مواجهة الأزم���ات واإدارت��ه��ا 

وفًقا لأ�س�ص اإعامية �سحيحة.

من جانبه قال عميد كلية العلوم 
الإن�����س��ان��ي��ة الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور يحيى 
انعقاد  "ياأتي  ال�����س��ري��ف:  ع��ب��داهلل  ب��ن 
امل��وؤمت��ر ال���دويل ال��ث��ال��ث ال���ذي ينظمه 
العلوم  بكلية  والت�سال  الإع���ام  ق�سم 
اإط�����ار �سعي  ب��اجل��ام��ع��ة يف  الإن�����س��ان��ي��ة 
ال��ق�����س��م مل��ن��اق�����س��ة امل���و����س���وع���ات امل��ه��م��ة 
يف جم���ال الإع������ام، وم��ن��ه��ا الأزم�����ات؛ 
ح��ي��ث ي�����س��ه��د ال���ع���امل مب��خ��ت��ل��ف دول���ه 
م��ت��ن��وع��ة نتيجة  اأزم������ات  وجم��ت��م��ع��ات��ه 

اأوبئة  ح��دوث  اأو  �سراعات،  اأو  تغرات، 
غرها،  اأو  طبيعية  اأو  ب�سرية  وك��وارث 
التعاطي  يف  الإع���ام  و�سائل  وتختلف 
م����ع ه�����ذه الأزم���������ات وت���ت���خ���ذ م���واق���ف 
واأه��داف��ه��ا  توجهاتها  بح�سب  متباينة 
مم����ا ي��ن��ع��ك�����ص ع���ل���ى ال����ف����رد وامل��ج��ت��م��ع 
البحث  يتطلب  وه��ذا  اإي��ج��اب��ا،  اأو  �سلبا 
والإدارة  للمواجهة  ا�سراتيجية  ع��ن 
الإع��ام  ميثل  علمية  اأ�س�ص  على  بناء 
الفهم  يحقق  مب��ا  مهما  عن�سرا  فيها 

ال�������س���ح���ي���ح ل������اأح������داث وي�������س���ع���ه���ا يف 
اأن  اإل���ى  ال�����س��ري��ف  واأ����س���ار  �سياقاتها"، 
ب��الأزم��ة  التعريف  اإل��ى  يهدف  امل��وؤمت��ر 
وانت�سارها،  ظهورها  واأ�سباب  واأنواعها 
ودرا�����س����ة اأب����ع����اد وت���داع���ي���ات الأزم������ات 
وت��اأث��رات��ه��ا يف احل���ي���اة ال��ع��ام��ة وع��ل��ى 
ال�سراتيجيات  واإبراز  القرار،  �سناعة 
ال��ك��ف��ي��ل��ة مب���واج���ه���ة الأزم��������ات و���س��ب��ل 
التي  الأ�ساليب  وتبيان  منها،  الوقاية 
واأث��ن��اء  قبل  الأزم����ات  اإدارة  �ساأنها  م��ن 

وب����ع����د ح���دوث���ه���ا وط�������رق اح���ت���وائ���ه���ا، 
وي���ن���اق�������ص خ���م�������س���ة حم�������اور ت�����س��م��ل: 
والأبعاد(،  )املفاهيم  والأزم��ات  الإعام 
والإع���ام والأزم���ات )جت��ارب حملية(، 
والأزم����ات والإع���ام العربي وال���دويل، 
والأزم��ات والإع��ام اجلديد، والأزم��ات 

وال�سراتيجيات.  
رئ��ي�����ص  اأو����س���ح  ال�����س��ي��اق  ذات  ويف 
امل�ست�سار  ل��ل��م��وؤمت��ر  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ورئي�ص ق�سم الإعام والت�سال الأ�ستاذ 
الدكتور علي بن �سويل القرين اأن هذا 
املوؤمتر يعد من اأهم املوؤمترات التي يتم 
تنظيمها خال مرحلة من امل�ستجدات 
امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة، وي��ن��اق�����ص امل��وؤمت��ر 
الإع���ام والأزم����ات يف جم��الت عديدة 
منها القت�سادية وال�سحية والتعليمية 
اأن هناك  اإلى  والأمنية وغرها، واأ�سار 
ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن  ن��ق��ا���س��ي��ت��ن  جل�ستن 
املوؤمتر، الأول��ى عن الإع��ام والأزم��ات 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة من���وذج���ا، وي�����س��ارك 
ف��ي��ه��ا ك��ب��ار الإع���ام���ي���ن ال�����س��ع��ودي��ن 
الإع��ام  والثانية  ب��ارزون،  واأكادمييون 
والأزم��ات منوذج حملي، وي�سارك فيها 
منطقة  يف  احلكومية  الأج��ه��زة  ممثلو 

ع�سر وعدد من اإعاميي املنطقة.
هذا  اأن  القرين  الدكتور  واأ���س��اف 
املوؤمتر هو املوؤمتر الثالث الذي ينظمه 
ق�سم الإع���ام والت�����س��ال؛ حيث مت يف 
وقت �سابق تنظيم املوؤمتر الدويل الأول 
عن الإعام والإ�ساعة، واملوؤمتر الدويل 

الثاين عن الإعام والإرهاب. 
وتعد هذه ال�سل�سلة من املوؤمترات 
ال��دول��ي��ة اإ���س��اف��ة ك��ب��رة م���ن ال��ق�����س��م، 
ه��ذه  م��و���س��وع��ات  طبيعة  اأن  ول���س��ي��م��ا 
امل����وؤمت����رات ه���ي ق�����س��اي��ا وم��و���س��وع��ات 

وطنية ذات اأهمية بالغة.
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أخبار الجامعة

مدير الجامعة يرعى حفل ختام
األولمبياد الثقافي األول لطالب الجامعات السعودية

عبد العزيز رديف
وسلطان عوض

رع���ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال�سلمي  اهلل  رج����اء  ب��ن  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
امل��ا���س��ي، خ��ت��ام فعاليات  ي���وم اخل��م��ي�����ص 
ل���ط���اب  الأول  ال����ث����ق����ايف  الأومل�����ب�����ي�����اد 
رحاب  يف  املنعقد  ال�سعودية،  اجلامعات 
اجل��ام��ع��ة خ��ال ال��ف��رة 3-7 م��ن �سهر 

رجب اجلاري، مب�ساركة 16 جامعة.
اط��ل��ع احل�سور  ب��داي��ة احل��ف��ل  ويف 
اإق��ام��ة  ف��ك��رة  م��رئ��ي، يحكي  فيلم  ع��ل��ى 
الأومل����ب����ي����اد وامل���ن���اف�������س���ات ال���ت���ي اأق��ي��م��ت 
خ���ال���ه، اإ����س���اف���ة اإل����ى اأه������داف اإق��ام��ت��ه 
واآراء وتطلعات امل�ساركن فيه باختاف 

جامعاتهم وجمالت م�ساركاتهم.
وع����رب م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة يف 
ترحيبه  عن  احلفل  خال  األقاها  كلمة 
امل�ساركة، و�سكره  بكافة وفود اجلامعات 
���ا ع��ل��ى م���ا ق���دم���وه م���ن ن�����س��اط��ات  اأي�������سً

مناف�سات  وم�ساركات مميزة يف خمتلف 
الأوملبياد، متمنيا اأن يكون هذا الأوملبياد 
اإل��ى  املر�سومة، لف��ًت��ا  اأه��داف��ه  ق��د حقق 
ج��ام��ع��ات  م����ن  ك���غ���ره���ا  اجل���ام���ع���ة  اأن 
ال���وط���ن ت��ع��م��ل ب��ك��ل ج���د واإخ����ا�����ص يف 
ال��ط��اب، مبينا  اأب��ن��ائ��ه��ا  م��واه��ب  تبني 
اأن����ه وب��ف�����س��ل اهلل ن��ال��ت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
هذه  مثل  بتنظيم  امل��ب��ادرة  �سرف  خالد 
العديد  مب�ساركة  الثقافية  ال��ت��ظ��اه��رة 

من اجلامعات ال�سعودية.
اأن مثل  ع��ل��ى  ال�����س��ل��م��ي  اأك�����د  ك��م��ا 
التناف�ص  تعزز  �سك  ب��ا  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه 
ال�����س��ري��ف ف��ي��م��ا ب���ن ال���ط���اب، اإ���س��اف��ة 
اإل��ى حتقيقها ت��ب��ادل اخل���ربات وال���روؤى 
لقاءه مبن�سقي  اأن  اإل��ى  والأف��ك��ار، لفًتا 
وع����م����داء ووك������اء �����س����وؤون ال���ط���اب يف 
اجل���ام���ع���ات ال�������س���ع���ودي���ة، ���س��ي��ن��ت��ج ع��ن��ه 
التي  والتو�سيات  الأف��ك��ار  م��ن  ال��ع��دي��د 
�ست�سهم با �سك يف دعم مواهب طاب 

اجلامعات يف خمتلف املجالت.

ب��امل�����س��ارك��ن �سكر  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
ع��م��ي��د ����س���وؤون ال��ط��اب ب��ج��ام��ع��ة امللك 
القحطاين  م�سعود  الدكتور  عبدالعزيز 
يف ك��ل��م��ة األ��ق��اه��ا ع��ن��ه��م، ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
خالد على تنظيم الأوملبياد وعلى ح�سن 
ال�����س��ي��اف��ة وال���س��ت��ق��ب��ال، لف��ًت��ا اإل����ى اأن 
اكت�ساف الطاقات ال�سبابية لدى طاب 
وم�سارات  خطط  اإل��ى  حتتاج  اجلامعات 
وا����س���ح���ة وحم��������ددة امل�����ه�����ام، وه������ذا م��ا 
امللك خالد من خال  به جامعة  قامت 
على  م���وؤك���ًدا  الأومل��ب��ي��اد،  ه���ذا  تنظيمها 
اأهمية ا�ستمرار مثل هذه اللقاءات على 
مقدما  ال�سعودية،  اجلامعات  م�ستوى 
�سكره وكافه من�سقي وحمكمي الأوملبياد 
امل�ساركن ملعايل مدير اجلامعة و�سعادة 
ع��م��ي��د ����س���وؤون ال��ط��اب ب��ج��ام��ع��ة امللك 
خالد الدكتور عبداهلل اآل ع�سيد وكافة 
اجلهات واللجان املنظمة على ما بذلوه 
من جهود مميزة ت�سهم يف دعم مواهب 

اجلامعات ال�سابة.

اأما يف نتائج مناف�سات الأوملبياد 
امللك  جامعة  حققت  فقد  الإجمالية 
خ��ال��د امل��رك��ز الأول وراي���ة الأومل��ب��ي��اد 
خ���ال  م�����ن  ن���ق���ط���ة   2800 ب�����واق�����ع 
ال��ت��ي حققتها  اجل��وائ��ز وامل�����س��ارك��ات 
فيما  الأومل���ب���ي���اد،  ان��ع��ق��اد  م���دة  طيلة 
والق�سيم  الطائف  جامعتا  ح�سلت 
على املركز الثاين بواقع 1850 نقطة، 
وح�سلت جامعة الإمام عبدالرحمن 
لتحقق  نقطة   1700 على  في�سل  بن 

بذلك املركز الثالث.
الأومل���ب���ي���اد  م��ن��اف�����س��ات  اأن  ي���ذك���ر 
�سملت جمالت حفظ القراآن الكرمي، 
واأع��������ذب ت�������اوة، وال�������س���ن���ة ال��ن��ب��وي��ة، 
وا���س��رح،  والإل��ق��اء،  النبوية،  وال�سرة 
وامل�ساجلة ال�سعرية، وال�سعر الف�سيح، 
وال�����س��ع��ر ال��ن��ب��ط��ي، وامل�������س���رح )م��ون��و 
واخل��ط  ال��ق�����س��رة،  والق�سة  درام����ا(، 
والر�سم  الت�سكيلي،  والر�سم  العربي، 
ال�سوئي،  والت�سوير  الكاريكاتوري، 

الرقمي  والفن  الت�سكيلي،  والت�سوير 
الثقافية،  وامل�����س��اب��ق��ات  )ال��ت�����س��م��ي��م(، 
والأف�������������ام ال����ق���������س����رة، واخل����دم����ة 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة، مب���ن���اف�������س���ات ف����ردي����ة 
وجماعية، اإ�سافة اإلى برامج وجولت 
ملمثلي  اجل��ام��ع��ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ���س��ي��اح��ي��ة 

نظراتها امل�ساركن.

حضور كبير
ومنافسات قوية

هذا و�سهدت مناف�سات الأوملبياد الثقايف 
ال�����س��ع��ودي��ة  اجل���ام���ع���ات  ل��ط��اب  الأول 
يف  ممثلة  اجل��ام��ع��ة،  ت�ست�سيفه  ال���ذي 
ال��ط��اب، ح�سورا كبرا  ���س��وؤون  ع��م��ادة 
اجلامعات  ط��اب  م��ن  ق��وي��ة،  ومناف�سة 

امل�ساركة وطاب جامعة امللك خالد. 
وت���ن���اف�������ص ال����ط����اب امل�������س���ارك���ون 
يف جم������الت ح���ف���ظ ال�����ق�����راآن ال���ك���رمي، 
واأع����������ذب ت��������اوة، وال�������س���ن���ة ال���ن���ب���وي���ة، 
وال�����س��رة ال��ن��ب��وي��ة، والإل���ق���اء، وا���س��رح، 

الف�سيح،  وال�سعر  ال�سعرية،  وامل�ساجلة 
وال�������س���ع���ر ال���ن���ب���ط���ي، وامل�������س���رح )م���ون���و 
درام������ا(، وال��ق�����س��ة ال��ق�����س��رة، واخل���ط 
والر�سم  الت�سكيلي،  وال��ر���س��م  ال��ع��رب��ي، 
ال��ك��اري��ك��ات��وري، وال��ت�����س��وي��ر ال�����س��وئ��ي، 
الرقمي  وال��ف��ن  الت�سكيلي،  والت�سوير 
)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 
املجتمعية؛ مبناف�سات فردية وجماعية، 

يف خمتلف جمالت الأوملبياد.
و�سهد حفل اخلتام توزيع اجلوائز 
على اجلامعات الثاث الأوائ��ل الفائزة، 
وذل���ك ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال���ت���ايل: درع امل��رك��ز 
الأول وراية الأوملبياد ، درع املركز الثاين، 

درع املركز الثالث.
ك���م���ا ح�����س��ل ال����ط����اب ال���ف���ائ���زون 
الفردية  املناف�سات  يف  الأول����ى  ب��امل��راك��ز 
و�سام  التالية:  اجلوائز  على  واجلماعية 
و�سام  الثاين،  املركز  و�سام  الأول،  املركز 

املركز الثالث.
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أخبار الجامعة

عبد العزيز رديف

توج معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
ف��ال��ح ب���ن رج����اء اهلل ال�����س��ل��م��ي، الأرب���ع���اء 
امل���ا����س���ي، ال���ف���ائ���زي���ن ب���ج���ائ���زة الأومل���ب���ي���اد 
ال��ث��ق��ايف اخل��ام�����ص، وال����ذي ي��ق��ام بتنظيم 
عمادة �سوؤون الطاب حتت �سعارها »نحن 
ل ن��ب��ن��ي م��ن��اف�����س��ة ول��ك��ن��ن��ا ن��ب��ن��ي ط��ال��ب��ا«، 
على  اجلامعة،  وطالبات  طاب  مب�ساركة 

مدى ثاثة اأيام يف 20 جمال.
واأكد معايل املدير خال كلمة األقاها 
يف ح��ف��ل ال��ت��ت��وي��ج ح��ر���ص اجل��ام��ع��ة على 
اأهمية  على  م��وؤك��دا  امل�سابقة،  ه��ذه  اإق��ام��ة 
جمالتها؛  مبختلف  الا�سفية  الأن�سطة 
ب���اع���ت���ب���اره���ا ع����ام����ا م���ك���م���ا ل��ل��ج��ان��ب 
الأكادميي، �ساكًرا القائمن على الأوملبياد 
على جهودهم ودعمهم لكل الأن�سطة التي 

ت�سب يف م�سلحة الطاب والطالبات.
اأن اجل��ام��ع��ة  ال�����س��ل��م��ي  اأو����س���ح  ك��م��ا 
ال��ق��ادم��ة  الأ���س��اب��ي��ع  خ���ال  �ست�ست�سيف 
ل��ل��ج��ام��ع��ات  الأول  ال���ث���ق���ايف  الأومل����ب����ي����اد 
وك��ال��ة  عليها  ت�سكر  ب����ادرة  يف  ال�����س��ع��ودي��ة 
والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة 
وع���م���ادة ����س���وؤون ال���ط���اب م��ن��ظ��م��ي ه��ذه 
ال��ت��ظ��اه��رة ال��ك��ب��رة، م���وؤك���ًدا ع��ل��ى اأهمية 
ال��ع��م��ل ب����روح ال��ف��ري��ق يف خم��ت��ل��ف جهات 

اجلامعة لإجناح هذه الفعالية.
ب������دوره رح����ب وك���ي���ل ع���م���ادة ����س���وؤون 
ال���ط���اب ل��اأن�����س��ط��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��دك��ت��ور 
ي��ح��ي��ى ق��ن��اع��ي مب���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
والوكاء واحل�سور، �ساكرا لهم ح�سورهم 

ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ت��وي��ج  ل��ف��ع��ال��ي��ات  وت�سريفهم 
اخلام�سة،  ن�سخته  يف  الأومل��ب��ي��اد  ب��ج��وائ��ز 
ب�سكل  اإقامته  من  الهدف  اأن  على  موؤكدا 
واإمن���ا  ال���ف���وز،  اأو  امل��ن��اف�����س��ة  لي�ست  دوري 
ال��ع��م��ادة م��ن خ��ال��ه ب�سكل رئي�ص  ت��ه��دف 
اإل����ى ب��ن��اء امل���واه���ب وا���س��ت��ث��م��ار ال��ط��اق��ات 
وتهيئة الفر�ص وجمالت النجاح لطاب 

وطالبات اجلامعة.
ب��ع��د ذل����ك ���س��اه��د احل�����س��ور ع��ر���س��ا 
م��رئ��ي��ا حت����دث ع���ن جم�����الت الأومل���ب���ي���اد 
وم�������س���ارك���ات ال���ط���اب وامل���ن���ج���زات ال��ت��ي 
حتققت م��ن خ��ال��ه ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى اأه��م 

اأهدافه واملاأمول من خمرجاته.

برنامج الدروس
التخصصية العلمية 

اأي�����س��ا د���س��ن راع����ي احل��ف��ل ق��ب��ي��ل تتويج 
التخ�س�سية  ال��درو���ص  برنامج  الفائزين 
العلمية الذي تنفذه عمادة �سوؤون الطاب 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع���دد م��ن ال��ك��ل��ي��ات، وال���ذي 
مت  متنوعة  م��ق��ررات  خ��ال��ه  م��ن  �سيقدم 
اخ��ت��ي��اره��ا وف��ًق��ا مل��ع��اي��ر حم����ددة ي�سرف 

عليها فريق من الكليات ذات العاقة.
وفيما يتعلق بتتويج الفائزين ح�سل 
القراآن  الأول يف جمال حفظ  املركز  على 
من  ع�سري  علي  ن��واف  الطالب  ال��ك��رمي 
يف  وج���اء  ال��دي��ن،  واأ���س��ول  ال�سريعة  كلية 
الهند�سة �سالح  الثاين طالب كلية  املركز 
ع��ل��ي م��ن��ي��ف، ك��م��ا ت����وج ب���امل���رك���ز ال��ث��ال��ث 

من�سور �سامل اآل نومة من كلية الطب.
ويف جمال اأعذب تاوة ت�سدر طالب 

كلية ال�سريعة واأ�سول الدين ح�سن على 
اللبان املركز الأول، وجاء يف املركز الثاين 
حممد علي ال�سهري من كلية الطب، ويف 
املركز الثالث عبدالرحمن جمال املح�سار 

من كلية اللغات والرجمة.
اأما يف جمال ال�سنة النبوية، فقد فاز 
الطالب حم�سن اإبراهيم عثمان، من كلية 
الأول،  ب��امل��رك��ز  ال��دي��ن  واأ���س��ول  ال�سريعة 
عبداهلل  عبدالعزيز  ال��ث��اين  امل��رك��ز  وحقق 
اجل��ا���س��ر م���ن ك��ل��ي��ة ال���ط���ب، ف��ي��م��ا ح�سد 
كلية  املالكي من  ر�سوان عبداهلل  الطالب 
ط��ب الأ���س��ن��ان امل��رك��ز ال��ث��ال��ث، ويف جم��ال 
ال�سرة النبوية حقق الطالب �سالح �سامل 
الأول،  امل��رك��ز  الطب  كلية  م��ن  جممل  اآل 
ط���ال عبدالعزيز  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  وت���وج 
الدين،  واأ�سول  ال�سريعة  النونو من كلية 
عبداهلل  �سعيد  الثالث  املركز  ح�سد  فيما 

الزهراين من كلية ال�سيدلة.

اإللقاء والشعر
ويف جم�����ال الإل�����ق�����اء ف�����از م�����س��ع��ل ���س��امل 
القا�سي من كلية ال�سريعة باملركز الأول، 
وح��ق��ق في�سل حم��م��د ح��ج��ران م��ن كلية 
الهند�سة املركز الثاين، فيما ح�سد املركز 
كلية  م��ن  ن��اع��م��ة  اآل  �سعد  ن���واف  ال��ث��ال��ث 
كذلك  باأبها،  التطبيقية  الطبية  العلوم 
كلية  م��ن  اجلا�سر  ع��ب��داهلل  �سلطان  حقق 
امل�ساجلة  جمال  يف  الأول  املركز  الهند�سة 
ال�����س��ع��ري��ة، وج���اء يف امل��رك��ز ال��ث��اين اأح��م��د 
ال�سريعة  كلية  من  مرياحي  عبدالرحمن 
واأ�سول الدين، وعلي حممد جمر�سي من 

كلية العلوم يف املركز الثالث. اأما يف جمال 
الأول  امل��رك��ز  حقق  فقد  الف�سيح  ال�سعر 
العلوم  كلية  اآل جم��دوع من  عبداهلل علي 
الإن�سانية، وفاز باملركز الثاين زياد حممد 
اآل عارم من كلية ال�سريعة واأ�سول الدين، 
اأن�ص حممد زربة من  وفاز باملركز الثالث 
ك��ل��ي��ة ال��ط��ب، ف��ي��م��ا ت���وج ال��ط��ال��ب حممد 
باملركز  الأع��م��ال  كلية  م��ن  العمري  مانع 
وح�سد  النبطي،  ال�سعر  جم��ال  يف  الأول 
فهد حممد القحطاين من كلية ال�سيدلة 
الثالث علي  امل��رك��ز  ال��ث��اين، وحقق  امل��رك��ز 
التمري�ص  ك��ل��ي��ة  م���ن  ال��ق��ح��ط��اين  ���س��امل 

بخمي�ص م�سيط.

القصة القصيرة
اأي�سا حقق حممد علي ال�سلويل من كلية 
الأول يف  امل��رك��ز  ال��دي��ن  واأ���س��ول  ال�سريعة 
املركز  يف  وج��اء  الق�سرة،  الق�سة  جم��ال 
الثاين رائد اأحمد ال�سهري من كلية طب 
الأ�سنان، اأما املركز الثالث كان من ن�سيب 
عدنان اأحمد نا�سر من كلية الهند�سة، ويف 
ال�سريعة  كلية  طالب  ح�سل  ا�سرح  جمال 
اخلثعمي  حممد  عبداهلل  الدين  واأ���س��ول 
على املركز الأول، فيما حقق املركز الثاين 
ط��ال��ب كلية ال��ط��ب ع��ل��ي ف��ه��د ال�����س��ه��ري، 
الطبية  العلوم  كلية  طالب  ح�سل  كذلك 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ب��اأب��ه��ا ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ب��داهلل 

ال�سهراين على املركز الثالث.

الخدمة المجتمعية
الأول يف جم��ال اخلدمة  باملركز  ت��وج  كما 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م�����س��ع��ل اأح���م���د اآل م��ف��رح من 
وج��اء  م�سيط،  بخمي�ص  التمري�ص  كلية 
الفيفي من  اأحمد ح�سن  الثاين  املركز  يف 
ا حقق  اأي�سً كلية ال�سريعة واأ�سول الدين، 
العلوم  كلية  م��ن  ال�سريحة  يحيى  را���س��د 
الثالث، كما حجب  املركز  والآداب بتنومة 
الأف��ام  والثاين يف جمال  الأول  املركزان 
الثالث من ن�سيب  املركز  الق�سرة، وكان 
علوم  كلية  من  الغامدي  اأحمد  عبدامللك 
احل��ا���س��ب ب��اأب��ه��ا، ك��ذل��ك يف جم���ال امل�سرح 
مت حجب املركزين الأول والثاين وح�سل 
على املركز الثالث ماجد حممد الغامدي 

من كلية العلوم.
جمال  يف  الأول  امل��رك��ز  على  وح�سل 
علي  ح�سن  عبدالعزيز  الت�سكيلي  الر�سم 
وعلي  الدين،  واأ���س��ول  ال�سريعة  كلية  من 
مو�سى البارقي من كلية املجتمع بخمي�ص 
الثاين وحجبت اجلائزة  املركز  م�سيط يف 
الت�سكيلي  الت�سوير  ويف  الثالث،  املركز  يف 
مت حجب املركزين الثاين والثالث وح�سل 
واأ�سول  ال�سريعة  كلية  طالب  الأول  على 

الدين عبدالإله حممد ال�سهري.

الخطوط والفنون الرقمية
ويف جم���ال ال��ف��ن ال��رق��م��ي )ال��ت�����س��ام��ي��م( 
ف��ار���ص حممد  الأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  ح�����س��ل 
الزهراين من كلية الطب، وجاء يف املركز 
الآيل  احلا�سب  علوم  كلية  طالب  ال��ث��اين 
وكذلك  النو�ساين،  �سابر  اإب��راه��ي��م  باأبها 
ال�سيدلة  كلية  طالب  الثالث  املركز  حقق 
الأول  امل��رك��ز  وحقق  الكربي،  نبيل  اأجم��د 

يف جم�����ال اخل�����ط ال���ع���رب���ي ط���ال���ب ك��ل��ي��ة 
ال�سريعة واأ�سول الدين �سعود عبدالعزيز 
الثاين  املركز  على  ح�سل  فيما  العدواين، 
�سامي �سعيد العمودي من كلية ال�سيدلة، 

ومت حجب جائزة املركز الثالث.
الكاريكاتوري  الر�سم  جم��ال  يف  اأم��ا 
املراكز الثاثة، وجاء  فقد حجبت جوائز 
املركز الأول من ن�سيب طالب كلية علوم 
عبدالوهاب  خ��ال��د  ب��اأب��ه��ا  الآيل  احل��ا���س��ب 
ال�سوئي  الت�سوير  جم��ال  يف  القحطاين 
املركز  على  ح�سل  فيما  )ال��ف��وت��وغ��رايف(، 
من  ح�سان  اآل  عبداهلل  عبدالعزيز  الثاين 
ال��ث��ال��ث طالب  امل��رك��ز  الأع��م��ال، ويف  كلية 

كلية الهند�سة حممد اأحمد نهاري.

الشريعة وأصول الدين
في المركز األول

الثقايف  الأومل��ب��ي��اد  ب��ج��ائ��زة  يتعلق  م��ا  اأم���ا 
كلية  ن�سيب  م��ن  فكانت  الأومل��ب��ي��اد  وراي���ة 
املركز  بتحقيقها  الدين  واأ�سول  ال�سريعة 
كلية  وج����اءت  ن��ق��ط��ة،   3250 ب��واق��ع  الأول 
الطب يف املركز الثاين ب� 1550 نقطة، ويف 
املركز الثالث على م�ستوى كليات اجلامعة 
حققت كلية الهند�سة ثالث املراكز ب� 1150 

نقطة.
جم��ال  يف  الأول  ب���امل���رك���ز  وت���وج���ت   
امل�������س���اب���ق���ة ال���ث���ق���اف���ي���ة )اأح���������د جم�����الت 
الأومل���ب���ي���اد( ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم، وح��ق��ق��ت كلية 
امل��رك��ز  ب��اأب��ه��ا  التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم 
كلية  الثالث  املركز  ح�سدت  فيما  الثاين، 

العلوم والآداب بتنومة.

تتويج الفائزين باألولمبياد الثقافي بالجامعة
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أخبار الجامعة

الجامعة تشارك
في المؤتمر العالمي 

عن »الكشفية 
وحماية البيئة«

عبد العزيز رديف

قدم مدير مركز الأمر �سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدرا�سات البيئية وال�سياحية 
املركز يف حماية  القحطاين، ورق��ة عمل عن جتربة  �سعد بن ج��ربان  الدكتور  باجلامعة 
يف  اجلامعة  م�ساركة  �سمن  وذل��ك   ،2030 اململكة  روؤي��ة  ظل  يف  ع�سر  منطقة  يف  البيئة 
الفرة  الريا�ص خال  انعقد مبدينة  والذي  البيئة«،  »الك�سفية وحماية  العاملي  املوؤمتر 

7 - 8 جمادى الآخرة.
اأي�سا مبعر�ص تعريفي عن دورها ممثلة  املوؤمتر  و�ساركت اجلامعة �سمن فعاليات 
يف مركز الأمر �سلطان للبحوث والدرا�سات البيئية وال�سياحية، يف احلفاظ على البيئة 

وحمايتها والبحوث والدرا�سات التي نفذها واأ�سرف عليها املركز يف هذا املجال.
واأكد وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الأ�ستاذ الدكتور �سعد العمري 
على اأهمية م�ساركة اجلامعة ممثلة يف املركز يف مثل هذا املوؤمتر ملا لها من عوائد اإيجابية 
املخت�سة وكذلك  ب��ن اجل��ه��ات  ت��ب��ادل اخل���ربات فيما  امل��رك��ز واجل��ام��ع��ة م��ن ناحية  على 

الطاع على امل�ستجدات يف خمتلف املجالت.

»التربية« تحتضن لقاء االبتكار لدى أمناء مراكز التعلم
سارة القحطاني

اجلامعة  يف  ال��رب��ي��ة  كلية  احت�سنت 
ب��رن��ام��ج  �سل�سلة  م��ن  ال��ث��ام��ن  ال��ل��ق��اء 
اأمناء  ل��دى  »الب��ت��ك��ار  بعنوان  »اإث����راء« 
مراكز التعلم يف �سوء املعاير العاملية«، 
ال�����ذي ن��ظ��م��ت��ه اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
بال�سراكة  »ج�����س��م«،  للمعلم  العلمية 
ب��الإدارة  والبتعاث  التدريب  اإدارة  مع 
وبح�سور  ع�سر،  يف  للتعليم  ال��ع��ام��ة 
عميد  »ج�سم«للمعلم  جمعية  رئي�ص 
كا�سي،  اآل  اهلل  د.ع��ب��د  ال��رب��ي��ة  كلية 
واأكر من90 متدربا من اأمناء مراكز 

التعلم وتقنيات التعليم.
وقدم اللقاء اأ�ستاذ تقنيات التعليم 
التعليم  تقنيات  ق�سم  رئي�ص  امل�ساعد 
ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  اإدارة  ع�����س��و جم��ل�����ص 
بن  اهلل  د.ع��ب��د  الإل���ك���روين  للتعليم 
اآل حم��ي��ا، وحت���دث خ��ال��ه عن  يحيى 
ال��ع�����س��ر ال��رق��م��ي و���س��ب��ك��ات ال��ت��وا���س��ل 

الج���ت���م���اع���ي، وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
اجليل الرقمي، وما يتطلب من اأمناء 
مراكز التعلم البتكار لتعظيم الفائدة 
املخاطر  وتقليل  التوا�سل  و�سائل  من 
ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���ص ل��ه��ا ال���ط���اب يف ه��ذه 

البيئات.
كما ا�ستملت املحا�سرة على اأفكار 
ميكن اأن يطبقها اأمناء مراكز م�سادر 
ال��ت��ع��ل��م يف ����س���وء امل���ع���اي���ر اجل��م��ع��ي��ة 
iste مع  ال��رب��ي��ة  ل��ت��ق��ن��ي��ات  ال��دول��ي��ة 
ال��ط��ال��ب، وم��ع��اي��ر دم���ج ال��ت��ق��ن��ي��ة يف 
تتمثل  وال��ت��ي  ال��ط��ال��ب  ل��دى  التعليم 
يف امل���واط���ن ال��رق��م��ي وم��ن��ت��ج امل��ع��رف��ة 
احلا�سوبي،  وامل��ف��ك��ر  املبتكر  وامل�سمم 
املفو�ص،  واملتعلم  امل��ب��دع،  وامل��ت��وا���س��ل 
املعلم:  اأخرى مع  اأفكار  اإلى  بالإ�سافة 
التعليم  م���ع  ال��ت��ق��ن��ي��ة  دم���ج  »م��ع��اي��ر 
القائد  املتعلم،  يف  تتمثل  املعلم«  ل��دى 
واملي�سر  وامل�سمم   واملتعاون   واملواطن 

وحملل بيانات.
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عبد الرحمن آل بهران

الإن�سانية  العلوم  كلية  عميد  بح�سور 
الدكتور يحيى ال�سريف، ورئي�ص ق�سم 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  الإع����ام والت�����س��ال 
علي �سويل القرين، نظم ق�سم الإعام 
بعنوان  ���س��ي��ن��م��ارا  بالكلية  والت�����س��ال 
»رحلتي مع الإعام« لاأُ�ستاذ الدكتور 
عو�ص اإبراهيم، بقاعة الفعاليات بكلية 

العلوم الإن�سانية.
وع���ر����ص ال���دك���ت���ور ع��و���ص خ��ال 
حياته  ع��ن  مهمة  حم��ط��ات  ال�سينمار 
الجتماعية والعلمية والعملية، وكيف 
تدرج يف عدة منا�سب  خال م�سرته 
التي  ال���دول  اإل��ى  تطرق  كما  العملية، 
زاره���ا وال��ت��ي جت���اوزت 66 دول���ة، حيث 
حقق من خال تلك الرحات العديد 
م��ن ال��ف��وائ��د امل��ك��ت�����س��ب��ة، وال��ت��ي ع��ادت 
ومثمرة،  غنية  جتربة  بامتاك  عليه 
انعك�ست على م�سواره العلمي والعملي.
وق����دم ال���دك���ت���ور اإب���راه���ي���م خ��ال 
ح��دي��ث��ة ال��ن�����س��ح والإر������س�����اد ل��ل��ط��اب 
احلا�سرين، بعد اأن نقل لهم اإيجابيات 

جتربته الطويلة والرية.
و�سهد ال�سينمار ح�سور عدد كبر 
وطاب  والق�سم،  الكلية  من�سوبي  من 

اجلامعة.
بتغطية  ال�����س��ي��ن��م��ار  ح��ظ��ي  ك��م��ا 
اإع���ام���ي���ة وا����س���ع���ة، ح��ي��ث ق��ام��ت ق��ن��اة 
بالإ�سافة  الفعالية،  بتغطية  ال�سودان 
ن��ق��ل  اإذاع���������ة م���ون���ت���ك���ارل���و، ومت  اإل������ى 
الق�سم  مبتعثي  اإل��ى  مبا�سرة  الفعالية 

املتواجدين بدول اأوروبا واأمريكا.
 يذكر اأن ق�سم الإعام والت�سال 
يعكف خ��ال ه��ذه ال��ف��رة على اإع��داد 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات الإع��ام��ي��ة 

والثقافية.

د. إبراهيم عوض: زيارتي لـ 66 دولة عززت تجربتي العملية
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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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ورشة عن التميز
في خدمة العمالء.. بالمجتمع

ليلى الشمراني
نظمت كلية املجتمع للبنات باأبها ور�سة عمل بعنوان  »التميز يف خدمة العماء« وذلك 
يف جمعية اأفياء الن�سائية بح�سور 46 طالبة، وتناولت الور�سة عدة حماور، حيث بداأت 
بعر�ص لفل�سفة من القرن احلادي والع�سرين ومفادها اأن العميل يدير املنظمة، والتي 
تعني اأن اإرادة العميل ت�سبق اإرادة املوؤ�س�سة، واأنه يجب عدم اتخاذ اأي قرار اأو تبني اأي 
�سيا�سة دون اكت�ساف رد فعل العميل وهل هو را�ص عن هذه اخلدمة اأم ل، وذلك من 
مت  العماء،  خدمة  يف  التميز  اإل��ى  الو�سول  يتم  حتى  املوظف  وتدريب  تاأهيل  خ��ال 
ت�سنيف العماء اإلى قطاعن رئي�سين هما العماء الأفراد والعماء من املوؤ�س�سات، 
والغر�ص من هذا الت�سنيف هو ال�ستمرار يف تقدمي خدمة متميزة للجميع من خال 

فهم ال�سمات والدوافع اخلا�سة بكل فئة وا�ستخدام الأ�ساليب املاءمة للتعامل معها.
يف  اأهميتهم  تكمن  حيث  للمنظمات،  العماء  اأهمية  اإل��ى  الور�سة  تطرقت  كما 
اخلدمة  مقدم  للموظف  الرقية  وفر�ص  الوظيفية  الفر�ص  اأ�سا�ص  هو  العميل  اأن 
اإ�سباع حاجات العميل هي الو�سيلة لتحقيق الربح والنمو  اأن  )العميل الداخلي(، كما 
اإن  املنظمات، حيث  العماء على  اآثار خدمة  الور�سة  وتناولت  للموؤ�س�سة.  وال�ستقرار 
العماء  املبيعات من خال احلفاظ على  زي��ادة  اإل��ى  ت��وؤدى  للعماء  اخلدمة اجليدة 
وك�سب ولئهم، كما ت�سهم اخلدمة اجليدة للعماء يف جذب الكفاءات واحلفاظ عليهم 
من مقدمي اخلدمة، فيما تت�سبب اخلدمة ال�سيئة للعماء يف �سعف القدرة على جذب 
عماء جدد وتهديد املكانة ال�سوقية للموؤ�س�سة نتيجة لل�سمعة ال�سيئة التي توؤدي اإلى 

انخفا�ص املبيعات والأرباح. 
العماء  على  التعرف  خال  من  واأهميتها  العماء  �سكوى  طبيعة  تناولت  كما 
الق�سور وجمالت  املهمة للتعرف على نواحي  امل�سادر  اأحد  الذين ميثلون  املتذمرين 
التح�سني املمكنة، مما ي�ساعد يف جتنب فقدان العمالء، كما مت التطرق اإلى االأمناط 
ال�سائعة للعماء )العميل املزعج اأو كثر املطالب، العميل الجتماعي، العميل املعتدل 
واح��د منهم على ح��ده، كما مت  التعامل مع كل  ال�ساكي( وكيفية  والعميل  املتوازن  اأو 

تقدمي بع�س الن�سائح للتعامل الفعال مع االأمناط ال�سعبة من العمالء.
خدمة  تقدمي  يف  النجاح  اأن  اأهمها  الو�سايا،  بع�ص  بتقدمي  الور�سة  واختتمت 
ه��وؤلء  وت��وق��ع��ات  لحتياجات  ال�سحيح  الت�سخي�ص  يف  فقط  لي�ص  للعماء  متميزة 
املداخل  وا�ستخدام  وال�سخ�سية  ال�سلوكية  اأمناطهم  بن  التمييز  كذلك  بل  العماء، 

املنا�سبة للتعامل مع كل فئة. 

دورة تدريبية في تطبيق
مفهوم 5S في أحد رفيدة

ليلى الشمراني 
دورة  باأبها  للبنات  املجتمع  كلية  اأق��ام��ت  املجتمع،  خدمة  جلنة  فعاليات  اإط���ار  �سمن 
تدريبية حتت عنوان تطبيق مفهوم 5S لتنظيم وجودة بيئة العمل للقطاع التعليمي 
املقررات  التدري�ص يف ق�سم  اإتقان، جودة( قدمتها ع�سو هيئة  تعزيز، جذب،  )تنظيم، 
العامة الدكتورة نوال مو�سى حممد، وذلك بكلية العلوم والآداب باأحد رفيدة، بح�سور 

موظفات الكلية والقائمات على العمل الإداري. 

طالبات المجتمع يزرن متحف الراقدي
ليلى الشمراني

نظم نادي التعاون بكلية املجتمع للبنات باأبها بالتعاون مع وكالة عمادة �سوؤون الطاب 
ل�سوؤون الطالبات رحلة تثقيفية لطالبات الكلية اإلى متحف الراقدي، والذي يعد اأحد 

متاحف منطقة ع�سر يف اأبها، حيث اأ�س�سه حممد بن علي الراقدي. 
وجتولت الطالبات يف ثنايا املتحف الذي يتكون من ت�سعة اأق�سام، ق�سم النحا�سيات 

يدوية  وح��رف  القدمي،  املطبخ  وق�سم  الن�سائية،  الراثية  والف�سيات  املاب�ص  وق�سم 
واأدوات زراعية، وق�سم املجل�ص الع�سري القدمي، وق�سم اجلل�سة التهامية، وق�سم القرية 
الع�سرية وفن العمارة )البناء باحلجر(، وق�سم اأعمال �ساحب املتحف وق�سم اجلل�سة 
ال�ساحلية وق�سم بيع القطع واملنتوجات الراثية وال�سعبية. و�ساهدت الطالبات خال 

الزيارة عر�ص فيديو عن منطقة ع�سر وتراثها واأبرز املنتزهات فيها.

برنامج عن أساسيات الرياضة بالمجتمع
ليلى الشمراني

اأقام نادي التعاون  ووحدة التوجيه والإر�ساد بكلية املجتمع للبنات باأبها بالتعاون مع 
وكالة عمادة �سوؤون الطاب ل�سوؤون الطالبات برناجما عن اأ�سا�سيات الريا�سة، قدمته 
املدربة عائ�سة م�سطفى �ساح  من مركز العامل الطبي. وطرح الربنامج العديد من 
املعلومات عن الريا�سة، منها فوائدا الريا�سة، والريا�سة ال�سحية والنف�سية والذهنية 
مت  ريا�سية  بتمارين  الربنامج  واختتم   الريا�سية.  ال�سامة  عن  ون�سائح  واأهميتها، 

تطبيقها من قبل احلا�سرات مع املدربة. 

دورة عن األمن السيبراني
في مجتمع أبها

ليلى الشمراني
يف اإطار فعاليات جلنة خدمة املجتمع، اأقامت كلية املجتمع دورة تدريبية حتت عنوان 
من  وع��دد  الكلية  وكيلة  بح�سور  القرنى  عذى  الأ�ستاذة  قدمتها  ال�سيربانى«  »الأم��ن 
املعلومات  اأم��ن  اإل��ى  املدربة  وتطرقت  والطالبات.  واملوظفات  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء 
بالبيانات،  والعبث  واخلارجيون،  الداخليون  للبيانات،  املهاجمن  واأن��واع  ال�سخ�سية، 

وكيفيه جلب املهاجمن للبيانات، وكيفيه املحافظة على البيانات.

مجتمع أبها: محاضرة توعوية
عن اإلسعافات األولية 

ليلى الشمراني
مع  بالتعاون  باأبها  للبنات  املجتمع  كلية  املجتمع قدمت  فعالية جلنة خدمة  اإط��ار  يف 
هيئه الهال الأحمر، حما�سرة توعوية عن الإ�سعافات الأولية قدمتها الأ�ستاذة زلفة 
عبداهلل، بح�سور وكيلة الكلية للتطوير واجلودة الأ�ستاذة اأحام القحطاين وعدد من 

اأع�ساء هيئة التدري�ص واملوظفات و 60 طالبة.
 وتناولت املحا�سرة طريقة الإنعا�ص القلبي الرئوي للبالغن والأطفال، وكيفية 
التعامل مع نوبات الربو واجللطة والذبحة ال�سدرية، كما فتحت املدربة املجال لطرح 

الأ�سئلة والرد على ا�ستف�سارات الطالبات.

المجتمع تنظم برنامجا
عن األطفال في جمعية آباء

ليلى الشمراني
�سوؤون  عمادة  وكالة  مع  بالتعاون  املجتمع  خدمة  وجلنة  التعاون  ن��ادي  اأن�سطة  �سمن 
الطاب ل�سوؤون الطالبات،  نظمت كلية املجتمع  زيارة اإلى جمعية اآباء لرعاية الأيتام 
بع�سر،  وقامت خال الزيارة بتنظيم برنامج بعنوان »من اأجل اأطفالنا"« حل�سور 60 

من الأطفال وذويهم ومب�ساركة 15 طالبة وعدد من من�سوبات الكلية.
فيديو  بعر�ص  اجلمعية   قامت  ث��م  وم��ن  احل��ا���س��رات  با�ستقبال  الربنامج  وب���داأ 
خدمات  يف  تتمثل  التي  وخدماتها  افتتاحها  وتاريخ  باملوؤ�س�سة  التعريف  على  يحتوي 
وبراجمها  الربوية،   التنموية، اخلدمات  الجتماعية، اخلدمات  الرعاية، اخلدمات 

وم�ساريعها، ومنها) الهاتف ال�ست�ساري، ال�ساعي، منابت الريحان( تلى ذلك م�سابقات 
ترفيهية لاأطفال واأمهاتهن ت�سمنت بع�ص الألعاب الرفيهية كلعبة الذاكرة ولعبة 
الكرات امللونة، والبالونات ولعبة املقاعد، ثم وزعت الهدايا على امل�ساركن من الأطفال.

..وبرنامجا عن تعلم اإلنجليزية باللعب
ليلى الشمراني

والدكتورة ميناك�سي  الزين  الدكتورة مي علي  املجتمع ممثلة يف  نظمت جلنة خدمة 
�سارما ياد برناجما بعنوان  »تعلم اللغة الإجنليزية عن طريق اللعب« والذي يهدف 
الألعاب  العديد من  ثانية من خال  لغة  اأو  اأجنبية  الإجنليزية كلغة  اللغة  تعلم  اإلى 
وذل���ك يف  وامل��م��ت��ع��ة،  امل�سلية  والأف���ع���ال واحل��رك��ات  البيانية  وامل��خ��ط��ط��ات  وامل�����س��اب��ق��ات 
املتو�سطة اخلام�سة يف اأبها، وت�سهم هذه الطريقة من التعلم  يف زيادة حتفيز الطاب 

وم�ساعدتهم على ال�سرخاء والنفتاح اأثناء التعلم.
وقدمت الدكتورة ميناك�سي عر�سا تقدمييا عن تعلم اللغة الإجنليزية واأنه يحتاج 
من  العديد  وتناولت  التعليمية،  العملية  على  القائمن  قبل  من  وحتفيز  رغبة  ال��ى 
النقاط منها: )ملاذا نتعلم اللغة االإجنليزية، اأهمية تعلمها اليوم، كيف نذلل ال�سعوبات 
لتعلم  الطاب  لتحفيز  ال�سراتيجيات  بع�ص  اللغة،  لتعلم  الدافع  هو  ما  لنتعلمها، 

الإجنليزية(، كما �ساحب العر�ص ترجمة من الدكتورة مي لكل فقرات العر�ص.
كما حتدثت بع�ص طالبات الكلية املتميزات يف اللغة الجنليزية عن جتاربهن يف 

تعلم اللغة الجنليزية وكيف و�سلن اإلى م�ستوى متقدم يف اللغة الإجنليزية.

احتفال بالجنادرية في سراة عبيدة
ريم عبدي

اإ���س��راف  ب��اجل��ن��ادري��ة، حت��ت  اح��ت��ف��ال  ب�����س��راة عبيدة  ال��ع��ل��وم والآداب  اأق��ام��ت كلية 
الدكتورة جميله �سعيد، والأ�ستاذة اأمره ثقفان ومب�ساركة طالبات الكلية. واأعدت 
اأع�ساء  �ساهم  املا�سي والعادات والتقاليد، كما  اأرك��ان خمتلفة عن  الطالبات عدة 
هيئة التدري�ص يف احلفل، ونظموا اأركان خمتلفة لعدة دول وهي ال�سودان وم�سر 

والهند وباك�ستان واجلزائر.

دورة عن االستهواء المضاد
بعلوم طبية تهامة

فاطمة  األسمري 
والإر���س��اد  التوجيه  ب��وح��دة  ممثلة  بتهامة  التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم  كليه  اأق��ام��ت 
حما�سرة تثقيفية بعنوان "ال�ستهواء امل�ساد" قدمتها اأ�ستاذة ال�سحة النف�سية بالكلية 

الدكتورة خالدة اأحمد؛ وا�ستهدفت طالبات الكلية وتخللها عر�ص باوربوينت.
وتناولت الدكتورة  مفهوم ال�ستهواء امل�ساد وهو نوع من اأنواع ال�ستهواء املتاأ�سل 

يف النف�ص الإن�سانية وميثل نزوعها نحو مقاومة الإيحاء )ال�ستهواء(.
وحتدثت عن اأهمية ال�ستهواء امل�ساد يف البناء النف�سي واملعريف ل�سخ�سية الطالبة 

باملرحلة اجلامعية ومفهوم  القابلية لا�ستهواء و�سيطرته على ت�سكيل ال�سلوك.

محاضرة عن توكيد الذات
بعلوم طبية محايل 

فاطمة األسمري
والإر���س��اد،  التوجيه  وح��دة   بتهامة ممثلة  يف  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  اأقامت 
حما�سرة تثقيفيه عن توكيد الذات قدمتها الدكتورة وفاء �سماحة وا�ستهدفت طالبات 
لفظا  امل��ائ��م   التعبر  على  ال��ف��رد  ق��درة  وه��و  ال���ذات  توكيد  وتناولت مفهوم  الكلية، 
و�سلوكا عن م�ساعره واآرائه واأفكاره جتاه الأ�سخا�ص والأحداث دون حماولة ال�سيطرة 
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على الآخر اأو التحكم فيه اأو التقليل من �ساأنه اأو اإهانته. واأ�سارت الدكتورة اإلى �سفات 
ال�سخ�ص املوؤكد لذاته ومنها ال�سعور بالر�سا جتاه نف�سه والآخرين، وال�سعور بالكتفاء 
ال��ذات  توكيد  مهارات  اإل��ى  تطرقت  كما  النف�ص.  على  بال�سيطرة  وال�سعور  والرت��ي��اح، 
بثاث  املحا�سرة  واختتمت  بالنف�ص.  الثقة  وتعزيز  الذات  لتوكيد  اخلاطئة  واملفاهيم 

نقاط ت�ساعد على تعزيز الثقة بالنف�س وهي »حاول وتعلم وجرب«.

دورة عن كتابة السيرة الذاتية
بـكلية األعمال

عبير القحطاني
�سوؤون  وكالة عمادة  بالتعاون مع  الأعمال  بكلية  الطالبات  ب�سطر  الريادة   نادي  نظم 
قدمتها  الذاتية"«  ال�سرة  كتابة  »طريقة  بعنوان  دورة  الطالبات  ل�سوؤون  ال��ط��اب 
واأع�ساء  القحطاين  هند  االأ�ستاذة  الن�ساط  رائ��دة  ونظمتها  مهدي  فاطمة  الدكتورة 
النادي وا�ستمرت على مدى �ساعتن  وا�ستفادت منها 70 طالبة  وواح��دة من اأع�ساء 
والنقاط  منها  والهدف  الذاتية  ال�سرية  اإل��ى  مدخل  ال��دورة  وتخلل  التدري�س.  هيئة 
الذاتية ون�سائح للمتدربن عند كتابة  ال�سرة  البدء يف كتابة  الواجب معرفتها قبل 
ال�سر  املختلفة من  بالأنواع  والإمل��ام  فيها،  ال�سائعة  الأخطاء  وتفادي  الذاتية  ال�سرة 

الذاتية واأهم املعلومات التي يجب اأن تت�سمنها ال�سرة الذاتية. 

معرض توعوي عن الغذاء الصحي 
بتطبيقية محايل

فاطمة األسمري 
اأقامت كلية العلوم الطبية التطبيقية بتهامة ممثلة  بوحدة التوجيه والإر�ساد بالكلية 
الغذائي  ال��ه��رم  عنا�سر  على  اح��ت��وى  ال�سليم،  ال�سحي  ال��غ��ذاء  ع��ن  توعويا  معر�سا 
تو�سح  خمتلفة  غذائية  ملج�سمات  اأرك���ان  خ��ال  من  وذل��ك  اجل�سم،  بناء  يف  واأهميته  
اأهم العنا�سر الواجب توافرها يف الوجبة الغذائية املتوازنة  لبناء ج�سم �سحيح بدنيا 

وع�سويا ونف�سيا.
فقد  من  الن�ساء  عند  الأك��ل  ا�سطرابات  عن  تثقيفية  حما�سرة  املعر�ص  وتخلل 
ال�سهية اأو ال�سره الع�سبي، تناولت املفهوم العلمي لل�سره الع�سبي وهو ا�سطراب يتميز 
ال�سيطرة على تناول الطعام. ويحدث هذا يف نوبات متكررة، حيث  ال�سخ�ص  بفقدان 
يتناول كميات كبرة جدا من املواد الغذائية يف وقت ق�سر ن�سبيا ثم ي�ستخدم طرقا 
خمتلفة للتخل�ص من هذا الطعام ومنها القيء اأو امللينات اأو امل�سهات خوفا من زيادة 
الوزن  اإل��ى  والو�سول  ال��وزن  زي��ادة  التغلب على  املحا�سرة  كيفية  تناولت  ال��وزن. كما 
املثايل ملكافحة ال�سمنة  الزائدة  اأو ال�سعف العام ومت  خال املعر�ص توزيع مطويات 

ون�سرات توعوية للح�سور.

ورشة عمل عن الخريجات بأحد رفيدة
نورة القحطاني

نظم نادي ال�سمو بكلية العلوم والآداب باأحد رفيدة ممثا يف فريق التدريب بالنادي 
بالتعاون مع وكالة عمادة �سوؤون الطاب ل�سوؤون الطالبات، ور�سة عمل بعنوان »اآفاق 
اأو�سع خلريجات كلية العلوم والآداب باأحد رفيدة« �ساركت فيها كل من مديرة مركز 

�سيدات الأعمال، ومديرة امل�ساغل ومراكز التجميل، ومن�سوبة طاقات. 
املركز  دور  الأ�ستاذة فاطمة جربان، عن  الأعمال  �سيدات  وحتدثت مديرة مركز 
التجميل  ومراكز  امل�ساغل  فيما حتدثت مديرة  وتنميتها،  ال�سغرة  الأعمال  تبني  يف 
بالغرفة التجارية الأ�ستاذة هيفاء، عن كيفية بناء م�سروع �سغر، مو�سحة اأن الغرفة 

التجارية ترعى تلك امل�ساريع.
�سغرة  اأع��م��ال  �سيدة  اأ�سبحت  حيث  جتربتها،  ع��ن  ميعاد  اخلريجة  وحت��دث��ت 

وع�سوا يف رابطة ع�سر اخل�سراء، ويف جمعية الثقافة والفنون. 
مديرة  اأعلنت  حيث  للخريجات،  الفر�ص  م��ن  العديد  ال��ور���س��ة   خ��ال  وق��دم��ت 
مركز �سيدات الأعمال عن متويل خريجة ق�سم الريا�سيات، م�سممة الديكور فاطمة 
الأ�سمري، وتدريب  خريجة اللغة الإجنليزية اأمرة ح�سن؛ لت�سبح مدربة معتمدة، 
الإل��ك��روين.  الت�سويق  يف  الآيل  احلا�سب  ق�سم  م��ن  خريجات  ث��اث  ت�سجيل  مت  كما 

واختتمت الور�سة بطرح الأ�سئلة وتوزيع الهدايا املقدمة من اجلهات امل�ساركة.

ورشة عن صناعة اإلكسسوارات
في تطبيقية تهامة 

فاطمة األسمري 
والإب���داع  املوهبة  بلجنة  ممثلة  تهامة  بفرع  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  فعلت 
ور�سة عمل بعنوان »�سناعة الإك�س�سوار« قدمتها الدكتورة منى م�سطفى عبدالعزيز. 
عن  الطالبات  وحدثت  الإك�س�سوارات،  �سناعة  فن  اإلى  الور�سة  يف  الدكتورة  وتطرقت 
اأنواع  اأهمية الأعمال اليدوية وتطوير الذات والعتماد على النف�ص، كما حتدثت عن 
اخلامات امل�ستخدمة يف �سناعة الإك�س�سوارات، مثل اخلرز والأ�سكال اخلزفية والبكرات 

البا�ستيكية، كما اأكدت على اأهمية ا�ستخدام اأدوات م�ساعدة خا�سة لهذه الأعمال.
والأل����وان  امل�ستخدمة  امل���واد  م��ع  متنا�سقة  ت�ساميم  و���س��ع  اأه��م��ي��ة  ت��ن��اول��ت  كما 
املختلفة، واأكدت اأن الفكرة والت�سميم القبلي للعمل هما ال�سبب الرئي�سي لنجاح العمل 

التعليمية والقيم العملية التعليمية والقيم احلاكمة لأطراف العملية التعليمية
بالقيم ونر ثقافة  اأرقى  روؤية �سناعة حياة  اإلى الركيز على  وهدف الربنامج 

القيم بن طالبات الكلية.

دورة بعنوان »دبل كليك«
في كلية األعمال

عبير القحطاني 
نظم نادي الريادة بكلية الأعمال يف �سطر الطالبات بالتعاون مع وكالة عمادة �سوؤون 
الطاب ل�سوؤون الطالبات دورة بعنوان »دبل كليك« قدمتها الدكتورة اأ�سفية ونظمتها 
رائدة الن�ساط االأ�ستاذة هند القحطاين واأع�ساء النادي، تناولت عدة حماور وا�ستفادت 

منها 85 طالبة.

منسوبات الجامعة يحكمن
مشاركات مهرجان عسير الثقافي

أمينة المدني
الثقايف  ع�سر  مهرجان  م�ساركات  حتكيم  يف  اجلامعة  من�سوبات  من  اثنتان  �ساركت 
الذي نظمته اإدارة ن�ساط الطالبات بتعليم ع�سري حتت اإ�سراف رئي�سة الن�ساط الثقايف 
م�ستوى  على  مر�سحا  16عر�سا  فيه  ���س��ارك  وال���ذي  امل��ق��ريف،  ح�سن  فاطمة  الأ���س��ت��اذة 

اململكة من مراحل عمرية ودرا�سية خمتلفة وذلك على م�سرح نادي اأبها الأدبي. 
و�ساركت يف التحكيم كل من وكيلة عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ص واملوظفن 
الطالبات  ل�سوؤون  الطاب  ���س��وؤون  عمادة  ووكيلة  ال��ق��رين،  حممد  �سنيفاء  الدكتورة 
ن�ساط  اإدارة  بني  التعاون  اإط��ار  يف  امل�ساركة  وتاأتي  ع�سريي.  �سعبان  فاطمة  الدكتورة 

الطالبات وجامعة امللك خالد �سمن  اإطار امل�ساركة املجتمعية. 

 »أحد رفيدة« تنظم ملتقى
لتوعية المقبالت على الزواج

نورة القحطاني
اأقامت كلية العلوم والآداب باأحد رفيدة  ممثلة يف وحدة خدمة املجتمع بالتعاون 
مع املكتب التعاوين للدعوة باأبها ملتقى »عرو�ص على الأبواب« مت خاله تقدمي 

عدة م�ساركات توعوية وتثقيفية و�سحية.
ثم  بامل�ساركات،  ال��غ��راب��ي،  اهلل  عبد  �سلمى  ال��دك��ت��ورة  الكلية  عميدة  ورح��ب��ت 
حورية  الأ�ستاذة  رفيدة  باأحد  الثانية  الثانوية  قائدة  �ساركت  حيث  امللتقى،  ب��داأ 
القحطاين بورقة عمل تناولت فيها اجلانب ال�سرعي. ثم قدمت الأ�ستاذة طرفة 
ث��م قدمت  النف�سي والج��ت��م��اع��ي،  ت��ن��اول��ت فيها اجل��ان��ب  ال�����س��ه��راين ورق���ة عمل 
خملف  ف��دوى  الدكتورة  العام  رفيدة  اأح��د  مب�ست�سفى  وال��ولدة  الن�ساء  اأخ�سائية 
اأ�سئلة  على  الإج��اب��ة  ذل��ك  بعد  ومت   ال�سحي.  اجل��ان��ب  فيها  تناولت  عمل  ورق���ة 
احلا�سرات، كما مت تقدمي فقرة للم�سابقات واجلوائز، ومت خال امللتقى التعريف 

باملكتب التعاوين للدعوة باأبها. 

زراعة 100 شتلة في مجتمع أبها 
ليلى الشمراني

للبنات  املجتمع  وكلية  رابطة ع�سر اخل�سراء  بالتعاون مع  التطوعي  اأثر  نادي  د�سن 
باأبها مبادرة تطوعية بعنوان  »ال�سجرة عطاء ومناء« وذلك يف حديقة الكلية بح�سور 
ل�سوؤون  ال��ط��اب  ���س��وؤون  ع��م��ادة  ووكيلة  حمامة  اأب���و  م��ن��رة  ال��دك��ت��ورة  الكلية  عميدة 
التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من  وع��دد  طالبة   159 و  �سعبان  فاطمة  الدكتورة  الطالبات 

واملوظفات.
اأهمية  عن  واحلديث  باحلا�سرات  الطالبات  اإح��دى  برحيب  الفعالية  وابتداأت 
يف  النباتي  الغطاء  اأهمية  يت�سمن  ال��ذي   ،2020 الوطني  التحول  برنامج  يف  ال�سجرة 
احلفاظ على البيئة من خال الو�سول اإلى زراعة مليون �سجرة خال الفرة الزمنية 
اأهداف  واأنها من  اململكة  ال�سياحة يف  تنمية  الت�سجر يف  اأهمية  تناولت  القادمة، كما 

روؤية 2030 لتنوع م�سادر القت�ساد.
الإن�سان  ومت��د  ال��ه��واء  تنقية  يف  ت�سهم  حيث  النباتات،  ف��وائ��د  ع��ن  حتدثت  كما 
ل�سوؤون  العمادة  ووكيلة  الكلية  عميدة  قامت  ذلك  بعد  للنظر.  راح��ة  وتوفر  بالطاقة 
الطالبات بزراعة ال�ستلة الأولى من بن 100 �ستلة، ثم اأكملت طالبات الكلية الت�سجر 

وغر�ص �ستاتهن وكتابة اأ�سمائهن على الأحوا�ص املخ�س�سة لل�ستات.

برنامج عن  األمن السيبراني
في أحد رفيدة

نورة القحطاني
اأقامت وحدة خدمة  املجتمع بكلية العلوم والآداب باأحد رفيدة، برناجما  بعنوان الأمن 
والتبادل  الرقمي  التوجه  دع��م  يف   2030 روؤي��ة  حتقيق  اإل��ى  يهدف  وال��ذي  ال�سيرباين 

املعريف ونقل اخلربات بن �سرائح املجتمع.

وت�سكيل  اخلرز  ونظم  العمل  بطريقة  احلا�سرات  وعرفت  املطلوب؛  بال�سكل  وتنفيذه 
الأ�سكال  وو�سع  باأنف�سهن،  العملي  بالتطبيق  احلا�سرات  قامت  ثم   والأ���س��اور،  العقد 

والت�ساميم والتنفيذ باإ�سراف الدكتورة، واأ�ستفاد من الور�سة ما يقارب 38طالبة. 

علوم وآداب الخميس تنظم
دورة في تغليف الهدايا 

رحمة علوي
بالتعاون  باخلمي�ص  والآداب  العلوم  بكلية  العامة  العاقات  ووح��دة  م�سك  ن��ادي  اأق��ام 
الهدايا« قدمتها �ساحبة  تغليف  بعنوان  »فن  الطالبات دورة  �سوؤون  مع وكالة عمادة 
ح�ساب »اأفكار«، املدربة هند القحطاين.  وبداأت املدربة برنامج الدورة  بالتعريف عن 
الهدايا  تغليف  و�سكل  اأن طريقة ولون  واأعمالها، وك�سفت  بداية هوايتها  نف�سها وعن 
هو عنوان لل�سخ�ص، حيث يحكي كثرا عن �ساحبته وعن حمتواها وال�سخ�ص املهدى 
وجن�ص  عمر  يف  تتمثل  والتي  وتغليفها،  الهدية  اختيار  عوامل  اأه��م  تناولت  كما  ل��ه، 
ال�سخ�ص املهدى له. وق�سمت احلا�سرات اإلى اأربع جمموعات، كل جمموعة لها اأدوات 
وطرق تزين خمتلفة، حيث تنوعت طرق التزين ما بن النمط الريفي والأفريقي 

والطفويل والر�سمي، وقامت املتدربات بالتطبيق العملي حتت اإ�سراف املدربة.

..ودورة ومعرض عن الخط العربي 
رحمة علوي

�سوؤون  عمادة  وكالة  مع  بالتعاون  باخلمي�ص  والآداب  العلوم  بكلية  م�سك  ن��ادي  اأق��ام 
الطاب ل�سوؤون الطالبات دورة عن اخلط العربي ملحقة مبعر�ص لأبرز اأعمال املدربة 
العربية  باللغة  الحتفال  برامج  �سمن  ال��دورة  وتاأتي  الغامدي؛  جابر  ندى  الطالبة 
والأدب بق�سم اللغة العربية بالكلية، ا�ستفادت منها الطالبات واملوظفات واأع�ساء هيئة 
من  لأنف�سهن  تقييمهن  وم��دى  احلا�سرات  على  بالتعرف  امل��درب��ة  وب���داأت  التدري�ص. 
اإتقانها  اأن مهارة اخلط مكت�سبة وميكن  اإتقان اخلط، كما متت مناق�ستهن يف  خال 
بالتدريب، كما مت �سرح وتعريف مميزات اخلط العربي وجمالياته وتعداد اأنواعه، مع 
عر�س اأعمال املدربة الأنواع اخلطوط املختلفة. وقامت احلا�سرات بالتطبيق العملي 

مع املدربة على اأ�سا�سيات خط الن�سخ للحروف الأبجدية.

دورة عن اختيار القدوات بأحد رفيدة
نورة القحطاني

القيم  بناء  »اأ�سا�سيات  بعنوان   تدريبية  دورة  رفيدة  باأحد  والآداب  العلوم  كلية  نظمت 
واختيار القدوات« قدمتها الأ�ستاذة خيار احل�سن وذلك �سمن فعاليات وحدة البحث 
العلمي والتدريب بالكلية. وهدفت الدورة اإلى ن�سر ثقافة القيم بن الطالبات، والربط 
بن القراآن كمنهج ت�سريعي وبن كونه م�سدرا ت�ستمد منه الأخاق، وتو�سيح البناء 

القيمي للمجتمع من خال روؤية.2030

»الطاقة المتجددة«
في دورة بأحد رفيدة 

نورة القحطاني
 اأقامت وحدة البحث العلمي والتدريب بكلية العلوم والآداب باأحد رفيدة دورة تدريبية 
بعنوان »الطاقات املتجددة« والتي تهدف اإلى تو�سيح اأهمية الطاقة ال�سم�سية للحياة 
لعمل  اآف���اق  وف��ت��ح  امل��ت��ج��ددة،  ال��ط��اق��ات  واأن����واع  ال��ط��اق��ات  بتطوير  الطالبات  وتعريف 

اخلريجات يف جمال الطاقة.

طالبات االقتصاد يغرسن األشجار
لتجميل الكلية

زهراء حبتر
اأقام نادي ب�سمة اإبداع  بكلية القت�ساد املنزيل بالتعاون مع وحدة التوجيه والإر�ساد 
ووكالة عمادة �سوؤون الطاب ل�سوؤون الطالبات  فعالية بعنوان »غرا�ص.. اأ�سلها ثابت 
وفرعها يف ال�سماء«  والتي تهدف اإلى الت�سجر، حيث قامت خالها الطالبات بزراعة 
الأ�سجار وتوزيعها على خمتلف اأنحاء الكلية من الداخل واخلارج وذلك لزيادة املنظر 

اجلمايل يف الكلية.

برنامج لنشر ثقافة القيم
في كلية األعمال

عبير القحطاني
الطالبات  ل�����س��وؤون  ال��ط��اب  ���س��وؤون  ع��م��ادة  بالتعاون م��ع وك��ال��ة  الأع��م��ال  نظمت كلية 
 117 بح�سور  احل�سري  اأحمد  لبنى  الدكتورة  قدمته  نحيا«  »بالقيم  بعنوان  برناجما 

طالبة و2 من اأع�ساء هيئة التدري�ص.
وتناولت الدكتورة مكانة العلم يف الإ�سام واأهمية طلب العلم واأطراف العملية 
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إعالن

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

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

aalkarni@kku.edu.sa

اإلعالم واألزمات
موؤمترنا الثالث هذا العام يعالج ق�سية » الإعام والأزمات«؛ ومبعدل 
كل عامن ينظم ق�سم الإعام والت�سال موؤمترا دوليا، وهذا جناح 
للق�سم ويعك�ص اأهميته على خارطة اأق�سام وكليات الإعام والت�سال، 

لي�ص فقط على م�ستوى اململكة؛ ولكن على م�ستوى العامل العربي.
ومعظمها من  امل�ساركة  90% من طلبات  اأك��ر من  لأن  وناأ�سف 
خارج اململكة، مل ن�ستطع حتقيقها نظرا لل�سغط الهائل من رغبات 
املوؤمتر  ه��ذا  يف  امل�ساركة  احلالية  النخبة  اأن  راأي��ن��ا  ولكن  امل�ساركة، 

�ستعك�ص كافة حماور املوؤمتر ومو�سوعاته.
كما اأنها تعك�ص م�ساركة موؤ�س�سات وجن�سيات عديدة من اأق�سى 
اإفريقيا، مع ممثلن مب�ساركات من معظم الدول  اأطراف  اإلى  اآ�سيا 

العربية.
يف  النوعية  امل�ساركات  بهذه  والت�سال  الإع���ام  ق�سم  يف  ن�سعد 
النجاحات  م��ن  مل��زي��د  اجل��ه��ود  ه��ذه  تتوا�سل  اأن  ونتمنى  م��وؤمت��رن��ا، 
العلمية؛ كما نتقدم يف ق�سم الإعام والت�سال، بال�سكر ملعايل مدير 
وال�سكر مو�سول  امل��وؤمت��ر،  لهذا  اأهمية خا�سة  اأول��ى  ال��ذي  اجلامعة 

لكافة اللجان املخت�سة باملوؤمتر.

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
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عبدالرحمن عبد اهلل آل بهران
رئيس التحرير

العقد الثمين
اأختم اأجمل ف�سل يل يف »اآفاق« ليتغر بذلك مكاين لدعم زمائي 
هنا  واجلميع  »اآف���اق«  �سحيفة  يف  يل  الأول  اليوم  فمنذ  وزمياتي؛ 

يوجه وين�سح وي�سيد ويراجع؛ ليكون ما نعده باحرافية تامة.
اإلى  حمرر  من  فتدرجت  التوجيهية،  العلمية  اجلل�سات  تلقينا 
تعلمت من خالها  رئي�ص حترير،  اإلى  رئي�ص حترير، و�سول  نائب 
الكثر الذي يجعلك م�سدر فخر، فهنا لقاء مع طالب، ثم مع ع�سو 
تدري�ص ثم مع عميد بكلية، ثم لقاء مع م�سوؤولن يف الدولة ليدفعوا 

بنا جميعا اإلى م�ستوى اأعلى يف الفهم واملعرفة.
ليكون  الأداء؛  تناغمية  ال�سحيفة  يف  عملنا  خ��ال  من  تعلمنا 
من  لتمكينه  منهم  اأي  تعر  ح��ال��ة  يف  وم�ساعدا  ب��ي��د،  ي��دا  اجلميع 
اللتحاق بالركب. ثم تعلمنا اأخاقا مهنية لتكون قيمة كل �سحفي 
ب��ذل��ك جتربتي  م��ا تعلمناه؛ لأن��ق��ل  اأع��ظ��م  املهنة وه��و  ب��اأخ��اق��ه يف 
العظيمة  الفرة  تلك  با�ستغال  واأن�سحهم  وال��زم��ي��ات،  للزماء 
الفعالة، فهنا خربات تهديك خا�سة  الكوكبة  لا�ستفادة من هذه 

ما تعلمته يف جتارب �سابقة ثرية.
لأ�سل، فاأقول كلمة عجزت عن كتمها لأهديها ل� »اآفاق«؛ لأكون 
يف هذا العدد خمتتما لرئا�سة التحرير والتي ق�سيت فيها فرة من 
من  بداية  ال�سحيفة  فريق  الثمن  العقد  مب�ساعدة  والتعلم  العلم 
الأكادميية  الهيئة  وحتى  واملحررات،  املحررين  والزميات  الزماء 
بوجود الدكتور �ساعد �ساعد، ومعه الكوكبة الثمينة من الأع�ساء، ثم 
اأ. حممد  لل�سادة  كله،  الف�سل  التنفيذي و�سول لأ�سحاب  التحرير 
اإبراهيم، و اأ. يحيى التيهاين، و�ساحب العد�سة املبهرة اأ. حممد فائع 
الذي اعتربه عراب هذه  وال�سيد  الأملعي،  الأ�ستاذ عبدالوهاب  ومعه 
اخلطوة الناجحة، اأ. د. علي بن �سويل القرين؛ فمنذ لقاءنا الأول به 
بداأه بدعم �سخي ول تزال توجيهاته النرة م�ستمرة، حيث مهد لنا 
العلم يحر�سنا ويوجهنا  طريق علم وي�سره، فجعل عقدا ثمينا من 
ال�سحيفة  يف  من  هذاجميع  من  ا�ستثني  ول  عميقا،  علميا  توجيها 

دون ا�ستثناء.
بتوفيق من اهلل، ثم بدعم �سخي من معايل مدير  كل هذا مت 
اجلامعة الذي منحنا الثقة؛ لنكون خمل�سن لهذا الوطن املعطاء، 

اأدام اهلل له الأمن والأمان.

آفاق طالبية

مشمسمشمسمشمس
غائم 
جزئيا غائممشمس

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا مشمس

17-3122-3622-3322-34 22-3411-2411-2413-2614-2716-2712-1913-2213-2213-2212-22

غائم 
ماطر

غائم 
مشمسجزئيا مشمس مشمس

أسبوعية جامعة الملك خالد من جل�سات م�ؤمتر 
التنمية املت�ازنة
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