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السيارة الدراجة
مواصفات خارقة وقوة هائلة ألول »دراجة 
س��يارة« ش��هدتها ص��االت مع��رض جنيف 
الدول��ي للس��يارات، ال��ذي انعق��د مؤخرا، 
حي��ث تم الكش��ف ع��ن أغ��رب مركبة في 
المعرض، قدمتها ش��ركة صناعة السيارات 

ENGLER السلوفاكية
ENGLER F.F م��زودة بأرب��ع عجالت 
كما لو كانت سيارة عادية ولكنها بمقعد 
واحد ويت��م التحك��م بحركتها بواس��طة 
مق��ود يش��به المق��ود الخ��اص بالدراجات 

النارية.
تح��ت الهي��كل تحم��ل هذه الس��يارة 
مح��رك V10 هائل الق��وة، ينتج 800 حصان 
ويدف��ع بالمركب��ة الت��ي ت��زن 800 كج��م 
إلى س��رعة 100 ك��م/س خ��الل 2.5 ثانية 
فقط، لتعادل بذلك س��رعة سيارة »بوغاتي 

تشيرونى« الرياضية.
 ENGLER حتى اآلن، لم تكشف شركة

المنتجة للسيارة عن سعر تحفتها الفنية.

العالم + 

تصوير الثقب األسود للمرة األولى
في تاريخ البشرية )علوم وتقنية: صفحة 29(

التعليم  وم���ؤمت��ر  معر�ض  فعاليات  �ضمن 
وزير  معايل  زار  الثامنة،  دورت��ه  يف  العايل 
ال�����ض��ي��خ جناح  اآل  ال��دك��ت���ر ح��م��د  ال��ت��ع��ل��ي��م 
اجل��ام��ع��ة امل�������ض���ارك، ك��م��ا ا���ض��ت��ق��ب��ل اجل��ن��اح 
وكيل وزارة التعليم للتعليم العايل والبحث 
من  وع��ددا  املحرج  اأحمد  الدكت�ر  العلمي 
اإلى  اإ�ضافة  ال�ضع�دية،  اجلامعات  مديري 
ع����دد م���ن امل��ل��ح��ق��ن ال��ث��ق��اف��ي��ن ومم��ث��ل��ي 

اجلامعات العاملية امل�ضاركة يف املعر�ض.
م��ن جهة اأخ����رى، وق��ع م��ع��ايل مدير 
رج��اء  ب��ن  فالح  الدكت�ر  الأ���ض��ت��اذ  اجلامعة 
اعتماد  عق�د  املعر�ض  خ��ال  ال�ضلمي  اهلل 
ب����رام����ج اأك����ادمي����ي����ة م����ع امل����رك����ز ال���ط��ن��ي 
للتق�مي والعتماد الأكادميي بهيئة تق�مي 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب، ح��ي��ث ���ض��م��ل��ت ث��اث 
ب��رام��ج ب��ك��ال���ري������ض، ه���ي: ال��ل��غ��ة العربية 
وبرنامج  الإكلينيكية،  واملختربات  واآدابها، 
املناهج  ماج�ضتري  وبرنامج  �ضيديل  دكت�ر 
الإدارة  دكت�راه  وبرنامج  التدري�ض  وط��رق 

والإ�ضراف الرتب�ي. 
ك���م���ا وق�����ع م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
اأرب���ع ج��ام��ع��ات �ضع�دية هي  ات��ف��اق��ي��ات م��ع 

وذل��ك  وج���ازان،  وال��ط��ائ��ف،  وبي�ضة،  طيبة، 
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز اأوا����ض���ر ال��ت��ع��اون يف جم��ال 
وخدمة  العلمي  والبحث  والتعلم  التعليم 

املجتمع وم�ؤ�ضرات الأداء.
كما وقع ال�ضلمي عددا من التفاقيات 
التعاون  تفعيل  ب��ه��دف  ت��ب���ك،  جامعة  م��ع 
اخل��ربات  وت��ب��ادل  الطرفن  ب��ن  امل�ضرتك 
يف ع��دة جم��الت، واخل��دم��ات ال�ضت�ضارية، 
الأكادميية،  والأبحاث  التدريب،  وخدمات 
اإل��ى  اإ���ض��اف��ة  امل��ع��ل���م��ات،  ويف جم��ال تقنية 

جمالت اجل�دة.
تدريبية  عمل  ور�ض  اجلامعة  ونفذت 
ب��ح�����ض���ر م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة، حيث 
الدكت�ر  الإل��ك��رتوين  التعليم  عميد  ق��دم 
»من�ضة  بعن�ان  عمل  ورق��ة  الأحمري  فهد 
التعليم  وزارة  جناح  يف  امل�ضتقبل«  م��ه��ارات 
ب�����امل��ع��ر���ض، وحت��دث��ت ال���ر���ض��ة ع��ن من�ضة 
ح��ك���م��ي��ة  م���ن�������ض���ة  اأول  وه������ي   KKUx

امل�ضتقبل،  وظ��ائ��ف  م��ه��ارات  يف  متخ�ض�ضة 
وت��رب��ط ب��ن امل�ضتفيد وم��ق��دم اخل��دم��ة يف 
امل�ضاهمة الفعالة  التعليم العايل ور�ضالتها 
امل�ضتقبل  امل��ه��ارات ل�ظائف  اأه��م  يف تقدمي 

مبحت�ى اإلكرتوين ن�عي ذي ج�دة عالية 
وعاملية، كما تطرقت ال�ر�ضة للتكاملية بن 
التعليم الأكادميي والتدريب على املهارات، 
اإ���ض��اف��ة لإح�����ض��ائ��ي��ات ع��امل��ي��ة ت��ب��ن اأه��م��ي��ة 
ال��ت��دري��ب امل���ه���اري ع��ل��ى م�����ض��ت���ى ال��ع��امل، 
واإمكانية تعزيز روؤية اململكة 2030 يف حم�ر 

»نتعلم لنعمل نح� تعدد خيارات التعليم«.
ك��م��ا ���ض��ارك��ت اجل��ام��ع��ة ب���ر���ض��ة عمل 
خالد  امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة  البحثية  »ال���ربام���ج 
ال�ضرتاتيجية  اخلطة  لأه��داف  وحتقيقها 
وال��ت��ي  امل��م��ل��ك��ة 2030«   وروؤي������ة  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
ق��دم��ه��ا ع��م��ي��د ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي د. ح��ام��د 
جم����دوع ال���ق���رين، وا���ض��ت��ع��ر���ض��ت ال���ر���ض��ة 
جت���رب���ة ع���م���ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف ب��ن��اء 
ب��الأه��داف  وارت��ب��اط��ه��ا  البحثية  ال��ربام��ج 
ال�ضرتاتيجية للجامعة، كما متت مناق�ضة 
م���دى ت��ك��ام��ل ه���ذه ال���ربام���ج  وجن��اح��ه��ا يف 
ومكامن  ب��ه��ا،  املرتبطة  الأه����داف  حتقيق 

فر�ض التط�ير والنجاح امل�ضتقبلية. 
لقاء  امل�ضارك  اجلامعة  جناح  ونظم 
ل��ل��م��ع��ي��دات وامل��ح��ا���ض��رات م��ن اجل��ام��ع��ة، 
امللك  بجامعة  امل�����ض��ارك  الأ���ض��ت��اذ  ق��دم��ت��ه 

ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���دك���ت����رة ���ض��م��ر ال�����ض��ق��اف، 
وحت��دث��ت خ��ال��ه ع��ن اأه���م الأم������ر التي 
ال��درا���ض��ات  لطلب  امل��ت��ق��دم��ات  على  يجب 
العليا خارجيا اإجراءها، ومن اأهمها كتابة 
والتح�ضري،  ���ض��ح��ي��ح   ب�ضكل  امل��ع��ل���م��ات 
وال���ت����ا����ض���ل ال�����ض��ري��ع، وع�����دم ا���ض��ت��خ��دام 
الإج����اب����ات ال��ك��ا���ض��ي��ك��ي��ة، وال���ب���ح���ث عن 
اجلامعة ملعرفتها جيدا وكذلك الربنامج 
ومكان الإق��ام��ة وال��ق��راءة والط���اع على 
قبل  والدرا�ضية  املعي�ضية  اخلدمات  كافة 
القب�ل  بعد  وما يجب معرفته  التقدمي، 
م���ن ق����ان���ن خ��ا���ض��ة ب��ال��ب��ل��د واجل��ام��ع��ة 

واآليات الت�ضجيل.
اح���ت����ى  اأن ج���ن���اح اجل���ام���ع���ة  ي���ذك���ر 
التي  الإع��ام��ي��ة  املن�ض�رات  م��ن  ع��دد  على 
ت��ع��رف ب��اجل��ام��ع��ة ووح��دات��ه��ا، واخل��دم��ات 
الأك����ادمي����ي����ة. و���ض��ه��د ج���ن���اح اجل���ام���ع���ة يف 
ي�����م الف���ت���ت���اح مت��ي��زا وح�������ض����را وت��ف��اع��ا 
فعاليات  لن��ط��اق  الأول����ى  ال�����ض��اع��ات  منذ 
املعر�ض، كما ا�ضت�ضافت اجلامعة عدًدا من 
التعليمية  امل�ؤ�ض�ضات  ومن�ض�بات  من�ض�بي 

واجلامعات الداخلية والعاملية.
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أسعد أبو قاعود

اخ��ت��ت��م��ت اأع���م���ال »امل���ع���ر����ض وامل����ؤمت���ر 
الدويل للتعليم« والذي انعقد يف دورته 
اإل��ى ٨ �ضعبان  الثامنة يف الفرتة من ٥ 
اأب��ري��ل 2019،  اإل��ى 10  1٤٤0 امل���اف��ق 13 
برعاية خادم احلرمن ال�ضريفن امللك 
اهلل،  حفظه  ال��ع��زي��ز،  ع��ب��د  ب��ن  �ضلمان 
مب�����ض��ارك��ة 3٧2 ج��ام��ع��ة م��ن 33 دول���ة؛ 
حتت �ضعار »حتّ�ل اجلامعات ال�ضع�دية 

يف ع�ضر التغيري«.
وق�����د اف���ت���ت���ح امل���ع���ر����ض وامل�����ؤمت����ر 
الدكت�ر  التعليم،  وزي��ر  ال��دويل معايل 
التعليم،  ال�����ض��ي��خ  اآل  حم��م��د  ب��ن  ح��م��د 
ب�ضحبة معايل وزير الرتبية والتعليم 
يف دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، 

املهند�ض ح�ضن اإبراهيم احلمادي.
واأ�����ض����ار م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
»طم�ح  اأن  اإل��ى  الفتتاح  بحفل  كلمته 
املجتمع ال�ضع�دي يحت��ّم على اجلامعات 

واأكد  امل�ضتدامة«،  التنمية  يف  امل�ضاهمة 
الب��ت��ع��اث حقق  »ب��رن��ام��ج  اأن  م��ع��ال��ي��ه 
املحلي  امل�ضت�ى  على  ك��ب��رية  اإجن����ازات 
والدويل«. )مقتطفات من كلمة معايل 

وزير التعليم يف ال�ضفحة املقابلة(.
هذا وكانت »روؤية اململكة 2030« يف 
الدويل  وامل�ؤمتر  املعر�ض  اأعمال  �ضلب 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���امل���ي؛ وق����د اأت�����اح امل���ؤمت��ر 
ع��ل��ى م�����دار اأي���ام���ه الأرب����ع����ة ال��ف��ر���ض��ة 
ال�ضع�دية لتتبادل اخلربات  للجامعات 
م���ع ج��ام��ع��ات دول���ي���ة م��رم���ق��ة ب�ضكل 
مبا�ضر؛ و�ضاركت يف ذلك كل اجلامعات 
والكليات واملعاهد ال�ضع�دية احلك�مية 
واخل���ا����ض���ة، اإ����ض���اف���ة اإل�����ى 11 ج��ام��ع��ة 
اإماراتية، ومت تقدمي العديد من ور�ض 
ال��ع��م��ل ال���ه���ام���ة يف جم�����الت ال��ت��ع��ل��ي��م 

والبحث العلمي.
ون�����اق�����������ض امل��������ؤمت�������ر احل�����ك����م����ة 
من  منها  الداخلية  وخا�ضة  اجلديدة؛ 
اجل���دة لعتماد م�ضت�ى  خال �ضبط 

ت��ع��ل��ي��م��ي م��ت��م��ي��ز ل���ل���ت���اأك���د م����ن وج�����د 
خمرجات تخدم القت�ضاد والتنمية.

وور�ضات  امل�ؤمتر  جل�ضات  و�ضملت 
عمله ح����ارات واأب��ح��اث ح���ل م�ضتقبل 
ال�ضطناعي،  والذكاء  والعمل  التعليم 
العمل  ل�ض�ق  الطاب  جاهزية  وح���ل 
وال�ضتعداد ل�ظائف امل�ضتقبل، وفر�ض 

املراأة يف العل�م والريادة.
اإلى ذلك، �ضارك يف امل�ؤمتر العديد 
امل��ل��ح��ق��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ال�������ض���ع����دي���ة يف 
خمتلف الدول، حيث مت الك�ضف عن اأن 
هناك ت�جها لدى وزارة التعليم لدعم 

املراأة يف قيادة امللحقيات.
ال�ضع�دية  الرقمية  للمكتبة  وكان 
اأظ��ه��رت  امل��ع��ر���ض  يف  متميزة  م�ضاركة 
املكتبة من خدمات ملن�ض�بي  ما تقدمه 

اجلامعات ال�ضع�دية.
برنامج  اأي�ضا  امل���ؤمت��ر  يف  و���ض��ارك 
خ������ادم احل����رم����ن؛ ال������ذي ا���ض��ت��ع��ر���ض 
اأع��م��ال��ه وم��ن��ج��زات��ه، م��ع الإع����ان عن 

اإعادة هيكلة الربنامج حاليا؛ ليت�اكب 
ال�طني،  التح�ل  م�ضاريع  مع  جه�ده 
ب��رب��ط خم��رج��ات��ه ال�����ض��اب��ق��ة واحل��ال��ي��ة 
وامل�ضتقبلية مع روؤية اململكة الطم�حة.

وك������ان ح���ف���ل الف���ت���ت���اح يف م��رك��ز 
الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض، 
قد �ضهد عر�ض اأوبريت »تاريخ وطن«، 
عبد  امللك  جامعة  ط��اب  قدمها  التي 
العزيز، وت�ضمنت فنية متن�عة ج�ضدت 
يد  على  تاأ�ضي�ضها  منذ  اململكة  ت��اري��خ 

امللك عبد العزيز، طيب اهلل ثراه.

إعالن الرياض
جت�ضدت نتائج امل�ؤمتر وبيانه اخلتامي 
ب� »اإعان الريا�ض« الذي جاء حتقيقا 
ال�ضريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  لتطلعات 
حفظه  ال��ع��زي��ز،  عبد  ب��ن  �ضلمان  امللك 
»نتطلع  بق�له:  فيها  اأ���ض��ار  التي  اهلل، 
اإلى اأن ت�ضتمر جامعاتنا يف دعم خطط 
القدرات  وتط�ير  تاأهيل  عرب  التنمية 

وال��درا���ض��ات  الأب��ح��اث  وع��رب  الب�ضرية، 
مع  يت�اكب  مبا  املتخ�ض�ضة،  العلمية 
 2030 ال�ضع�دية  العربية  اململكة  روؤي��ة 

التي اأعلنا عنها«.
وه�����ذا م���ا ت��ع��رب ع��ن��ه امل��م��ل��ك��ة يف 
تت�ضح  والتي  التعليم؛  نح�  ت�جهاتها 
م�ازنة  يف  التعليم  خم�ض�ضات  بحجم 
ري��ال؛   مليار   192 ب�  تقدر  والتي   2019
ال�ضريفن  وق���د ع���زز خ���ادم احل��رم��ن 
امل���ل���ك ���ض��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ذل��ك 
دول��ت��ك��م كل  ���ض��ّخ��رت لكم  »ل��ق��د  بق�له 
الإم���ك���ان���ات، وي�����ض��ّرت ل��ك��م ك��ل ال�ضبل 
اجلامعات  اأرق��ى  يف  العلم  من  لتنهل�ا 
يف ال��داخ��ل واخل����ارج، وال���ط��ن ينتظر 
امل�ضتقبل  ا�ضتثمار  فاأنتم  كثريا،  منكم 

لل�طن«.
وقد جاء »اإعان الريا�ض« )راجع 
�ضفحة ٥( بعد نقا�ضات ثرية يف جل�ضات 
من  وحلقها  �ضبقها  وم��ا  الثاين  الي�م 
ف��ع��ال��ي��ات م�����ض��اح��ب��ة ���ض��ارك��ت ب��ه��ا كل 

اجلامعات والكليات واملعاهد ال�ضع�دية 
والأوروب���ي���ة  والأم��ري��ك��ي��ة  واخلليجية 

على امتداد اأيام امل�ؤمتر.

المعرض المصاحب
عك�ض املعر�ض امل�ضاحب للم�ؤمتر نه�ضة 
التعليم  يف  اململكة  يف  ك��ب��رية  تعليمية 
العايل متاهي »روؤية 2030«، مما ي�ؤكد 
ال�����ض��ع���دي��ة مبختلف  ب����اأن اجل���ام���ع���ات 
اململكة  يف  ت�اجدها  واأماكن  م�ضمياتها 
ت�����ض��ري ب�����ض��ك��ل م���ت����از لإجن�����اح ال���روؤي���ة 
وامل���ؤه��ل��ة  املتخ�ض�ضة  ال��ك���ادر  بت�فري 
مل����اك���ب���ة ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت��ط���ي��ر 
�ضريعة،  اململكة بخطى  بها  ت�ضري  التي 
ل���ت���زوي���د ����ض����ق ال���ع���م���ل ب��اح��ت��ي��اج��ات��ه 
ال�ضاملة مبختلف التخ�ض�ضات وبك�ادر 
مهنية �ضع�دية م�ؤهلة وعالية الكفاءة، 
ال�����ض���ق  اح��ت��ي��اج��ات  ع��ل��ى تلبية  ق����ادرة 
ال�ضع�دي  واملجتمع  ال��دول��ة  وتطلعات 

نح� امل�ضتقبل ال�اعد.

المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي 2019:
ّتحول الجامعات السعودية في عصر التغيير



عام حافل باألنشطة

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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الذي  الكبري  احل��راك  ال��ع��ايل،  التعليم  م�ؤ�ض�ضات  يف  الكبرية  الإيجابيات  من 
يحدث يف اجلامعات على مدار العام، وجامعة امللك خالد لي�ضت ا�ضتثناءا من 
على  ممتدة  ون�ضاطات  كثرية  بفعاليات  حظيت  بل  ال�ضع�دية،  اجلامعات  بن 
تقريبا من وج���د فعاليات وبرامج  اأ�ضب�ع  مدى عام جامعي كامل، ومل يخل 
م�ضدر  وه��ذا  والإدارات،  وال��ع��م��ادات  والكليات  ال���ك��الت  خمتلف  من  متن�عة 
اجلامعة  اأن�ضطة  الكبري من  الكم  اأن حظيت مبتابعة هذا  �ضخ�ضيا  �ضعادة يل 
فعاليات علمية  الأن�ضطة من  التن�ع يف هذه  يزيد غبطتي،  وفعالياتها. ومما 
اإل��ى  اجلامعة  داخ��ل  فعاليات  وم��ن  اجتماعية،  اإل��ى  ريا�ضية  اإل��ى  ثقافية  اإل��ى 
فعاليات خارج اجلامعة، ومن فعاليات حملية اإلى فعاليات دولية؛ ناهيك عن 
اجلامعات  يف  نظرائهم  مع  اجلامعة  م�ض�ؤويل  ملختلف  ال��دوري��ة  الجتماعات 

الأخرى يف اململكة. 
اإن جناح اأي جامعة يقا�ض بحجم الأثر الذي ترتكه يف حميطها الداخلي 
العام  هذا  اأن حتقق  اهلل  ونحمد  ال�طن،  م�ضت�ى  وعلى  املحلي  ويف جمتمعها 

الكثري من النجاحات على كافة الأ�ضعدة.
اأخ����رى  حققت فيها  ال��ع��دي��دة، ه��ن��اك جن��اح��ات  ف��اإل��ى ج��ان��ب الفعاليات 
اجلامعة ارتقاء يف ت�ضنيفات خمتلفة وح�ض�لها على مراكز متقدمة يف البحث 
وغريه من املعايري العلمية، وهذا يعك�ض جدارة واإمكانيات جامعة امللك خالد 
يف ك�نها تتقدم اإلى الأمام عاما بعد عام، بف�ضل اهلل ثم بف�ضل جه�د من�ض�بيها 

من م�ض�ؤولن اإدارين واأع�ضاء هيئة تدري�ض وطاب.
كما اأن التط�ير الذي ت�ضهده اجلامعات مبا فيها جامعة امللك خالد ه� 
امللك  ال�ضريفن  احلرمن  خل��ادم  العليا  القيادة  من  �ضديدة  ت�جيهات  ثمرة 
الأم��ري حممد  امللكي  ال�ضم�  العهد �ضاحب  و�ضم� ويل  بن عبدالعزيز  �ضلمان 
بن �ضلمان بن عبدالعزيز. وكذلك حتظى جامعة امللك خالد باهتمام وحر�ض 
ومتابعة من �ضاحب ال�ضم� امللكي الأمري تركي بن طال بن عبدالعزيز اأمري 
منطقة ع�ضري، الذي �ضرف العديد من فعاليات اجلامعة هذا العام، كما يتابع 

�ضم�ه �ضخ�ضيا م�ضروعات اجلامعة يف املدينة اجلامعية اجلديدة بالفرعاء.
الأ�ضتاذ  وزيرها  يف  ممثله  التعليم  وزارة  من  بدعم  اجلامعة  حتظى  كما 
الدكت�ر حمد اآل ال�ضيخ ونائب ال�زير الدكت�ر عبدالرحمن العا�ضمي، وهذا ما 

يحقق لنا يف اجلامعة هذه النجاحات الكبرية، وهلل احلمد.

ب��ك��م جميعا يف حفل  اأرح����ب  اأن  ي�����ض��رين 
الثامن  ال��دويل  واملعر�ض  امل�ؤمتر  افتتاح 
ب��رع��اي��ة  ي��ن��ع��ق��د  ال����ذي  ال���ع���ايل  للتعليم 
ال�ضريفن،  احل��رم��ن  خ��ادم  م��ن  كرمية 
املنا�ضبة  ب��ه��ذه  وي�����ض��رين  اهلل،  ي��ح��ف��ظ��ه 
اأن اأن���ق���ل ل��ك��م حت���ي���ات خ�����ادم احل��رم��ن 
عبدالعزيز،  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفن 
و�ضم� ويل عهده الأم��ن الأم��ري حممد 
بن �ضلمان، حفظهما اهلل، لت�ضريفكم هذه 
اآي��ات  اأ�ضمى  رافعا  الدولية،  الحتفالية 
احلرمن  خ���ادم  مل��ق��ام  وال��ع��رف��ان  ال�ضكر 
ال�����ض��ري��ف��ن ل���رع���اي���ت���ه ال���ك���رمي���ة ل��ه��ذا 
املعر�ض وامل�ؤمتر الدويل للتعليم العايل، 

يف دورته الثامنة 1٤٤0- 2019.

لتحقيق  اجل��ام��ع��ات  ت�ضعى  اأن  ب��د  ل 
ريادة عاملية بعد اأن و�ضعت هذه الروؤية 
حتديا كبريا اأمام اجلامعات يتمثل يف 
�ضع�دية  ج��ام��ع��ات  خم�ض  ت�ضنف  اأن 
»مئتي«  اأف�ضل  م�ضاف  يف  الأق��ل  على 

جامعة دولية.

امل���ؤمت��ر  ه��ذا  م��ن  ال�ضامية  ال��غ��اي��ة  اإن 
الأ�ضاليب  مناق�ضة  يف  تكمن  العلمي 
الكفيلة بالتغيري والتح�ل من ال�اقع 
اإل���ى  ال���ي����م  اجل��ام��ع��ات  تعي�ضه  ال����ذي 
ي��ت��م��ا���ض��ى م��ع متطلبات  واق����ع ج��دي��د 
الث�رة  ومع  والع�ضرين  ال�احد  القرن 

ال�ضناعية الرابعة.

اإن طم�ح املجتمع ال�ضع�دي يحّتم على 
اجلامعات البناء وامل�ضاهمة يف التنمية 
املبتكرين  اإع��داد  امل�ضتدامة من خال 

ورواد الأعمال و�ضناع القرار.

اجل��دي��د وتطلعاته  اجل��ي��ل  ط��م���ح��ات 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة ت��خ��ت��ل��ف ع����ن ت��ط��ل��ع��ات 
ي�ظف  رقميا  جيا  باعتباره  الأم�ض، 

التقنية يف احلياة العلمية والعملية.

اإن التح�ل يف اأ�ضاليب التلقي يفر�ض 
على اجلامعات ال�ضتجابة ملا يحدث 
اإن  يف حم��ي��ط��ه��ا اخل����ارج����ي، ح��ي��ث 
م��ض�ع  عليها  يركز  التي  الق�ضايا 
امل����ؤمت���ر وحم�����اوره ت��ف��ر���ض ال��ع��دي��د 
من التحديات التي ل بد من اإيجاد 
لهذا  ا�ضتجابة  لها  املنا�ضبة  احلل�ل 

التغيري.

تتطلب  ال��ع��م��ل  ���ض���ق  اح��ت��ي��اج��ات  اإن 
املتبع  النهج  واق���ع  ع��ن  خمتلفا  واق��ع��ا 
اأن  اإل��ى  اإ���ض��اف��ة  التعليم اجل��ام��ع��ي،  يف 
ال��ع��ايل ق��د ل تفي  التعليم  خم��رج��ات 
العمل،  بيئات  مبتطلبات  ب��ال�����ض��رورة 
ل��ذا ل ب��د م��ن امل���اءم��ة ب��ن مدخات 
����ض����ق ال���ع���م���ل وم��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ن��م��ي��ة 
وخم���رج���ات اجل��ام��ع��ات ح��ت��ى تتحقق 

الفائدة املرج�ة من اجلامعات.

يجب على اجلامعات اإعادة التفكري يف 
وا�ضرتاتيجيات  ومقرراتها  براجمها 
التمايز  لإي���ج���اد  تعليمها  واأ���ض��ال��ي��ب 
فيما بينها مل�اكبة متغريات امل�ضتقبل، 
ال��ذي  الف��رتا���ض��ي  ال���اق��ع  ومعاي�ضة 
ي��ف��ر���ض��ه ج��ي��ل ال���ذك���اء ال���ض��ط��ن��اع��ي، 
وبحثية  علمية  حم��ا���ض��ن  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

وتطبيقية.

�ضيتم الإعان قريبا عن نظام جامعي 
مط�ر يتيح جلامعاتنا ح�كمة جديدة 
م�����ض��ادر مت���ي��ل��ي��ة خمتلفة،  واع��ت��م��اد 
بع�ض  حت�يل  عن  الإع���ان  �ضيتم  كما 
م���ن ج��ام��ع��ات��ن��ا ك��م��رح��ل��ة اأول���ي���ة اإل���ى 
لها  يتيح  مم��ا  ربحية  غ��ري  م�ؤ�ض�ضات 
ال�ضتقالية الذاتية املن�ضبطة، ور�ضم 
���ض��ي��ا���ض��ات ح��دي��ث��ة، وت��ن���ي��ع م����ارده���ا 

متطلبات  ت�ضتهدف  متعددة  بطرائق 
واحتياجات �ض�ق العمل.

اإن اأح���د اأه���م الأه�����داف امل��ت��م��ث��ل يف رف��ع 
يف  ال�ضع�دية  العربية  اململكة  ت�ضنيف 
من  ال�����ض��ادر  الب�ضري  امل���ال  راأ����ض  م�ؤ�ضر 
ال��ب��ن��ك ال�����دويل )م���ك����ن ال��ت��ع��ل��ي��م( من 
ثاثة و�ضبعن يف عام األفن وت�ضعة ع�ضر 

اإلى �ضتة و�ضتن يف عام 2023.

بربنامج  ممثلة   »2030 »روؤي��ة  برامج  اإن 
ال���ت���ح����ل ال�����ط����ن����ي، وب����رن����ام����ج ت��ن��م��ي��ة 
ال���ق���درات ال��ب�����ض��ري��ة، ه���ي رك���ائ���ز داع��م��ة 
ل��ل��م�����ض��اه��م��ة يف حت�������ل اجل����ام����ع����ات يف 

امل�ضتقبل القريب.

اإجن����ازات وب��ال��ذات  نفتخر مب��ا حتقق م��ن 

يف ب���رن���ام���ج خ�����ادم احل���رم���ن ال�����ض��ري��ف��ن 
ل��اب��ت��ع��اث، وال�����ذي ي��ت��ج��اوز ع���دد ط��اب��ه 
وطالباته، ت�ضعا وثمانن األفا يف اأكرث من 
بهذا  نفاخر  اأن  لنا  وي��ح��ق  دول���ة؛  اأرب��ع��ن 
اجلامعة  م�ضمى  عليه  نطلق  واأن  املنجز، 
اأي  ق�انن  عليها  تنطبق  ل  التي  العاملية 
جامعة، ولكنها خليط من جامعات متعددة 
ويف دول خمتلفة، اإذ حققت اإجنازات كبرية 
على امل�ضت�ى الدويل واملحلي، ف�ضاهمت يف 
تنمية املجتمع وبناء ال�طن ومد اجل�ض�ر 
وبناء ال�ضراكات مع جامعات دولية كثرية، 
واأ�ضافت ل�طننا ق�ى ب�ضرية ذات معارف 
ال���زارة  اأن  لكم  ون���ؤك��د  وخ��ربات متن�عة، 
خ��ال  م��ن  وع��ط��ائ��ه  ت��ط���ره  يف  م�ضتمرة 
م�ضاراته املختلفة، ليجني ثماره اأبناء هذا 
بناء  يف  منه  خ��ري��ج  ك��ل  ولي�ضهم  ال���ط��ن، 

وطن طم�ح واقت�ضاد مزدهر.

اإلعالن قريبا عن نظام حوكمة الجامعات واعتماد
مصادر تمويلية مختلفة وتحويل أخرى إلى مؤسسات غير ربحية

وزير التعليم: على الجامعات أن تعيد التفكير 
في برامجها ومقرراتها واستراتيجيات

مقتطفات من كلمة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في افتتاح 
»المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي« في دورته الثامنة



البيان الختامي لمؤتمر التعليم العالي 2019
اأع����ل����ن امل�������ض���رف ال����ع����ام ع���ل���ى امل����ؤمت���ر 
ال��ع��ايل يف  للتعليم  ال����دويل  وامل��ع��ر���ض 
املالك،  �ضامل  الدكت�ر  الثامنة  ن�ضخته 
ال���ب���ي���ان اخل���ت���ام���ي ل��ل��م���ؤمت��ر، وال����ذي 
اجلامعات  اأن  على  الت�ضديد  فيه  ج��اء 
ي�ضهده  ال��ذي  التغيري  ذل��ك  ت�اكب  مل 
العامل الي�م ما ي�جب على اجلامعات 
ل��ت��ت��م��ك��ن من  ���ض��رع��ة  اأك�����رث  ت���ك����ن  اأن 
للتغريات  احل��ايل  ال�ضياق  مع  التكيف 
وال�ضيا�ضية  والقت�ضادية  الجتماعية 

والعلمية والتقنية امللحة.
اإل�����ى اأن ���ض��رع��ة  واأ�����ض����ار ال���ب���ي���ان  
وب�ض�رة  تداعياتها  مع  ت��زداد  التغيري 
م��ت��ن��ام��ي��ة ع��ل��ى الأف�������راد وامل��ج��ت��م��ع��ات 
واق��ت�����ض��ادات ال�����دول واأ�����ض�����اق ال��ع��م��ل، 
وع���ل���ى اجل���ام���ع���ات م���ن ب����اب اأول������ى ما 
التي  ال��ع��دي��دة  ال��ت��غ��ريات  معه  تفر�ض 

حتدث خارج اأ�ض�ار اجلامعات.
وط���ال���ب ال���ب���ي���ان اجل���ام���ع���ات ب���اأن 
التفكري يف العديد من تقاليدها  تعيد 
اإذ حت��ت��اج الق��ت�����ض��ادات  ومم��ار���ض��ات��ه��ا، 
اإلى جامعات قادرة  املعقدة  واملجتمعات 
بيئتها  يف  للتح�لت  ال�ضتجابة  على 

اخلارجية.
اأن��ه ويف ال�قت  اإل��ى  واأ���ض��ار البيان 
ذاته، تبقى القيم الأكادميية التقليدية، 
مب���ا ف��ي��ه��ا ح��ري��ة ال��ف��ك��ر، وا���ض��ت��ك�����ض��اف 
الأف���ك���ار، وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف ك��ل من 
اأ�ضا�ضا  املجالت الأ�ضا�ضية والتطبيقية، 

لنطاق تلك امل�ؤ�ض�ضات.
وت����ط����رق ال���ب���ي���ان اخل���ت���ام���ي اإل����ى 
جملة من الق�ضايا التي ن�ق�ضت خال 
ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات ال��ه��ائ��ل��ة ال��ت��ي حتتاج 
اجل���ام���ع���ات اإل�����ى م���اج��ه��ت��ه��ا وب�����ض��ف��ة 

عاجلة �ضعيا لإجابة الأ�ضئلة امللحة:
• ما قيمة اجلامعة الي�م؟

اأن  ع��ل��ى اجل��ام��ع��ة  م���اذا ينبغي   •
ميكنها  وك���ي���ف  مل��ج��ت��م��ع��ه��ا  ت���ق���دم 

ذلك؟
• م���ا امل��������ض���ع امل���ائ���م ل��ل�����ض��ه��ادة 
ال�����ض��ن���ات الأرب����ع  اجل��ام��ع��ي��ة ذات 
التعلم  على  تق�م  خلطة  بالن�ضبة 
م��������دى احل�������ي�������اة؟ وم��������ا ج������دوى 

ال���ت���ق���ن���ي���ات اجل����دي����دة مل����ا ن��ع��ّل��م��ه 
وكيفية تعليمه؟

وت�����ن�����اول ال���ب���ي���ان ال���ت���ع���ل���ي���م ع��رب 
الإنرتنت الذي كان يعد ابتكارا جديدا 
يف وقت م�ضى، والي�م اأ�ضبح مدجما يف 
برامج العديد من امل�ؤ�ض�ضات التعليمية.
»اإذا  م��ت�����ض��ائ��ا  ال���ب���ي���ان  واأ�����ض����اف 
ك���ان ه���ذا ه��� احل���ال ون��ح��ن مل نتاأمل 
ب��ع��د الأث�����ر احل��ت��م��ي ل��ت��ق��ن��ي��ات ال���اق��ع 
على  ال�ضطناعي  والذكاء  الفرتا�ضي 
كيفية اكت�ضاب املعرفة ونقلها والإ�ضهام 
يف اإن�����ض��ائ��ه��ا ف��ك��ي��ف مي��ك��ن ل��ل��ج��ام��ع��ة 
�ضيمكنها  وه����ل  ال���ت���ك���ّي���ف؟،  م���ا���ض��ل��ة 

تانكيف بال�ضرعة الازمة؟«.
اجلامعات  اأن  اإل���ى  ال��ب��ي��ان  واأ���ض��ار 
حمافظة  م�ؤ�ض�ضات  ك�نها  اإل���ى  متيل 
ب��ط��ي��ئ��ة يف ال���ت���غ���ي���ري، ل���ك���ن ل����ن ت��ك���ن 
ال�ضريعة  للتغريات  احلذرة  ال�ضتجابة 
ال���ت���ي حت����دث خ�����ارج احل�����رم اجل��ام��ع��ي 

كافية بعد الي�م.
واأ�ضاف »لطاملا كان التغيري مربكا 
���س��ت��ك��ون الأمن������اط اجل���دي���دة ل������إدارة 
الأكادميية  املجتمعات  لت�جيه  مرتكزا 
الناجحة  التح�ل  عمليات  خ��ال  م��ن 
و���ض��ي��ت��ط��ل��ب الأم�����ر ات���ب���اع ن��ه��ج ج��دي��د 
�ضيتطلب  م��ا  وه���  اجلامعية،  للقيادة 
خ���ل���ق حم����ف����زات ج����دي����دة ل��ل��ج��ام��ع��ات 
وامل�������ض���ت���ف���ي���دي���ن ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ك���ي���ف. 
حتما،  ال�����ض��ع���دي،  امل��ج��ت��م��ع  �ضينتظر 
ورواد  املبتكرين  من اجلامعات تخريج 
اأهداف  القادرين على حتقيق  الأعمال 

روؤية اململكة 2030«.
اأن اجل���ام���ع���ات لن  اإل�����ى  واأ������ض�����ار  
ت��ك���ن ق����ادرة ع��ل��ى حتقيق ذل���ك م��ا مل 
اأه��ا لابتكار وه��� ما  تكن ه��ي ذات��ه��ا 
ي�ضتدعي التفكري من جديد يف ت�ضميم 
تقليل  مع  العلمية  وخططها  الربامج 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى الك���ت���ف���اء ب��ن��ق��ل ال��ك��ت��ل 
الهتمام  من  املزيد  وت�جيه  املعرفية، 
ل��ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات ال���ت���ي م���ن ���ض��اأن��ه��ا 
اأن ت��ن��م��ي م���ه���ارات وق������درات خ��ري��ج��ي 
التعليم  كيفية  اأ�ضبحت  فقد  امل�ضتقبل 

بقدر اأهمية ما ُنعل�م.

وقال الدكت�ر املالك خال تاوته 
غالب  اأن  �ضلفا  املعل�م  م��ن  »اإن���ه  البيان 
���ض��ي��ع��ت��ادون  الآن  اجل���ام���ع���ات  خ��ري��ج��ي 
ت��غ��ي��ري وظ���ائ���ف���ه���م ع�����دة م������رات خ���ال 
حياتهم العملية، وقد يجد الكثري منهم 
تقادمت  ق��د  اخت�ضا�ضهم  جم���الت  اأن 
التقليدي  اأن النم�ذج  اإلى  فجاأة؛ واأ�ضار 
القائم على اإعداد الأفراد ملمار�ضة مهنة 
واح�����دة وت��اأه��ي��ل��ه��م ب��ع��دد حم����دود من 

املهارات املقابلة مل يعد مفيدا«.
الي�م  واأ�ضاف »لقد بات الطاب 
ب��ح��اج��ة اإل����ى ت��ط���ي��ر ق���اع���دة وا���ض��ع��ة 
تكييفها  ميكنهم  ال��ت��ي  امل���ه���ارات  م��ن 
يتعن  ل��ذا  املتغرية  العمل  بيئات  م��ع 
ع��ل��ى ج���ه���ات ال��ت���ظ��ي��ف واجل��ام��ع��ات 
اإيجابية  اأك���رث  ق��ن���ات  ع��رب  الت�ا�ضل 
العمل  �ض�ق  اأن احتياجات  للتاأكد من 
الأم���ر  ال��ت��ع��ل��ي��م؛  ن�����اجت  م��ع  تتما�ضى 
معه  الت�ظيف  جهات  �ضتحتاج  ال��ذي 
واأن  اأك��رب  ب�ض�رة  الل��ت��زام  اإل��ى  اأي�ضا 
العايل من خال  التعليم  ت�ضتثمر يف 
الإ�ضهام باملنح البحثية، واإتاحة فر�ض 
ال��ت��دري��ب ال��ت��ع��اوين ودع����م م���ب���ادرات 
ال���ربام���ج اجل��ام��ع��ي��ة اجل���دي���دة، اإذ ل 
التعليم على  اأن تظل م�ض�ؤولية  ي�ضح 

احلك�مة وحدها«.
و����ض���دد ال��ب��ي��ان ع��ل��ى اأن����ه ل ميكن 
اقت�ضاد  ل��ت��ط���ي��ر  ي�ضعى  جمتمع  لأي 
ح��دي��ث و���ض��م��ان رف��اه��ي��ة م���اط��ن��ي��ه اأن 
يتغا�ضى عن م�اهب ومهارات اأي منهم، 
املتاحة  اجل��دي��دة  ال��ف��ر���ض  اإل���ى  م�ضريا 
تنمية  على  �ضت�ضاعد  ك�نها  من  للن�ضاء 
القت�ضاد  لكل قطاعات  امل�اهب  جممل 
ال�����ض��ع���دي وال���ض��ت��ف��ادة م��ن روؤي��ت��ه��ن يف 
ك���ل اجت������اه؛ وم����ع ذل�����ك، ول��ا���ض��ت��ف��ادة 
الذي ميكن  الإ�ضهام  كاملة من  ب�ض�رة 
ل���ل���م���راأة ت��ق��دمي��ه، ���ض��ي��ت��ع��ن ع��ل��ي��ه��ا اأن 
قيادية.  منا�ضب  لت�يل  م�ضتعدة  تك�ن 
الج��ت��م��اع��ي��ة  الأدوار  م����ع  ول��ل��ت��ك��ي��ف 
من  الإر�ضاد  تلقي  �ضيلزمهن  اجلديدة، 
وال��دع��م من  �ضبقنهن  ال��ات��ي  ال��ن�����ض��اء 
ال���رج���ال امل�����ض��ت��ع��دي��ن ل��ل��م�����ض��اع��دة بفتح 

م�ضارات جديدة.

اأجيال  ت�ضكل  اإل��ى  البيان  وتطرق 
املقب�لن للدرا�ضة اجلامعية الي�م من 
خال جتارب تختلف جدا عن تلك التي 
مر بها معلم�هم حيث ن�ضاأ ال�ضباب يف 
بيئة الع�ملة التي تعر�ض�ا فيها لعديد 
ذل��ك،  على  وع���اوة  املختلفة،  الأف��ك��ار 
اأظ��ف��اره��م،  نع�مة  منذ  رق��م��ي���ن  فهم 
وقد تعامل�ا مع تقنية املعل�مات ب�ضفة 
�ضيحتاج  ورمب��ا  حياتهم  ط���ال  ي�مية 
اأ�ضتاذ اجلامعة اإلى الت�جيه والتدريب 
وال��دع��م، ف�ضا ع��ن احل���اف��ز لإع���ادة 
يتعامل�ن  ال��ت��ي  الطريقة  يف  التفكري 
بها مع طابهم والأه��داف التي تق�د 
اأن  اإل����ى  لف��ت��ا  التعليمية،  عملياتهم 
مع  التكيف  اإل��ى  بحاجة  الأك��ادمي��ي��ن 

الع�ضر الرقمي.
املجتمع  اأن  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ان  ون�����ض 
»روؤي��ة  اإل��ى  الطريق  �ضيق�د  ال�ضع�دي 
نح� حتقيق  بعدها  وما   »2030 اململكة 
ه���دف ال���دول���ة امل��ت��م��ث��ل يف الن�����ض��م��ام 
املعرفة،  القائمة على  اإلى القت�ضادات 
عن  التخلي  ال�����ض��روري  م��ن  و�ضيك�ن 
للت��ضل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  الأف����ك����ار  ب��ع�����ض 
لأمثل ال�ضبل لإعداد جيل خمتلف جدا 
ت�ض�ره  امل��م��ك��ن  م��ن  ي��ك��ن  مل  مل�ضتقبل 

قبل عقد من الزمن.
ذل��ك  اأن حتقيق  ال��ب��ي��ان  واخ��ت��ت��م 
بن  ال���ث��ي��ق  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى  �ضيعتمد 
احلك�مة والقطاع اخلا�ض واجلامعات 
داخل اململكة وخارجها اأي�ضا، و�ضيك�ن 
م����ن امل���ه���م ت���ط����ي���ر ق����ن�����ات ج���دي���دة 
ومبتكرة لت�ضجيع التعلم مدى احلياة، 
كما �ضيتعن على اجلامعات ال�ضع�دية 
اإع�����ادة  ت���ق����د ال���رك���ب م���ن خ����ال  اأن 
ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي ودور  ال��ت��ف��ك��ري يف 
بينما  الأك�����رب،  امل��ج��ت��م��ع  اجل��ام��ع��ة يف 
ت��ق���م يف ال���ق��ت ذات���ه ب��ح��م��اي��ة القيم 
حتافظ  ال��ت��ي  اجل���ه��ري��ة  التقليدية 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل م��ث��ل احل��ري��ة 
ون�اجت  الناقد،  والتفكري  الأكادميية، 
ال��ت��ع��ل��م، وق���ي���م الأف����ك����ار، وال���ن���زاه���ة، 
والب��ت��ك��ار، وال���ض��ت��ق��ال ال��ذات��ي التي 

بنيت عليها م�ؤ�ض�ضاتنا.

نموذج التعليم القائم
لم يعد مجديا

الخريجون سيضطرون
لتغيير وظائفهم
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أخبار الجامعة

برعاية أمير عسير.. مدير الجامعة يفتتح
حفل تدشين الصندوق الخيري لطالب المنح

عبدالعزيز رديف

ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ���ض��اح��ب ال�ضم� 
امللكي الأمري تركي بن طال بن عبد 
اآل �ضع�د اأمري منطقة ع�ضري،  العزيز 
والرئي�ض الفخري لل�ضندوق اخلريي 
لدعم برامج طاب املنح بجامعة امللك 
اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  افتتح  خ��ال��د، 
الأ���ض��ت��اذ ال��دك��ت���ر ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل 
ال�����ض��ل��م��ي، ح��ف��ل ت��د���ض��ن ال�����ض��ن��دوق 
اخل����ريي ل��دع��م ب���رام���ج ط����اب امل��ن��ح 
بفندق ق�ضر اأبها، وذلك بح�ض�ر عدد 
من امل�ؤ�ض�ضات اخلريية ورواد الأعمال 
�ضهدوا  وخارجها،  ع�ضري  منطقة  من 
املنح  بداية احلفل م�ضرية لطاب  يف 

باجلامعة من ٤٤ دولة.
وع���رب م��ع��ايل امل��دي��ر يف ب��داي��ة 
احل���ف���ل ع���ن ���ض��ع��ادت��ه مب���ا ت��ق��دم��ه 
اجل���ام���ع���ة ل���ط���اب امل����ن����ح، م����ؤك���دا 
ي��ح��ظ��ى  ال�������ض���ن���دوق  ه�����ذا  اأن  ع���ل���ى 
ب����دع����م ورع�����اي�����ة ����ض���اح���ب ال�����ض��م��� 
امللكي الأم���ري ت��رك��ي ب��ن ط��ال بن 
ع�ضري،  منطقة  اأم���ري  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د 
الكرمي  ل�ضم�ه  �ضاكرا  اهلل،  حفظه 
جه�ده ودعمه للجامعة يف خمتلف 
امل���ج���الت، وم��ع��رب��ا ع��ن ���ض��ك��ره لكل 
املنظمن لدعم �ضندوق طاب املنح 
اجلامعة  اأن  على  م���ؤك��دا  اخل���ريي، 
ت�����ض��ع��ى اإل������ى ا���ض��ت��ق��ط��اب ال���ط���اب 
العامل  دول  خمتلف  من  املتميزين 
للدرا�ضة يف خمتلف كليات اجلامعة 

باختاف براجمها. 

اجلامعة  اأن  ال�ضلمي  اأك���د  ك��م��ا 
املنح  اإل���ى زي����ادة ع���دد ط���اب  تتطلع 
وطالبة  ط��ال��ب   2000 اإل���ى  لل��ض�ل 
خ����ال ال�����ض��ن���ات ال���ق���ادم���ة، م�����ض��ريا 
اإمكاناتها  كل  تقدم  اجلامعة  اأن  اإل��ى 
امل��ت��اح��ة ل��دع��م ط���اب امل��ن��ح وت���ف��ري 

ال��ب��ي��ئ��ة الأك���ادمي���ي���ة والج��ت��م��اع��ي��ة 
لل�ض�ؤون  اجلامعة  وكالة  �ضاكرا  لهم، 
والإدارة  والأك����ادمي����ي����ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ال��ع��ام��ة ل��ط��اب امل��ن��ح ووح���دة تعليم 
ل��ل��ن��اط��ق��ن بغريها  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
اللقاء  اإقامة ه��ذا  وك��ل من �ضاهم يف 

اخلا�ض بتد�ضن ال�ضندوق اخلريي؛ 
بعد ذلك اطلع احل�ض�ر على عر�ض 
م��رئ��ي ت��ن��اول اأب���رز م��ن��ج��زات الإدارة 
ال���ع���ام���ة ل���ط���اب امل���ن���ح واخل���دم���ات 

املقدمة لهم.
م��ن جهته اأو���ض��ح امل�����ض��رف ال��ع��ام 

امل��ن��ح  ل���ط���اب  ال���ع���ام���ة  الإدارة  ع��ل��ى 
اأن  ال�ضهراين  �ضعيد  الدكت�ر  الأ�ضتاذ 
ال��ضع  تعزيز  ال�ضندوق  اأه���داف  م��ن 
وفق  املنح  لطاب  وال��رتب���ي  العلمي 
روؤي������ة الإ�����ض����ام ال������ض��ط��ي��ة امل��ع��ت��دل��ة 
املباركة  الباد  التي متثل ر�ضالة هذه 

ودعم الأن�ضطة الثقافية والجتماعية 
واملهارية والريا�ضية التي ت�ضاعد على 
وت�ضغل  امل��ن��ح  ط���اب  �ضخ�ضيات  ب��ن��اء 
بالنفع،  عليهم  وت��ع���د  ف��راغ��ه��م  وق��ت 
ال�ضلة بن الطاب  وت�ضهم يف ت�ثيق 
الدرا�ضية،  امل��ن��ح  وط���اب  ال�ضع�دين 
على  الدرا�ضية  املنح  ط��اب  وت�ضجيع 

التف�ق العلمي والإبداع والبتكار.
يا�ضن  خالد  الطالب  قدم  اأي�ضا 
من دولة تنزانيا نيابة عن طاب املنح 
خالد  امل��ل��ك  جامعة  فيها  �ضكر  كلمة 
على دعم طاب املنح واإتاحة الفر�ضة 
ل��ه��م لإك���م���ال درا���ض��ت��ه��م يف رح��اب��ه��ا، 
���ض��اك��را ك��ل م��ن ���ض��اه��م يف اإن�����ض��اء ه��ذا 

ال�ضندوق وداعميه.
ك��م��ا مت خ���ال ح��ف��ل ال��ت��د���ض��ن 
ا�ضتقبال عدد من م�ضاهمات احل�ض�ر 
ومم��ث��ل��ي امل���ؤ���ض�����ض��ات وامل�����ض��ت��ث��م��ري��ن 
ومنا�ضطه،  ال�ضندوق  لدعم  املالية 
ويف ختام فعاليات احلفل �ضهد معايل 
م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ت����ق���ي���ع م���ذك���رات 
تفاهم مع عدد من اجلهات اخلريية، 
�ضملت وقف �ضعد وعبد العزيز امل��ضى 
احل�ضيني  حمد  وم�ؤ�ض�ضة  اخل��ريي، 
وع��ائ��ل��ت��ه اخل���ريي���ة، وم���ؤ���ض�����ض��ة علي 
اإ�ضافة  اخل��ريي��ة،  واإخ����ان���ه  الثنيان 
عبدالعزيز  بن  �ضليمان  م�ؤ�ض�ضة  اإلى 
ال�����راج�����ح�����ي اخل������ريي������ة، وج���م���ع���ي���ة 
ال�ضلمي  ك��رم  ال���ق��ف اخل��ريي��ة. كما 
اأمناء  جمل�ض  اأع�ضاء  احلفل  خ��ال 
ال�ضندوق، وت�ضلم درعا تذكاريا منهم 

بهذه املنا�ضبة.

افتتح م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���ض��ت��اذ 
ال�ضلمي  اهلل  رج����اء  ب��ن  ف��ال��ح  ال��دك��ت���ر 
امل�����ض��ت��دام��ة  ال��زراع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ملتقى 
والذي  والجتماعية  النف�ضية  واأبعادها 
تنظمه اجلامعة ممثلة مبعهد البح�ث 
مع  بالتعاون  ال�ضت�ضارية  وال��درا���ض��ات 
وزارة البيئة واملياه وال��زراع��ة، وذل��ك يف 

مبنى املدرجات املركزية بقريقر.
وب������داأ احل���ف���ل ب���ال���ق���راآن ال��ك��رمي 
ث����م ك���ل���م���ة ل��ع��م��ي��د م���ع���ه���د ال���ب���ح����ث 
وال���درا����ض���ات ال���ض��ت�����ض��اري��ة ا���ض��ت�����ض��اري 
م�������ض���روع م����ب����ادرة ت���اأه���ي���ل امل����درج����ات 
ال���زراع���ي���ة وت��ط��ب��ي��ق ح�����ض��اد الأم���ط���ار 
اململكة  م��ن  الغربي  اجلن�بي  ب��اجل��زء 
حيث  احلديثي  عبداللطيف  الدكت�ر 
ي��اأت��ي تفعيا  امل��ل��ت��ق��ى  اأن ه���ذا  اأو����ض���ح 
البيئة  ووزارة  اجلامعة  ب��ن  لل�ضراكة 
متطلبات  وك���اأح���د  وال����زراع����ة،  وامل���ي���اه 
البح�ث  معهد  ينفذه  ال���ذي  امل�����ض��روع 
مع  بالتعاون  ال�ضت�ضارية  وال��درا���ض��ات 
ل��ل���زارة  التعاونية  اجلمعيات  جمل�ض 
الزراعية  املدرجات  تاأهيل  مبادرة  وه� 
باجلزء  الأمطار  مياه  ح�ضاد  وتطبيق 

اجلن�بي الغربي من اململكة

امللك  ج��ام��ع��ة  اأن  احل��دي��ث��ي  واأك����د 
خ���ال���د وب��ت���ج��ي��ه وح���ر����ض م���ن م��ع��ايل 
وت�ا�ضل  تبنى  ولزال���ت  كانت  مديرها 
ك��ل اجت��اه لعمل  العطاء ومت��د يدها يف 
املنطقة  ه��ذه  التنمية يف  ي��خ��دم  م��ا  ك��ل 
امللتقى  اأن  اإل��ى  واأ���ض��ار  عم�ما،  واململكة 
ي��ه��دف اإل����ى ت���ب���ادل اخل�����ربات واجل��م��ع 
اإل��ى  لل��ض�ل  والتطبيق  النظرية  ب��ن 
م�ضاركة  خ��ال  م��ن  املن�ض�د،  التط�ير 
نخبة مميزة من املتخ�ض�ضن واأ�ضحاب 

ال�ضاأن يف املجال البيئي والزراعي.
و�ضكر احلديثي �ضم� اأمري منطقة 
العمل  ي�ؤكد على  دائما ما  الذي  ع�ضري 
ال��ت��ك��ام��ل��ي ب��ن اجل��ه��ات وال��ع��م��ل ب��روح 
ملعايل  �ضكره  ق��دم  كما  ال���اح��د،  الفريق 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ح��ر���ض��ه ودع��م��ه 

ومتابعته جلميع برامج املعهد.
ب����ع����د ذل�������ك ك�������رم م�����ع�����ايل م���دي���ر 
اجلامعة امل�ضاركن يف امللتقى والتقطت 
اجلل�ضات،  ب��داأت  ثم  التذكارية،  ال�ض�ر 
حيث �ضملت اجلل�ضة الأولى التي اأدارها 
ال��دك��ت���ر ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف احل��دي��ث��ي ع��دة 
م������ض���ع��ات ت��ن��اول��ت م��ن��اق�����ض��ة م��ب��ادرة 
وتطبيق  ال���زراع���ي���ة  امل����درج����ات  ت��اأه��ي��ل 

ح�ضاد الأمطار باجلزء اجلن�بي الغربي 
م���ن امل��م��ل��ك��ة ق��دم��ه��ا ���ض��اح��ب امل���ب���ادرة 
الأ�ضتاذ الدكت�ر اإبراهيم عارف، والدور 
املجتمعي للجمعيات التعاونية الزراعية 
ودع��م  ك��دم��ان،  �ضعيد  ع��ب��داهلل  للدكت�ر 
تقدمي  والزراعة يف  واملياه  البيئة  وزارة 
اخل�����دم�����ات ال����زراع����ي����ة ل����دع����م ���ض��غ��ار 
ل��ل��م��ه��ن��د���ض �ضعد  ب��امل��م��ل��ك��ة  امل����زارع����ن 
ال���زراع���ي���ة يف  ال��ت��ن��م��ي��ة  ال����زه����رة، ودور 
ع��ادل  للدكت�ر  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  حتقيق 

معتمد عبداحلميد.
ون��اق�����ض��ت اجل��ل�����ض��ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي 
اأه��داف  ع��ارف  اإبراهيم  الدكت�ر  اأداره���ا 
امل�ضتدامة  ال��زراع��ي��ة  الريفية  التنمية 
وامل�ضاركة  ح��ي��دري،  حممد  للمهند�ض 
ال��زراع��ي��ة  للتنمية  ك��اأ���ض��ا���ض  املجتمعية 
ودور  ع��ب��داهلل،  حممد  �ضامي  للدكت�ر 
التنمية الزراعية يف دعم زراعة النباتات 
الطبية يف ظل روؤية اململكة 2030 ملبارك 
النف�ضية  وال��ع���ام��ل  ال�����ض��ه��راين،  �ضعيد 
وال��ن��ف�����ض/اج��ت��م��اع��ي��ة ل���ع����دة امل��ج��ت��م��ع 
ل��ل��زراع��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة: م��ن��ظ���ر مل�����ض��روع 
وطني بتطلعات 2030 لاأ�ضتاذ الدكت�ر 

حممد مرعي القحطاين.

بالتعاون مع »البيئة والمياه والزراعة«..
»البحوث والدراسات« يعقد »ملتقى التنمية الزراعية المستدامة«
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أخبار الجامعة

مدير الجامعة يرعى حفل تخريج طالب فرع الجامعة بتهامة
برعاية معايل مدير اجلامعة الأ�ضتاذ 
ال�ضلمي،  اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكت�ر 
اأقام فرع اجلامعة بتهامة حفل تخريج 
للعام  ال��ف��رع  دف��ع��ة م��ن ط��اب كليات 
 600 وعددهم   ،1٤٤0/1٤39 اجلامعي 
وذل��ك  التخ�ض�ضات،  مبختلف  طالب 
تهامة  حمافظات  حمافظي  بح�ض�ر 

احلك�مية  الدوائر  مديري  من  وعدد 
وامل�����ض��اي��خ والأع����ي����ان واأع�������ض���اء هيئة 

التدري�ض والأهايل.
وقد بداأ احلفل ب�اآيات من الذكر 
اخلريجن  كلمة  ذل���ك  ت��ا  احل��ك��ي��م، 
األ���ق���اه���ا ن��ي��اب��ة ع��ن��ه��م اأح�����د ال��ط��اب 
مقدما خال�ض ال�ضكر والتقدير ملعايل 

فرع  من�ض�بي  وجميع  اجلامعة  مدير 
على  بذل�ه  ما  على  ب�تهامة  اجلامعة 
م�����دار ال�����ض��ن���ات امل��ا���ض��ي��ة م���ن جهد 
لتذليل كافة ال�ضعاب حتى يبلغ�ا هذا 
ك��ل ط��ال��ب علم،  ين�ضده  ال���ذي  ال��ي���م 
والت�ضجيل  ال��ق��ب���ل  عميد  اأع��ل��ن  ث��م 
ب���اجل���ام���ع���ة ال����دك����ت�����ر ع��ب��دامل��ح�����ض��ن 

ال���ق���رين ن��ت��ي��ج��ة اخل��ري��ج��ن ب��ال��ف��رع 
ل���ه���ذا ال����ع����ام اجل���ام���ع���ي، ع���ق���ب ذل���ك 
�ضاهد  ث��م  اخل��ري��ج��ن،  ب���داأت م�ضرية 
احل���������ض�����ر ع���ر����ض���ا وث���ائ���ق���ي���ا ل���ف���رع 
اجل��ام��ع��ة ب��ت��ه��ام��ة ث���م ف��ي��ل��م ب��ع��ن���ان 
خريج،  م�ضرية  يحكي  جن���اح«  »ق�ضة 
بن  حممد  الدكت�ر  الأ�ضتاذ  األقى  ثم 

نالت  �ضعرية  ق�ضيدة  ال��ق��رين  نا�ضر 
عر�ض   ذلك  تا  احل�ض�ر،  ا�ضتح�ضان 

لأوبريت »اأ�ضرق الن�ر«.
ث���م األ���ق���ى م��ع��ايل م��دي��ر ج��ام��ع��ة 
�ضكر  املنا�ضبة،  بهذه  كلمة  خالد  امللك 
فيها ولة الأمر على دعمهم املت�ا�ضل 
مل�������ض���رية ال���ت���ع���ل���ي���م يف وط������ن اخل���ري 

اأب��ن��اءه ال��ط��اب على  وال��ع��ط��اء، مهنئا 
بالت�فيق  ل��ه��م  اهلل  داع���ي���ا  ت��خ��رج��ه��م 

والنجاح دوما. 
ويف اخل��ت��ام، مت ت��ك��رمي ال��ط��اب 
اأ����ض���ح���اب م���رات���ب ال�������ض���رف وت��ك��رمي 
والتقطت  وامل�ضاركة  الراعية  اجلهات 

�ض�رة تذكارية للطاب اخلريجن

»علوم وآداب ظهران الجنوب« تحتفل بتخريج طالبها
عبدالعزيز رديف

الأ�ضتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  رع��ى 
ال�ضلمي،  الدكت�ر فالح بن رجاء اهلل 
ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ط����اب ك��ل��ي��ة ال��ع��ل���م 
اجل��ن���ب،  ظ��ه��ران  مبحافظة  الآداب 
ب���ح�������ض����ر ع��م��ي��د ال���ك���ل���ي���ة ال���دك���ت����ر 
وكائها  م��ن  وع���دد  ال���ادع��ي  م�ضفر 
وم���ن�������ض����ب���ي���ه���ا، ومم���ث���ل���ي اجل���ه���ات 

ويف  واأعيانها؛  باملحافظة  احلك�مية 
ب���داي���ة احل���ف���ل ���ض��ه��د م���ع���ايل امل��دي��ر 
وهناأ  اخلريجن،  م�ضرية  واحل�ض�ر 
كلية  يف  اخلريجن  اجلامعة  ط��اب 
يف  اجل��ن���ب  بظهران  والآداب  العل�م 
ك��ل��م��ة األ��ق��اه��ا ب��داي��ة احل��ف��ل، واأ���ض��اد 
خمتلف  يف  ال��ك��ل��ي��ة  ب��ج��ه���د  ال�ضلمي 
ت�ضعد  اجلامعة  اأن  م���ؤك��دا  املنا�ضط، 
والآداب  العل�م  كلية  طاب  بتخريج 

ب���ظ���ه���ران اجل����ن�����ب ل��ي��ن�����ض��م���ا اإل����ى 
والعطاء  العمل  ميادين  يف  زمائهم 
وي��ك���ن���ا ���ض���اع��د ب��ن��اء ل��ه��ذا ال���ط��ن 

املعطاء الذي قدم لهم الكثري.
اجلامعة  اأن  اإل��ى  ال�ضلمي  لفت  كما 
ت�ضعى جاهدة اإلى فتح تخ�ض�ضات جديدة 
اأه��ال��ي��ه��ا  خل��دم��ة  ب��امل��ح��اف��ظ��ة  كليتها  يف 
وتط�ير امل�ضت�ى التعليمي بها، ولتحقيق 
روؤية ور�ضالة واأهداف اجلامعة؛ بعد ذلك 

عر�ض  على  التخرج  حفل  ح�ض�ر  اطلع 
م��رئ��ي ت���ن���اول اأب�����رز م��ن��ج��زات ال��ك��ل��ي��ة يف 
الطابية  والأن�ضطة  امل��ج��الت  م��ن  ع��دد 
للمحافظة  ق��دم��ت��ه��ا  ال��ت��ي  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

واملراكز التابعة لها.
ف����ي����م����ا رح��������ب ع����م����ي����د ال���ك���ل���ي���ة 
احلفل  راع��ي  اجلامعة  مدير  مبعايل 
تت�ضرف  الكلية  اأن  م�ؤكدا  واحل�ض�ر، 
ب��رع��اي��ة م��ع��ايل امل���دي���ر حل��ف��ل ت��خ��رج 

ومقدما  اخل��ري��ج��ن  مهنئا  ط��اب��ه��ا، 
���ض��ك��ره ل��ك��ل م���ن دع��م��ه��م و���ض��ان��ده��م، 
فيها  اأ���ض��ار  للخريجن  كلمة  م�جها 
وبهم  وال�طن  القيادة  اأم��ل  اأنهم  اإل��ى 
ل���ه���م دوام  ن��ح��ق��ق احل����ل����م، م��ت��م��ن��ًي��ا 

الت�فيق والنجاح.
ك����ذل����ك األ����ق����ى ال���ط���ال���ب���ان ف��ه��د 
م��ع��ي�����ض ال������ادع�����ي و����ض���ال���ح ���ض��ع��ي��د 
ال���ق���ا����ض���ي ك��ل��م��ة اخل���ري���ج���ن ق��دم��ا 

الر�ضيدة  ل��ل��ق��ي��ادة  �ضكرهما  خ��ال��ه��ا 
ع��ل��ى م���ا ت���ل��ي��ه م���ن رع���اي���ة واه��ت��م��ام 

بالعلم والتعليم.
راع����ي  ك������رم  ويف خ����ت����ام احل����ف����ل 
احل���ف���ل اخل���ري���ج���ن واأع�������ض���اء هيئة 
التدري�ض ومن�ض�بي الكلية، كما ت�ضلم 
املنا�ضبة  ب��ه��ذه  ت��ذك��اري��ا  درع���ا  معاليه 
من من�ض�بي الكلية والتقطت ال�ض�ر 

التذكارية.
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مدير الجامعة يرعى حفل ختام فعاليات
يوم البحث العلمي الرابع عشر

سارة القحطاني

رع���ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���ض��ت��اذ 
ال�ضلمي  ب��ن رج���اء اهلل  ف��ال��ح  ال��دك��ت���ر 
البحث  ي�م  لفعاليات  اخلتامي  احلفل 
العلمي الرابع ع�ضر الذي نظمته عمادة 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��راك��ز 
الطاب  ل�ضطري  الكليات  يف  البح�ث 

والطالبات.
واأك��������د م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
يف ك��ل��م��ت��ه اأه���م���ي���ة م���ث���ل ه�����ذا ال���ي����م 

ل���ض��ت��ع��را���ض م��ا حققته اجل��ام��ع��ة من 
ال��ت��دري�����ض  هيئة  لأع�����ض��اء  علمي  ن��ت��اج 
وط��ل��ب��ة وط��ال��ب��ات ال���درا����ض���ات ال��ع��ل��ي��ا، 
لف��ًت��ا اإل����ى اأه��م��ي��ة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف 
ركائز  اأه��م  اأح��د  يعد  حيث  اجلامعات؛ 

ومهام اجلامعات.
وقال »ن�ضعى يف جامعة امللك خالد 
ل��ت��اأ���ض��ي��ل ه���ذا امل���ج���ال وح���ث ال��زم��اء 
والزميات من اأع�ضاء هيئة التدري�ض 
ع��ل��ى الن���خ���راط يف ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي«، 
حتققت  التي  القفزات  اأن  اإل��ى  م�ضريا 

املا�ضين مل تكن  العامن  للجامعة يف 
ل����ل ت��ك��ات��ف اجل��ه���د ب��ن ال���زم���اء يف 
العلمي ووكالة اجلامعة  البحث  عمادة 
للدرا�ضات العليا واأي�ضا مراكز البح�ث 
الأ�ضا�ضية  الكليات والأه��م والركيزة  يف 

يف ذلك وهم الباحث�ن والباحثات. 
مقبلة  اململكة  اأن  ال�ضلمي  وب���ن 
على قفزة كبرية جدا يف جمال البحث 
العلمي، ومن هذا املنطلق فاإن اجلامعة 
���ض��ت��ح��ر���ض ع���ل���ى حت��ق��ي��ق امل����زي����د م��ن 
العلمي،  البحث  جم��ال  يف  ال��ن��ج��اح��ات 

املجم�عات  على  م�ضتقبا  وال��رتك��ي��ز 
اخل��ربات  تخلق  ���ض���ف  لأن��ه��ا  البحثية 
املرتاكمة لدينا و�ضيك�ن لدى اجلامعة 

جمالت متيز وا�ضحة يف امل�ضتقبل.
و������ض�����دد ال�������ض���ل���م���ي ع���ل���ى اأه���م���ي���ة 
ال����ض���ت���م���رار يف اجل�����ائ����ز ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة 
ل���ت���ك����ن ����ض���ن����ي���ة، واأه����م����ي����ة اإ�����ض����راك 
ال��زم��ي��ات يف ���ض��ط��ر ال��ط��ال��ب��ات ���ض���اء 
على  الإ���ض��راف  اأم  البحثية  امل�ضاريع  يف 
ر�ضائل املاج�ضتري والدكت�راه خللق ن�ع 

من التناف�ض. 

واأك���������د ع���م���ي���د ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
القرين يف  بن جم��دوع  الدكت�ر حامد 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��م��ادة  ح��ر���ض  كلمته 
العلمي  للبحث  اأ�ضب�ع  تخ�ضي�ض  على 
ب���اع���ت���ب���اره رك����ي����زة اأ����ض���ا����ض���ي���ة ل��ل��خ��ط��ة 
ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة جل��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د 
والتي تطمح من خالها اإلى اأن ت�ضبح 
�ضمن اأف�ضل 200 جامعة عاملية بحل�ل 

.2030
والتي  املمار�ضة  ه��ذه  »ت��اأت��ي  وق��ال 
وا�ضتمراراها  تط�يرها  على  نحر�ض 
راأ�ضها  وعلى  اجلامعة  لت�جه  انعكا�ضا 
م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ال�����ذي جعل 
اأول�ياته لي�ض  اأهم  البحث العلمي من 
من خال الدعم فح�ضب؛ بل من خال 
الت�جيه واملتابعة وال�ض�ؤال امل�ضتمر مما 
للنه��ض  كبرية  م�ض�ؤولية  اأم��ام  جعلنا 
ال��ذي  امل�����ض��ت���ى  اإل���ى  ا  ب��اجل��ام��ع��ة بحثيًّ
يليق بتاريخ و�ضمعة جامعة امللك خالد 

والكفاءات امل�ج�دة فيها«.
واأو�ضح القرين اأن اجلامعة حققت 
تقدر  العلمي  الن�ضر  يف  ن���ع��ي��ة  ق��ف��زة 
كما   ،201٧ عام  عن   %٧٨ بن�ضبة  بزيادة 
اأكرث من 1٧2 جمم�عة  اأنه مت ت�ضكيل 
ب��ح��ث��ي��ة ���ض��م��ن ب���رن���ام���ج امل��ج��م���ع��ات 
البحثية، ومت اإن�ضاء العديد من املراكز 
ن�عية  جمالت  يف  البحثية  وال�حدات 
وتطلعاتها،   2030 اململكة  روؤي���ة  تخدم 
العلمي  البحث  ع��م��ادة  اأن  اإل���ى  واأ���ض��ار 
و���ض��ع��ت ح�����ض���ر واإ�����ض����راك ال��ط��ل��ب��ة يف 
اأهم  اأح��د  العلمي  البحث  اأي��ام  فعاليات 

معايري التقييم لأداء هذه املراكز. 
واخ���ت���ت���م ع��م��ي��د ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 
ك��ل��م��ت��ه ب��ال�����ض��ك��ر وال����ع����رف����ان ل���راع���ي 
احلفل مدير اجلامعة وملديري مراكز 

البح�ث على التميز يف تنظيم فعاليات 
عمادة  ومن�ض�بي  العلمي،  البحث  اأي��ام 
ثم  الأخ��رى،  والإدارات  العلمي  البحث 
ت��ا ذل���ك ع��ر���ض ف��ي��دي��� ت��ع��ري��ف��ي عن 

البحث العلمي يف اجلامعة.
ثم اختتم احلفل بتكرمي الباحثن 
ومراكز البح�ث، حيث ح�ضل الدكت�ر 
ق�ضم  ال��ع��ل���م  كلية  م��ن  �ضيد  اإب��راه��ي��م 
ال��ف��ي��زي��اء على ج��ائ��زة ال��ب��اح��ث الأك��رث 
ن�ضرا لعام 201٨، فيما ح�ضلت الدكت�رة 
ع��ا احل���اق���ان م��ن ك��ل��ي��ة ال��ع��ل���م ق�ضم 
الأعلى  الباحثة  ج��ائ��زة  على  الفيزياء 

ن�ضرا لعام 201٨. 
�ضليم  ���ض��ل��م��ان  ال���دك���ت����ر  وح�����ض��ل 
الريا�ضيات على  العل�م ق�ضم  من كلية 
لعام  ا�ضت�ضهاًدا  الأك���رث  البحث  ج��ائ��زة 
الأع��ل��ى  الباحث  ج��ائ��زة  وت�ضلم   ،201٨
الدين  ب��در  عرفان  الدكت�ر  ا�ضت�ضهاًدا 
ال��دك��ت���ر  وت�ضلم  ال��ه��ن��د���ض��ة،  كلية  م��ن 
حممد ع��ب��داهلل ال��غ��زايل ج��ائ��زة عمادة 
للتعاون  الت�ضجيعية  العلمي  ال��ب��ح��ث 

الدويل املتميز لعام 201٨م.
وت�����ض��ل��م ال���دك���ت����ر ح���ام���د غ��رام��ة 
الن�ضر  بحثي يف  م��رك��ز  اأف�����ض��ل  ج��ائ��زة 
وه�  201٨م  للعام  اجلامعة  يف  العلمي 
م��رك��ز ب��ح���ث ع��ل���م امل������اد امل��ت��ق��دم��ة، 
فعاليات  يف  الأول  امل��رك��ز  على  وح�ضل 
ي������م ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ال����راب����ع ع�����ض��ر 
العل�م،  كلية  ب��ح���ث  م��رك��ز  باجلامعة 
مركز  ال��ث��اين  امل��رك��ز  على  ح�ضل  فيما 
بح�ث كلية اللغات والرتجمة، وح�ضل 
الإن�ضانية  ال��ع��ل���م  كلية  ب��ح���ث  م��رك��ز 
على املركز الثالث، كما مت تكرمي بقية 
املراكز امل�ضاركة يف فعاليات ي�م البحث 

العلمي الرابع ع�ضر.
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انعقاد االجتماع السابع لمجلس الجامعة 
امل�ؤقتة  للجنة  العام  الأم��ن  ال�ضلمي، الجتماع اخلام�ض ملجل�ض اجلامعة، بح�ض�ر  الدكت�ر فالح بن رجاء اهلل  الأ�ضتاذ  راأ���ض معايل مدير اجلامعة 
ملبا�ضرة الخت�ضا�ضات التي كانت م�ضندة اإلى جمل�ض التعليم العايل الدكت�ر حممد بن عبدالعزيز ال�ضالح، ووكاء اجلامعة وعمداء وعميدات الكليات 
والعمادات امل�ضاندة؛ وافتتح معايل مدير اجلامعة الجتماع ثم ا�ضتعر�ض وكيل اجلامعة للدرا�ضات العليات والبحث العلمي، اأمن جمل�ض اجلامعة، 
احل�ضاب  باإقرار  الت��ضية  �ضملت  الت��ضيات  من  عدد  اإل��ى  املجل�ض  وانتهى  الأعمال  ج��دول  على  املدرجة  امل��ض�عات  العمري  �ضعد  الدكت�ر  الأ�ضتاذ 
اخلتامي ملعهد البح�ث والدرا�ضات ال�ضت�ضارية واحل�ضاب اخلتامي  ل�ضندوق الطاب واإقرار التق�مي الأكادميي للعام اجلامعي 1٤٤1/1٤٤0، واإقرار 
برنامج ماج�ضتري »القيادة الرتب�ية التنفيذي« )نظام املقررات الدرا�ضية( والت��ضية بتحديث اخلطة الدرا�ضية لدرجة البكال�ري��ض لربنامج »دكت�ر 
�سيديل« والتو�سية باإقرار �سروط التقدمي ومعايري املفا�سلة لربنامج بعثتك وظيفتك والتو�سية باإقرار اتفاقيتي تعاون اأكادميي بني جامعة امللك 

خالد وجامعتي امللك �ضع�د وامللك عبدالعزيز والت��ضية برتقية عدد من م�ظفي اجلامعة للمراتب العليا.

سارة القحطاني

ن��ظ��م م���رك���ز احل���ك��م��ة ب��اجل��ام��ع��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجل��م��ع��ي��ة ال�����ض��ع���دي��ة 
خلريجي  العمل  �ض�ق  »متطلبات  بعن�ا  حما�ضرة  الإداري��ن  للمحا�ضبن 
كليات الأعمال«، مب�ضاركة رئي�ض اجلمعية ال�ضع�دية للمحا�ضبن الإدارين 
ظفرة،  بن  فايز  الدكت�ر  الأع��م��ال  كلية  عميد  وح�ض�ر  باح�ض  اآل  ح�ضن 
واأع�ضاء  الهبا�ض  مريع  الدكت�ر  الأ�ضتاذ  ال�ضركات  ح�كمة  مركز  ومدير 

هيئة التدري�ض بالكلية وطابها.
وقد ابتداأ اللقاء بكلمة األقاها مدير مركز ح�كمة ال�ضركات الأ�ضتاذ الدكت�ر 
مريع الهبا�ض رحب فيها بال�ضي�ف ثم األقى عميد الكلية الدكت�ر فايز بن ظفرة 
اإجابة  ح�ضن  على  للجمعية  �ضكره  وق��دم  امل�ضتقبلية،  وخططها  الكلية  عن  كلمة 
اأع�ضاء  عن  بالنيابة  اأي�ضاً  �ضكره  قدم  كما  املركز،  قبل  من  لهم  املقدمة  الدع�ة 
هيئة التدري�ض وطلبة الكلية للجمعية ول�ضركة الت�ضنيع على تعاونهما امل�ضتمر 

مع الكلية مبا يخدم العملية التعليمية ويحقق امل�ضلحة العامة.

»حوكمة الشركات«
يستضيف الجمعية السعودية 

للمحاسبين اإلداريين

ثم قدم نائب رئي�ض �ضركة الت�ضنيع ال�طنية الأ�ضتاذ ف�از الف�از حما�ضرته 
واأهمية  امل�ضتقبلية  لل�ظائف  املطل�بة  وامل���ه���ارات  العمل  ���ض���ق  متطلبات  ع��ن 
ال�ضهادات املهنية، تا ذلك مداخات اأع�ضاء هيئة التدري�ض والطاب، ويف نهاية 
بن  فالح  الدكت�ر  الأ�ضتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  لزيارة  ال�ضي�ف  ت�جه  اللقاء 
رجاء اهلل ال�ضلمي حيث ا�ضتقبلهم مبكتبه مثمنا اجله�د يف هذا املجال وحاّثا على 
اجلامعة  طاب  على  اإيجابا  ينعك�ض  مبا  وتفعيلها  وال�ضراكة  التعاون  من  املزيد 

ويخدم العملية الأكادميية.

نظم مركز البحث العلمي بكلية ال�ضريعة واأ�ض�ل الدين يف اجلامعة ي�م البحث 
مع  بالتعاون  والطالبات  الطاب  ل�ضطري  للكلية،  ع�ضر  ال�رابع  ال�ضن�ي  العلمي 
باأبها  املركزية باملدينة اجلامعية  العلمي، وذلك يف مبنى املدرجات  عمادة البحث 

)قريقر(، بح�ض�ر عميد الكلية الأ�ضتاذ الدكت�ر حممد ظافر ال�ضهري.
واأو�ضح مدير مركز البحث العلمي بالكلية الدكت�ر حممد بن اأحمد احل�ا�ض 
اأن الكلية ت�ضعى كبقية نظرياتها من كليات اجلامعة اإلى حتقيق اأهداف اجلامعة 
امل�ضاركة  على  الكلية  يف  التدري�ض  هيئة  اأع�ضاء  وح��ث  العلمي،  البحث  جم��ال  يف 

الفاعلة يف البحث العلمي ون�ضره على امل�اقع البحثية العاملية واملحلية.
واأ�ضار احل�ا�ض اإلى اأن ي�م البحث العلمي الرابع ع�ضر تناول م��ض�عا مهما 
يعاي�ض ال�اقع ويتمح�ر يف ت�ظيف العل�م ال�ضرعية يف ا�ضتخدام و�ضائل الت�ا�ضل 
التدري�ض  هيئة  اأع�ضاء  من  نخبة  مب�ضاركة  حم��اوره  طرحت  وال��ذي  الجتماعي 

»الشريعة« تنظم يوم
البحث العلمي الرابع عشر

بالكلية، وح�ض�ر عدد من طاب وطالبات الدرا�ضات العليا. ويف ختام الفعاليات مت 
تكرمي احل�ض�ر وامل�ضاركن يف اإثراء الن�ضخة ال� 1٤ من ي�م البحث العلمي للكلية 

ب�ضهادات �ضكر وتقدير.

73 بحثا في يوم البحث العلمي 
للكليات الصحية بالجامعة 

ال�ضن�ي  العلمي  البحث  ي���م  باجلامعة  ال�ضحية  بالكليات  الأب��ح��اث  م��رك��ز  نظم 
احلميد،  حممد  ب��ن  �ضليمان  ال��دك��ت���ر  الأ���ض��ت��اذ  ال��ط��ب  كلية  عميد  بح�ض�ر  ال����1٤ 
بن  عبدالرحمن  الدكت�ر  الأ�ضتاذ  ال�ضحية  بالكليات  الأبحاث  مركز  مدير  واأو�ضح 
علمية  بحًثا يف جل�ضات   16 منها  علميًّا  بحًثا   ٧3 مناق�ضة  اأن��ه متت  العمري  حممد 
للكليات  ع�ضر  الرابع  العلمي  البحث  ي���م  فعاليات  نهاية  ويف  بحثيا.  مل�ضقا   ٥٧ و 
ال�ضحية قام عميد كلية الطب بتكرمي الفائزين باأف�ضل الأبحاث املقدمة، وت�زيع 
ال�سعودية  الهيئة  الن�ساط معتمد من  اأن هذا  للمتحدثني. يذكر  التقدير  �سهادات 

للتخ�ض�ضات ال�ضحية ب�اقع ٨ �ضاعات.

دراسة مقارنة لباحثة بين النموذجين 
السعودي واألوربي لتحقيق

الرؤية الوطنية للجودة 2020 
اأم��رية  خالد  امللك  بجامعة  التنفيذي  الأع��م��ال  اإدارة  ماج�ضتري  طالبة  الباحثة  اأجن��زت 
�ضحيم، درا�ضة علمية عن »التميز امل�ؤ�ض�ضي.. درا�ضة مقارنة بن النم�ذج ال�ضع�دي وبن 
النم�ذج الأوروب��ي«، والتي ن�ضرت مبجلة جامعة بخت الر�ضا العلمية املحكمة يف عددها 
رقم 2٧ يف مار�ض 2019. وت��ضلت الباحثة اإلى اأن النم�ذج ال�ضع�دي للتميز امل�ؤ�ض�ضي جاء 
مط�را للنم�ذج الأوروبي مبا يتاءم مع البيئة ال�ضع�دية؛ ليك�ن �ضاحلا جلميع املنظمات 
 2020 للج�دة  ال�طنية  ال��روؤي��ة  لتحقيق  الراعية  اجل��ه��ات  تق�م  ب��اأن  واأو���ض��ت  باململكة؛ 

باإ�ضدار ت�ضريع يلزم كافة املنظمات ال�ضع�دية بتطبيق النم�ذج ال�طني للتميز ال�طني.

أهداف البحث
اإلى عمل مقارنة بن النم�ذج ال�ضع�دي والأورب��ي للتميز امل�ؤ�ض�ضي لك�ضف  هدف البحث 
اأ�ضباب ظاهرية  اأنها  اأم  اأ�ضباب ج�هرية  اأحدهما على الآخر، وهل ت�جد  اأ�ضباب تف�ضيل 
غري ج�هرية، يف اطار التعرف على الأ�ض�ض النظرية ملدخل اإدارة التميز يف اأدبيات الفكر 

الإداري املعا�ضر.

أهمية البحث 
تكمن اأهمية البحث يف التعرف على واقع النم�ذج ال�ضع�دي للتميز ومقارنته بالنم�ذج 
الأوربي كم��ض�ع اداري حي�ي ي�ؤثر يف اأداء املنظمات وي�ضاعدها على �ضمان ال�ضتمرارية 

والريادة والتح�ضن امل�ضتمر يف الأداء والتميز امل�ؤ�ض�ضي.

النموذج السعودي للتميز المؤسسي
املحاور  اأحد  للج�دة  امللك عبدالعزيز  ال�ضادر عن جائزة  للتميز  ال�ضع�دي  النم�ذج  يعد 
الرئي�ضية يف م�ضرية متكن وتعزيز النم�ذج العلمي للجائزة، حيث روعي يف ت�ضميم وبناء 
وطنيا  منوذجا  منه  لتجعل  الرئي�سية  العنا�سر  من  عدد  والفرعية  الرئي�سية  معايريه 

م�حدا للج�دة والتمييز امل�ؤ�ض�ضي جلميع القطاعات يف اململكة.

أسباب استحداث النموذج الوطني للتميز المؤسسي 
• الهتمام العايل املتزايد بربنامج وج�ائز اجل�دة والتميز امل�ؤ�ض�ضي

مب�ضت�ى  والرت��ق��اء  الأداء  حت�ضن  يف  امللم��ض  ودوره  امل�ؤ�ض�ضي  التميز  اأهمية   •
اخلدمات واملنتجات املحلية ومتكينها من املناف�ضة الإقليمية والعملية. 

اجل���دة  مفاهيم  بتبني  العاملي  احل��راك  ه��ذا  ال�ضع�دية  العربية  اململكة  م�اكبة   •
والتميز امل�ؤ�ض�ضي. 

• ت�فري اإطار مرجعي وطني لتطبيق اجل�دة والتميز امل�ؤ�ض�ضي يف اململكة.
امل�ؤ�ض�ضي  والتميز  ملبادئ اجل�دة  التمكن  اأ�ضا�ض  بنيت على  النم�ذج  عنا�ضر هذا   •
والبيئة  يتنا�ضب  ومب��ا  العلمية  املمار�ضات  اأف�ضل  وف��ق  علمية  بطريقة  وجتذيرها 

املحلية. 
• اأن يك�ن النم�ذج متكاما يف هيكليته ومرتابطا بن خمتلف اأجزائه ومعربا يف 
�ضياغته ووا�ضحا يف  م�ضطلحاته التي تتنا�ضب مع جميع القطاعات يف اململكة ول 

يخاطب قطاعا واحدا.

مرتكزات النموذج الوطني للتميز المؤسسي 
يرتكز منوذج التميز للجائزة على ث�ث حماور رئي�سية وهي:

• مبادئ اجل�دة والتميز امل�ؤ�ض�ضي.  
• معايري النم�ذج ال�طني للتميز.

• اأداة التقييم امل�ؤ�ض�ضي)اإتقان(.

التوصيات 
يف �ض�ء ما ت��ضلت اإليه نتائج البحث، ترى الباحثة اأن النم�ذج ال�طني الأكرث ماءمة 
للبيئة الإدارية ال�ضع�دية ه� حت�ضن للنم�ذج الأوربي و�ضالح للتطبيق يف كافة املنظمات 

الأمر الذي يدع� اإلى ما يلي: 
للتميز  ال�طني  النم�ذج  بتطبيق  باأن�اعها  املنظمات  كافة  ب��اإل��زام  احلك�مة  قيام 
ال�طني، اإعطاء م�ضاحه اإعامية لت��ضيح اأهمية النم�ذج ال�طني للتميز للمنظمات يف 
التي  باملنظمات  والحتفاء  الإعامية،  ال��ضائل  بكافة  خمططة  اإعامية  حمات  اإط��ار 
ح�ضلت على جائزته، عمل درا�ضة علمية لك�ضف التاأثري يف الأوزان الن�ضبية للمعايري التي 

اختلفت فيما بني كل من منوذجي الدرا�سة.
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أخبار الجامعة

الجامعة تنظم معرض 
البرمجيات التعليمية

لطالبات الدراسات العليا
سارة القحطاني

اأقامت اجلامعة ممثلة بكلية الرتبية )�ضطر الطالبات( املعر�ض الأول 
للربجميات التعليمية، وذلك بهدف ربط اإنتاج طالبات كلية الرتبية 
لدور  وتفهمهم  التعليمية  والإدارات  للمدار�ض  الفعلية  بالحتياجات 
املدار�ض  واإف��ادة  التعليمية،  امل�ضكات  من  الكثري  حل  يف  التكن�ل�جيا 
طالبات  اإن��ت��اج  م��ن  امل���دين  املجتمع  وجمعيات  التعليمية  والإدارات 
اجلامعة من الربجميات التعليمية لكافة املراحل الدرا�ضية ويف جميع 
املناهج التدري�ضية، واإفادة كلية الرتبية من اآراء ووجهات نظر زائرات 
املعر�ض يف الحتياجات الفعلية للمدار�ض وجلهات املجتمع املدين من 
الربجميات التعليمية ل��ضعها يف العتبار يف اإنتاج امل�ضاريع التعليمية 

للطالبات مبا يحقق الإفادة املثلى للمجتمع.
مريع  اآل  عائ�ضة  الدكت�رة  الرتبية  كلية  عميد  م�ضاعدة  وبينت 
املعار�ض  م��ن  ال��ن���ع  ه��ذا  اإق��ام��ة  اأن  املعر�ض  افتتاح  يف  كلمتها  خ��ال 
العامل  ي�ضهده  ب��ات  ال��ذي  والتكن�ل�جي  العلمي  التقدم  م��ع  ي��ت��اءم 
املناهج  والنظريات احلديثة يف  والتكن�ل�جية  العلمية  النقلة  يف ظل 
ال�عي  ن�ضر  امللك خالد يف  تتبناه جامعة  ال��ذي  ال��دور  الرتب�ية وه� 

الثقايف والتعليمي والتقني يف املجتمع املحلي.
من جهتها اأو�ضحت الدكت�رة نهى عبد احلكم من ق�ضم تقنيات 
وال��رب��ط بن  ال��ت���ا���ض��ل  اإي��ج��اد  امل��ع��ر���ض تكمن يف  ر���ض��ال��ة  اأن  التعليم 
جامعة امللك خالد وم�ؤ�ض�ضات املجتمع التعليمية وامل�ؤ�ض�ضات ذات طابع 
الربجميات  م��ن  اجلامعة  اإن��ت��اج طالبات  خ��ال  م��ن  املدنية  اخل��دم��ة 

التعليمية الهادفة.
العليا  ال��درا���ض��ات  ن��ت��اج ط��ال��ب��ات  ا�ضتعرا�ض  امل��ع��ر���ض  ومت خ��ال 
كما  الدرا�ضية،  املراحل  جميع  تخدم  تعليمية  برجميات  من  بالكلية 

ت�ضمن املعر�ض فعاليات متن�عة �ضملت ور�ض عمل وندوة وم�ضابقة.
امل��ع��ر���ض وج���دة  اأ���ض��ادت احل��ا���ض��رات بفكرة  امل��ع��ر���ض  نهاية  ويف 
يف  رغبتهن  اأب��دي��ن  كما  �ضن�يا  ت��ك��راره  يف  رغبتهن  واأب��دي��ن  تنظيمه 
اإنتاج  جم��ال  يف  اجلامعة  م��ع  عملهن  جهات  خ��ال  م��ن  �ضراكة  عمل 

وكيلة الجامعة لشؤون الربجميات التعليمية.
الطالبات ترعى حفل ختام 

األنشطة الطالبية
رعت وكيلة اجلامعة ل�ض�ؤون الطالبات الأ�ضتاذة الدكت�رة خل�د اأب� ملحة 
احلفل اخلتامي لاأن�ضطة الطابية للعام 1٤٤0/1٤39، بح�ض�ر وكيات 

عمادات �ض�ؤون الطاب لاأن�ضطة الطابية باجلامعات ال�ضع�دية.
باجلامعة  الطالبات  ل�ض�ؤون  الطاب  �ض�ؤون  عمادة  وكيلة  واأك��دت 
الدكت�رة فاطمة �ضعبان اأن ما مت اإجن��ازه من اأن�ضطة يف هذا العام كان 
من  ب��دءا  والثقة  بالتمكن  ُبني  تكاملي،  جهد  و  جماعي  عمل  نتيجة 
اأن  اإل��ى  م�ضرية  والإ���ض��راف،  باملتابعة  وم���رورا  التق�مي  اإل��ى  التخطيط 
روؤية العمادة كانت تهتم بالكيف قبل الكم، وتهتم بال�ضتثمار الدائم يف 
العق�ل، بالن�ضبة ملا قدم من اأن�ضطة حتدث الفرق وتك�ضف عن امل�ه�بات 
ال��ق��ي��ادات ال���اع��دة لإك��م��ال م�ضرية  ،ت��ع��ّد  وت��دع��م املتميزات وامل��ب��دع��ات 

التنمية وفقا لروؤية ال�طن الطم�حة 2030.
كافة  يف  امل���ه���ب��ات  ي�ضجع  وثائقيا  فيلما  احل��ا���ض��رات  و���ض��اه��دت   
الأ�ضتاذة  الطالبات  ل�ض�ؤون  اجلامعة  وكيلة  األ��ق��ت  ذل��ك  بعد  امل��ج��الت، 
اأب� ملحة كلمة اأو�ضحت فيها اأن عمادة �ض�ؤون الطاب  الدكت�رة خل�د 
باجلامعة وطابها  ال��رق��ي  �ضاأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  اإل��ى حتقيق  دائ��م��ا  ت�ضعى 
وطالباتها من خال ت�فري بيئة خ�ضبة لاإبداع والبتكار للم�ضاركة يف 

تك�ين �ضخ�ضية الطلبة واكت�ضاف قدراتهم وم�اهبهم وتنميتها.
و�ضهد احلفل تكرمي اجلهات امل�ضاهمة يف جناح الأن�ضطة الطابية، 
وتكرمي عميدات  العمادة  اأن�ضطة  يف  املميزة  الأندية  ورئي�ضات  ورائ��دات 
باأحد  والآداب  العل�م  كلية  عميدة  وه��ن:  املتميزات  خالد  امللك  جامعة 
والآداب  العل�م  كلية  وعميدة  الغرابي،  عبداهلل  �ضلمى  الدكت�رة  رفيدة 
باقي عميدات  تكرمي  كما مت  الأملعي،  زاه��ر  اأمل��ع عبري  برجال  واملجتمع 
املتميزات  امل�ظفات  وتكرمي  الطابية،  الأن�ضطة  يف  امل�ضاركة  الكليات 
ب�كالة عمادة �ض�ؤون الطاب وهن: هنادي ال�ضهراين، ومرمي اآل حميا.

الأن��دي��ة  ب��ت��اج  ال��ف��ائ��ز  ال��ن��ادي  ب��اإع��ان  احل��ف��ل  فعاليات  واختتمت 
حل�ض�لها  رفيدة  باأحد  والآداب  العل�م  كلية  تكرمي  مت  حيث  املركزية؛ 
كلية  الثاين  املركز  يف  تاها  الطابية،  الأن�ضطة  يف  الأول  املركز  على 
املجتمع باأبها، وح�ضلت كلية القت�ضاد املنزيل على املركز الثالث، فيما 
ح�ضلت كلية العل�م والآداب بخمي�ض م�ضيط على املركز الرابع، وح�ضلت 

كلية العل�م والآداب بتن�مة على املركز اخلام�ض.

28 بحثا في يوم
البحث العلمي بكلية التربية

ال��ط��اب  ال��رتب��ي��ة ب�ضطري  بكلية  ال��رتب���ي��ة  ال��ب��ح���ث  م��رك��ز  ن��ظ��م 
والطالبات يف جامعة امللك خالد، ي�م البحث العلمي ال�ضن�ي الرابع 
العلمي،  البحث  عمادة  بالتعاون مع  بحثا،   2٨ ملناق�ضة  للكلية،  ع�ضر 
وذلك يف قاعة جمال�ض الأق�ضام العلمية بكلية الرتبية باأبها )مبنى 
وروؤ�ضاء  كا�ضي،  اآل  اهلل  الدكت�ر عبد  الكلية  قريقر«، بح�ض�ر عميد 
بالكلية، م��ع ط��اب  ال��ت��دري�����ض  اأع�����ض��اء هيئة  الأق�����ض��ام، وع���دد م��ن 

الدرا�ضات العليا باأق�ضام الكلية املختلفة. 
واأو�ضح مدير مركز البح�ث الرتب�ية يف الكلية الأ�ضتاذ الدكت�ر 
�ضالح بن علي اأب�عراد، اأن فعالية ي�م البحث ا�ضتملت على ق�ضمن 
ح�اريتن  جل�ضتن  وت�ضمنت  للبنن:  الرتبية  كلية  فعاليات  هما: 
مت خالهما تقدمي ملخ�ضات )19( بحثا ترب�يا يف خمتلف املجالت 
الرتبية،  اأ���ض���ل  ق�ضم  ملن�ض�بي  امل�����ض��ارك��ات  ك��ان��ت  حيث  ال��رتب���ي��ة؛ 
وق�ضم املناهج وطرق التدري�ض، وق�ضم تقنيات التعليم، وق�ضم الإدارة 
الرتبية  وق�ضم  ال��رتب���ي،  النف�ض  علم  وق�ضم  ال��رتب���ي،  والإ���ض��راف 

اخلا�ضة.
وقد  ال��ب��ن��ات:  ق�ضم   – الرتبية  كلية  فعاليات  ال��ث��اين  والق�ضم 
ملخ�ضات  تقدمي  خالها  مت  واح���دة،  ح���اري��ة  جل�ضة  على  ا�ضتملت 
الأبحاث وعددها )9( اأبحاث، م�ضريا اإلى اأن عدد العرو�ض التي مت 
التي تقدمت بها  البحثية  تقدميها )6( عرو�ض مرئية للملخ�ضات 

امل�ضاركات يف تخ�ض�ضات ترب�ية خمتلفة.
علي  ب��ن  ع��ب��داهلل  الدكت�ر  الرتبية  كلية  عميد  ق��ال  جهته  م��ن 
اإن فعالية ي�م البحث العلمي يف مركز البح�ث الرتب�ية  اآل كا�ضي 
والتط�ير  بالبحث  واجلامعة  الكلية  اهتمام  لت�ؤكد  ت��اأت��ي  بالكلية 
ودعم الباحثن من اأع�ضاء وع�ض�ات هيئة التدري�ض يف ن�ضر اآخر ما 

ت��ضلت اإليه الأبحاث يف خمتلف املجالت الرتب�ية.
واأكد اآل كا�ضي اأن ما مت تقدميه يف جل�ضات ي�م البحث العلمي 
من الأبحاث الرتب�ية يدل دللة وا�ضحة على التميز البحثي الذي 
يعك�ض  ب��دوره  وال��ذي  التدري�ض  هيئة  وع�ض�ات  اأع�ضاء  اإليه  و�ضل 

اهتمام اجلامعة واإداراتها بالبحث العلمي والتط�ير امل�ضتمر.

الجامعة توقع اتفاقية تعاون مع كليات الغد 
الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بأبها

خالد  امللك  �ضهد معايل مدير جامعة 
الأ���ض��ت��اذ ال��دك��ت���ر ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل 
ال�ضلمي، �ضباح الأربعاء املا�ضي يف مقر 
بن  ات��ف��اق��ي��ة  ت���ق��ي��ع  اجل��ام��ع��ة،  اإدارة 
للعل�م  الدولية  الغد  وكليات  اجلامعة 

الطبية التطبيقية باأبها.

ت�قيع  خ��ال  اجلامعة  مثل  وق��د 
الت��ف��اق��ي��ة وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ض���ؤون 
التعليمية والأكادميية الأ�ضتاذ الدكت�ر 
�ضعد بن دعجم، ومثل كلية الغد للعل�م 
الكلية  عميد  باأبها  التطبيقية  الطبية 

الدكت�ر م�ضيعل العلياين.

وت���ه���دف الت���ف���اق���ي���ة اإل�����ى ت��ب��ادل 
اخلربات العلمية والعملية والأكادميية 
امل��ل��ك خالد  ج��ام��ع��ة  ب��ه��ا  تتميز  ال��ت��ي 
يف جم����الت ال��ك��ل��ي��ات ال�����ض��ح��ي��ة؛ وق��د 
ح���ر����ض ال���ط���رف���ان ع��ل��ى اإق����ام����ة ه��ذا 
التعاون الإيجابي لرفع م�ضت�ى الآداء 

والإداري��ة  التعليمية  بالعملية  والرفع 
ال�ضحية  ال��غ��د  ل��ك��ل��ي��ات  والأك���ادمي���ي���ة 
�ضمن  تركز  التفاقية  اأن  يذكر  باأبها. 
جمال  يف  التعاون  اأهمية  على  بن�دها 
الطاب  وت��دري��ب  التعليمية  العملية 

والطالبات.

البرامج المشتركة تعقد
دورة إدارة الجودة الشاملة

اأقامت  اآل مب�ضر ع�ضريي،  برعاية امل�ضرف العام على الربامج امل�ضرتكة الدكت�ر اأحمد 
البنا،   �ضعد  حممد  الأ�ضتاذ  قدمها  ال�ضاملة«،  اجل���دة  ادارة  »دورة  امل�ضرتكة  ال��ربام��ج 

م�ضت�ضار اإدارة التخطيط ال�ضرتاتيجي بجامعة امللك خالد.
امل�ضرتكة،  ال��ربام��ج  ومن�ض�بي  التدري�ض  هيئة  اأع�����ض��اء  م��ن  ع��دد  ال����دورة  ح�ضر 
اجل���دة مع  م�ؤائمة  وكيفية  ال�ضاملة  اجل���دة  لإدارة  ال�ضا�ضية  املبادئ  ال��دورة  وتناولت 
العملية التدري�ضية وانعكا�ضها على املخرجات التعليمية؛ واأكد مقدم الدورة على اأهمية 

اجل�دة من خال �ضرد جتارب متميزة عامليا يف جمال اجل�دة ال�ضاملة واإدارتها.
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أخبار الجامعة

..ويرعى حفل مشرفي »التوجيه واإلرشاد«
عبدالعزيز رديف

الدكت�ر  الأ�ضتاذ  اجلامعة  وكيل  رعى 
حممد احل�ض�ن م�ؤخرا، حفل تكرمي 
م�����ض��ريف وح����دات ال��ت���ج��ي��ه والإر����ض���اد 
�ض�ؤون  عمادة  نظمته  الذي  بالكليات، 
الت�جيه  م��رك��ز  يف  ممثلة  ال���ط���اب، 

والإر�ضاد.
التكرمي  ب��داي��ة  احل�ض�ن يف  وع��رب 

ع���ن ���ض��ك��ره ل���ع���م���ادة �����ض�����ؤون ال��ط��اب 
ومركز الت�جيه والإر�ضاد وكافة م�ضريف 
وحداته مبختلف الكليات على جه�دهم 
يف ت���ج��ي��ه ط���اب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة 
خال العام اجلامعي احلايل، لفتا اإلى 
اأهمية هذا املركز واملنا�ضط والفعاليات 
التي يقدمها وي�ضرف عليها لتقدمي كل 

ما من �ضاأنه الرقي مب�ضت�ى الطاب.
اإق����ام����ة دورة  ���ض��م��ل احل���ف���ل  ك���م���ا 

ت��دري��ب��ي��ة ع���ن ت��ط���ي��ر ال������ذات ق��دم��ه��ا 
والإر���ض��اد  الت�جيه  مركز  على  امل�ضرف 
ال�����ض��ه��ي��م��ي، مل�ضريف  ال��دك��ت���ر خ�����ض��ران 
�ضكره  ع��ن  ال�ضهيمي  ال���ذي  ال���ح��دات، 
ل�����ض��ع��ادة وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى رع��اي��ت��ه 
���ض���ؤون  عميد  �ضكره  كما  احل��ف��ل،  ل��ه��ذا 
اآل ع�ضيد،  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت���ر  ال��ط��اب 
م�����ض��ي��دا مب���ا ق��دم��ه امل���رك���ز م���ن خ��ال 
وحداته يف الكليات، اآمًا اأن يقدم املركز 

للطاب  املقبلة خدماته  الفرتة  خال 
يحقق  واأن  اأو����ض���ع  ب�����ض��ك��ل  وال��ط��ال��ب��ات 
ما  اإلى  واإر�ضادهم  اأهدافه يف ت�جيههم 

يرتقي بهم.
وك���ي���ل  ك�������رم  احل����ف����ل  خ����ت����ام  ويف 
الكليات  يف  ال���ح��دات  م�ضريف  اجلامعة 
والإر����ض���اد،  ال��ت���ج��ي��ه  م��رك��ز  ومن�ض�بي 
تذكاريا  درع��ا  امل��رك��ز  م��ن  ا  اأي�ضً وت�ضلم 

بهذه املنا�ضبة.

وكيل الجامعة يفتتح ندوة »العدالة الجنائية وحقوق اإلنسان«
الدكت�ر  الأ�ضتاذ  اجلامعة  وكيل  افتتح 
حممد احل�ض�ن، فعاليات ندوة »العدالة 
اجل��ن��ائ��ي��ة وح���ق����ق الإن�������ض���ان«، امل��ق��ام��ة 
الإن�ضان  حق�ق  هيئة  ف��رع  من  بتنظيم 
بع�ضري بالتعاون مع ق�ضم القان�ن بكلية 
وذل�����ك يف مبنى  ب��اجل��ام��ع��ة،  الأع����م����ال 
اجلامعية  باملدينة  امل��رك��زي��ة  امل��درج��ات 

باأبها )قريقر(.
ال��ن��دوة رح��ب احل�ض�ن  ب��داي��ة  ويف 
بامل�ضاركن واحل�ض�ر، �ضاكرا فرع هيئة 
على  ع�����ض��ري  مبنطقة  الإن�����ض��ان  ح��ق���ق 

م�ؤكًدا  الندوة،  هذه  بتنظيم  مبادرتهم 
وم���دى حاجة  تناق�ضه  م��ا  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
لكافة  �ضكره  ع��ن  معربا  اإل��ي��ه،  املجتمع 
ممثلي اجلهات احلك�مية امل�ضاركة على 
ح�ض�رهم وم�ضاركتهم فعاليات الندوة.

ك���م���ا اأك������د وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى 
اأه���م���ي���ة حت��ق��ي��ق ال���ع���دال���ة اجل��ن��ائ��ي��ة 
ت��اأث��ري الإخ���ال بها يف  للفرد، وم���دى 
املجتمعات باعتبارها من ث�ابت حق�ق 

الإن�ضان العاملية.
وا�ضتمل افتتاح الندوة على كلمات 

ل��رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة ح��ق���ق الإن�������ض���ان ف��رع 
وعميد  العلياين  بندر  الأ�ضتاذ  ع�ضري 
ظفرة  بن  فايز  الدكت�ر  الأعمال  كلية 
الدكت�ر  بالكلية  القان�ن  ورئي�ض ق�ضم 
اأهمية  ح���ل  باناعمة مت��ح���رت  اأح��م��د 
من  كحق  اجلنائية  وال��ع��دال��ة  ال��ن��دوة 

حق�ق الإن�ضان.
وت�������ض���م���ن���ت ال������ن������دوة ج��ل�����ض��ت��ن 
علميتن حتدث فيهما عدد من ممثلي 
حم��اور  ت�ضعة  ح���ل  امل�ضاركة  اجل��ه��ات 
ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ع��دال��ة اجل��ن��ائ��ي��ة وح��ق���ق 

ت��ن��اول ع�ض� جمل�ض  ح��ي��ث  الإن�����ض��ان، 
ه��ي��ئ��ة ح��ق���ق الإن�����ض��ان ال��دك��ت���ر علي 
احل���ارث���ي يف ب���داي���ة اجل��ل�����ض��ة الأول�����ى 
ع��ن���ان ال���ن���دوة، ك��ذل��ك ت��ط��رق خ��ال 
حديثه اإلى حق�ق امل�ق�فن وال�ضجناء، 

واحلق يف مكافحة اجلرمية.
الأول��ى حديث  كما �ضملت اجلل�ضة 
امللك  جامعة  من  �ضاتي  اأحمد  الدكت�ر 
وحق�ق  �ضمانات  م������ض���ع  ح���ل  خ��ال��د 
واملحاكمة  التقا�ضي  مرحلة  يف  املتهم 
حق�ق  اإل��ى  اإ�ضافة  العادلة«،  »املحاكمة 

امل��ت��ه��م وح���ق����ق الإن�������ض���ان، و����ض���ارك يف 
العامة  ال��ن��ي��اب��ة  حم��ق��ق  اأي�����ض��ا  اجلل�ضة 
الأ�ضتاذ حممد ح�ضن معي�ض باحلديث 
ال�ضتدلل  مرحلة  يف  املتهم  حق�ق  عن 

والتحقيق.   
ويف اجل��ل�����ض��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��ن��دوة 
مت�����ت م���ن���اق�������ض���ة م����������ض�����ع »احل���م���اي���ة 
للدكت�ر  اخل��ا���ض��ة«  للحياة  ال��ق��ان���ن��ي��ة 
خالد،  امللك  جامعة  م��ن  عثمان  ع��ض 
اإ�ضافة اإلى م�ضاركة املقدم جابر معي�ض 
ع�ضري  منطقة  �ضرطة  م��ن  القحطاين 

باحلديث عن حق�ق املتهم اأثناء القب�ض 
والتفتي�ض اأو املداهمة، وم��ض�ع حق�ق 
الثانية  اجلل�ضة  ختام  ويف  عليه،  املجني 
تناول الرائد حممد عبداهلل القحطاين 
مبنطقة  لل�ضج�ن  العامة  املديرية  من 
ع�����ض��ري م������ض���ع ال��ق���اع��د ال��ن��م���ذج��ي��ة 

ملعاملة امل�ق�فن وال�ضجناء.
ال����ن����دوة ك���رم���ت ه��ي��ئ��ة  ويف خ���ت���ام 

حق�ق الإن�ضان بع�ضري امل�ضاركن.
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مسرحية »ماكبث« لشكسبير
في »اللغات والترجمة«

أمينة مدني
�ض�ؤون  عمادة  مع  بالتعاون  والرتجمة  اللغات  بكلية  الإجنليزية  اللغة  ن��ادي  اأق��ام 
الطاب ل�ض�ؤون الطالبات، عر�ض م�ضرحية »ماكبث« ل�ضك�ضبري، باللغة الإجنليزية، 
�ضاركت يف عر�ضها عدد من الطالبات، حيث قدمن اأكرث من 10 م�ضاهد مق�ضمة اإلى 
خم�ضة اأجزاء رئي�ضية، وذلك بح�ض�ر 230 حا�ضرة. وم�ضرحية »ماكبث« من اأ�ضهر 

م�ضرحيات وليام �ضك�ضبري، وتعد من اأعظم روائع الأدب الإجنليزي.
وقامت رائدة الن�ساط بكلية اللغات والرتجمة الأ�ستاذة مرام املالكي بافتتاح 
العر�ض بكلمة عن الدراما واأهميتها، ثم مت عر�ض فيدي� اإعاين ت�ض�يقي  ق�ضري 

عن امل�ضرحية، كما مت عر�ض فيدي� لعر�ض اأ�ضماء طاقم العمل كاما.
وهدف عر�ض امل�ضرحية اإلى خلق ج� اإبداعي واإطاق العنان مل�اهب الطالبات 
الفني  التنكرية والب��داع  اللغة والفن واملكياج واملاب�ض  التمثيل والف�ضاحة يف  يف 

والإخراجي، وخللق مفه�م اآخر للدراما الإجنليزية بتمثيلها على امل�ضرح.

نادي العلوم اإلنسانية
يطلق حملة »أنا جغرافي«

أمينة مدني
ل�ض�ؤون  ال��ط��اب  ���ض���ؤون  ع��م��ادة  م��ع  بالتعاون  الإن�ضانية  ال��ع��ل���م  كلية  ن���ادي  اأق���ام 
اأع�ضاء هيئة التدري�ض والطالبات  الطالبات حملة »اأنا جغرايف« بح�ض�ر عدد من 
من ق�ضم اجلغرافيا ومن خمتلف التخ�ض�ضات بكلية الرتبية. وتناولت احلملة عدة 
كما  البيئي،  والتل�ث  اجلارية،  ال�ضي�ل  اإر�ضادية، كخطر  ت�ع�ية  ق�ضايا جغرافية 
اأمام احلا�ضرات، فيما قامت الطالبة  قدمت الطالبة �ضارة جتربة لث�رة الربكان 
مرمي بعر�ض فيدي� عن ال�ضي�ل يف جدة، كما مت عمل م�ضابقات وت�زيع من�ض�رات 

ت�ع�ية.

Sports for Girls ويقيم فعالية..
أمينة مدني

اأقام نادي كلية العل�م الإن�ضانية بالتعاون مع وكالة عمادة �ض�ؤون الطاب ل�ض�ؤون 
الطالبات فعالية بعن�ان Sports for Girls بح�ض�ر رئي�ضة ق�ضم اجلغرافيا وعدد 
من اأع�ضاء هيئة التدري�ض، ومت خال الفعالية تقدمي عدد من الريا�ضات املختلفة 
كلعبة الكرا�ضي والأون�  و�ضد احلبل وغريها، حيث �ضاركت فيها الطالبات واأع�ضاء 

هيئة التدري�ض.

 »com وينظم معرض »سفاري..
أمينة مدني

ل�ض�ؤون  ال��ط��اب  ���ض���ؤون  ع��م��ادة  م��ع  بالتعاون  الإن�ضانية  ال��ع��ل���م  كلية  ن���ادي  اأق���ام 
ل�ض�ؤون  الطاب  عمادة  وكيلة  د�ضنته   »com »�ضفاري  بعن�ان  معر�ضا  الطالبات 
فاطمة  الأ���ض��ت��اذة  الأن��دي��ة  رئي�ضة  بح�ض�ر  �ضعبان،  فاطمة  ال��دك��ت���رة  الطالبات 

الب�ضري وم�ضاعدة عميد كلية العل�م الإن�ضانية الدكت�رة �ضهري القحطاين .
وت�ضمن املعر�ض عدة اأق�ضام، كق�ضم اجلغرافيا الفلكية، والذي ياأخذ الزائرات 
يف رحلة اإلى الف�ضاء ما بن الك�اكب والأجرام ال�ضماوية، ويعر�ض لهن جم�ضمات 
امل�ضاريع  ال�����ض���ء ع��ل��ى  ول����ح���ات، وق�����ض��م اجل��غ��راف��ي��ا الق��ت�����ض��ادي��ة وال����ذي ي�ضلط 
ال��زراع��ة،  باأهمية  التعريف  خ��ال��ه  ومت  ال��زراع��ي��ة؛  اجلغرافيا  وق�ضم  ال�ضغرية، 
وكيفيتها، ومت خاله زراعة ال�ضتات. واحت�ى املعر�ض على ق�ضم جلغرافية املياه، 
والذي مت التعريف من خاله باأهمية املياه، وخ�ضائ�ض املاء املل�ث والنقي. وق�ضم 

للجغرافيا ال�ضياحية والذي احت�ى على ر�ض�مات ول�حات ف�ت�غرافية.

معرض »ذاكرة مكان«
في »العلوم اإلنسانية«

أمينة مدني
اأقام نادي كلية العل�م الإن�ضانية بالتعاون مع وكالة �ض�ؤون الطاب ل�ض�ؤون الطالبات 
الكلية  وكيلة  د�ضنته  الإن�ضانية،  العل�م  بكلية  مكان«  »ذاك���رة  بعن�ان  ثقافيا  معر�ضا 
اأربع �ضاعات وا�ضتفادت منه 200 طالبة  الأ�ضتاذة رزنة القحطاين، وا�ضتمر على مدى 
و1٥ ع�ض� هيئة تدري�ض. وتخلل املعر�ض تقدمي ندوة من قبل اأع�ضاء هيئة التدري�ض 
بق�ضم التاريخ بعن�ان »مدن يف الذاكرة« �ضارك فيها كل من الدكت�رة جناء النرباوي، 
اآمال الن�ر عن  التي حتدثت عن مدينتي مدريد وبلد ال�ليد، كما حتدثت الدكت�رة 

مدينة اأم درمان، فيما حتدثت الدكت�رة مريفت ر�ضا عن مدينة �ضمرقند.

يوم المرأة بجمعية الجنوب في أحد رفيدة
نورة القحطاني

�ضاركت كلية العل�م والآداب باأحد رفيدة يف تفعيل الي�م العاملي للمراأة بجمعية اجلن�ب 
اخلريية الن�ضائية باأبها، ومت خال الفعالية ا�ضت�ضافة عدة رائدات يف املجتمع الن�ضائي 

لعر�ض جتارب جناحهن.
اأف�ضل«  الأمثل ملجتمع  »الت�ازن  بعن�ان  الربنامج جل�ضة ح�ارية  وقدمت خال 
الأط��ف��ال  ا�ضت�ضارية  م��ن  ك��ل  و���ض��ارك فيها  اآل م�ضيط،  اأم��ل ح�ضن  ال��دك��ت���رة  اأدارت��ه��ا 
ع�ضري،  مبنطقة  ال�ضحية  الن�ضائية  الأق�ضام  وم�ضرفة  والأط��ف��ال  ال���لدة  مب�ضت�ضفى 
والآداب  العل�م  كلية  وعميدة  الدكت�رة ح�ضة جلبان،  العربية  الزمالة  على  احلا�ضلة 
باأحد رفيدة الدكت�رة �ضلمى عبداهلل الغرابي ، التي حتدثت عن روؤية  2030 يف جمال 
وم�اهبها  وا�ضتثمار طاقاتها  ال�طن  امل��راأة ومتكينها من خدمة  احلفاظ على حق�ق 

وقدراتها يف التنمية من خمتلف اجل�انب.
كما ك�ضفت عن وج�د  بع�ض الأنظمة التي تهدف حلفظ حق�ق املراأة، واأكدت على 

اأهمية النتماء ال�طني بقيمه الرا�ضخة ومبادئه الإ�ضامية.
الأ�ضتاذة عبري  اأملع  والآداب برجال  العل�م  كلية  و�ضارك باجلل�ضة كل من عميدة 
الأملعي، التي حتدثت عن دور املراأة يف املجتمع وحق�قها واإجنازاتها، وم�ضاعدة املدير 
دور  والتي حتدثت عن  ن�رة مفرح  الأ�ضتاذة  التعليمية مبنطقة ع�ضري  لل�ض�ؤون  العام 
اأيتام وهي ال�ضيدة منى اأحمد  اأم بديلة لأطفال  املراأة يف املجتمع؛ كما متت ا�ضت�ضافة 
حممد، ومديرة اإدارة امل�ه�بات مبنطقة ع�ضري جناء الرفيدة، والأ�ضتاذة اأمل حممد 

نازح وهي �ضاحبة ور�ضة ومنتجات يدوية.

تفعيل اليوم العالمي
لمتالزمة داون بكلية التربية

أمينة مدني
ل�ض�ؤون  العمادة  ووك��ال��ة  قمم  ن��ادي  فريق  م��ع  بالتعاون  اخلا�ضة  الرتبية  ق�ضم  فعل 
الأ�ضتاذة  اإ�ضراف  الرتبية حتت  كلية  داون يف م�ضرح  ملتازمة  العاملي  الي�م  الطالبات، 
ندى القحطاين احلا�ضلة على ماج�ضتري يف الرتبية الفكرية، ومب�ضاركة جمم�عة من 

الأطفال والطالبات من ذوي متازمة داون واأمهاتهم ومعلماتهم.
منو  ومركز  باأبها  للبنات  الفكرية  الرتبية  معهد  من  ك�  الربنامج  وا�ست�ساف 
الطفل بخمي�س م�سيط، ومركز منو الإن�سان بخمي�س م�سيط وجمموعة من طالبات 
اإلى زيادة ال�عي  ومن�ض�بات جامعة امللك خالد. وتخلل الربنامج عدة فقرات هدفت 

باأهمية دمج هذه الفئة يف جمتمعهم وم�ضاركتهم يف الأن�ضطة الجتماعية والثقافية.
كما قدمت م�ضرفة  ق�ضم الرتبية اخلا�ضة الأ�ضتاذة زهراء اخلمي�ض كلمة تطرقت 
فيها اإلى اأهمية الهتمام والإح�ضان لاأطفال من  ذوي الحتياجات اخلا�ضة متا�ضيا 

مع ت�جيهات وطننا احلبيب من خال ت�فري فر�ض متكن منا�ضبة لهم.
واختتمت الربنامج مبجم�عة من امل�ضابقات املتن�عة والأن�ضطة الرتفيهية التي 

قدمت من خال جمم�عة من الأركان املتن�عة.

ملتقى عن القياس والتقويم
وتحسين مخرجات التعلم بالجامعة

نورة القحطاني
حت�ضن  يف  والتق�مي  القيا�ض  »دور  ملتقى  رفيدة  باأحد  والآداب  العل�م  كلية  اأق��ام��ت 
التدري�ض.  هيئة  اأع�ضاء  من  نخبة  فيه  �ضارك  خالد«  امللك  بجامعة  التعلم  خمرجات 
وتناولت اجلل�ضة الأولى اأربعة اأوراق عمل، حيث قدمت ورقة عمل بعن�ان »اأهمية ج�ل 
امل�ا�ضفات يف بناء الختبارات التح�ضيلية وقيا�ض خمرجات التعلم« قدمتها الدكت�رة 
»اأثر تطبيق القيا�ض والتقييم على  اإبراهيم، فيما جاءت ال�رقة الثانية بعن�ان  هدى 
الدكت�رة  وقدمت  الأم���ن،  فائقة  الدكت�رة  قدمتها  التعلم«  خمرجات  ج���دة  تعزيز 
فاطمة حممد والدكت�رة جناة علي ورقة بعن�ان »درا�ضة حتليلية  لنتائج الختبارات 
وجاءت  اجلن�ب«،  بظهران  والآداب  العل�م  بكلية  منها  ال�ضتفادة  وكيفية  التح�ضيلية 
خالد«  امللك  بجامعة  الأك��ادمي��ي  للربنامج  التعلم  »خمرجات  بعن�ان  الرابعة  ال�رقة 

قدمتها الدكت�رة منال الزين.
بعن�ان  الأول��ى  ال�رقة  ج��اءت  حيث  عمل،  اأوراق  ثاث  الثانية  اجلل�ضة  وتناولت 
البنات«،  بكليات  والتق�مي  القيا�ض  معايري  لتطبيق  املقرتحة  والآل��ي��ات  »التحديات 
قدمتها الدكت�رة اأ�ضماء فاروق، يف ما جاءت ال�رقة الثانية بعن�ان »القيا�ض والتق�مي 
وتناولت  حممد.  خريية  الأ�ضتاذة  قدمتها  والدولية«  ال�طنية  الختبارات  �ض�ء  على 
امللك  الدرا�ضية يف جامعة  للمقررات  التعلم  قيا�ض خمرجات  »�ضع�بة  الثالثة  ال�رقة 

خالد« قدمتها الدكت�رة مي الد�ض�قي.
وال��ت��ق���مي،   »ال��ق��ي��ا���ض  ب��ع��ن���ان  الأول����ى  ورق��ت��ن،  ت��ق��دمي  الثالثة مت  ويف اجلل�ضة 
التحديات واحلل�ل املقرتحة، كلية املجتمع بخمي�ض م�ضيط« قدمتها الدكت�رة �ضهاد 
علي، وجاءت ال�رقة الثانية بعن�ان »مركز القيا�ض والتق�مي بجامعة امللك خالد بن 

ال�قع واملاأم�ل«.
 

ندوة عن مهنة التمريض
بعلوم طبية محايل

فاطمة األسمري
بتهامة ممثلة   لفرع اجلامعة  التابعة  التطبيقية مبحايل  الطبية  العل�م  كلية  اأقامت 
ب�حدة الت�جيه والإر�ضاد ندوة ح�ارية عن مهنة التمري�ض، ا�ضتهدفت طالبات الكلية 

، قدمتها الدكت�رة درية ح�ضن.
وا�ضتعر�ضت الدكت�رة درية ح�ضن خال الندوة تعريف التمري�ض، كما تطرقت 
اإلى اأهمية مهنة التمري�ض م�ؤكدة اأنها مهنة �ضامية ومن اأ�ضرف واأقدم املهن على وجه 
الأر�ض، كما حتدثت عن واجبات واآداب مهنة التمري�ض ومنها تقدمي اخلدمات الطبية 
الدين، والتعامل برفق  اأو  الل�ن  اأو  النظر عن اجلن�ض  التمري�ضية بغ�ض  امل�ضاعدة  اأو 
التي  الطبية  امل�ؤ�ض�ضة  عليها  ت�ضري  التي  العامة  الق�اعد  ومراعاة  املري�ض،  مع  واأدب 

يعمل بها املمر�ض، واملحافظة على اأ�ضرار املري�ض ال�ضخ�ضية واملر�ضية.

يوم التمريض المهني بعلوم طبية تهامة
فاطمة األسمري 

فعل نادي �ضفاء بكلية العل�م الطبية التطبيقية بتهامة بالتعاون مع وكالة عمادة �ض�ؤون 
الطاب ل�ض�ؤون الطالبات برنامج ي�م التمري�ض املهني بح�ض�ر من�ض�بات الكلية من 
وكلمة  ثقافية،  م�ضابقات  الربنامج  وتخلل  وم�ظفات؛  وطالبات  تدري�ض  هيئة  اأع�ضاء 
اختيارها  اأ�ضباب  عن  فيها  حتدثت  ع�ضريي،  اآ�ضيا  الأ�ضتاذة  الطابية  الأن�ضطة  لرائدة 
الأعمال  يف  وم�ضاركتها  تخرجها،  بعد  امل��ي��دان  يف  العلمية  وجتربتها  التمري�ض  ملهنة 
ومكانتها  التمري�ض  مهنة  ع��ن  ال��ربن��ام��ج  خ��ال  الطالبات  حت��دث��ت  كما  التط�عية. 
واختتم  امل�ضتقبلية.  وطم�حاتهن  التمري�ض،  ملهنة  اختيارهن  واأ���ض��ب��اب  الإن�����ض��ان��ي��ة، 
الربنامج بتكرمي الطالبتن اأبرار حممد ع�ضريي، و�ضاحلة حممد ع�ضريي لتط�عهن 

بالعمل يف م�ضت�ضفى حمايل العام ملدة �ضهر خال الإجازة ال�ضيفية للعام املا�ضي.
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مسرحية »أحجية الصندوق«
بكلية التربية

 
درة الحمادي

اأقام فريق ن�ساط ق�سم علم النف�س بكلية الرتبية م�سرحية »اأحجية ال�سندوق« باإ�سراف 
الدكت�رة عبري ال�ضهري والأ�ضتاذة منال ال�ضهري، حيث كتبت ال�ضيناري� الطالبة منال 

�ضالح دليم، و�ضاركت يف التمثيل والتنظيم 16 طالبة  من طالبات الق�ضم.
وقبل عر�ض امل�ضرحية تقدمت طالبات الق�ضم بال�ضكر مل�ضاعدة عميد كلية الرتبية 
دعمهن  على  القدميي  فاطمة  الدكت�رة  الق�ضم  ومل�ضرفة  ع�ضريي،  عائ�ضة  الدكت�رة 
امل�ضرحية،  عر�ض  ذلك  تلى  الق�ضم؛  واإجن��اح  الطالبات  م�اهب  اإب��راز  على  وحر�ضهن 
التي ناق�ضت امل�ضاكل التي قد ت�اجه الإن�ضان وكيف ميكن م�اجهتها بطرق �ضلبية غري 

جمدية بالنفع اأو بطرق اإيجابية عائدة بالنفع.
عبري  للدكت�رة  بال�ضكر  القدميي  فاطمة  ال��دك��ت���رة  الق�ضم  م�ضرفة  وتقدمت 
ال�سهري والأ�ستاذة منال ال�سهري لدورهما يف تفعيل ن�ساط الق�سم، ومتنت املزيد من 
التط�ر والنجاح للق�ضم ولبقية الأق�ضام، كما قدمت �ضكرها للطالبات امل�ضاركات، واأكدت 

اأنهن جديرات بالدعم ملا ميتلكن من م�اهب وطاقات جبارة.
وقدمت القدميي �ضهادات ال�ضكر للطالبات امل�ضاركات، مقدرة جه�دهن يف تنظيم 
اأ�ضابيع، كما تقدمت بال�ضكر ل�ضحيفة  هذه امل�ضرحية والتي امتد العمل عليها ثاثة 

»اآفاق« لت�اجدها للتغطية.
كما تقدم الطالبات بال�ضكر لكل من �ضاهم يف اإجناح امل�ضرحية من م�ضرفة الق�ضم 

واأع�ضاء هيئة التدري�ض والدكت�رة عبري ال�ضهري والأ�ضتاذة منال ال�ضهري
ه�  امل�ضرحية  اإق��ام��ة  من  الرئي�ضي  الهدف  اأن  ال�ضهري  منال  الأ�ضتاذة  وك�ضفت 
اإخراج طاقات واإبداعات الطالبات، وا�ستجابة لرغبتهن يف تقدمي ن�ساط خا�س بالق�سم، 
لفتة اإلى اأن فكرة امل�ضرحية م�ضتلهمة من املقررات الدرا�ضية واأكدت على اأهمية امل�ضرح 
يف البيئة الأكادميية معتربة اأنه  �ضرح مهم لت�ظيف املقررات الدرا�ضية ب�ضكل ملم��ض 
»امل�ضارح  قائلة  اجل��ان��ب،  ه��ذا  تفعيل  اأهمية  على  من�هة  ح��ي،  ب�ضكل  الأف��ك��ار  واإي�ضال 

متوفرة ولكن يبقى امل�سوؤول عن تفعيل هذا اجلانب رائدو الن�ساط بالكليات«.

معرض فني ألعمال الطالبة
ندى القحطاني

رحمة علوي
عمادة  وك��ال��ة  م��ع  بالتعاون  م�ضيط  بخمي�ض  والآداب  العل�م  بكلية  م�ضك  ن��ادي  اأق���ام 
�ضعيد  ندى  بالر�ضم  امل�ه�بة  الطالبة  لأعمال  ت�ضكيليا  فنيا  الطالبات معر�ضا  �ض�ؤون 
اأع�ضاء  من  و2٤  300 طالبة  وزارت��ه  �ضاعتن  مدى  على  املعر�ض  وا�ضتمر  القحطاين، 
هيئة التدري�ض وامل�ظفات، وعر�ضت فيه اأبرز اأعمال الطالبة املنفذة على عدة خامات 

كالل�حات والأك�اب. 

معرض عن اليوم العالمي
للدفاع المدني بكليات البنات 

اأقامت اجلامعة ممثلة يف اإدارة ال�ضامة وال�ضحة املهنية معر�ض الي�م العاملي للدفاع 
املدين يف عدد من الكليات التابعة للجامعة، وذلك حتت �ضعار »�ضامة الأطفال غايتنا«، 

ومت خال ذلك ت�ضليط ال�ض�ء على دورهم الفعال يف �ضامة اجلميع.

»مكافحة التدخين« بكلية التربية
اأقامت م�ظفات ال�ضامة وال�ضحة املهنية برناجما بعن�ان »مكافحة التدخن« بكلية 
اآل  �ضريفة  الأ�ضتاذة  واإع���داد  تقدمي  من  ع�ضري  �ضحة  مع  بال�ضراكة  للبنات  الرتبية  
عدة  فيه  وا�ضتخدمت  الكلية  من�ض�بات  جميع  الربنامج  وا�ضتهدف  الأ�ضمري؛  �ضحيم 
و�ضائل تعريفية، حيث مت ا�ضتخدام حقيبة التدخن املبا�ضرة، وحقيبة التبغ املم�ض�غ، 
للقطران،  جم�ضم  للفم،  جم�ضم  لل�ضيجارة،  وجم�ضم  الق�ضري،  التدخن  وحقيبة 

وجم�ضم للرئتن ومط�يات، كتيبات ول�ا�ضق جدارية ت�ع�ية.

برنامج عن علوم الحاسب
بعلوم وآداب خميس

رحمة علوي
اأقام نادي م�ضك بكلية العل�م والآداب بخمي�ض م�ضيط بالتعاون مع ق�ضم عل�م احلا�ضب 
 Creative Computer وكالة عمادة �ض�ؤون الطاب ل�ض�ؤون الطالبات، فعالية بعن�ان
Science Event ا�ضتفاد منها اأكرث من 100 طالبة وعدد من من�ض�بات الكلية.                                   
وقدمت يف الفعالية اأربعة جمم�عات يف كل جمم�عة يتم التحدث عن م��ض�ع 
خا�ض، حيث قدمت جمم�عة عن الذكاء ال�ضطناعي واأهميته وكيف بداأ وم�ضتقبله، 
وجم��م���ع��ة ع��ن اأم���ن امل��ع��ل���م��ات وك��ي��ف ي��ت��م ت��اأم��ن احل�����ض��اب��ات يف م���اق��ع ال��ت���ا���ض��ل 
كيفية  ح���ل  اخل�����ض��راء،  احل��ضبة  ع��ن  وجمم�عة  الأم��ن��ي،  ال���ع��ي  ون�ضر  الجتماعي 
للحفاظ  مفيدة  حل�ل  ذك��ر  م��ع  بالبيئة،  ال�ضرر  اإحل���اق  دون  التقنية  م��ن  ال�ضتفادة 
اأ�ضبحت  وكيف  الفرتا�ضي  ال�اقع  تقنية  عن  جمم�عة  اإل��ى  بالإ�ضافة  البيئة،  على 

م�ضتخدمة يف العديد من املجالت املهمة كالطب والطريان والرتفيه.

دورة عن أساسيات
التصوير الفوتوغرافي بكلية االقتصاد

زهراء حبتر
اأقام نادي ب�ضمة اإبداع  بكلية القت�َضاد املنزيل بالتعاون مع الت�جيه والإر�ضاد ووكالة 
الت�ض�ير  »اأ�ضا�ضيات  بعن�ان  تدريبية  دورة  الطالبات،  ل�ض�ؤون  الطاب  �ض�ؤون  عمادة 
الأ�ضمري  م�ضت�رة  الأ���ض��ت��اذة  ونظمتها  اإبراهيم  كيان  امل��درب��ة  قدمتها  الف�ت�غرايف« 

بالتعاون مع اأع�ضاء النادي بح�ض�ر 6٥ طالبة و2 من اأع�ضاء هيئة التدري�ض.
والعد�ضات،  الكامريات  واأن����اع  الح���رتايف،  الت�ض�ير  عن  نبذة  ال���دورة  وتناولت 
ومثلث التعري�ض، وزوايا الت�ض�ير، والت�ض�ير ب�ا�ضتخدام اجل�ال، كما مت التطبيق مع  

املتدربات، وتقدمي م�ضابقة حتفيزية لهن. 

دورة عن التصوير بالجوال
في العلوم الطبية بمحايل

فاطمة األسمري 
اأقامت كلية العل�م الطبية التطبيقية بتهامة دورة  بعن�ان »الت�ض�ير الحرتايف 
باجل�ال« قدمتها الطالبة بق�ضم القت�ضاد املنزيل بكلية العل�م والآداب باملجمع 
اأع�ضاء  من  وع��دد  30 طالبة  بح�ض�ر  عامر،  عائ�ضة حممد  الأكادميي مبحايل 
هيئة التدري�ض. وتناولت الدورة عدة حماور وهي الإ�ساءة واأهميتها قبل التقاط 
الت�ض�ير،  وزاوي��ة  للم�ض�ر،  النف�ضية  واحلالة  الت�ض�ير  اأوق��ات  واأف�ضل  ال�ض�رة، 
والبعد املنا�ضب وا�ضتعمال حامل الكامريا، والت�ض�ير ال�ضريع والبطيء ومق�مات 
الت�ض�ير البطيء الناجح، والت�ض�ر ال�ضطناعي، والفروقات بن ال�ض�ر ال�ضحيحة 

واخلاطئة من ناحية اللتقاط. 

خطة إخالء وهمية بعلوم طبية محايل
فاطمة األسمري 

نفذت كلية العل�م الطبية التطبيقية للبنات مبحايل بفرع اجلامعة يف تهامة ممثلة 
ب�حدة الأمن وال�ضامة بالتعاون مع اإدارة الدفاع املدين مبحايل ع�ضري، وباإ�ضراف عام 
من عميدة الكلية الأ�ضتاذة �ضاحلة الأحمري خطة اإخاء وهمية بالكلية، وذلك تفعيا 

لل�ضراكة املجتمعية للجامعة مع الدفاع املدين.
بالكلية  وال�ضامة  الأم��ن  م�ضرفة  مع  بالتن�ضيق  خطة  ب��ضع  الخ��اء  وب��داأ 
الأ�ضتاذة ن�رة حممد ع�ضريي وامل�ظفات، حيث مت التطبيق العملي لاإخاء على 
مبنى القاعات، حيث مت ت�ضغيل جر�ض الإن��ذار ودخ�ل امل�ظفات لإخاء الطالبات 
من املبنى وتوجيههن اإلى نقاط التجمع املحددة و�سرح طرق ال�س�مة لهم ومنها 
وع��دم حمل  امل�ض�ؤولن،  ت�جيهات  واإتباع  الأ���ض���ات،  ورف��ع  ال�ض��ضاء،  اإح��داث  عدم 
للمحافظة على �ضامتهن يف حال  وذل��ك  تعيق حركتهن  اأغرا�ض  اأي��ة  اأو  احلقائب 

حدوث اأي حريق ل �ضمح اهلل.

العلوم الطبية بمحايل تشارك في
اليوم العالمي للدفاع المدني

فاطمة األسمري
تزامنا مع الي�م العاملي للدفاع املدين �ضاركت كلية العل�م الطبية التطبيقية بفرع 
اجلامعة يف تهامة ممثلة يف وحدة الأمن وال�ضامة بالكلية يف الحتفال بالي�م 
وذلك  غايتنا«  الأط��ف��ال  »�ضامة  �ضعار  حتت   2019 للعام  امل��دين  للدفاع  العاملي 
نايف  الأمري  املدين مبركز  الدفاع  اإدارة  املجتمعية للجامعة مع  ال�ضراكة  �ضمن 
احل�ضاري مبحايل ع�ضري، حيث مثلت الكلية كل من  م�ظفة الأمن وال�ضامة 
ن�رة حممد ع�ضريي وم�ظفة ال�ضامة وال�ضحة املهنية، متنية اآل غنية، و�ضاركن 
بركن ت�ع�ي احت�ى على من�ض�رات ومط�يات تعريفية عن طرق املحافظة على 

�ضامة الأطفال وتعليمات الأمن وال�ضامة.

ملتقى لتهيئة طالبات الثالث ثانوي 
للمرحلة الجامعية

 
نورة القحطاني

اأقامت كلية العل�م والآداب باأحد رفيدة ممثلة يف وحدة خدمة املجتمع  بالتعاون 
للمرحلة  ثان�ي  الثالث  ال�ضف  طالبات  »تهيئة  بعن�ان  ملتقى  التعليم  مكتب  مع 
اجلامعية«. انطلق امللتقى بال�ضام امللكي ثم القراآن الكرمي ثم األقت عميدة الكلية 
خالها  وقامت  باحلا�ضرات  فيها  رحبت  كلمة  الغرابي  اهلل  عبد  �ضلمى  الدكت�ر 

بتكرمي اجلهات امل�ضاركة يف تفعيل امللتقى ليبداأ بعد ذلك برنامج امللتقى.
التي  املع�قات  »اأب��رز  بعن�ان  عمل  ورق��ة  ال�ضهرية  فتحية  الأ�ضتاذة  وقدمت 
ن�ضري  عائ�ضة  الأ�ضتاذة  ثم قدمت  وكيفية معاجلتها«،  امل�ضتجدة  الطالبة  ت�اجه 
ورقة عمل بعن�ان »نبذة عن لئحة الدرا�ضة والختبارات بجامعة امللك خالد« ، 
ثم قدمت عميدة الكلية الدكت�رة �ضلمى الغرابي ورقة عمل بعن�ان »جامعة امللك 

خالد �ضمن اأف�ضل 200جامعة دولية بحل�ل عام 2030«.

وقدمت اأخ�ضائية الن�ضاء وال�لدة مب�ضت�ضفى اأحد رفيدة العام الدكت�رة فدوى 
»ق�ضة  بعن�ان  فقرة  قدمت  كما  ال�ضحي،  اجل��ان��ب  فيها  تناولت  عمل  ورق��ة  خملف 

وطم�ح« وفقرة للج�ائز، ومت التعريف بربامج املكتب التعاوين للدع�ة باأبها.

»أحد رفيدة« تنظم برنامجا
عن النجاح بالمتوسطة 23 بالخميس

نورة القحطاني
بالتعاون مع مكتب خدمة املجتمع بكلية العل�م والآداب باأحد رفيدة قدمت وحدة 
امل�هبة والإبداع وريادة الأعمال برناجما بعن�ان »اأ�ضرار النجاح« باملت��ضطة الثالثة 
اآل راقع بح�ض�ر م�ضاعدة  اإ�ضراف الأ�ضتاذة رمي  والع�ضرون بخمي�ض م�ضيط، حتت 
باملنطقة  الرتب�يات  امل�ضرفات  وعدد من  ع�ضري  التعليم مبنطقة  عام  نائبة مدير 

واأهايل الطالبات.
وجاء الربنامج بالتزامن مع اأ�ضب�ع امل�هبة اخلليجي والذي يهدف اإلى ن�ضر 
وهدف  ورعايتهم  بامل�ه�بن  الهتمام  باأهمية  والت�عية  والإب���داع،  امل�هبة  ثقافة 
امل�ضتهدفة من الطالبات للنه��ض بهمتهن  النجاح للفئة  اإلى مد خيط  الربنامج 

وعزميتهن لعنان العلم والعا.
وتناول الربنامج عددا من املحاور وهي غر�ض اأهمية التعليم الذاتي والعتماد 
املقدمة من  التعليمية  والأن�ضطة  الربامج  ا�ضتغال  والت�ضجيع على  النف�ض،  على 
الفطرية  امل�هبة  عن  والبحث  ه��ادف��ة،  تعليمية  ترب�ية  اإدارة  اأي  من  اأو  املدر�ضة 
واكت�ضابها وتنمية امل�اهب، والتحفيز على الهتمام باملهارات ال�ضرورية وتنميتها، 

وخلق الإبداع وتنمية ح�ض البتكار.

دورة »التدريب عن بعد« بأحد رفيدة
 

نورة القحطاني
�ض�ؤون  عمادة  مع  بالتعاون  رفيدة  باأحد  والآداب  العل�م  بكلية  ال�ضم�  ن��ادي  نظم 
الطاب ل�ض�ؤون الطالبات، دورة تدريبية بعن�ان »الربنامج ال�طني للتدريب عن 
بعد« من اإعداد وتنفيذ وتقدمي الطالبتان بفريق التدريب بالنادي، غدي حممد 
ورمي الزهراين، حتت اإ�ضراف الدكت�رة وجدان اخلليفة وبح�ض�ر 6٥ م�ضتفيدة من 

اأع�ضاء هيئة تدري�ض وطالبات واإداريات.
وبداأ برنامج الدورة باحلديث عن اأهمية التدريب لكل فرد يبحث عن تط�ير 
اإلى برنامج  التطرق  العلمية واملهنية والتقنية، كما مت  الذات يف كل من املجالت 
اأه��داف��ه  اإل��ى  الإ���ض��ارة  بعد، حيث مت��ت  ع��ن  للتدريب  برنامج وطني  اإث��رائ��ي وه��� 
عن  والبحث  للت�ضجيل  احلا�ضرات   على  امل�قع  ه��ذا  رواب��ط  ت�زيع  ومت  واأهميته، 

التط�ير والتدريب.

»صحتي في خطوتي« بأحد رفيدة
 

نورة القحطاني
�ض�ؤون  عمادة  مع  بالتعاون  رفيدة  باأحد  والآداب  العل�م  بكلية  ال�ضم�  ن��ادي  نظم 
»امل�ضي �ضحة  �ضعار  »�ضحتي يف خط�تي« حتت  فعالية  الطالبات  ل�ض�ؤون  الطاب 
جميع  مب�ضاركة  الكلية  �ضاحات  يف  وذل��ك  امل�ضي  ريا�ضة  باأهمية  للت�عية  ودواء« 
ال�ض�ؤون  ووكيلتي  وطالبات  واإداري���ات  تدري�ض  هيئة  اأع�ضاء  من  الكلية   من�ض�بات 

التعليمية والتط�ير واجل�دة.

يوم رياضي بعلوم وآداب خميس مشيط
رحمة علوي

بالتعاون مع وكالة عمادة  العل�م والآداب بخمي�ض م�ضيط  بكلية  نادي م�ضك  اأق��ام 
�ض�ؤون الطالبات ي�ما ريا�ضيا ترفيهيا مب�ضمى Let's Have Fun. ابتداأ الربنامج 
مبجم�عة من امل�ضابقات احلركية والذهنية مع تقدمي اجل�ائز القيمة للفائزات، 
ال�ضع�بة،  متفاوتة  املتاهات  بع�ض  حلل  مناف�ضات  بن  ما  امل�ضابقات  تن�عت  حيث 
امل�ضار املحدد، ومتت ال�ضتعانة بالأ�ضتاذة،  ورمي ال�ضهم على الل�ح، واجلري ح�ل 
بدنية  تربية  �ضهادة  على  احلا�ضلة  الإجن��ل��ي��زي��ة،  اللغة  ق�ضم  م��ن  مريد  اآل  وعلة 
الدم�ية، كما مت تقدمي  ال��دورة  لتن�ضيط  �ضاعة  ن�ضف  ملدة  لتقدمي �ضف متارين 
اأهمية  ع��ن  والإر����ض���اد  للت�جيه  رك��ن  ع��ر���ض  م��ع  الطبيعية،  وامل�����ض��روب��ات  ال��ف���اك��ه 

الريا�ضة ل�ضحة البدن. 

.. وبرنامج عن مناهج التفسير
رحمة علوي

عمادة  مع  بالتعاون  م�ضيط  بخمي�ض  والآداب  العل�م  بكلية  م�ضك  ن��ادي  اأق��ام 
الكلية،  مب�ضرح  التف�ضري«  »مناهج  برنامج  الطالبات  ل�ض�ؤون  الطاب  �ض�ؤون 
بتنفيذ من ق�سم الدرا�سات الإ�س�مية ممث� يف من�سقة الن�ساط الدكتورة منى 
عبد اهلل وحتت اإ�ضراف الدكت�رة اآمال ال�ضيد. تناول الربنامج عدة فقرات منها 
»اأهمية التف�ضري« قدمتها الطالبة رغد اأحمد؛ وفقرة »طرق التف�ضري« قدمتها 
الطالبة ولء �سعيد، وفقرة »�سروط التف�سري« قدمتها الطالبة ندى اإبراهيم، 
كما قدمت م�ضابقات ثقافية وعلمية، وق�ضيدة عن القراآن الكرمي من تقدمي 

الطالبة عبري ع��ض ال�ضهراين. 
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متابعات

سارة القحطاني

ال��ذي  الثالث  الب��ت��ع��اث  ملتقى  اختتم 
ن��ظ��م��ت��ه وك���ال���ة اجل���ام���ع���ة ل��ل��درا���ض��ات 
اإدارة  يف  ممثلة  العلمي  والبحث  العليا 
اخلليج  �ضركة  م��ع  بالتعاون  الب��ت��ع��اث 
ب��ت��ق��دمي العديد  اأع��م��ال��ه  ل��ل��م���ؤمت��رات 
م��ن ال����ر����ض واجل��ل�����ض��ات ال���ض��ت�����ض��اري��ة 
م���ع مم��ث��ل��ي اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة ح���ل 
اإجراءات القب�ل والبتعاث، والتعريف 
ب���احل���ي���اة وال���درا����ض���ة وال���ت���ق���دمي على 
اجلامعات،  اختيار  وكيفية  اجلامعات 
امللتقى نح�  امل�ضتفيدين من  وبلغ عدد 
٨00 م�ضتفيد من املعيدين واملحا�ضرين 
يف جامعات اململكة والراغبن يف اإكمال 
اجلهات  من  عدد  من  العليا  الدرا�ضات 

احلك�مية باملنطقة.
الثاين  ي�مه  يف  امللتقى  وا�ضتقبل 
اأكرث من 120 طالبا من طاب املرحلة 
الثان�ية يف منطقة ع�ضري، لإطاعهم 
وا�ضراكهم يف  امللتقى،  ي��دور يف  على ما 
الإجابة  املقامة، كما متت  العمل  ور�ض 
على بع�ض ال�ضتف�ضارات ال�اردة منهم 

واملتعلقة بالبتعاث.
هذا وقدم امل�ضرف العام على اإدارة 
الب��ت��ع��اث ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت���ر اأح��م��د 
اإ�ضافة  ختامية،  عمل  ور���ض��ة  العمري 
اإل����ى ج��ل�����ض��ة ن��ق��ا���ض��ي��ة ح�����ل اإج������راءات 
الب��ت��ع��اث واآل��ي��ة احل�����ض���ل ع��ل��ى قب�ل 
ال����دك����ت�����راه وغ����ريه����ا م����ن اجل����ان���ب 

املتعلقة بالبتعاث.

تكريم 64 من خريجي وخريجات الدكتوراه
في حفل افتتاح ملتقى االبتعاث الثالث

عبد العزيز رديف

اف����ت����ت����ح م�����ع�����ايل م�����دي�����ر اجل���ام���ع���ة 
اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكت�ر  الأ�ضتاذ 

البتعاث  ملتقى  فعاليات  ال�ضلمي، 
اجلامعة  وكالة  تنظمه  الذي  الثالث 
العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا  ل��ل��درا���ض��ات 
ممثلة يف اإدارة البتعاث بالتعاون مع 

�ضركة اخلليج للم�ؤمترات ملدة ي�من 
بفندق ق�ضر اأبها. 

وه����دف����ت اجل���ام���ع���ة م����ن اإق���ام���ة 
امل���ل���ت���ق���ى اإل�������ى م�������ض���اع���دة امل��ع��ي��دي��ن 

وامل����ح����ا�����ض����ري����ن مب���ن���ط���ق���ة ع�����ض��ري 
وامل���ن���اط���ق امل����ج����اورة ل��ه��ا وع�����دد من 
اإقامة  اجلهات احلك�مية، عن طريق 
للتعريف  ع��م��ل  وور������ض  حم��ا���ض��رات 

ب��اأن��ظ��م��ة ول����ائ���ح الب���ت���ع���اث، اإ���ض��اف��ة 
اإل����ى ت������ض��ي��ح ب��ع�����ض اأن��ظ��م��ة ال����دول 
ت�ضهيل  يف  وامل�ضاهمة  اإل��ي��ه��ا  املبتعث 
ال���ت���ق���دمي ع���ل���ى اأف�������ض���ل امل���ؤ���ض�����ض��ات 
الأكادميية العاملية وتعريفهم بفر�ض 
اللغة  املُتاحة فيها يف جمال  الدرا�ضة 

والدرا�ضات العليا.
واط���ل���ع م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
على  امللتقى  اإقامة  مقر  و�ض�له  ف���ر 
م��ع��ر���ض ال��ق��ب���ل امل�����ض��اح��ب وال����ذي 
ي�����ض��م م�����ض��ارك��ة ع���دد م��ن اجل��ام��ع��ات 
العاملية والذي يتم من خاله تقدمي 
ن���ب���ذه ت��ع��ري��ف��ي��ة ع��ن��ه��ا وع�����ن اآل���ي���ات 

القب�ل فيها.
واأك����د ال�����ض��ل��م��ي يف ك��ل��م��ة األ��ق��اه��ا 
خ����ال ح��ف��ل الف���ت���ت���اح ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 
الب���ت���ع���اث يف ت���ط����ر وت���ق���دم ال��ب��ح��ث 
خمتلف  يف  اجلامعات  ومتيز  العلمي 
جامعة  اأن  اإل��ى  م�ضريا  العامل،  اأنحاء 
مب�افقة  م���ؤخ��را  حظيت  خالد  امللك 
على  اجلامعات  كبقية  ال�ضامي  املقام 
لابتعاث  م�����ض��ار  تخ�ضي�ض  ف��ر���ض��ة 
���ض��اء اهلل يف م��زي��د من  اإن  مب��ا ي�ضهم 
املميزة،  ال��ك���ادر  وا�ضتقطاب  ت��اأه��ي��ل 
وال������ذي ���ض��ي��ع��زز م���ن ت��ل��ك ال���ربام���ج 
للمعيدين  ج���دي���دة  ف��ر���ض��ا  وي��خ��ل��ق 

واملحا�ضرين.
ه���ذا  اأن  اإل������ى  ال�����ض��ل��م��ي  ول���ف���ت 
للمعيدين  فر�ضة مميزة  يعد  امللتقى 
واملحا�ضرين لا�ضتفادة من الت�ا�ضل 
للح�ض�ل على  العاملية  مع اجلامعات 
وتخ�ض�ضاتهم  براجمهم  يف  القب�ل 
املختلفة، م�ؤكًدا على اأن اإدارة البتعاث 
امللتقى  ه��ذا  نتائج  �ضتتابع  باجلامعة 
لدعم من�ض�بي اجلامعة يف احل�ض�ل 
على مقاعد مميزة ومنا�ضبة ت�ضهم يف 

تط�ير وتقدم اجلامعة ومتيزها.
ك��م��ا ق���دم م��ع��ايل امل���دي���ر �ضكره 
العليا  ل��ل��درا���ض��ات  ل���ك��ال��ة اجل��ام��ع��ة 
الب��ت��ع��اث  واإدارة  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث 

جهات  خمتلف  من  امل�ضاركن  وكافة 
ا من خارج  اأي�ضً وامل�ضاركن  اجلامعة 

اجلامعة.
ب�������دوره رح�����ب وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ل��ي��ا  ل��ل��درا���ض��ات 
الأ�ضتاذ الدكت�ر �ضعد بن عبدالرحمن 
العمري مبعايل مدير اجلامعة راعي 
���ض��اك��را ل��ه رع��اي��ت��ه للملتقى  احل��ف��ل، 
ودع�����م�����ه ال�����دائ�����م ل���ل����ك���ال���ة وك���اف���ة 
م��ن��ا���ض��ط��ه��ا، م��ه��ن��ئ��ا امل��ع��ي��دي��ن اجل���دد 
ب���اجل���ام���ع���ة ع���ل���ى ال��ت��ح��اق��ه��م ب��رك��ب 
التي ت�ضعى جاهدة  املباركة،  اجلامعة 
لبدء  ال�ضليمة  التهيئة  تهيئتهم  اإل��ى 

مرحلة البتعاث.
ب��ع��د ذل���ك اط��ل��ع ح�����ض���ر احلفل 
على فيلم تعريفي يحكي ق�ضة جناح 
املراحل  اأب���رز  وي���روي  املبتعثن،  اأح��د 
اأهمية  املبتعث، وكذلك  بها  التي مير 
م�ضرية  يف  واخ��ت��ي��اره  العلمي  البحث 

املبتعث العلمية. 
بكلية  امل�ضاعد  الأ�ضتاذ  ق��دم  كما 
ال���ع���ل����م ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ب��اأب��ه��ا 
ال�ضهراين  اأب� داهمة  الدكت�ر حممد 
نيابة عن املبتعثن خريجي الدكت�راه 
ب���اجل���ام���ع���ة ����ض���ك���ره ل���ق���ي���ادة امل��م��ل��ك��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ض��ع���دي��ة وم���ع���ايل م��دي��ر 
اجل��ام��ع��ة، وك���ذل���ك وك���ال���ة اجل��ام��ع��ة 
العلمي،  وال��ب��ح��ث  العليا  ل��ل��درا���ض��ات 
لقاء الدعم الذي يحظى به املبتعث�ن، 
اآمًا اأن ي�ضتفيد من هذا امللتقى كافة 
على  املقبلن  واملحا�ضرين  املعيدين 
زم��اوؤه��م  منه  ا�ضتفاد  كما  البتعاث 

ال�ضابق�ن.
ويف خ���ت���ام ح��ف��ل الف���ت���ت���اح ك��رم 
م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة امل��ب��ت��ع��ث��ن 
واملبتعثات العائدين من البتعاث من 
وعددهم  ال��دك��ت���راه  على  احلا�ضلن 
ا  تذكاريًّ درًع��ا  معاليه  ت�ضلم  كما   ،  6٤
العليا  للدرا�ضات  اجلامعة  وكالة  من 

والبحث العلمي بهذه املنا�ضبة.

ملتقى االبتعاث الثالث بالجامعة يختتم أعماله باستضافة ثانويات عسير
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8 حمالت توعوية بمشاريع خريجات االتصال االستراتيجي
رناد سرحان

ن����ظ����م����ت خ�����ري�����ج�����ات م���������ض����ار الت���������ض����ال 
الإع����ام والت�����ض��ال  ال���ض��رتات��ي��ج��ي بق�ضم 
ثماين  باجلامعة  الإن�ضانية  العل�م  بكلية 
ح��م��ات ت���ع���ي��ة يف م������ض���ع��ات خمتلفة، 

كانت مبثابة  م�ضاريع تخرج لهّن.
اأقيمت احلمات يف عدة اأماكن على 
اأي��ام وا�ضتهدفت فئات خمتلفة  مدى عدة 
م��ن املجتمع بح�ض�ر واإ���ض��راف  ع��دد من 
الإع���ام  بق�ضم  ال��ت��دري�����ض  هيئة  اأع�����ض��اء 

والت�ضال.

ال تصنع فاشال
ويف ه����ذا الإط������ار ج�����اءت احل��م��ل��ة الأول�����ى 
ف��ا���ض��ا« وه����ي حملة  ت�����ض��ن��ع  ب��ع��ن���ان »ل 

ت����ع����ي���ة ع���ن ت���اأث���ري م�����ض��اه��ري امل��ح��ت���ى 
الإع�����ام�����ي ال�����ض��خ��ي��ف ع���ل���ى امل���راه���ق���ن، 
نف�ضية  اأخ�ضائية  ا�ضت�ضافة  خالها  ومتت 

ومدربة معتمدة.

اعرف دواءك
»اإع���رف  بعن�ان  الثانية  احلملة  وج���اءت 
�ضحية  ت����ع����ي���ة  ح��م��ل��ة  وه����ي  دواءك« 
اإل���ى ت���ع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب�ضكل ع��ام  ه��دف��ت 
ع���ن الأدوي�������ة، م���ن ح��ي��ث ا���ض��ت��خ��دام��ات��ه��ا 
ال�ضحيحة واخلاطئة، والأ�ضرار املحتمل 
ب��دون  ت��ع��اط��ي الأدوي�����ة  ح��دوث��ه��ا نتيجة 
الأدوي���ة  ب��ن  وال��ت��داخ��ل  طبية،  ا�ضت�ضارة 

وكيفية حدوثه.
تهاين  ال��دك��ت���رة  احلملة  يف  ���ض��ارك��ت 

القحطاين، لتقدمي الن�ضائح واملعل�مات.

لبتكار  عر�ضا  احلملة  ت�ضمنت  كما 
خ��ا���ض ب��ره��ف ن��ا���ض��ر ع��ام��ر ع���ن ال��ن�����ض��رة 

الدوائية.

قوي ذاتك
اأما حملة بعن�ان »ق�ي ذاتك« فقد هدفت 
اإلى التعريف بال�ضل�ك الت�كيدي، وع�اقب 
اإهمال تنمية هذا ال�ضل�ك، وكيفية تق�يته 
ل����دى امل����ظ���ف يف ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل، واإك�����ض��اب��ه 
ال�����ض��اب��ة ال��ن��ف�����ض��ي��ة، واأق��ي��م��ت احل��م��ل��ة يف 
رواد  بح�ض�ر  ع�ضري  منطقة  اأمانة  م�ضرح 
املجتمع املحلي ال�ظيفي، ويف الرا�ضد م�ل 

بح�ض�ر فئات خمتلفة من املجتمع.
ا�ضتبيان  ب��ن�����ض��ر  احل��م��ل��ة  ب�����داأت  وق���د 
ل��ق��ي��ا���ض م���دى ح��ري��ة التعبري  اإل���ك���رتوين 
امل�ضروعة  ال�ضخ�ضية  احلق�ق  عن  والدفاع 

يف بيئة العمل.  وت��ضلت نتائج ال�ضتبيان  
 1٧0 اأ����ض���ل  م���ن   %٤0 م���ن  اأك�����رث  اأن  اإل�����ى 
�ضخ�ضا يرتددون يف عر�ض وجهات نظرهم 
املخالفة لغريهم، اأو العتذار عن عمل ف�ق 

جهدهم ووقتهم.
ك��م��ا ���ض��اح��ب ب��رن��ام��ج احل��م��ل��ة ور���ض��ة 
ال��ع��اط��ف��ي« قدمتها  »ال��ذك��اء  ب��ع��ن���ان  عمل 
املدربة، اأماين القحطاين على م�ضرح اأمانة 

منطقة ع�ضري اأي�ضا.

إزرعها
ونظمت حملة بعن�ان »اإزرعها« وهي حملة 
تهتم بالت�ضجري يف منطقة ع�ضري والق�ضاء 
�ضجرة  على  وتركز  الب�ضري،  الت�ض�ه  على 
اجل����اك����رن����دا، ال���ت���ي ت��ع��ت��رب م���ن الأ����ض���ج���ار 
امل��ضمية، وتتما�ضى احلملة مع روؤية 2030.

تهدف هذه احلملة اإلى زيادة الغطاء 
النباتي يف منطقة ع�ضري من خال زراعة 
الأ�ضجار املحلية و�ضجرة اجلاكرندا خا�ضة، 
وتكثيف  الب�ضري  الت�ض�ه  على  والق�ضاء 
النباتات  على  واملحافظة  اخل�ضراء  الرقع 

املحلية وت�ضجيع زرعها.
وا����ض���ت���ه���دف���ت احل���م���ل���ة ج��م��ي��ع ف��ئ��ات 
املجتمع  من الذك�ر والإن���اث ورك��زت على 
 23٤0 احل��م��ل��ة  ا�ضتقطبت  وق���د  الأط���ف���ال، 
زائ���را وزائ���رة، كما اأث��م��رت ع��ن زراع���ة عدد 
ال�����ض��ت��ات لأ���ض��ج��ار خمتلفة، وت���زي��ع  م��ن 

حقائب ت�ع�ية.

ابدأ مشروعك التقني
كما اأقيمت حملة بعن�ان: »اإبداأ م�ضروعك 
ال��ت��ق��ن��ي« ت��ه��دف اإل���ى ال��ت��ع��ري��ف بربنامج 

»ب������ادر« وب��اأه��م��ي��ة ه���ذا ال��ربن��ام��ج ل��دع��م 
اأه��م  م��ن  يعد  وال���ذي  النا�ضئة،  امل�����ض��اري��ع 
جمال  يف  والإب��داع��ي��ة  ال�طنية  البيئات 
الب��ت��ك��ار ودع����م ت��اأ���س��ي�����س ومن���و امل�����س��اري��ع 
الريادية والنا�ضئة، ومت تاأ�ضي�ضه عام 200٧ 
العزيز للعل�م  امللك عبد  من قبل مدينة 
والتقنية، ويهدف اإلى دعم فر�ض م�ضاريع 
وتط�ير  التقنية  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي��ة  الأع���م���ال 

ريادة الأعمال يف املجال التقني.

كن متطوعا واعيا
اأخ��رى، نظمت حملة بعن�ان  ومن جهة 
»ك�����ن م���ت���ط����ع���ا واع�����ي�����ا« ي������م ال�����ض��ب��ت 
بح�ض�ر  م���ل  ال��را���ض��د  يف   1٤٤0/٧/23
اإلى  وزائ���رة، وهدفت احلملة  زائ��ر   ٥00
خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة ت��ط���ع��ي��ة واع���ي���ة، وال�����ض��ع��ي 
ل��اه��ت��م��ام ب��ال��ك���ادر ال��ت��ط���ع��ي��ة، ورف��ع 
لدى  والفكري  امل��ع��ريف  ال���ع��ي  م�ضت�ى 
بحق�قهم كي ل  وت�عيتهم  املتط�عن، 
يتم ا�ضتغالهم من قبل بع�ض اجلهات 

الربحية.
اأنظمة  و���ض��ع  اإل���ى  احلملة  وه��دف��ت 
وق�انن ر�ضمية متبعة داخل بيئة العمل 
اإلكرتونيه  من�ضة  وتاأ�ضي�ض  ال��ت��ط���ع��ي، 
ر���ض��م��ي��ة ل�����ض��م امل��ت��ط���ع��ن وامل��ت��ط���ع��ات 
والفرق التنظيمية والتط�عية يف منطقة 
ع�ضري،  وقد مت تاأ�ضي�ضها من قبل اللجنة 

الجتماعية بحي ال�ضامر باأبها.
وت�ضمنت احلملة عدة فقرات، ومنها 
والتنمية«،  »ال��ت��ط���ع  ب��ع��ن���ان  عمل  ورق���ة 
قدمتها الدكت�رة ف�زية �ضامة والأ�ضتاذة 
����ض���ارة اآل ���ض���ي��ل؛ ك��م��ا مت ت��ق��دمي ور���ض��ة 
ت��دري��ب��ي��ة ب��ع��ن���ان »ح���ق����ق امل��ت��ط���ع��ن« ، 
ودورة  اأخرى بعن�ان »فن العطاء« قدمتها 

املدربة ابتهال اآل جابر.

أفصحي عما بداخلك
ح��م��ل��ة »اف�����ض��ح��ي ع��م��ا ب���داخ���ل���ك« ه��دف��ت 
الإكتئاب  مر�ض  عن  اجلمه�ر  تثقيف  اإل��ى 
لَْت  ُفعِّ الإن��اث واأ�ضبابه وعاجه؛ وقد  لدى 
احلملة يف ي�مها الأول يف م�ضت�ضفى الن�ضاء 
وال���������لدة والأط�����ف�����ال ب��خ��م��ي�����ض م�����ض��ي��ط، 
امل�ضت�ضفى  م��دي��ر  بح�ض�ر  افتتاحها  ومت 
الدكت�ر عبدا هلل ال�ادعي ومدير اخلدمات 
ال��ط��ب��ي��ة ال���دك���ت����ر حم���م���د ال��ق��ح��ط��اين، 
الأ�ضتاذ  والإعام  العامة  العاقات  ومدير 
الأخ�ضائية  من  ومب�ضاركة  الغنمي،  تركي 

النف�ضية �ضريفة القرثدي.
املن�ض�رات  بت�زيع  الطالبات  وقامت 
املري�ضات  وزرن  امل��ر���ض،  ح���ل  والن�ضائح 
ب���ق�������ض���م م�����ا ب���ع���د ال�������������لدة، ك���م���ا ق���ام���ت 
النف�ضية  ال�ضت�ضارات  بتقدمي  الأخ�ضائية 

للمري�ضات.
يف  ال��ث��اين  ي�مها  يف  احلملة  وفعلت 
قناة  بح�ض�ر  باأبها،  م���ل  الرا�ضد  جممع 
روت���ان���ا خ��ل��ي��ج��ي��ة ل��ل��ت��غ��ط��ي��ة الإع���ام���ي���ة، 
واملر�ضدة  النف�ضية  الأخ�ضائية  ومب�ضاركة 
�ضريفة  ال��ط��ب  دار  م��ن جم��م��ع  الأ���ض��ري��ة 
فردو�ض  النف�ضية   والأخ�ضائية  القرثدي، 
ال���ب�������ض���ري، ح���ي���ث ق���دم���ت���ا ال����ض���ت�������ض���ارات 

النف�ضية للزوار.

سر قوتك
ق�تك«  »�ضر  بعن�ان  حملة  كذلك  اأقيمت 
بحق�قها  ال�ضع�دية  امل����راأة  ت�عية  ب��ه��دف 
امل�ضت�ضار  خالها  وا�ضت�ضيف  القان�نية، 
وامل����ح����ام����ي����ة  ف�����ي�����ة،  اآل  ع������������ض  حم����م����د 
م��ع��ايل ال��ق��ح��ط��اين، ومت خ��ال��ه��ا ت��ق��دمي 
ال���ض��ت�����ض��ارات ال��ق��ان���ن��ي��ة ب�����ض��ك��ل جم���اين، 
ال�ضت�ضارات  على  خ�ضم  ك�ب�نات  وت���زي��ع 

القان�نية وتقدمي الهدايا التذكارية.
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جوهرة الشهراني
درة الحمادي

ومنى علي

بالتعاون  والت�����ض��ال  الإع���ام  ق�ضم  نظم 
ل�ض�ؤون  الطاب  �ض�ؤون  عمادة  وكالة  مع 
 »kku اإع���ام���ي���ات  ال���ط���ال���ب���ات »م��ل��ت��ق��ى 
يف دورت����ه ال��ث��ان��ي��ة، وذل����ك حت��ت اإ���ض��راف 
م�������ض���اع���دة امل�������ض���رف ال����ع����ام ع���ل���ى امل���رك���ز 
الإع�����ام�����ي ب���اجل���ام���ع���ة، م�����ض��رف��ة ق�����ض��م 
عامر،  ن���رة  الأ�ضتاذة  والت�ضال  الإع��ام 
األ���ف زائ���رة م��ا ب��ن اإع��ام��ي��ات  وبح�ض�ر 
واأك������ادمي������ي������ات وم���ن�������ض����ب���ات ع������دد م��ن 

القطاعات باملنطقة وطالبات.
من  ركنا   1٨ اإق��ام��ة  امللتقى  وتخلل 
ت��ن��ظ��ي��م ط��ال��ب��ات الإع������ام والت�������ض���ال، 
ب��ع�����ض��ه��ا ج����زء م���ن م�����ض��اري��ع ال��ت��خ��رج، 
وب��ع�����ض��ه��ا ت��ك��ال��ي��ف مل����ق����ررات درا����ض���ي���ة. 
ك��م��ا ����ض���ارك���ت ط���ال���ب���ات م�����ض��ار الإذاع������ة 
والتلفزي�ن ببث حي عرب اإذاعة اجلامعة 

خال ي�مي امللتقى.
وهدف امللتقى اإلى تثقيف الطالبات 
اإعاميا من خال جمم�عة من الربامج 
والأن�ضطة الإعامية والثقافية، وت��ضيح 
م��ف��ه���م الإع�������ام ووظ���ي���ف���ت���ه، وت�����ض��ل��ي��ط 
وال�ضحافة  الرقمي  الإع��ام  ال�ض�ء على 
اإل���ى تعزيز القيم  اإ���ض��اف��ة   الإل��ك��رتون��ي��ة، 
الإع��ام��ي��ة واإظ��ه��ار دور الإع���ام يف بناء 

�ضخ�ضية الفرد.

إدارة المناسبات
وت�ضمن اجلزء الأكرب من املعر�ض اأركانا 
ملقرر اإدارة وتنظيم املنا�ضبات حتت اإ�ضراف 
الأ����ض���ت���اذة ����ض���ارة ال�����ض��ل��م��ي، وم��ن��ه��ا رك��ن 
بال�ضع�دية،  الر�ضمية  ال�ضتقبال  مرا�ضم 
وامل���را����ض���م امل��ل��ك��ي��ة يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، ورك���ن 
خاله  و�ضحت  حيث  ال�ضينية،  املرا�ضم 
الطالبات اأهم ما مييز مرا�ضم ال�ضتقبال 
من ق�اعد ولبا�ض و�ضيافة، كما اأو�ضحن 
ال��دول��ة، كما  اإب���راز معامل  املرا�ضم يف  دور 
مت عر�ض فيدي� لبع�ض مل�ك ال�ضع�دية 

و�ض�ر مللكة بريطانيا الثانية.
ك��م��ا ق���دم ���ض��م��ن امل���ق���رر رك���ن ال��ب��ث 
ال���ت���ل���ف���زي����ين وال��������ذي ك�����ان ع����ب����ارة ع��ن 
ومتت  ح��ي،  تلفزي�ين  ل�ضتدي�  حم��اك��اة 
اأبرزها  �ضخ�ضيات  عدة  ا�ضت�ضافة  خاله 
ال��دك��ت���رة ت��ه��اين ال��ق��ح��ط��اين وامل��ح��ام��ي 
م����ع����ايل ال���ق���ح���ط���اين ورئ���ي�������ض���ة حت��ري��ر 

�ضحيفة اآفاق عبري ال�ضهراين.
ويف رك����ن »ال���ق���ري���ة ال��ك���ن��ي��ة« حتت 
اإ����ض���راف الأ����ض���ت���اذة ح��ن��ان الأح����م����ري، مت 
تناول م��ض�ع العامل بعد ظه�ر الإنرتنت 
وكيف اأ�ضبح قرية �ضغرية، كما مت عر�ض 
تط�ر و�ضائل الإعام من احلمام الزاجل  

اإلى الر�ضائل الإلكرتونية احلالية.

متحف الحضارات
تكليف  احل�����ض��ارات«  »متحف  رك��ن  وج���اء 
مل��ق��رر الت�����ض��ال ال��ث��ق��ايف وال�����دويل حتت 
اإ���ض��راف الأ���ض��ت��اذة جن���ى اآل ���ض��اه��ر، ومت 
احلديث فيه عن امللكة نفرتيتي يف الي�م 
�ضخ�ضية  تناول  مت  فيما  للملتقى،  الأول 

امللكة كلي�باترا يف  ي�مه الثاين.
الن�ض��ض  رك��ن  املعر�ض  تخلل  كما 
الإع���ام���ي���ة ب��ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة حتت 
واأري��ج  احلفيظ  اأم��ة  الأ�ضتاذتن  اإ���ض��راف 
طالبات،  اأربعة  فيه  و�ضاركت  القحطاين، 
وي���ع���د ال���رك���ن ت��ك��ل��ي��ف��ا مل���ق���رر ال��ن�����ض������ض 

الإعامية باللغة الإجنليزية.
ال��ف��ن« مت تقدمي  »ن��ب�����ض  رك���ن  ويف 
ت��ع��ري��ف م��ف��ه���م ال��ف��ن ل��ل��ح��ا���ض��رات، كما 
كما  الفن�ن،  م��ن  خمتلفة  اأن����اع  عر�ضت 

متت ا�ضت�ضافة الر�ضامة رغد اآل ناجي.

حمالت العالقات العامة
بعدة حمات   امل�ضاركة  امللتقى  تخلل  كما 

العامة  ال��ع��اق��ات  ح��م��ات  م��ق��رر  �ضمن 
حت��ت اإ���ض��راف الأ���ض��ت��اذة جن���ى البقمي، 
ت�ضلط  التي  ب�عي«  »ق���دي  حملة  ومنها 
لدى  القيادة  اأ�ضا�ضيات  اأه��م  على  ال�ض�ء 
ال��ن�����ض��اء امل��ق��ب��ات ع��ل��ى ال��ق��ي��ادة، وحملة 
ب���ع���ن����ان »ك���ل���ن���ا م���ع���ك« وال����ت����ي ت��ن��اول��ت 
م��������ض����ع الك���ت���ئ���اب واأه������م اأع���را����ض���ه يف 

املرحلة اجلامعية.

جلسة صحفية
وجاء ركن »جل�ضة �ضحفية« ملادة التحرير 
حنان  الأ���ض��ت��اذة  اإ���ض��راف  حت��ت  ال�ضحفي 
الق�ضايا  اأه��م  عر�ض  مت  حيث  ال��روي��ث��ي، 
ال��ت��ي اأ���ض��ه��م��ت ال�����ض��ح��اف��ة يف ح��ل��ه��ا، كما 
ع��ر���ض��ت ب��ع�����ض ال�����ض��خ�����ض��ي��ات ال���ب���ارزة يف 

املجال ال�ضحفي.

المرأة هي األصل
وجاء ركن »املراأة هي الأ�ضل« تكليفا ملقرر 
اإ�ضراف  اأخاقيات وق�انن الإعام حتت 
الأ���ض��ت��اذة ي�����ض��رى ال���زه���راين، ومت خ��ال 
الت�ع�ية،  املعل�مات  تقدمي  الركن  ه��ذا 
كبرية  مكانة  لهن  ن�ضاء  ل�ض�ر  وع��ر���ض 
باملجتمع،  كما قدم ركن لذات املقرر وه� 
العاملن  ت�عية  اإل��ى  وه��دف  »راأي«  رك��ن 
الآراء  اعتناق  باأهمية  الإع���ام  جم��ال  يف 

اخلا�ضة.

حمالت توعوية
هذا  خريجات  من  الطالبات  قدمت  كما 
العام يف تخ�ض�ض العاقات العامة اأجزاء 
من خطة حمات م�ضاريع التخرج، ومنها 
ت�ضتهدف  التي  الف�ضل«  ت�ضنع  »ل  حملة 
امل���راه���ق���ن امل���ت���اأث���ري���ن ب��امل��ح��ت���ي��ات غري 
ق�تك«  »�ضر  وحملة  للم�ضاهري،   الهادفة 
املجتمع بحق�ق  ت�عية  اإلى  تهدف  والتي 
امل�������راأة، وح��م��ل��ة »اأزرع����ه����ا« وال���ت���ي ج���اءت 
ب��رع��اي��ة اأم���ان���ة م��ن��ط��ق��ة ع�����ض��ري وراب��ط��ة 
ع�ضري اخل�ضراء، وحملة »ابداأ م�ضروعك 
ال��ت��ق��ن��ي« وال���ت���ي ت���ه���دف اإل�����ى ال��ت��ع��ري��ف 
التقنية  ال���ربام���ج  واأه����م  ب����ادر،  ب��ربن��ام��ج 
ا�ضتعانت ببادر، وحملة  التي  ال�ضتثمارية 
ت���ع���ي��ة  ح��م��ل��ة  وه����ي  دواءك«  »اأع�������رف 
وكيفية  الأدوي������ة  ا���ض��ت��خ��دام  ع��ن  �ضحية 

متابعة ال�ضكر وال�ضغط.

ورش تدريبية
ك��م��ا ���ض��اح��ب امل��ل��ت��ق��ى اإق����ام����ة ع����دد من 
ال�ر�ض التدريبة ومنها ور�ضة يف �ضحافة 
الإع��ام  ق�ضم  م�ضرفة  قدمتها  البيانات، 
الأ���ض��ت��اذة ن����رة ع��ام��ر وت��ط��رق��ت خالها 
ل��ت��ع��ري��ف ���ض��ح��اف��ة ال��ب��ي��ان��ات وم��اه��ي��ت��ه��ا 

واأهميتها.
وق���دم���ت ال���دك���ت����رة ل��ي��ل��ى ف��ق��ريي 
ور�����ض����ة اأخ�������رى ب���ع���ن����ان »ك���ت���اب���ة ال��ن�����ض 
كتابة  اأ���ض��ا���ض��ي��ات  فيها  ت��ن��اول��ت  الإذاع�����ي« 
اخلرب ال�ضحفي املكت�ب وامل�ضم�ع، اإ�ضافة 

لبع�ض التدريبات العملية للطالبات.
ل��ل��م��ل��ت��ق��ى  ال�����ث�����اين  ال�����ي������م  ويف 
قدمت ور�ضتان الأولى بعن�ان »القيم 
مرمي  الدكت�رة  قدمتها  الإعامية« 
اأب��رز  ع��ن  خالها  وحت��دث��ت  العجمي 
من  القيم  ت�اجهه  التي  الإ�ضكاليات 
ح���ي���ث ع�����دم وج�������د ت���ع���ري���ف م���ح��د 
ركائز  اأه���م  اإل���ى  تطرقت  كما  للقيم، 
وعلى  جمتمعنا  يف  الإعامية  القيم 
م����اذا ت��ب��ن��ى. وق���دم���ت ور����ض���ة ب��ع��ن���ان 
»ال���ت���ح���ري���ر الإل������ك������رتوين« ق��دم��ت��ه��ا 

الدكت�رة نهى جعفر.

ملتقى نوعي
الطالبات  ل�ض�ؤون  ورفعت وكيلة اجلامعة 
مل�ضرفة  �ضكرها  اأب� ملحة  الدكت�رة خل�د 
ق�ضم الإعام وجميع طالبات الق�ضم على 
هذا امللتقى الن�عي الذي ناق�ض م�ا�ضيع 

مهمة يحتاجها املجتمع.

نشر الثقافية اإلعالمية
الطاب  ���ض���ؤون  ع��م��ادة  وكيلة  واأك����دت 
ل�����ض���ؤون ال��ط��ال��ب��ات ال��دك��ت���رة فاطمة 
ي��ع��د ملتقى  امل��ل��ت��ق��ى  ه���ذا  اأن  ���ض��ع��ب��ان، 
ثقافيا اإعاميا يهدف اإلى ن�ضر الثقافة 
الإعامية الإيجابية، بت�عية الطالبات 
القيم  وتعزيز  املتزن،  ال�اعي  بالإعام 
دور  على  ال�ض�ء  وت�ضليط  الإعامية، 
الإيجابية،  ال�ضخ�ضية  بناء  يف  الإع��ام 
خ��ا���ض��ة يف ظ���ل ال��ت��ن��م��ر الإل����ك����رتوين 
احل��ا���ض��ل يف ب��ع�����ض و���ض��ائ��ل ال��ت���ا���ض��ل 

الجتماعي.

تظاهرة ثقافية تربوية
واأردف������ت ق��ائ��ل��ة »ح��ت��ى ن��ح��ق��ق ال��ه��دف 
حم�ضنه  م���ن  ي��ن��ط��ل��ق  اأن  ب���د  ل  ك����ان 
الإع�����ام والت�������ض���ال، خا�ضة  ق�����ض��م  يف 
اأن��ه��م اأ���ض��ح��اب جت��رب��ة ���ض��اب��ق��ة، فمثل 
اأن��ه ملتقى  امللتقى وال��ذي ظاهره  ه��ذا 
لكنه  فقط؛  الإعامي  اجلانب  يخ�ض 
ت��رب���ي��ة  ث��ق��اف��ي��ة  ت��ظ��اه��رة  حقيقته  يف 
وجتارب ثرية يقدم يف �ض�رة خمرجات 
طالبات الإعام، والتي تعر�ض ثقافات 

خمتلفة وبرامج ت�ع�ية قيمة.
امللتقى  ه��ذا  من  وددت  وباخت�ضار 
اأن نقدم الإعام الإيجابي الذي يخدم 
ال��ط��ال��ب��ة وي���ع���زز ال��ق��ي��م الإ���ض��ام��ي��ة 

ويخدم اجلامعة واملجتمع«.

طرح مختلف وهادف
وامتدحت �ضعبان م�ضاركة طالبات ق�ضم 
الإعام يف امللتقى، حيث قالت »اأبدعت 
طالبات ق�ضم الإعام كما تع�دنا منهن 
والذي  والهادف  املختلف  الطرح  دائما 
الطالبات واملجتمع  يام�ض احتياجات 
ك��ان خمرجات  فيه  وم��ا عر�ض  كذلك، 
ط��ال��ب��ات الإع����ام والت�����ض��ال فتن�عت 
الأف����ك����ار وت��اح��م��ت ال������روؤى واأث���م���رت 

اجله�د بعدد من الأركان وال�ر�ض«.
املعنية  اجلهات  تبني  �ضجعت  كما 
امللتقى يف  لإق��ام��ة  خ���ارج اجلامعة  م��ن 
دعمها  ع��ن  واأع���رب���ت  ال��ق��ادم��ة،  ن�ضخه 
امللتقيات  ه��ذه  مثل  لإق��ام��ة  للطالبات 
وم�������ض���اع���دت���ه���ن ع����ل����ى مم����ار�����ض����ة م��ا 
ومم��ار���ض��ات  اأن�ضطة  ���ض���رة  يف  تعلمنه 
تخ�ض�ضهن  م���ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ن  واق��ع��ي��ة 
وال���ط��ن  للمجتمع  وتقدميهن  اأك���رث، 
تبني  يف  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  دور  ل��ي��اأت��ي 

م�ضروعاتهن.

دعم أمانة عسير
الق�ضم  م��دي��رة  ام��ت��دح��ت  جانبها  م��ن 
ال���ن�������ض���ائ���ي ب����اأم����ان����ة م��ن��ط��ق��ة ع�����ض��ري 
امللتقى  القحطاين  �ضل�ى  الأ���ض��ت��اذة  
لكل  اأن  معتربة  امل�ضاحب،  وامل��ع��ر���ض 
رك����ن ف��ي��ه م���ي���زة خ��ا���ض��ة واأن������ه ���ض��يء 
اأمانة  يف  ا�ضتعدادهم  مبدية  م�ضرف، 
للطالبات  الفر�ض  ت�فري  اإل��ى  ع�ضري 
ليخرج  واأفكارهن،  م�ضاريعهن  وتبني 
اجلميع،  اإل���ى  ميتلكنه  ال���ذي  الإب����داع 
اأم��ن  م���ؤك��دة ع��ل��ى حر�ضها وح��ر���ض 
اأمانة ع�ضري على تبني الأفكار وزيادة 

امل�ضاركة املجتمعية.
ودع���ت اجل��م��ي��ع اإل���ى امل�����ض��ارك��ة يف 
الأم��ان��ة  م���ق��ع  يف  التفاعلية  امل��ن�����ض��ة 
وال��ت��ي حت��م��ل ا���ض��م »���ض��ارك��ن��ا ال��ق��رار«، 
وال����ت����ي مي��ك��ن��ه��م م����ن خ���ال���ه���ا ط���رح 
اأف����ك����اره����م م����ن اأع����م����ال ت��ط���ع��ي��ة اأو 
ت�ع�ية اأو اأي فكرة ت�ضيف للمجتمع، 
على  عر�ضها  ث��م  وم��ن  درا�ضتها  وتتم 
ليطلع  منا�ضبة،  ك��ان��ت  م��ا  اإذا  املن�ضة 
على  وي�����ض��اع��دوا  امل�����ض��ت��ث��م��رون،  عليها 
طريق  عن  حت�يلها  يتم  اأو  تنفيذها، 
تق�م  اأو  املخت�ضة،  اجلهة  اإل��ى  الأمانة 
ح��ال  يف   بنف�ضها  بتنفيذها  الأم���ان���ة 

كانت منا�ضبة.

1000 زائرة في
»kku ملتقى إعالميات«

غرافيك: أكنان محمد
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مواهب طالبية

طالبنا

األديبة الناشئة شيماء أشرف تعكف على إصدار ديوانها األول
منى علي

اأ���ض��م��ى امل���اه��ب واأك��رثه��ا  ال�ضعر م��ن 
ال�اقعية،  احلياة  عن  وتعبريا  �ضدقا 
ال�ضعراء  م��ن  الكثري  اأن  جن��د  ل��ذل��ك 
على مر الزمان ا�ضتطاع�ا اأن يحقق�ا 
لأنف�ضهم جمدا كبريا ملا يحت�ي عليه 
والآم��ال  امل�ضاعر  من  املتميز  �ضعرهم 
والأح��������ام وال���ط���م����ح���ات، وال����اق���ع 
الأل����ي����م واإن���ه���ا����ض ال��ه��م��م والأف����ك����ار 

الإيجابية وغريها.  
وك����ث����ريا م����ا جن����د ال���ع���دي���د م��ن 
ال��ف��ت��ي��ات مم���ن وه��ب��ه��ن اهلل م���ه��ب��ة 
اإلى  بال�ضعر  ياأخذننا  املميزة،  ال�ضعر 

عامل اآخر من املتعة والفكر النري.  
احل��ا���ض��ب  ع��ل���م  بق�ضم  ال��ط��ال��ب��ة 
الاتي  الفتيات  اإح��دى  اأ�ضرف  �ضيماء 
ب��رع��ن يف ك��ت��اب��ة ال�����ض��ع��ر، ح��ي��ث كتبت 
ق�����ض��ي��دت��ه��ا الأول�������ى وه����ي يف ال�����ض��ف 
حلب  اكت�ضافها  بعد  البتدائي  الرابع 
ال�ضعر والق�ضائد عندما كانت تنجذب 
وجتيد  املدر�ضية  الكتب  يف  ل�ج�دها 

اإلقاءها وال�ضتمتاع برتديدها دائما.

الداعم األول
اأن ت��ع��ط��ي امل��ج��ال  اأ�����ض����رت  ���ض��ي��م��اء 
تكن حماولتها  الكبري، ومل  ل�ضغفها 
فقد  ج��ي��دة،  ال�ضعر  كتابة  يف  الأول����ى 
ال�ضيء،  بع�ض  الكلمات مبعرثة  كانت 
كثريا،  والدها  اإعجاب  نالت  ذلك  مع 
واهتمام  �ضغف  بكل  ين�ضت  ك��ان  فقد 
والت�ضجيع  العذبة  بكلماته  ويغمرها 
كما  كتاباتها،  لتنمية  ال�ضتمرار  على 
الق�ضائد  م��ن  الكثري  يهديها  اأ�ضبح 
ال�ضعر،  األ�انا خمتلفة من  و  املن�عة، 

فقد كان الداعم الأول لها.
ت�������ض���ت���م���د ����ض���ي���م���اء ال�����دع�����م م��ن 
دورا  لهما  اأن  ت���ؤك��د  ح��ي��ث  وال��دي��ه��ا، 
ع��ظ��ي��م��ا يف دع���م���ه���ا م���ن���ذ ب���داي���ات���ه���ا، 
النجاح،  �ضبل  لها  ميهدان  كانا  حيث 
وي��ح��ف��زان��ه��ا، ح��ي��ث ت��ق���ل »جن��اح��ات��ي 
ملن  تن�سب  اإمن���ا  ف��ق��ط  اإيل  تن�سب  ل 

�ضنعها معي«.

مرحبا بحبيبتي األديبة
اأي�ضا دور مهم يف دعمها  جلد �ضيماء 
رغم بعد امل�ضابقة بينهما، حيث يردد 
»مرحبا  ع��ب��ارة  دائ��م��ا  م�ضامعها  على 
ب��ح��ب��ي��ب��ت��ي الأدي������ب������ة« ع���ن���دم���ا ي���ب���داأ 
ات�ضال  على  اأن��ه  كما  معها،  احل��دي��ث 
ال�ضتماع  على  ويحر�ض  معها،  دائ��م 

اإلى جديدها يف ال�ضعر.

ل�ضديقاتها  اأن  �ضيماء  ت�ؤكد  كما 
اأن  اإل������ى  م�������ض���رية  دع���م���ه���ا،  يف  دورا 
م�����ض��ارك��ت��ه��ن يف ك���ل جن����اح ل��ه��ا نكهة 

خا�ضة تبهج قلبها.

األديبة الناشئة
ل��ق��ب »الأدي���ب���ة  ���ض��ي��م��اء ع��ل��ى  ح�ضلت 
كما  املت��ضطة  امل��رح��ل��ة  يف  ال��ن��ا���ض��ئ��ة« 
م�ضابقة  الأول يف  املركز  على  ح�ضلت 
ونالت  امل��در���ض��ة،  م�ضت�ى  على  الأدب 
الأومل��ب��ي��اد  م�����ض��اب��ق��ة  يف  الأول  امل��رك��ز 
الثقايف جلامعة امللك خالد يف جمال 
ال�ضعر الف�ضيح، كما نالت املركز الأول 
جمانة  ن���ادي  يف  امل���اه��ب  م�ضابقة  يف 
التاألق  ملزيد من  ت�ضعى  كما  للفتيات، 

واإ�ضدار دي�انها الأول.

هبة من اهلل:
ووجهت �ضيماء كلمة اإلى كل م�ه�بة، 
وقالت »ل تدعي م�اهبك تندثر مع 
م��رور الأي���ام، فهي هبة م��ن اهلل لك، 
ام��ن��ح��ي ن��ف�����ض��ك ف��ر���ض��ة ال��ب��ح��ث عن 
ن��ق��اط الخ���ت����ف والإب�������داع داخ��ل��ك 
واأطلقي قيدها لرتى الن�ر، ل تلتفت 
ت�ضتلمي  ول  ح�لك  م��ن  للمحبطن 
اإليك  ي�ضعى  النجاح ل  فاإن  للعرثات، 

اإل عندما ت�ضارعن اخلطى اإليه«.

من قصائد شيماء:
�ضباح اخلري يا اأق�ضى
ومنَك ال�ضبح ُمعتذٌر

واأي خري بعد غدرك ياأتينا!
�ضباح اجلرح يك�ض�نا

يك�ضر عن عزتنا.. يرثي ماآ�ضينا
�ضباح اجلرُم يا عرب

واأي جرٍم اأكرب من �ضرخ العدو فينا
�ضباح اأ�ض�د كاحل

يكحل حزن اأعيننا ، بجمر القهر 
يك�ينا

�ضباح �ضارٌخ �ضامت
ي�ضُلّ دمع اأعيننا، ي�قد اجلمر 

الدفَن
�ضَطرنا الذل واخلذلن يف تاريخ 

اأمتنا
لرنويه قهراً ويروينا

ق�ضيٌد منك معتذر
يرثي حال اأمتنا، ينادي �ضاح الديَن

متى نق�ل �ضباح اخلري والأمل
متى تع�د اأمانينا؟؟

متى ت�ضم الروح اأق�ضانا �ضاجدة
ون�ضتعيد جمدنا القدمي واأرا�ضينا

متى يع�د لاأمة ث�ب عزتها

و يع�د �ضاح الدين فينا؟
اأيا اأم ال�ضهيد كفكفي دمعك

فابنك نربا�ض تاج الفخر فينا
اأيا اأماه بال�ضرب جتملي

فما عاد البكا ٌيجدينا
�ضُت�ضحق راأ�ض كل خمتذل

مل يثاأر لقد�ٍض ول دينا
فباهلل ن�ضٌر وباهلل عٌز

وباهلل مطر الن�ضر يروينا
فاهلل منتقم واهلل منت�ضر

واجلبار كافينا ووالينا
جففي الأ�ضى

�َض�ٌق ُدِفَن مِبقلَتِي واأنيني
يف احل�ضا ل ُيرى

َق م�ضجعي �ُض��هاٌد اأرَّ
ما عْدُت اأهناأ بال�كرى

ف��ا�َض احلنن وال��َدمع
على وجنتيَّ �ض���رى
روح�ي تاَقت باكية

ل�رحاِب َمكَة واأِم الُقرى
�ض���ق�ي جدوٌل فائ�ٌض

ل مثيَل له بن ال�رى
َظ�ِماأَْت ح�نايا روح�ي
ف�م�ن ل�ها ي���ا ُترى؟

�ُض�ق�ي�ا ال�روُح ب�اهظة
ل ُتب��اُع ول ُت�ْضرَتى

زمزمك العذب من�ضاباً
بن تالك قد جرى
هل يل بر�ضفٍة حانيٍة
لترَباأ روٌح مما برى؟

اأي�ا اأر�ض م�ك�ة �ضميني
ب�ضجدٍة ف�ق الرثى

جففي الأ�ضى واملاآ�ضَي
والدم�ع الذي �ضرى
كفكفي جراح الثنايا

�ضمدي ما الزمان ذرى
واإن�ي لأغ�ب�ط حمام�ك

م�حل�قا ف�ق ال�رى
ي��ج�ب �ضمائك خمتاًل

يا �ضع�د ما ي�رى
يا �ضعد الن�ضيم

الذي بن ماآذنك قد �ضرى
ليت الأر�ض ُتط�ى

واأرى ما اأ�ضرابك ترى
ليت الزمان يحن�

ويجلي ال�ض�ق الذي طرى
رباه عجل تاقينا ببكة..

ومهد لنا ال�ضرى
لأكحل عن �ض�قي

واأطفاأ يف الكبد جمرا
رباه واحفظ بيتك اآمنا

معظما بن القرى.
الأق�ضى.. »جمل املحامل« من اأعمال

الت�ضكيلي  الفل�ضطيني �ضليمان من�ض�ر
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مواهب طالبية

رائدة آل محي

اأكدت  املبتعثة من جامعة امللك خالد لنيل درجة الدكت�راه يف تخ�ض�ض 
عبد  بنان  املتحدة،  باململكة  ويلز  ك���اردف  جامعة  م��ن  والت�����ض��ال  اللغة 
ثقافات  على  للتعرف  فر�ضة  لها  خلق  البتعاث  اأن  ع�ضريي  الرحمن 
من  زاد  م��ا  اجلن�ضيات  خمتلف  م��ع  ع��اق��ات  وك�ضب  املختلفة  ال�ضع�ب 
ال�طن  اأب��ن��اء  م��ن  اأك��رث  قربها  كما  ق��رب،  ع��ن  ال�ضع�ب  بتلك  معرفتها 
هدف  يجمعهم  وال��ذي��ن  البتعاث،  خ��ال  منهم  بالكثري  التقت  الذين 

احل�ض�ل على العلم من اأجل الإ�ضهام يف رفعة وبناء ال�طن.

إلهام االبتعاث
اأيام درا�ضتها يف  اأحد  اأنه يف  اإقدامها على خط�ة البتعاث ذكرت  وح�ل 
القاعة  دخلت  خالد،  امللك  بجامعة  والرتجمة  اللغات  بق�ضم  اجلامعة 
اإحدى الأ�ضتاذات ال�ضع�ديات التي كانت للت� عائدة من رحلة البتعاث 
نف�ضها  بالتعريف عن  بداأت  الرتجمة يف بريطانيا، حيث  لدرا�ضة ق�ضم 
وعن املادة التي �ضنتناولها خال ذلك الرتم، فاأثار انتباهها حديثها عن 
اأمنية  قلبها  يف  واأ�ضمرت  بها،  مرت  التي  والتجارب  باخلارج،  الدرا�ضة 

اإكمال درا�ضتها.
م�ضاعفا  جهدا  مني  اأخ���ذت  التي  اجلامعة  �ضن�ات  »م��رت  وق��ال��ت 
وتركيزا حمددا لبل�غ ما كنت اأطمح له، وتخرجت من اجلامعة بتقدير 
بعد  ذات��ه��ا  اجلامعة  يف  الإع����ادة  على  احل�ض�ل  م��ن  اهلل  بف�ضل  مكنني 
التدري�ض  من  �ضنتن  وبعد  داخلي،  يف  بالنم�  احللم  وا�ضتمر  التخرج، 
ويلز  مقاطعة  اإل��ى  بريطانيا،  اإل��ى  البعثة  طائرة  بي  حلقت  باجلامعة 

ومدينة كاردف حتديدا«.

شعور مختلط
وح�ل اأيامها الأولى يف البتعاث ك�ضفت اأنها كانت حتمل �ضع�را خمتلطا 
بن فقد الأهل وال�طن وبدء حياة جديدة، وبن الفرح بخط�ات حتقيق 

الأمنيات.
تلتها  ثم  وجيزة،  ف��رتة  واأنهيتها يف  اللغة  درا�ضة  »ب��داأت يف  وقالت 

درا�ضة املاج�ضتري بجامعة كاردف وحاليا درا�ضة الدكت�راه«.
وح�ل مرحلة الدكت�راه قالت »ح�ضلت لحقا على قب�ل الدكت�راه 
اأعلى اجلامعات ت�ضنيفا يف تخ�ض�ض  يف جامعة كاردف التي تعترب من 
اللغ�يات، وذلك اأثناء درا�ضتي ملرحلة املاج�ضتري، وقد كانت فرتة ما بن 

املرحلتن اأ�ضب�عان فقط«.

الشغف بالمعرفة
باملعرفة،  ال�ضغف  عليها،  ب��ه��ا  اهلل  اأن��ع��م  ال��ت��ي  الأم�����ر  م��ن  اأن  وذك����رت 
واحلر�ض على التزود بالعلم ح�ل امل�ضائل احلياتية والدرا�ضية يف اأر�ض 

البتعاث، مما اأك�ضبها الكثري من ال�قت والفر�ض.

�ضيئا  تاألفه  مل  بلد  يف  واحل��ي��اة  ال��درا���ض��ة  تكن  »مل  قائلة  واأردف����ت 
لكن  كالأم�مة،  اأخ��رى  حياتية  التزامات  وج��دود  مع  خ�ض��ضا  �ضها، 

التجربة ال�ضحيحة والتعلم مع ال�قت علم ومك�ضب«.

إنشاء مجموعة بحثية
باإن�ضاء  ال��دك��ت���راه  درا���ض��ت��ه��ا مبرحلة  اأث��ن��اء  ق��ام��ت  اأن��ه��ا  ب��ن��ان  وك�ضفت 
وطاب  تدري�ض  هيئة  اأع�ضاء  من  مك�نة  وتدريبية  بحثية  جمم�عة 
وتطبيقاته  وتط�راته  احلا�ض�بية  اللغ�يات  علم  تناق�ض  عليا  درا���ض��ات 
ويهتم  ال��ل��غ���ي��ات،  علم  م��ن  ن�ضبيا  وح��دي��ث��ا  مهما  ف��رع��ا  يعترب  وال���ذي 

بدرا�ضة الظ�اهر اللغ�ية با�ضتخدام احلا�ض�ب.

تدريس طالب البكالوريوس
واأمل���ح���ت اإل����ى اأن م���ن ال��ت��ج��ارب امل��ه��م��ة وامل��م��ت��ع��ة ال��ت��ي م���رت ب��ه��ا ومل 
ل��ط��اب مرحلة  ك����اردف  ال��ت��دري�����ض يف ج��ام��ع��ة  ت���زل تخ��ضها ح��ال��ي��ا، 
البكال�ري��ض، حيث تقدم اجلامعة فر�ضة لطاب الدكت�راه للتدري�ض 
يف اجلامعة؛ واأكدت اأن هذه التجربة ممتعة جدا وملهمة يف ال�قت ذاته، 

كما اأنها حققت لها ال�ضتفادة من الطرق املتبعة يف التعليم.
العايل يف  التعليم  بدبل�م  التحقت  ومل تقف عند هذا احلد حيث 
بريطانيا، كما اأنها يف ط�ر احل�ض�ل على رخ�ضة مزاولة التعليم العايل.

تنظيم مؤتمر عالمي
املاج�ضتري  مل��رح��ل��ة  درا���ض��ت��ه��ا  اإي��اه��ا  اأك�ضبتها  ال��ت��ي  الأم�����ر  اأه���م  وح����ل 
والدكت�راه ك�ضفت اأنها متكنت من الت�ا�ضل الأكادميي الفعال بن اأهل 
التخ�ض�ض على م�ضت�ى الباحثن وامل�ؤ�ض�ضات، كما اأنها �ضاركت يف ترتيب 
وتنظيم اأكرث من م�ؤمتر عاملي مع جمم�عة من الأ�ضاتذة والباحثن، 

بالإ�ضافة اإلى امل�ضاركة البحثية.

فرصة تعلم اللغات
هي  جامعتها  لها  قدمتها  التي  الرائعة  الفر�ض  من  اأن  بنان  وك�ضفت 
من:  كا  كمبتدئة  تعلمت  اأنها  م�ؤكدة  املختلفة،  اللغات  تعليم  درو���ض 
ك��اردف  جامعة  م��ع  و�ضاركت  والأمل��ان��ي��ة،  والإ�ضبانية،  الفرن�ضية،  اللغة 

كمتط�عة لتعليم اللغة العربية لغري الناطقن بها.

صالون كاردف
وح�ل م�ضاركاتها يف اجلانبن الثقايف والتط�عي، ك�ضفت اأنها اأن�ضاأت مع 
ن�عه يف مدينة  الأول من  يعترب  اأدب��ي  ثقايف  املتط�عن �ضال�ن  بع�ض 
ب��الأدب العربي  اأطلق�ا عليه ا�ضم »�ضال�ن ك��اردف«، وه� يعنى  ك��اردف، 
�ضعرا ونرثا ويجمع املهتمن بالأدب واملتذوقن له يف حلقة نقا�ض دورية، 
العربية  لغتهم  حب  حتت  ويجمعهم  الغربة  اأمل  ك�اهلهم  عن  وي�ضع 

مبعانيها العظيمة يف اأزمانها واأل�انها املختلفة.

عبد اهلل الهاجري: 
أسعى لالنضمام ألحد 
أندية »طائرة الممتاز«

موسى آل شاهر

ت������ع������د ل�����ع�����ب�����ة ك������رة 
اأكرث  اإح��دى  الطائرة 
ال���ري���ا����ض���ات ال��ع��امل��ي��ة 
تتك�ن  حيث  �ضعبية، 
تف�ضل  ف��ري��ق��ن  م���ن 
عالية،  �ضبكة  بينهما 
وع��ل��ى ال��ف��ري��ق �ضرب 
ال���ك���رة ف�����ق ال�����ض��ب��ك��ة 
ملنطقة اخل�ضم، ولكل 
فريق ثاث حماولت 
ل�������ض���رب ال����ك����رة ف����ق 
ال�������ض���ب���ك���ة، وحت�����ض��ب 
حينما  للفريق  نقطة 
اأر�ضية  الكرة  ت�ضرب 
مت  اإذا  اأو  اخل�������ض���م، 
اإذا  اأو  خ��ط��اأ،  ارت���ك���اب 
اأخ�����ف�����ق ال����ف����ري����ق يف 
واإرجاعها  الكرة  �ضد 

ب�ضكل �ضحيح.
وتبعتها  الأمريكية  املتحدة  ال���لي��ات  هي  اللعبة  مار�ضت  دول��ة  واأول 
كندا، وذلك يف عام 1900. وتعد ريا�ضة كرة الطائرة الآن من اأكرث الريا�ضات 
اأنحاء العامل، وهي اللعبة الثانية الأكرث انت�ضارا يف دول  �ضعبية يف خمتلف 

اخلليج بعد كرة القدم.
ومن خال �ضفحة م�اهب التقت »اآف��اق« بالطالب عبداهلل الهاجري 
اأكرث  من ق�ضم الإعام والت�ضال؛ وه� م�لع بهذه اللعبة، لي�ضلط ال�ض�ء 

على هذه اللعبة وكيف تدرج بها حتى اأ�ضبح من امل�ه�بن فيها.

منذ متى واأنت متار�س لعبة كرة الطائرة؟
منذ ال�ضغر حيث كنت اأمار�ضها مع اأبناء احلي، ومن ثم مار�ضتها من خال 

احل�ض�ض الريا�ضية باملدر�ضة حتى اأ�ضبحت جزءا من برناجمي الي�مي.

وكيف اكت�شفت اأنك متلك موهبة اجادة لعبة كرة الطائرة؟
كان ذلك من خال دوري املدار�ض الذي حظيت فيه باإ�ضادة عدد من مدربي 
اللعبة، وبعدها ط�رت نف�ضي اأكرث من خال التدريبات الي�مية، وممار�ضة 
نف�ضي  املنطقة، حتى وجدت  لأندية يف  ينتم�ن  اللعبة مع لعبن مميزين 

متمكنا منها ب�ضكل كبري.

هل وجدت الدعم املطلوب من خالل عائلتك؟ 
نعم وكان ذلك من خال اأ�ضقائي وعدد من اأقاربي وحتى عدد من اأ�ضدقائي 
الذين �ضجع�ين كثريا وطلب�ا مني عدم الت�قف عن التمارين حتى اأحقق 

امل�ضت�يات املطل�بة التي ت�ؤهلني لأن اأك�ن اأحد جن�م هذه اللعبة.

ماهي طموحاتك وخططك امل�شتقبلية؟
طم�حاتي ل حدود لها، حيث اأ�ضعى جاهدا اأن اأط�ر اإمكانياتي لأن�ضم لأحد 
املمتاز، وهذا ه� هديف الأك��رب، حيث �ضاأجد هناك  ال�ضع�دي  ال��دوري  اأندية 
بال�ضكل  الظه�ر  يل  يكفل  ال���ذي  الح���رتايف  وال��ت��دري��ب  املطل�ب  اله��ت��م��ام 

امل�ضرف باإذن اهلل.  

ماهي املراكز التي تف�شلها يف كرة الطائرة؟
اأك��رث من  تلعب يف  نف�ضك  اأن جتد  املمكن  لعبة جماعية ومن  الطائرة  كرة 

مركز، واإن كنت اأرى نف�ضي اأجيد اللعب يف مركز ال�ضتقبال.

ما ال�شبب وراء عزوف اأغلب ال�شباب عن كرة الطائرة؟
كرة الطائرة لها حمب�ن وم�ضجع�ن، لكنها ل تقارن بكرة القدم التي حتظى 
بانت�سار وا�سع بني اأو�ساط ال�سباب، الأمر الذي جعل من كرة الطائرة اللعبة 

ال�ضعبية الثانية، لي�ض يف اململكة فح�ضب بل يف معظم دول اخلليج. 

كلمة توجهها للمواهب الريا�شية ال�شابة؟
الي�مية  تدريباتهم  ي�ا�ضل�ا  اأن  ريا�ضيا  امل�ه�بن  ال�ضباب  جميع  من  اآمل 
بجد واجتهاد وباأ�ضل�ب احرتايف حتى يتحقق لهم ما يريدون واأن ي�ضع�ا اإلى 
حتقيق اأهدافهم من خال املمار�ضة ال�ضليمة للريا�ضة؛ ليك�ن�ا من روافد 

اأندية ومنتخبات ال�طن.

بنان عسيري: االبتعاث فرصة للتعرف 
على ثقافات الشعوب المختلفة

ون
عث

مبت
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اأحد مباين جامعة
كاردف ويلز



رناد سرحان 

ك�ضفت مديرة الإدارة بكلية العل�م والآداب 
اأحمد،  اآل  الأ�ضتاذة ح�ضة  بخمي�ض م�ضيط 
م�ضرية  التعليم،  مبخرجات  متفائلة  اأنها 
اأك��رب  بفر�ض  �ضيحظن  الطالبات  اأن  اإل��ى 

واأكرث تن�عا  يف امل�ضتقبل.
واأك��دت يف احل���ار ال��ذي اأجرته معها 
ت��ق��ام باجلامعة  ال��ت��ي  ال����دورات  اأن  »اآف����اق« 
تعد اأداة لتط�ير املخزون املعريف والعملي، 
اأن اجل���ه���ات ال��ت��ي ت��ق��دم تلك  اإل����ى  لف��ت��ة 
حاجات  مام�ضة  على  حري�ضة  ال����دورات 

امل�ضتفيدين وتت�افق مع �ض�ق العمل.

كيف كانت بداياتك
يف جمايل العلم والعمل؟

ت��ك���ن �ضعبة وقا�ضية،  م��ا  دائ��م��ا  ال��ب��داي��ات 
ول��ك��ن م��ت��ى م���ا وج����د الإمي������ان امل�����ض��ح���ب 
باجلراأة  والإقدام تك�ن يف املقدمة. بدايتي 
ك��ان��ت  م��ن خ���ال ي��د ح��ن���ن��ة ام��ت��دت اإيل 
معلمة  الثان�ية،  باملرحلة  درا�ضتي  خ��ال 
ك��اأي معلمة؛ فهي من فتحت  ولكن لي�ضت 
اأروق��ة  عيني ح�ل العامل الآخ��ر بعيدا عن 
زرعت  املدر�سي،  الن�سباط  وع��دم  املدر�سة 
ب��ف��ك��ري ت��ل��ك ال����ب����ذرة ال���ت���ي حت��م��ل روؤي����ة  
جديدة وتطلعات عالية ر�ضمت من خالها 

اأهدايف وما اأريد اأن اأك�ن غدا.
ال��ت��ح��ق��ت ب��اجل��ام��ع��ة وح�����ض��ل��ت على 
امل����ؤه���ل ال��ع��ل��م��ي، وب��ع��د ت��خ��رج��ي حر�ضت 
الآيل  دبل�م يف برجمة احلا�ضب  اأخ��ذ  على 
انطاقي يف  نقطة  ه�  باأنه  الق�ل  وميكن 
علي  �ضها  يكن  مل  وال��ذي  الإداري  العمل 
الف�ضل  »يتح�ل  يقال  كما  ولكن  كمبتدئة، 

اإلى جناح اإن تعلمت منه«.

ال تقت�شر النجاحات على احلياة 
العملية، ماهي مقومات النجاح  

من وجهة نظرك من الناحية 
االجتماعية والعملية؟

اأ���ض��ا���ض��ي��ان يف ح��ي��اة ال��ف��رد،  كاهما رك��ن��ان 
ميزان  يف  و�ضعهما  م��ن  لب��د  تنجح  ول��ك��ي 
عدل ل يطغى اأحدهما على الآخر، واأوؤمن 
اأن  ه���  ال��ن��ج��اح  م��ق���م��ات  اأه���م  اأن  �ضخ�ضيا 

تعطي كل جانب حقة وال�قت الكايف.

من خالل عملك يف رئا�شة �شوؤون 
الطالبات ومن ثم  رئي�شة �شوؤون 

املوظفات، ماهي الفرتة التي كانت 
حتتاج اإلى بناء وتركيز اأكرث؟

�ض�ؤون الطالبات طبعا؛ لأنها مرحلة لي�ضت 
ال�ضرية  يف  فقط  ت�ضاف  ب��خ��ربة  مرتبطة 
حتتاج  كبرية  م�ض�ؤولية  كانت  بل  الذاتية، 
واأك��ادمي��ي��ة  اإداري����ة  اإل���ى متكن م��ن معرفة 
يف  متع�ضب  ج��م��ه���ر  مقابلة  ع��ل��ى  تعينك 
ق���ة �ضرب  ي�ضتج�ب منك  الأح��ي��ان،  بع�ض 
وت���ري���ث يف اإع���ط���اء الأج�����ب����ة وال�����رد على 

ال�ضتف�ضارات.

ما امل�شروعات االإدارية القادمة

التي ي�شتفيد منها الطالبات
وما راأيك يف الدورات املقامة

يف اجلامعة؟
وتطبيقا  تخطيط  م��ن  واأت��اب��ع  اأرى  فيما 
ل����روؤي����ة اجل���ام���ع���ة امل�����ازي����ة ل����روؤي����ة 2030 
التعليم  م��ت��ف��ائ��ل��ة مب��خ��رج��ات  ف����اإين ج���دا 
واأكرث  اأكرب  بفر�ضة  الطالبات  واأن يحظى 
اأداة لتط�ير  ال��دورات فهي  اأما عن  تن�عا. 
واأن���ا على يقن  والعملي،  امل��ع��ريف  امل��خ��زون 
اأن جميع اجلهات التي تقدم تلك الدورات 
م��ام�����ض��ة حل���اج���ات  ت���ك����ن  اأن  ح��ري�����ض��ة 

امل�ضتفيدين ومت�افقة مع �ض�ق العمل.

ما نوع الدورات التدريبية
التي ميكن اأن حتقق تاأثريا اإيجابيا؟

مفتاح  بنظري  فهي  ال��ذات،  تط�ير  دورات 
التغري الذي يفتح لك اآفاق املعرفة ويحثك 
على التن�ع الثقايف، كما اأنها ت�ضقل الأفكار 

وتهذب ال�ضل�كيات.

باعتبارك كنت م�شوؤولة عن النادي 
التطوعي هل للنادي التطوعي تاأثري

على �شخ�شيتك؟
عن  تت�قف  »عندما  اأن��ه  علمني  فقط  نعم 

العطاء فاأنت حتت�ضر«.

كيف ا�شتثمرت هواياتك
يف نطاق املراكز التي ح�شلت عليها؟

قد يك�ن ممار�ضتي لربامج امللتيميديا وما 
علي  انعك�ضت  فن  دقة وجمال  حتملها من 
اأب��دا  اأحبذ  ل  اأين  حيث  عملي،  يف  اإيجابيا 
اإخ���راج عمل ل يت�ضف ب��اجل���دة والإت��ق��ان، 

واأ�ضتاء  ب�ضدة اإذا حدث عك�ض ذلك.

الطموحات واالأحالم �شقف ال نهاية 
له، هل حققت ما تطمحني اإليه؟

ك��م��ا ق��ل��ت ال��ط��م���ح��ات والأح�����ام �ضقف ل 
نهاية له، جميعها ترتجم لأهداف جنحت 
يف حتقيق بع�ض منها والبع�ض الآخر حتت 

مق�د الن�ضج و ال�ضت�اء.

كلمة اأخرية؟
هي ن�ضيحة ل�ضانعات امل�ضتقبل: ل تهدرن 
ال�  �ضبح  خلف  اجلامعية،  حياتكن  �ضن�ات 
Copy and Paste وا�ضتفدن من املقامات 
الأكادميية بقدر الإمكان فمتطلبات احلياة 

وخا�ضة املهنية تغريت كليا.

أكاديميا

إدارات

مديرة علوم وآداب الخميس..
أ. حصة آل أحمد: الطالبات ينتظرن

فرصا أكثر تنوعا في المستقبل

بطاقة
• ح�ضة على حممد �ض�يل 

اآل اأحمد
• ماج�ضتري مناهج وطرق 

تدري�ض العل�م.
• بكال�ري��ض كيمياء.

• عملت يف عدة منا�ضب.
• مديرة اإدارة كلية العل�م 

والآداب لعام 1٤٤0.
• رئي�ضة �ض�ؤون الطالبات 

للعام اجلامعي 1٤36-1٤3٥ 
بكلية العل�م والآداب بخمي�ض 

م�ضيط )1( ملدة �ضنة.
• رئي�ضة �ض�ؤون امل�ظفات 

من 1٤30/3/2٧ وحتى 
.1٤31/12/2٧

• من�ضقة النادي التط�عي 
للعام اجلامعي 1٤36 - 1٤3٧.

• من�ضقة مل�قع الت�ا�ضل 
الجتماعي »ت�يرت« ومل�قع 
اجلامعة 1٤39/٤/1  حتى 

تاريخه.
• حا�ضلة على عدة دورات 

تدريبة و�ضهادات �ضكر.

درة الحمادي

الأك��ادمي��ي  باملجمع  ال��ع��ام��ة  ال��ع��اق��ات  من�ضقة  اع��ت��ربت 
باملحالة، الأ���ض��ت��اذة م��رمي ج      ب��ران اأن جن��اح العاقات 
�ضلبا  عملها  نتائج  ويعك�ض  امل�ؤ�ض�ضة  جن��اح  يعك�ض  العامة 
واإيجابا، لفتة اإلى اأنه ميكن جتاوز اأيا من الإ�ضكاليات يف 
باحلكمة  م�ضكلة  اإي  واحت�اء  العامة  العاقات  يف  العمل 

واإيجاد احلل�ل البديلة و�ضرعة الإملام بامل�اقف.
وك�ضفت يف حديث  مع »اآفاق« اأن للعاقات العامة 
اأه��م��ي��ة ك��ب��رية يف جميع امل���ؤ���ض�����ض��ات، ح��ي��ث اأن��ه��ا م���راآة 
امل�ؤ�ض�ضة، كما اأن للعاملن بها اأهمية كبرية يف جناحها، 
بهذا  ال���ا���ض��ع  للتط�ر  م�اكبتهم  اأه��م��ي��ة  اإل���ى  م�ضرية 

املجال.

مهارات وصفات
م�ض�ؤول  يف  تت�فر  اأن  يجب  التي  ال�ضفات  اأه��م  وح���ل 
الطلق،  وال���ج��ه  »البت�ضامة،  قالت  العامة  العاقات 
واللباقة،  والف�ضاحة  الآخ��ري��ن،  مع  الت�ا�ضل  ومهارة 
وتك�ين قاعده اجتماعية جيدة، والت�ا�ضل مع خمتلف 
العام،  املظهر  على  واحل��ر���ض  والبيئات،  ال�ضخ�ضيات 

وم�اجهة امل�ضاكل بهدوء«.

أ. مريم جبران:
نجاح العالقات العامة يكمن

في احتواء المشكلة وابتكار الحلول
ت���زود  اأن  ال��ت��دري��ب��ي��ة مي��ك��ن��ه��ا  ال��������دورات  اأن  واأك�������دت 
ال�ضخ�ض بالكثري من املهارات احلياتية اجلديدة، واأن 
التحاور  كيفية  معرفة  من  ومتكنه  �ضخ�ضيته،  ت�ضقل 
الإثراء  اإلى جانب  الآخرين  مع  والت�ضال  والتفاو�ض 

الثقايف.

دور خريجي اإلعالم
وح�ل تط�ير جمال العاقات العامة  يف جامعة امللك 
اأن ركب التط�ر يف اجلامعة ياأخذ م�ضارا  خالد ك�ضفت 
»كل  وقالت  املت�ا�ضلة.  بف�ضل اجله�د  و�ضريعا  جديدا 
له  ي���م  فكل  با�ضتمرار  لتط�ير  حت��ت��اج  واإدارة  جم��ال 
خريجي  م��ن  ال��ق��ادم  ال�ضباب  يف  والأم����ل  م�ضتجداته، 
اأملنا لغد م�ضرق يف العاقات والإعام  الإع��ام، فهم 

على حد �ض�اء«.

مهارات التقنية
وح�ل اأهمية املهارات التقنية للعاملن يف جمال العاقات 
ومع  املت�ا�ضلة  باجله�د  ثم  اهلل  من  »بف�ضل  قالت  العامة 
الآل���ي���ات اجل��دي��دة يف ال��ع��م��ل مت��ت م��ع��اجل��ة م�ضكات من 
ال���دورات  تكثيف  مت   حيث  التقنية،  ل��ل��م��ه��ارات  يفتقدون 

للم�ظفن مما �ضيك�ن له جميل الأثر«.
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أساتذة

أ. فاطمة الدوسري:
اللغة الصينية توازي 

اإلنجليزية انتشارا وأهمية
رائدة آل محي

باأحد رفيدة،  والآداب  العل�م  بكلية  الإجنليزية  اللغة  بق�ضم  املحا�ضرة  اعتربت 
الأ�ضتاذة   TEFL املاج�ضتري من جامعة برمنجهام يف تخ�ض�ض  احلا�ضلة على 
اأ�ضباب �ضعف الطاب  اأن من  فاطمة حمد الدو�ضري، يف ح�ارهها مع »اآف��اق« 

اجلامعين يف اإتقان اللغة، عدم وج�د الدافع وال�ضتعداد الكايف لديهم.

ما القيمة التي ي�شيفها اتقان لغة اأجنبية لالإن�شان؟
اإتقان اللغات الأجنبية ول�ضيما اللغة الإجنليزية باعتبارها اللغة الرابطة  اإن 
بن الناطقن بلغات العامل اأو Lingua Franca لها من الف�ائد الكثري لي�ض 
العملية وح��ت��ى يف احلفاظ  ب��ل يف حياته  الأك��ادمي��ي��ة  الإن�����ض��ان  ح��ي��اة  فقط يف 
على �ضحته العقلية، فاإتقان اللغات الأجنبية يفيد يف تنمية قدرة الفرد على 
مفيد  الأجنبية  اللغات  تعلم  اأن  كما  الآخ��ري��ن،  مع  والثقايف  اللغ�ي  الت�ا�ضل 
بل يف  ال�ضركات متعددة اجلن�ضيات  العمل يف  يف حت�ضن فر�ض احل�ض�ل على 
انت�ضارا  الأك��رث  ول�ضيما  الأجنبية  اللغات  اأ�ضبحت  التي  ال�طنية  ال�ضركات 

كالإجنليزية اأو ال�ضينية �ضرورة للت�ا�ضل بن العاملن فيها.
وال��دول يف تن�ضيط حركة  الأف��راد  الأجنبية ي�ضاعد  اللغات  اإتقان  اأن  كما 
الرتجمة ونقل املعارف والثقافات، وي�ضاعد يف بناء ج�ض�ر الت�ا�ضل بن الثغرات 
الثقافية وال�عي الثقايف والنفتاح على الثقافات الأجنبية وتفهم الختافات 
الثقافية واللغ�ية بن النا�ض، ومعرفة اأ�ضباب هذه الختافات، ومن اأجل ذلك 

خلقنا اهلل �ضع�با وقبائل لنتعارف.
اللغات  فتنمية  ال��ذه��ن��ي��ة،  ال�ضحة  على  املحافظة  يف  ف���ائ��ده��ا  ع��ن  اأم���ا 
اأجنبية  لغات  ات��ق��ان  اأن  ذل��ك  املعرفية؛  العمليات  تن�ضيط  يف  يفيد  الأجنبية 
والتحدث بها من �ضاأنه حت�ضن وظائف الدماغ ومن ثم تعزيز الذكاء وتنمية 

اأنظمة الت�ا�ضل اللغ�ي واإيجاد احلل�ل للت�ا�ضل بن الب�ضر. 

ما اأف�شل ال�شبل لتنمية واإجادة اللغات االأجنبية؟
احلقيقة اإنه ل ت�جد طرق تعلم وتعليم مثالى، وذلك نتيجة الفروق الفردية 
بن النا�ض يف م�ضت�يات ذكائهم اللغ�ي وا�ضتعداداتهم الفطرية، ومهاراتهم يف 
اأن اأف�ضل الطرق هي  التعلم ودوافعهم للتعلم اللغ�ي، لكن ب�ضفة عامة، اأرى 
التعلم بامل�ضاركة، وا�ضتخدام اللغة للت�ا�ضل احلقيقي مع الناطقن باللغة �ض�اء 

الأ�ضلين اأو متعلميها ممن ميار�ضها ب�ضكل ي�مي.
وال�ضطاحات  وامل��ف��ردات  وال��رتاك��ي��ب  اللغة  وظ��ائ��ف  تعلم  ذل��ك  وم��ن   
والتعابري التي تفيد يف الت�ا�ضل ثم الطاع على الأدب الكا�ضيكي واملعا�ضر 
وقراءة ال�ضحف وامل�اقع الأجنبية ال�ضادرة باللغات امل�ضتهدفة بالتعلم، وتدوين 
امل�ضطلحات واملفردات اجلديدة ومطالعتها يف املعاجم فمطالعة املعاجم تفيد 
يف اإثراء املعجم الذهني لدى الفرد وي�ضاعد على دقة ا�ضتخدامه للمفردات يف 

ال�ضياقات املنا�ضبة.
ب�����ض���ت مرتفع  ال���ق���راءة  الأ���ض��خ��ا���ض ومم��ار���ض��ة  م��ع  ال��ت��ح��دث  اأن  واأرى 
اخل��ارج  اإل��ى  وال�ضفر  الأخ��ب��ار  ون�ضرات  بالإجنليزية  ي�تي�ب  قن�ات  ومطالعة 
والتعلم بالأقران ومع الأق��ران ومنهم من خال طرح الأ�ضئلة وعدم التحرج 
من ال�ض�ؤال عما يجهله الفرد كلها �ضبل ناجحة وفعالة، لكنها حتتاج اإلى مثابرة 

ورغبة وجهد وعدم ياأ�ض.

ما اللغة التي تعتقدين اأنها توازي اأهمية تعلم االإجنليزية؟
اآ�ضيا مثل املالوية  اأرى اأن تعلم اللغة ال�ضينية ولغات الدول ال�اعدة يف �ضرق 
واليابانية هي على اأهمية م�ازية لأهمية اللغة الإجنليزية، فتلك اللغات ينطق 
بها اأعداد كبرية من الب�ضر الذين لهم تاأثري على ك�كب الأر�ض، ونحن بحاجة 

اإلى تعلم تلك اللغات ل�ضرورتها يف التبادل الثقايف والتجاري.

وما ال�شبب يف �شعف اتقان الطلبة اجلامعيني للغة؟
ال��ك��ايف؛ فال�ضخ�ضية  ال��دواف��ع وال���ض��ت��ع��داد  ن��ظ��ري ع��دم وج����د  اأه���م �ضبب يف 
املعريف واملك�ن  املك�ن  اآفاق كربى هي  اأو  الإن�ضانية مك�نة من ثاثة جمالت 
ال�جداين واملك�ن النف�ضي، والتعلم يجب اأن يحدث مب�ؤازرة بن تلك اجل�انب 
اجلانب  بهذا  نعني  ول  ال���ج��داين،  اجلانب  اأهمها  وم��ن  لل�ضخ�ضية،  الكربى 
دافعية  الفرد  ل��دى  ك��ان  فكلما  والجت���اه،  الدافعية  بل  الرومان�ضية  الع�اطف 
اللغة  نح�  الإيجابي  والجت���اه  ال�ضتعداد  ولديه  التعلم،  على  ق�ية  وب���اع��ث 

واأهلها، كلما �ضاعده ذلك على التعلم الفعال وال�ضريع.

من خالل عملك رئي�شة  ق�شم
ما الذي يعيق توا�شل الطلبة واأع�شاء هيئة التدري�س؟

التدري�ض  خاف  باأعمال  وان�ضغالهم  التدري�ض  هيئة  اأع�ضاء  وقت  �ضيق  رمبا 
والإدارة  الأق�ضام  روؤ�ضاء  على  فقط  مقت�ضرة  لي�ضت  وه��ذه  الإداري���ة  كالأعمال 
اأعداد ع�ض�ات هيئة التدري�ض واأحيانا  العليا، بل على اجلميع، وكنتيجة لقلة 
�ضع�بة التفاعل والت�ا�ضل مع الأجنبيات نتيجة الختافات الثقافية اأو �ضعف 

مهارات الت�ا�ضل اللغ�ي لدى البنات.

سـعود محمد

ال��دك��ت���ر �ضيد را���ض��د �ضاه من  اأو���ض��ح 
�ض�ء  يف  اأن��ه  والرتجمة  اللغات  كلية 
اأم��ل  �ضعاع  ه��ن��اك  ي���ج��د  روؤي���ة 2030 
لي�ضبح�ا  البلد؛  ه��ذا  ل�ضباب  جديد 
ال���ن���ه��������ض  رئ���ي�������ض���ي���ن يف  لع�����ب�����ن 

باقت�ضاد الباد.
كما اأك��د من خ��ال احل���ار الذي 
اأجرته معه »اآف��اق« اأنه  يجب اأن يك�ن 
الطابي  الإر�ضاد  هناك جمم�عة من 
جميع  يف  العايل  التعليم  م�ؤ�ض�ضات  يف 
بحاجة  ال��ط��اب  لأن  ال���ب���اد،  اأن���ح���اء 
م���ا����ض���ة اإل������ى م���زي���د م����ن ال��ت���ج��ي��ه��ات 

والإر�ضادات من معلميهم.

حدثنا عن بداية
حياتك املهنية؟

يف  لغة  ك��م��در���ض  املهنية  حياتي  ب���داأت 
امللك  الإجنليزية بجامعة  اللغة  معهد 
عبد العزيز بجدة، وكانت هي التجربة 
الأولى يل، حيث مل يكن لدي اأي خربة 
يف جمال التدري�ض، ومع ذلك كان لدي 
ملعلم لغة  املطل�بة  الرئي�ضية  امل�ؤهات 
اإلى  بالإ�ضافة   ،CELTA مثل  م���ؤه��ل، 
احل��م��ا���ض وال��ط��اق��ة ل��ت��دري�����ض ط��اب 

اللغة.
وك���ان���ت ل��ت��ج��رب��ت��ي ك��م��ت��ع��ل��م لغة 
م�����ض��اع��دة ك���ب���رية ل��ف��ه��م ال�����ض��ع���ب��ات 
ال��ل��غ���ي��ة ل����دى ط���اب���ي وال��ت��خ��ط��ي��ط 
لدرو�ضي، كما اأنني كنت حمظ�ظا مبا 
م�ؤهلن  اأك���ف���اء  زم���اء  ل���ج���د  يكفي 
ق�������ادوين خ�����ال ح���ي���ات���ي ال�����ض��خ�����ض��ي��ة 
كنت  ل�ج�د زمائي  ونظرا  واملهنية.  
اأثناء العمل  متحم�ضا مل�ا�ضلة درا�ضتي 
امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز، حيث  يف ج��ام��ع��ة 
ازدادت رغبتي يف التعلم والتط�ير مع 

ا�ضتمرار درا�ضتي بدوام جزئي. 
وبداأت درا�ضتي يف TESOL كطالب 
غري متفرغ يف »جامعة �ضيفيلد هالم« 
باململكة املتحدة، ومبجرد انتهائي من 
ذل���ك، ���ض��رع��ت يف رح��ل��ة ال��دك��ت���راه يف 
»جامعة اإك�ضرت« باململكة املتحدة اأي�ضا.

غ��ري ه���ذان ال��ربن��اجم��ان حياتي 
جديدة  مهنية  ه�ية  ومنحاين  متاما 
امللك  بجامعة   TESOL يف  كمحرتف 
ع���ب���دال���ع���زي���ز، وان���ت���ق���ل���ت ب���ع���ده���ا م��ن 
اإل��ى م��درب معلم وباحث  م��در���ض لغة 
م����ؤ����ض�������ض، وب��������داأت يف ن�����ض��ر امل���ق���الت 
البحثية وح�ضلت على تقدير من كبار 
غ�ض�ن  يف  العليا  وال��ق��ي��ادة  ال��زم��اء 

�ضن�ات قليلة.
كما اأنني اأ�ضبحت ع�ض�ا يف وحدة 
ال��ب��ح���ث واأع��ل��ن��ت ع��ن ت��دري�����ض طاب 
فقد  فح�ضب  ذل���ك  ل��ي�����ض  م��اج�����ض��ت��ري. 
الدكت�راه  برنامج  يف  بالتدري�ض  بداأت 
يف جامعة امللك عبد اهلل وح�ضلت على 

مكافاأة لأن�ضطتي البحثية.
اهلل  ع����ب����د  امل�����ل�����ك  ج����ام����ع����ة  ويف 
ومدربا  لغة،  مدر�ض  ك���ين  ا�ضتمتعت 
ت�ضجيع وخلق  ه��ديف ه�  وك��ان  وباحثا 
ب��ي��ئ��ة ب��ح��ث يف م��ك��ان ع��م��ل��ي وحت��ف��ي��ز 
اأوراق  ون�����ض��ر  اإج������راء  ع��ل��ى  ال���زم���اء 
ب��ح��ث��ي��ة جت��ري��ب��ي��ة يف امل���ج���ات ال��ت��ي 

راجعها زمائي. 
كما اأنني، وهلل احلمد، متكنت من 
ن�ضر 30 بحثا يف 6 �ضن�ات. الي�م، اأعمل 

اأ�ضتاذا م�ضاعدا،  امللك خالد  يف جامعة 
واأنا ا�ضتمتع بعملي هنا.

حدثنا عن تخ�ش�س
اللغة االجنليزية؟

كلغة  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  تعلمت  ل��ق��د 
ثالثة كما يف باك�ضتان، وعلينا اأن نتعلم 
تتبعها  التي  املدار�ض  يف  الأوردو  اللغة 
البا�ضت�  اأن  ومب���ا  الإجن��ل��ي��زي��ة،  ال��ل��غ��ة 
اأن تعلمي  اأت���ذك���ر  الأول������ى،  ل��غ��ت��ي  ه��ي 
ب����داأ يف ع���ام 1996،  ل��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
ومل ي��ك��ن الأم�����ر ���ض��ه��ا ب��ال��ن�����ض��ب��ة يل 
وكان علي العمل بجد. ويف عام 2000، 
اأ�ضبحت مهتما بالكريكيت وكان »ت�ين 
غراغ« املعلق الريا�ضي الإجنليزي، ه� 
وتط�ير  لهجته  لتقليد  األهمني  الذي 
فكانت  الإجن��ل��ي��زي��ة،  اللغة  ق��درات��ي يف 

بداية رحلة ل تنتهي اأبدا. 
اللغة  اخ���رتت  البكال�ري��ض  ويف 
كنت  نف�ضه  ال���ق��ت  ويف  الإجن��ل��ي��زي��ة؛ 
والأف���ام  الإجنليزية  الأف���ام  اأ�ضاهد 
ال�ثائقية والق�ض�ض لتط�ير لهجتي.

يف عام 200٤ ، ح�ضلت على درجة 
وكانت  الإجنليزية  اللغة  املاج�ضتري يف 

ت��ل��ك ال�������ض���ه���ادة ه���ي ال���ت���ي ف��ت��ح��ت يل 
طرقا جديدة؛ وبعد اأن اأنهيت درا�ضتي 
ل��ل��م��اج�����ض��ت��ري يف ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة، 
غ�����ادرت اإل����ى امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة يف ع��ام 
اللغة  تدري�ض  �ضهادة يف  واأكملت   2006

الإجنليزية.
بجامعة  ال��ت��ح��ق��ت   ،200٨ ع���ام  يف 
امل���ل���ك ع���ب���دال���ع���زي���ز، وا����ض���ت���م���ري���ت يف 
ت��دري�����ض وا���ض��ت��ك�����ض��اف ون�����ض��ر ج���ان��ب 
وتعليم  الإجنليزية  اللغة  خمتلفة من 
اللغة والتعلم. لقد كانت �ضن�اتي ال�1٥ 
املا�ضية جتربة كبرية كمتعلم ومدر�ض 

وباحث يف اللغة الإجنليزية.

ماهي االأهداف التي ت�شعى 
لتحقيقها من خالل التدري�س؟

هديف يف التدري�ض ه� حتفيز الطاب 
ال��درا���ض��ات  رائ���ع يف  ال��ق��ي��ام بعمل  على 
اأك�����ن ق��دوة  اأن  ويف احل���ي���اة، واأح������اول 
بجد  للعمل  اأدفعهم  حيث  للمتعلمن، 
يف بع�ض الأحيان، اأعطيهم وقتا ع�ضيبا 
بعمل  يق�م�ن  اأنهم  من  للتاأكد  فقط 
جيد يف درا�ضتهم؛ وبالطبع فلي�ض من 

ال�ضهل اإبقاء كل طالب �ضعيدا.

م�ا�ضلة  ه���  ال�ضخ�ضي  وه���ديف 
التدري�ض يف م�ضت�ى اأعلى كالدرا�ضات 
اأدر���ض  اأن  يل  �ضرفا  و�ضيك�ن  العليا، 
طاب املاج�ضتري والدكت�راه بجامعة 
امللك خالد، كما اأنني اأرغب يف تهيئة 
اللغات  كلية  يف  للبحث  مائمة  بيئة 
ت��ف��ي��د  اأن  ال���ت���ي مي���ك���ن  وال���رتج���م���ة 

الطاب واملدر�ضن على حد �ض�اء.
 

ماهي ال�شعوبات التي تواجهك
يف التدري�س؟ 

التدري�ض لي�ض بالأمر ال�ضهل، يجب 
اأن ي���ك����ن ل���دي���ك ���ض��غ��ف وت���ف���ان يف 
التدري�ض على خمتلف امل�ضت�يات. يف 
اأج��د الطاب بدون  الأح��ي��ان  بع�ض 
اأه������داف اأك���ادمي���ي���ة ع��ل��ى الإط�����اق، 
غ��ال��ب��ا م���ا ي��ف��ت��ق��ر ه�������ؤلء ال��ط��اب 
الدرا�ضة،  من  والغر�ض  احلافز  اإلى 
لنقل  للمعلم  حت��دي��ا  ه���ذا  وي�����ض��ب��ح 
ب��اأف�����ض��ل ط��ري��ق��ة ممكنة  م��ع��رف��ت��ه 
لديهم  ال��ذي��ن  املعلمن  اأن  واع��ت��ق��د 
احلافز وامللتزم�ن مبهنتهم ميكنهم 

التغلب على هذا التحدي.

ما مدى اقبال الطالب
وحبهم لدرا�شة هذا التخ�ش�س

يف جامعتنا؟ 
يتم حتفيز الطاب مبا فيه الكفاية 
الدرا�ضات  على   للح�ض�ل  للدرا�ضة 
العليا، ويف �ض�ء الروؤية 2030  اعتقد 
اأن هناك �ضعاع اأمل جديد ل�ضباب هذا 
البلد؛ لي�ضبح�ا لعبن رئي�ضين يف 

النه��ض باقت�ضاد الباد.
اأن يك�ن هناك  ذل��ك يجب  وم��ع 
جمم�عة م��ن الإر����ض���اد ال��ط��اب��ي يف 
جميع  يف  ال��ع��ايل  التعليم  م�ؤ�ض�ضات 
اأنحاء الباد، لأنني اأ�ضعر اأن طابنا 
الت�جيهات  م��ن  م��زي��د  اإل���ى  ب��ح��اج��ة 
والإر�ضادات من معلميهم، كما يجب 
املعلم�ن فقدان وظائفهم  األ يخ�ضى 
وم�ؤهلن،  اأك��ف��اء  طابهم  اأ�ضبح  اإذا 
ونهدف  ل�ظائفنا  من�ضفن  كنا  اإذا 
اإل����ى م�����ض��اع��دة ط��اب��ن��ا ع��ل��ى حتقيق 
اأهدافهم الأكادميية، فيجب اأن يك�ن 

ذلك رائعا لنا وللطاب وللبلد.
الأم�����������ر ك����ل����ه ي���ت���ع���ل���ق ب���امل���ع���ل���م 
ملهما  املعلم  ك��ان  ف���اإذا  و�ضخ�ضيته، 
وك������ان م��ت��ح��م�����ض��ا ل��ت��غ��ي��ري ال���ط���اب 
اأهدافهم  حتديد  على  وم�ضاعدتهم 

وحتقيقها ف�ضيتحقق ذلك با �ضك.

كلمة اأخرية؟
املعلم�ن  الأم���ة.  من�ضاأ  هم  املعلم�ن 
ال��ع��ظ��م��اء ه���م م���ن ي�����ض��ن��ع���ن اأمم���ا 
عظيمة، يجب اأن يك�ن معلم الع�ضر 
يف  وباحثا  ومي�ضرا  مدر�ضا  احلديث 

نف�ض ال�قت. 
ال���ل���غ���ة  ت�����دري�����������ض  جم���������ال  يف 
للمعلمن  امل��ه��م  م���ن  الإجن���ل���ي���زي���ة، 
م����ا����ض���ل���ة ت��ع��ل��م��ه��م امل���ه���ن���ي ط�����ال 
ح��ي��ات��ه��م امل��ه��ن��ي��ة م���ن اأج����ل م���اك��ب��ة 
ال���ت���ط����رات اجل���دي���دة. ع����اوة على 
والطاب  املعلمن  على  يجب  ذل��ك، 
ت��ط���ي��ر جم��ت��م��ع��ات امل��م��ار���ض��ة ال��ت��ي 
التعلم  على  م�ضاعدتهم  �ضاأنها  م��ن 
يف  وامل�ضاهمة  البع�ض  بع�ضهم  م��ن 

النتائج التنظيمية.

الدكتور شاه: رؤية 2030 أمل جديد 
للشباب للنهوض باقتصاد المملكة
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استنكروا الهجمة الشرسة عليه.. 

منسوبو الجامعة: »أبشر« من أفضل
األنظمة العالمية للخدمات اإللكترونية

محمد إبراهيم

رف�����ض��ت امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ض��ع���دي��ة 
احلملة التي يتعر�ض لها نظام »اأب�ضر«، 
ح��ي��ث ����ض���رح م�����ض��در م�������ض����ؤول ب������زارة 
ال��داخ��ل��ي��ة ب��اأن��ه وب��الإ���ض��ارة اإل���ى م��ا يتم 
»اأب�����ض��ر«،  ت���داول���ه ع��ن تطبيق خ��دم��ات 
يف  وذل��ك  رقابية  اأداة  بك�نه  مزاعم  من 
اأك��رث  حم��اول��ة لتعطيل ال���ض��ت��ف��ادة م��ن 
خمتلفة  اإج���رائ���ي���ة  خ��دم��ة   )160( م���ن 
ي�فرها التطبيق لكافة �ضرائح املجتمع 
مبن  ومقيمن  م�اطنن  م��ن  باململكة 
ال�����ض��ن وذوي  ال��ن�����ض��اء وك��ب��ار  فيهم م��ن 
الح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����ض���ة ال���ذي���ن متثل 
اخل����دم����ات احل���ك����م���ي���ة الإل���ك���رتون���ي���ة 
لتنفيذ  لهم  ومبا�ضرة  اأ�ضا�ضية  و�ضيلة 

الإجراءات اخلا�ضة بهم.
اإذ  ال����زارة  اأن  كما ج��اء يف الت�ضريح  
ال�����ض��دي��د للحملة  ا���ض��ت��ن��ك��اره��ا  ت��ع��رب ع��ن 
يف  للت�ضكيك  ت�ضعى  التي  املنظمة  املغر�ضة 
غ��اي��ات تطبيق خ��دم��ة »اأب�����ض��ر« ال���ذي يتم 
لت�ضهيل  ال��ذك��ي��ة؛  ال��ه���ات��ف  على  ت���ف��ريه 
للم�ضتفيدين  خدماتها  ت��ق��دمي  وتي�ضري 
رف�ضها  ت�ؤكد  ذات��ه  ال�قت  يف  فاإنها  منها، 
لت�ضيي�ض  ال��رام��ي��ة  ل��ل��م��ح��اولت  ال��ق��اط��ع 
ال�ضتخدام النظامي لاأدوات التقنية التي 
متثل حق�قا م�ضروعة مل�ضتخدمي ال��ضائل 
حماية  على  وحر�ضها  عليها،  تت�فر  التي 
امل�ضتفيدين من خدماتها من كل  م�ضالح 

ما يرتتب على امل�ضا�ض بها من اأ�ضرار.
ويعد نظام »اأب�ضر« الإلكرتوين الذي 
لتقدمي اخلدمات  الداخلية  وزارة  اأطلقته 
والذي  واملقيمن  للم�اطنن  الإلكرتونية 
ومب��ا  ب���ه،  للت�ضكيك  ع��امل��ي��ة  حملة  ط��ال��ت��ه 
لاأ�ضف  ج��اءت  والتي  خدمات  من  يقدمه 
يقدمه  ما  يع�ن  ل  واأ�ضخا�ض  كيانات  من 
ه����ذا ال���ن���ظ���ام ال�����ذي ي���ق���دم 160 خ��دم��ة؛ 
دون  اخل��ا���ض��ة  امل��ع��ام��ات  اإج����راء  لت�ضهيل 
احلاجة اإلى مراجعة الإدارات املعنية؛ لأنه 
احلك�مية  ال��ق��ط��اع��ات  جميع  ب��ن  ي��رب��ط 
اإل��ك��رتون��ي��ا، وي��ق��دم اخل��دم��ات جمانا على 
م�����دار 2٤ ���ض��اع��ة ل��ل��م���اط��ن وامل��ق��ي��م من 
خ����ال ع����دد م���ن الأه��������داف ال���ت���ي ي�ضعى 
يف  ال�����ض��رع��ة  وم��ن��ه��ا:  لتحقيقها  ال��ن��ظ��ام 

اأع��داد  وتقليل  اخل��دم��ات،  وحت�ضن  الأداء 
املراجعن، والربط الإلكرتوين بن جميع 
ح��الت  م��ن  واحل��د  احلك�مية،  القطاعات 
ت�فري  اإل��ى  بالإ�ضافة  والتزوير،  التزييف 

اجلهد وال�قت. 
وم����ن خ����ال ذل����ك ق��م��ن��ا يف »اآف������اق« 
با�ضتطاع اآراء عدد من من�ض�بي اجلامعة 
ا�ضتنكارهم وا�ضتغرابهم لهذا  اأبدوا  الذين 
الت�ض�ي�ض الذي يتعر�ض له نظام يعد من 

اأف�ضل الأنظمة العاملية التي تقدم خدمات 
اإل���ك���رتون���ي���ة ح�����ض��ا���ض��ة يف غ�����ض���ن دق��ائ��ق 

معدودة، وه� ما وفر ال�قت واجلهد. 

عصب التحول
تقنية  اإدارة  ع��ل��ى  ال��ع��ام  امل�����ض��رف  واع��ت��رب 
امل���ع���ل����م���ات ب���اجل���ام���ع���ة ال����دك����ت�����ر ���ض��امل 
يعد  »اأب�����ض��ر«  ن��ظ��ام  تطبيق  اأن  ال��ع��ل��ي��اين، 
العربية  اململكة  يف  التقني  التح�ل  ع�ضب 

ال�ضع�دية من ناحية اخلدمات احلك�مية.
وق������ال »ع���ن���د م���ق���ارن���ت���ه م����ع غ���ريه 
يتميز  ال���ع���امل جن���ده  دول  م���ن  ك��ث��ري  يف 
اخلدمات  و�ضم�لية  ال�ضتخدام  ب�ضه�لة 

وم�ضت�ى ن�ضجها«. 
واأ�����ض����اف »ع��ل��ي��ن��ا ع��ن��د ال��ت��ع��ام��ل مع 
ال��ت��ع��ام��ل بعقانية  الأح������داث  ه���ذه  م��ث��ل 
وال�ضتفادة منها لتح�ضن اإجراءات العمل 
اأخ��رى، فيجب  لدينا وت��ايف وق�عها مرة 

خمتلف  ع��ل��ى  م��ع��ه��ا  ال��ت��ع��ام��ل  ي���ك����ن  اأن 
الأ����ض���ع���دة. ف��م��ث��ا ع��ل��ى اجل��م��ي��ع حتميل 
تطبيق اأب�ضر من املتاجر املختلفة وتقييمه 

واإ�ضافة التعليقات املنا�ضبة عليه«. 
اأن���ه فيما يخ�ض  ال��ع��ل��ي��اين  ب��ن  ك��م��ا 
مع  ت��راج��ع  اأن  ي��ف��رت���ض  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
���ض��رك��ة »اأب������ل« و »غ����غ���ل« خم��اوف��ه��م من 
الإج������راءات واأن��ه��ا حم��ل اخل���اف وميكن 
اإل���غ���اءه���ا م���ن ال��ت��ط��ب��ي��ق يف ح����ال اإ����ض���رار 

ل�ضيا�ضاتهم  خم��ال��ف��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ال�����ض��رك��ات 
وميكن اأن تك�ن هذه اخلدمات على امل�قع 

فقط، وهذا حل م�ؤقت. 
اجلهات  على  يجب  اأن��ه  »كما  واأردف 
اأخ��رى  حل�ل  يف  بجدية  التفكري  التقنية 
التطبيقات  على  ال�ضركات  �ضيطرة  تقلل 
 Progressives Web App تقنية  مثل 
التطبيق  ا���ض��ت��خ��دام  ت��ت��ي��ح  وال��ت��ي   PWA
بداأت  تقنية  وهي  لتحميله  احلاجة  ب��دون 
تاقي رواجا لدى كثري من اجلهات للحد 
»اأب���ل« و »غ���غ��ل« على  من هيمنة �ضركتي 
احلالة  هذه  اأن  علما  التطبيقات؛  متاجر 
م���ن اإل���غ���اء ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات م���ن امل��ت��اج��ر مل 
بل  عامليا ول حمليا،  الأول��ى  تكن احلالة 
باإلغاء تطبيقات  ال�ضركة  قامت  واأن  �ضبق 
ذلك  ومثال  ال�ضيا�ضات  خمالفة  لأ�ضباب 
ال��ذي  ال�����ض��ع���دي  اإل��غ��اء تطبيق ���ض��راح��ة 

احتل املركز الأول عامليا لفرتة«.

دفن للماضي
من جهته بن الدكت�ر اأحمد احلميد من 
بف�ضل  اأن��ه  الدين،  واأ�ض�ل  ال�ضريعة  كلية 
الإل��ك��رتون��ي��ة  التطبيقات  بف�ضل  ث��م  اهلل 
وم��ن��ه��ا »اأب�������ض���ر« ط����ي���ت م���ع���ان���اة ال��ن��ا���ض 
واأجن��زت م�ضاحلهم يف وقت ق�ضري، حيث 
منزلنا،  يف  ونحن  متطلباتها  اأك��رث  ننجز 
ربطا  املتطلبات  هذه  متعلقات  ربطت  كما 
اإل���ك���رتون���ي���ا ف���دف���ن ب���ذل���ك امل��ا���ض��ي ال���ذي 
يف  رغبتنا  عند  العناء  اأ�ضد  فيه  نعاين  كنا 
على  وق�ض  احلك�مية،  معاماتنا  متابعة 
ه����ذا يف ب���اق���ي ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات الل��ك��رتون��ي��ة 

اخلدمية ومنها تطبيقات اجلامعة.
وقال »عجبت من اأعداء ال�طن حن 
النظام  ه��ذا  حم��ارب��ة  يف  الطي�ض  بهم  بلغ 
الأحكام  اإل��ى  م�ضتندا  ال��دول��ة  �ضنته  ال��ذي 
ال�����ض��رع��ي��ة لأج����ل ال�����ض��غ��ط ب��اإل��غ��اء بع�ض 
يرون فيها خمالفة  التي  النظام  متعلقات 
ال�ضرع  ح���دود  ع��ن  املتفلتة  لت�ضريعاتهم 
)�ضر متيز وطننا( والذي يدع� بال�ضرورة 
اإل����ى ت��ع��ط��ل 160 خ��دم��ة ي��ق��دم��ه��ا ال��ن��ظ��ام 

للم�اطن واملقيم«. 
واأ����ض���اف »ق���د و���ض��ع ت�����ض��ري��ح وزارة 
الداخلية حول هذه الدعوى النقاط فوق 
لهذه  ال�ضديد  ال�ضتنكار  احلروف م�ضمنا 

قضايا

فضاءات
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الدعاوى التي تعيدنا اإلى املعاناة ال�ضابقة 
التكن�ل�جي  التط�ر  رك��ب  ع��ن  والتخلف 
بادنا  به  متيزت  ال��ذي  الرقمي  وال�ضباق 
واأن هذه الدع�ى تخفي وراءه��ا كبح هذا 
التميز الذي بلغته بادنا واهلل غالب على 

اأمره ولكن اأكرث النا�ض ل يعلم�ن«.

نقلة نوعية
ب������دوره ب���ن الأ����ض���ت���اذ ال���دك���ت����ر ع��ب��داهلل 
الإج����راءات  اأن  ال��ط��ب،  كلية  م��ن  ع�ضريي 
احلك�مية  امل��ع��ام��ات  اإن���ه���اء  يف  الإداري������ة 
ت�ضكل حت��دي��ا وع��ب��ئ��اأ ع��ل��ى ك��اه��ل امل���اط��ن 

وهدرا ل�قته.
ي�ضتطيع  اأن  حلما  ك��ان  »لطاملا  وق��ال 
امل������اط�����ن ت���ن���ف���ي���ذ ت���ل���ك اخل�����دم�����ات ع��رب 
الإلكرتونية  للخدمات  الأمثل  ال�ضتخدام 
قدم  حيث  بذلك،  واع��دا  اأب�ضر  نظام  فكان 
التي  الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات  م��ن  �ضل�ضلة 
اإل��ى  ب��دوره��ا  اأدت  وال��ت��ي  ح�ضرها  ي�ضعب 
اإجن����از ي��ت��ح��دى ال���ق��ت وي���ف��ر اجل��ه��د يف 
كافة تعامات قطاعات وزارة الداخلية من 
اجل�ازات اأو اأنظمة املرور اأو اإنهاء اإجراءات 

ا�ضتقدام وغريها من الأمثلة الكثرية«.
واأ������ض�����اف »ك������ان ه�����ذا ال���ن���ظ���ام ن��ق��ل��ة 
فتا�ضت  امل�اطن  خدمات  لتي�ضري  ن�عية 
املعامات  وت��اأخ��ر  الط�ابري  ق�ائم  بذلك 
وال�ضتياء من املراجعات. فكانت نعمة اأنعم 
اهلل بها على هذه الباد واأهلها. وحتقيقا 
ملا ت�ضب�ا اإليه قيادتنا الر�ضيدة من متكن 

احلياة الكرمية لأبنائها«.
كما بن الع�ضريي اأن اململكة العربية 
ال�����ض��ع���دي��ة اأ���ض��ب��ح��ت م���ث���ال ي�����ض��ار اإل��ي��ه 
بع�ض  ن�ضمع  اأن  لبثنا  »ما  واأردف  بالبنان، 
اأ�ض�ات الن�ضاز من هنا ومن هناك واأب�اق 
والطعن  اخلدمة  تلك  من  للنيل  جم��رية 
ل�ضان  وك���اأن  و�ضعيهم  ظنهم  ف��خ��اب  فيها 
حالهم يق�ل )ولن تر�ضى عنك اليه�د ول 

الن�ضارى...(«.
اأ���ض��ب��ح �ضريكا  ال�����ض��ع���دي  ف��امل���اط��ن 
م����ؤث���را وف��اع��ا يف ال��ن��ق��ل��ة ال��ن���ع��ي��ة التي 
ال��روؤي��ة  لتحقيق  ال���ط��ن  ه��ذا  لها  ي�ضتعد 
احلاملة 3020 حتت قيادة حازمة مللك احلزم 
ورع��اي��ة ح��ازم��ة م��ن ويل ال��ع��ه��د الأم���ن. 
اآبهة  اأن ت�ضري غري  اإل  وتاأبي قافلة وطني 

ملن يعرت�ضها ".

نجاحه خير دليل
م���ن ج��ه��ت��ه اأك����د الأك����ادمي����ي ب��اجل��ام��ع��ة 
الناجحن  اأن  ح��م��دان،  مبارك  الدكت�ر 
وامل���ت���م���ي���زي���ن وال�������ض���ائ���ري���ن يف ط��ري��ق 
دائما  واثقة  بخط�ات  والتنمية  التقدم 
م��ا ي���اج��ه���ن ال��ع��راق��ي��ل وامل��ث��ب��ط��ات من 
ال��ف��ا���ض��ل��ن واحل���اق���دي���ن وامل��رتب�����ض��ن، 
وال�ضع�دية العظمى حققت يف م�ضريتها 
ال���ت���ن���م����ي���ة ال���ك���ث���ري م�����ن الإجن�����������ازات 
حققت  كما  الرائعة،  والأعمال  الرائدة، 
واحلياة  الكرمي  العي�ض  �ضبل  مل�اطنيها 
وقيمها  ث�ابتها  على  حمافظة  الرغيدة 
الإ���ض��ام��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة الأ���ض��ي��ل��ة واآخ���ذة 
ب���ت���اب���ي���ب ال���ت���ق���دم وال����ت����ط�����ر يف ظ��ل 

النفجار املعريف والتقني.
وق������ال »م�����ن الأع�����م�����ال ال��ع��ظ��ي��م��ة 
نح�  الت�جه  ال�ضع�دية،  حققتها  ال��ت��ي 
ال���ض��ت��ف��ادة م���ن ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة يف 
���ض��ب��ي��ل ت��ع��زي��ز احل��ك���م��ة الل��ك��رتون��ي��ة 
وت����ذل����ي����ل ال�������ض���ع���اب ع���ل���ى امل����اط���ن���ن 
وقت  يف  معاماتهم  ب��اإجن��از  واملقيمن 
ق��ي��ا���ض��ي ق�����ض��ري وب��ج��ه��د اأق����ل، ول��ع��ل ما 
الل���ك���رتوين يعد  »اأب�����ض��ر«  ن��ظ��ام  حققه 
ت�ضهيل  على  دل��ي��ل  واأع��ظ��م  �ضاهد  خ��ري 
واملقيمن  للم�اطنن  امل��ع��ام��ات  ك��اف��ة 

�ض�اء من داخل اململكة اأو خارجها«.
واأ���ض��اف »مل تعد ه��ن��اك ح��اج��ة اإل��ى 
مراجعة اجلهات احلك�مية مقر اجل�ازات 
وغريها  امل���رور  واإدارة  امل��دن��ي��ة  والأح������ال 
اإجناز  الفرد  باإمكان  واأ�ضبح  من اجلهات. 

واختفى  منزله  يف  جال�ض  وه���  يريده  ما 
بذلك التكد�ض والزحام الذي كان ي�ضاهد 

يف تلك امل�اقع«.
اأنه مل يعد هناك  اأو�ضح حمدان  كما 
احلاقدين  من  لاأعداء  طريق  ول  جمال 
وامل��رتب�����ض��ن ل��ل��م�����ض��ا���ض ب���ط��ن��ن��ا ال��غ��ايل، 
العكر  امل���اء  يف  يت�ضيدون  جت��ده��م  ل��ذل��ك 
ويبحث�ن عن العرثات واأنى لهم ذلك، فلم 
نظام  وه���  »اأب�����ض��ر«  ن��ظ��ام  اإل  لديهم  يتبق 
الإ���ض��اع��ات  ل��ه  ليحيك�ا  وتقني  اإل��ك��رتوين 
الكاذبة والأقاويل املغر�ضة التي تعد هراء 
يف  بهم  و�ضته�ي  منها  طائل  ل  وهرطقة 

مهاوي الردى.
ال���ق����م،   اأول����ئ����ك  خ�����ض��ر  »ق����د  واأردف 
وي�ضيد  »اأب�ضر«  وي�ضاند نظام  فالكل يدعم 
يردد  ودائما  املتعددة.  باإيجابياته وف�ائده 
ال�ضهرية  ال��ع��ب��ارة  وامل��ت��م��ي��زون  الناجح�ن 
»القافلة ت�ضري.. واحلاقدون م�ضتمرون يف 

نباحهم وهرطقتهم«؛ ول عزاء لهم«. 

نفخر به
ب���������دوره ب�����ن الأ������ض�����ت�����اذ ال����دك����ت�����ر ع��ل��ي 
القحطاين من كلية الطب اأنه تاأمل كثريا 
من هذه الهجمة ال�ضر�ضة على نظام اأب�ضر، 
وق����ال »ه����ذا ال��ت��ط��ب��ي��ق ال����ذي ق���دم و�ضهل 
بامل�ؤ�ض�ضات  العديد من اخلدمات اخلا�ضة 
احل��ك���م��ي��ة وال���������زارات ل��ك��اف��ة امل���اط��ن��ن 

واملقيمن يف اململكة العربية ال�ضع�دية«. 
وب�����ن ال���ق���ح���ط���اين اأن������ه ي���ج���ب ع��ل��ى 
واأردف  ال��ن��ظ��ام،  ب��ه��ذا  يفخر  اأن  اجل��م��ي��ع 
نحن  بتحية  نبعث  اأن  علينا  لزاما  »اأ�ضبح 
اب��ن��اء ه���ذا ال���ط��ن ال��غ��ايل مل��ن �ضمم ه��ذا 
ونفتخر  نعتز  واأن  الآم��ن  املتميز  التطبيق 
بجميع حمت�ياته والتي تنطلق من اأحكام 
امل���راأة  ت�����ض���ن  ال��ت��ي  الإ���ض��ام��ي��ة  ال�ضريعة 
اإليها  ال������ض���ل  ومت��ن��ع  كرامتها  وحت��ف��ظ 
ولن ن�ضمح لأي اأحد اأن يتعدى على ث�ابتنا 

وقيمنا وعقيدتنا«. 

أفضل الخدمات
ال��ع��ام��ة  الإدارة  م���دي���ر  ب���ن  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ال�ضهري،  علي  الأ�ضتاذ  املعل�مات  لتقنية 
اأف�ضل اخلدمات  »اأب�ضر« يعد من  اأن نظام 
وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات ال���ت���ي ���ض��ه��ل��ت ك���ث���ريا م��ن 
الإجراءات احلك�مية على امل�اطن واملقيم، 
اأي  ويف  م��ع��دودة  ث����ان  يف  املعاملة  لينهي 

وقت ومن اأي مكان.
وق����ال »ه����ذه احل��م��ل��ة امل��غ��ر���ض��ة التي 
ام��ت��داد لتلك  ه��ي  ال��ع��ام  ال����راأي  ت�ضتهدف 
احلمات التي تطال بادنا ب�ضكل م�ضتمر، 
لها  ت��ت�����ض��دى  واأب�����دا  دائ��م��ا  ب��ادن��ا  اأن  اإل 

وتزداد ق�ة ونزداد نحن حلمة والتفافا«.

اسم على مسمى
بدوره بن مدير اإدارة كلية عل�م احلا�ضب 
الآيل الأ�ضتاذ علي البكري، اأن تطبيق اأب�ضر 
»اأب�ضر«  ونربا�ضا؛  منهجا  ا�ضمه  من  اتخذ 
غ��ي��ث اأن���ب���ت اخل����ري وال����ربك����ة، ف��ق��د ر���ض��م 
امل�اطنن  ماين  �ضفاه  على  البت�ضامة 

واملقيمن وحقق التطبيق اأهدافه.
وقال »تطبيق »اأب�ضر« حقق للم�اطن 
واملقيم ال��ض�ل اإلى العديد من اخلدمات 
امل���ت���ف���رق���ة يف امل����ك����ان ب�������ض���رع���ة و���ض��ه���ل��ة 
وب��اإجن��از فريد من خ��ال قن�اته  وو�ض�ح 

الإلكرتونية اجلميلة.
اإن ه���ذا ال��ن��ظ��ام  اخ��ت�����ض��ر امل�����ض��اف��ات 
ووف�������ر امل�������ال واجل����ه����د وال������ق�����ت وخ��ف��ف 
ك��ان��ت ت�ضهده  ال����ذي  ال�����ض��دي��د  الزدح�������ام 
جزءا  ت�ضبح  اأن  قبل  الإدارات  من  العديد 
احلملة  اأن  واأو����ض���ح  اأب�����ض��ر«؛  تطبيق  م��ن 
ال��ت��ي ت���دور ح����ل تطبيق »اأب�����ض��ر« م��ا هي 
وغرية  حا�ضد  وتدبري  �ضيطانية  نزغة  اإل 
ج��اه��ل و����ض����ت م���رت���زق، ل��ك��ن ن��ق���ل لهم 
م�ت�ا بغيظكم تطبيق »اأب�ضر« اإجناز فريد 
وه� يف طريقه اإلى العاملية خلدمة ال�طن 

وامل�اطن واملقيم«.
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ابدأ من جديد
اأو  اأوذي����ت  ت��ك���ن  ال��دك��ت���ر غ���ازي الق�ضيبي، رح��م��ه اهلل، »ق��د  ي��ق���ل 
العزمية  اإحباط  اأو  اأو تعر�ست ل�إ�ساءة  واجهت حتديات و�سعوبات 

لكنك مل تهزم بعد مامل تقرر اأنت ذلك.
قد يتاأخر ح�ض�لك على حقك اأو حتقق ما تريد لكن ل تت�قف. 
بدل من احلزن وا�ضل التحرك فمن ل يتخطى اآلم املا�ضي ينتهي 

به الأمر لل�ضيق الدائم«. 
ب��اأن مين عليك خدمة قدمها لك وهي  ل ترتك لأح��د فر�ضة 
حق من حق�قك، اأو يعترب نف�ضه و�ضيا عليك، ل ميكن اأن تتخطى 
مرحلة يف حياتك دون ال��ض�ل اإليه والذهاب اإلى فر�ضتك بف�ضله 
اأن يتحكم يف م�ضريك،  واإرادت��ه ه�، حتى ل� كان يف مكان ي�ضتطيع 
وي�ضلب حق�قك بكل اقتدار، ظانا اأنك لن ت�ضتطيع اأن تبلغ اجلبال 

دون اأن ياأذن لك.
كثريا ج��دا مير بك مثل ه���ؤلء الأ�ضخا�ض ال��ذي ي��رى اأن��ه ه� 
املت�ضرف الذي ي�ضتطيع اأن مينحك ال�ضعادة اأو مينعها عنك، ولكن 
يجب األ ت�ضت�ضلم لهذه ال�ضخ�ضيات وجتعلهم يهزم�نك، فباإميانك 
باهلل، واأنه ه� الرزاق ل اأحد �ض�اه، واأنه لن ي�ضيبك اإل ما كتبه اهلل 

لك من خري و�ضر.
عندها ت�ضتطيع اأن ت�ؤمن بقدراتك وبنف�ضك ول ميكن اأن تهزك 
واب��داأ من  بربك  اأو ع�ائق تعرت�ض طريقك. فقط ثق  اأي حتديات 

جديد بدون ا�ضت�ضام وبكل و�ض�ح.
جاهد لل��ض�ل ملا تريد، فا تتحطم طم�حاتك عندما ل ت�ضل 
اإليه،  ال��ض�ل  ملا تريد  الع�ائق حمطمة  اإلى ما تريد، وجتعل هذه 
ب��اأن ه����ؤلء الأ�ضخا�ض مهما  اب���داأ م��ن ج��دي��د، وث��ق  وعند ك��ل تعرث 

عمروا وبق�ا ل بد اأن ينته�ا، ول يلتفت اإليهم اأحد.

محمد ابراهيم العسيري
نائب المشرف العام

وقفة

�شعادة امل�شرف
على �شحيفة »اآفاق«

العدد   1٤ ال�ضفحة  يف  ذك��ر  مل��ا  اإ���ض��ارة 
)ق�����ض��اي��ا(،   2019 2٤ف���رباي���ر  يف   2٤6
ال���ت���ي ن�����ض��رت يف ال�����ض��ح��ي��ف��ة ب��ع��ن���ان 
)ط����اب ي��ن��ت��ق��دون اأج���ه���زة ال�����ض��راف 
�ضك�ى  وت�ضمنت  ب��اجل��ام��ع��ة(  الآيل 
ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات م��ن قلة اأج��ه��زة 
عليه  اجل���ام���ع���ة،  يف  الآيل  ال�������ض���راف 
املدينة  م��ق��ر  يف  ي���ج��د  ب��اأن��ه  نفديكم 
مبنى  يف  اآيل  �ضراف  جهاز  اجلامعية 
يف  اآخ��ر  جهاز  وكذلك  اجلامعة،  اإدارة 
مبنى »د« �ضالة اخلدمات؛ ويف خطط 
ال��ف��رع زي����ادة اأج��ه��زة ال�����ض��راف داخ��ل 

املدينة اجلامعية.

اأم�����ا ف��ي��م��ا ي��خ�����ض ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات 
ف�����ض���ف ي��ت��م ت��رك��ي��ب اأج��ه��زة ���ض��راف يف 
جممع اجلامعة باملحالة، وكذلك جممع 
اجل��ام��ع��ة ب��ط��ري��ق امل��ل��ك ع��ب��د اهلل بعد 
لرتكيب  ال��ازم��ة  الرتتيبات  ا�ضتكمال 
مثل هذه الأجهزة. وكذلك �ضيتم مب�ضية 
يف  اآلية  �ضرفات  تركيب  القريب  يف  اهلل 
مع  بالتن�ضيق  اجلامعية  امل��ب��اين  جميع 

اإدارة ال�ضتثمار باجلامعة.
ك���م���ا ي�����ض��ع��د ال���ب���ن���ك ا���ض��ت��ق��ب��ال 
اأع�ضاء  من  اجلامعة  من�ض�بي  جميع 
والطاب  وامل�ظفن  التدري�ض  هيئة 
خدماتهم  جميع  واإجن���از  وال��ط��ال��ب��ات 
من  اجل���دة  معايري  ب��اأرق��ى  امل�ضرفية 
�ضالة  »د«  مببنى  ال��ف��رع  م��ق��ر  خ���ال 
اخل���دم���ات م���ن ي�����م الأح�����د اإل�����ى ي���م 

اخلمي�ض من ال�ضاعة ٨.30 �ضباحا اإلى 
3.30 م�ضاء.

ب��الإ���ض��اف��ة اإل���ى خطط ال��ف��رع من 
ال��ف��رع، واإ���ض��اف��ة  خ���ال زي����ادة م�ضاحة 
التدري�ض،  هيئة  لأع�ضاء  خا�ض  مكتب 
وت��ق��دمي خ��دم��ة مم��ي��زة ل��ه��م، وك��ذل��ك 
الرقمي  الت�جه  مب�اكبة  الفرع  ي�ضعى 
من�ض�بي  كافة  ي�ضتطيع  بحيث  للبنك، 
اجل���ام���ع���ة  ال����ض���ت���ف���ادة م���ن اخل���دم���ات 
ي�ضتطيع  ح��ي��ث  ل��ل��ب��ن��ك،  الإل��ك��رتون��ي��ة 
ال��ع��م��ي��ل ف��ت��ح ح�����ض��اب ج���ار ع���ن ط��ري��ق 
الإن���رتن���ت م��ع اإم��ك��ان��ي��ة اإجن����از العميل 
ل��ك��اف��ة خ��دم��ات��ه امل�����ض��رف��ي��ة م��ن خ��ال 

تطبيق الباد.
ناأمل ن�شر ردنا هذا
وتقبلوا اأطيب حتياتي

خيرات وطني تترى
مريم عبد اهلل خيري

باحثة دكتوراه، كلية التربية 

�ضطرت هذه الكلمات �ضكرا وعرفانا ملن حقق�ا يل هذه الرفاهية الفكرية واأ�ضاءوا �ضعلة 
النطاق لدى املبدعن الطم�حن من اأبناء وطننا املعطاء، فالي�م بعد اأن اأ�ضبحت 
معلمة اأنعم بن�ضر العلم وامل�ضاهمة يف بناء العق�ل املنتجة املفكرة مازال يراودين حلم 

اإكمال درا�ضاتي العليا. فلم يبخل علي وطني يف حتقيق طم�حاتي.
واأحظى  العلم  من  اأنهل  الدكت�راه  درا�ضة  اأكمل  الدرا�ضة  مقاعد  على  اأن��ا  وه��ا 
الرفاهية  لهذه  ممتنة  اأن��ا  وك��م  تقدم،  فيما  ب��ادي  در  فلله  عظيمة،  علمية  بفر�ض 

الفكرية التي نحظى بها يف رب�ع وطننا، ويف اأروقة جامعتنا.
مبنحى  اهتمامي  ظ��ل  ففي  احل���د،  ه��ذا  عند  القيمة  ال��ف��ر���ض  تلك  تقف  ومل 
واكت�ضاب  اأخذ اخلربة  ال�ضروري  اأنه من  العل�م، وجدت  لتعليم  التكاملي   STEAM
املهارة يف دمج التقنية بالتعليم باعتبارها اأحد اأن�اع التكن�ل�جيا؛ لإحداث التكامل 
بينها وبن العل�م والريا�ضيات والت�ضميم الهند�ضي والفن�ن، مما دفعني لا�ضتفادة 
من خربات معلم ميكرو�ض�فت اخلبري، اإلهام ال�ضهراين، العام املا�ضي لأقع على كنز 

اآخر يط�ر مهاراتي ب�ضرعة ومتيز.
للم�ضاهمة يف حتقيق  التعليم  وزارة  فقد تعرفت على مبادرة ميكرو�ض�فت مع 
معلمي  جمتمع  خ��ال  م��ن  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأطلقت  لل�طن.   2030 الطم�حة  ال��روؤي��ة 

ميكرو�ض�فت.
تط�ير  ي�فر  فه�  املجتمع  هذا  امل�ج�د يف  الإب��داع  و�ضف  الكلمات عن  وتعجز 
مهني م�ضتمر متميز وم�اكب للتط�رات العاملية والأجمل اأنه اأتاح يل فر�ضة لإفادة 

الآخرين مما تعلمت بح�ض�يل على �ضارة مدرب ما�ضرت للتعليم الإبداعي.
ذل��ك مع  الآخ��ري��ن ليت�افق  به  واأع��ل��م  اأتعلم  ال��ذي  القدر  ذل��ك مت�ائم مع  كل 
اإل النبهار،  اأمامه  اأملك  �ضغفي يف نقل الفائدة والتط�ير املحبب اجلذاب الذي ل 
رفعة  وزده  وطني  هلل  ي��ا  فاحفظ  عليه'  للقائمن  المتنان  عظيم  م��ع  فال�ضتفادة 

وتقدما، فقد منحني ما اأمتنى.

تعقيب على تحقيق »الصراف اآللي بالجامعة«

علي محمد آل فردان 
مدير بنك البالد، فرع الجامعة

ت������راك������م������ْت ع����ل����ي����ه����ا الخ������ت������ب������ارات 
وعجزت  امل�ضائل  عليها  وا�ضت�ضعبت 
ع���ن الإمل�������ام ب��ك��ل ال����درو�����ض، ن��اه��ي��ك 
ع��ن م�����ض���ؤول��ي��ات اإخ���ت��ه��ا ووال��دي��ه��ا 
تي�ضر،  م��ا  �ضهرت ودر���ض��ت  امل��ن��زل،  يف 
ودعت  عينيها  اأغلقت  الختبار  وقبل 
م��ن ق��ل��ب��ه��ا، وع���ن ي��ق��ن )ال��ل��ه��م اإين 
اإياه  فاأعطني  حفظت  ما  ا�ضت�دعتك 
فلم  وقت حاجتي(. خرجت م�ضرورة 

ياأت من الأ�ضئلة اإل ما ا�ضتعّدت له!
���ْت اأم���������ام جل���ن���ة حت��ك��ي��م  ج���ل�������ضَ
ر�ضالتها وهي تلملم اأنفا�ضها املتبعرثة 
وت�ضغط على يديها بق�ة يف حماولة 
لل�ضيطرة على الت�تر ورهبة امل�قف.

وقبل بدء املناق�ضة اأغلقت عينيها 
ودعت من قلبها وعن يقن »رّب ا�ضرح 
يل ���ض��دري وي�����ض��ر يل اأم����ري واح��ل��ل 

عقدة من ل�ضاين يفقه�ا ق�يل«.
قبلت  فر�ضالتها  فخ�رة  خرجت 
ح�ض�لها  اللجنة  واأعلنت  واعتمدت 

على الدرجة مع مرتبة ال�ضرف!

لزال  نقلها  وم��ل��ف  اأ���ض��ه��ر  �ضتة 
ق��ي��د ال��ت��ع��ل��ي��ق وه����ي يف ح����رية وق��ل��ق 
واأ�ضرتها  بعيدة  وظيفتها  وان��ت��ظ��ار، 
واأو����ض���ك  م��ت��ِع��ب��ة  ونف�ضيتها  م�ضتتة 

�ضربها اأن ينفد.
ت���ج��ه��ت اإل����ى م��ك��ت��ب امل�����ض���ؤول��ة 
اأن ت�����ض��ع ق��دم��ي��ه��ا ل��ل��دخ���ل،  وق��ب��ل 
ع��ي��ن��ي��ه��ا ودع�����ت م���ن قلبها  اأغ���ل���ق���ت 
اأمري  وكلتك  اإين  »اللهم  يقن  وعن 
وا�ضت�دعتك همي فب�ضرين مبا يفتح 

مداخل ال�ضعادة يف قلبي«.
خ���رج���ت وال�����دم������ع يف ع��ي��ن��ي��ه��ا 
وورق��ة  ل�ضانها  على  احل��م��د  واأدع��ي��ة 

نقلها يف يديها!
م�عدا  تاأخذ  ا�ضت�ضاري  �ضاد�ض 
يف  قلبها  النتظار،  �ضالة  يف  عنده. 
الباب  تفارق  ل  وعيناها  حنجرتها 
بعد  التحليل  نتيجة  تنتظر  وه���ي 
���ض��ت ���ض��ن���ات ع��ق��م. ���ض��م��ع��ت ���ض��دى 
ا���ض��م��ه��ا ح���ن ن������دي ب����ه. وق���ب���ل اأن 
ت��دخ��ل اأغ��ل��ق��ت ع��ي��ن��اه��ا ودع����ت من 

قلبها وعن يقن »رّب ل تذرين فرداً 
واأنّت خري ال�ارثن«.

خ����رج����ت م���ه���رول���ة ت���ب���ح���ث ع��ن 
�ضجادة تخر عليها �ضاجدة هلل �ضجدة 

�ضكر على ب�ضرى الذرية!
بيننا  ال��ف��ا���ض��ل  ي��ك���ن  اأح��ي��ان��ا 
وب����ن اأح���ام���ن���ا واأم���ان���ي���ن���ا »دع�����اء« 
يريد به اهلل اأن نقطع حبال اأمانينا 
وتعلقنا بكل ما �ض�اه. فيك�ن دعاوؤنا 
تنتظرنا وخم��رج  م��ع��ج��زة  ���ض��ر  ه��� 
الدنيا.  ك��ل خم���اوف  لنا م��ن  اأم���ان 

وقد اأح�ضن من قال:

واإين لأدع� اهلل والأمُر �ضّي���ٌق..
علّي فم����ا ينفّك اأن يتفّرجا.

وُربَّ فتًى �ضاقت عليه وج�هه..
اأ�ضاب له يف دع�ة اهلل خمرجا.

ك��رمٌي  ولدينا  ننتظُر؟  وم��ن  ف��م��اذا؟ 
يق�ل »ادع�ين اأ�ضتجب لكم«.

»د«.. دعاء

أمة الحفيظ علوي
أستاذة محاضرة بقسم

اللغة اإلنجليزية
وأديبة وشاعرة باللغات

العربية واالنجليزية واألوردية

اإن اأهمية الإعام اجلديد )مثل ال�ضحف 
�ضرعة  يف  تكمن  وغ���ريه���ا(  الإل��ك��رتون��ي��ة 
و�ض�ل اخلرب وقيمته املعل�ماتية، و�ضمان 

و�ض�ل اخلرب اإلى كافة �ضرائح املجتمع.
كما اأن الإعام اجلديد ي�ضكل حلقة 
ال������ض��ل ب���ن اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع ع���ن ط��ري��ق 
ه�  لذلك  املجاورة؛  الأقطار  اأخبار  تناقل 
الإع��ام املرغ�ب لدى الكثري من �ضرائح 
املجتمع؛ ل�ضه�لة ال��ضل اإلى املعل�مات اأو 

الخبار اأو الأحداث الطارئة. 
 وه��ن��ا ن��ق���ل ب���اأن ل��اإع��ام اجل��دي��د 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ف���ائ��د، ك��م��ا اأن ل��ه م�ضار 
ال��ت��اأخ��ر  اأو  امل��ع��ل���م��ة  دق���ة  ع���دم  تتمثل يف 
يف ن�ضر الأخ��ب��ار وامل��ع��ل���م��ات ل��ع��دم وج���د 
ملراجعة  روؤ�ضاء حترير  اأو  اإعامين  ق��ادة 
ال��ن�����ض������ض وت��ن��ق��ي��ح��ه��ا؛ ل���ذا ف����اإن ت�عية 
اأن  الن�ع من الإع��ام يجب  املجتمع بهذا 
تثقيف  خ��ال  م��ن  ع��ال  نطاق  على  يك�ن 
التعليمي  واملجتمع  العام  املجتمع  وت�عية 

على �ضكل خا�ض.
مبا  وعيا  اأك��رث  املجتمع  يك�ن  وحتى 
يجب  الإعامية   ال��ضائل  هذه  يف  يطرح 

مراجعة و�ضن الق�انن التي تنظم تداول 
هذا الإع��ام بكل حرية و�ضفافية وتنظيم 
الرقمي  الإع���ام  لهذا  امل�ؤ�ض�ضاتي  العمل 
ب�ضكل  املجتمعات  يلبي حاجة  اأ�ضبح  الذي 
�ضريع بالرغم من الع�ائق التي اأرى اأهمها 

�ضعف  الدعم املادي للم�ؤ�ض�ضات.
فالأعام اجلديد  ل بد من تنظيمه 
اأنظمة  و���ض��ن  ل��ه  وا���ض��ح��ة  روؤي���ة  وحتقيق 
ي��رتك الأم���ر ب�ضكل  وق���ان��ن تنظمه ول 

ع�ض�ائي.
من  الق�ض�ى  ال�ضتفادة  ينبغي  كما 
�ض�ق الإعانات كما ه� م�ج�د يف ال�ضحف 
ه�  امل�ضتقبل  لأن  )ال���رق��ي��ة(  التقليدية 
الإع��������ام اجل����دي����د، ون������رى ال����دلئ����ل يف 
املجتمع  احتياجات  لكل  م�اكبته  حماولة 
ال��ردود  وتلقي  اخل��رب،  ط��رح  وال�ضرعة يف 
املبا�ضرة على ما يطرح من اأخبار والتعليق 
�ضتظل  الخ��ب��ار  ه��ذه  اأن  يكفل  مب��ا  عليها 
ع��ال��ق��ة يف اأذه����ان ال��ن��ا���ض ل��ف��رتات ط�يلة 
يريد،  وق��ت  اأي  يف  لها  ال��ض�ل  ل�ضه�لة 
ب��الإ���ض��اف��ة اإل����ى ال��ع��دي��د م���ن الإجن�����ازات 

املح�ض�بة له.

عبد اهلل بندر آل مفرح أهمية اإلعالم الجديد
قسم اإلعالم واالتصال
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كانت   )201٨( امل��ا���ض��ي  ال��ع��ام  ب��ان��ت��ه��اء 
ال�ليات املتحدة الأمريكية وحدها قد 
بيئية  كارثة  ع�ضر  اأربعة  اإل��ى  تعّر�ضت 
مثل الأعا�ضري وحرائق الغابات، وبلغت 
خ�ضائر كل واحد من اأق�ى ثاث منها، 
فل�رن�ض  واإع�ضار  مايكل  اإع�ضار  وهي 
وح��رائ��ق غ��اب��ات ال��غ��رب الأم��ري��ك��ي، 2٤ 

مليار دولرا.
وخ�������ال ن���ف�������ض ال����ع����ام ان��ت�����ض��رت 
ح����رائ����ق ال���غ���اب���ات ب���ك���رثة يف ك����ل م��ن 
ال���ي����ن���ان وال����ربت����غ����ال وع�����م اجل���ف���اف 
اأ����ض���رتال���ي���ا وج���ن����ب اأف��ري��ق��ي��ا وط��غ��ت 
اأرا�ضي مقاطعة  مياه الفي�ضانات على 

»كريال« الهندية.
املناخية  الأر���ض��اد  علماء  ويت�قع 
اأن تك�ن ال�ضن�ات اخلم�ض القادمة من 
اأحر الأع�ام منذ اأن بداأ ت�ضجيل حرارة 
اأن حتدث  اجل��� يف ع��ام 1٨٨0، ويت�قع 
ومع  قا�ضية،  مناخية  منا�ضبات  فيها 
ترمب«  »دونالد  الرئي�ض  فاإن  كله  هذا 
م��ض�ع  م��ن  معل�ما  اأ���ض��ب��ح  م��ا  ينكر 
يتعر�ض  العامل  ب��اأن  بال�ضرورة  البيئة 
لتغريات مناخية م�ضريية �ضت�ؤدي، اإن 
اإل��ى اختفاء  ال���ت��رية،  �ضارت على ه��ذه 
مظاهر احلياة من على وجه املعم�رة.

اجتمع  املا�ضي  دي�ضمرب  �ضهر  يف 
م��ن��دوب��� م��ا ي��ق��رب م��ن 200 دول���ة ملدة 
التفاق  يف  للنظر  ب�لندا  يف  اأ�ضب�عن 

على الق�اعد التي حتكم معاهدة املناخ 
ب��ال��ع��ا���ض��م��ة ال��ف��رن�����ض��ي��ة ب��اري�����ض ال��ت��ي 
 ،201٥ ع��ام  ال��دول  تلك  اإليها  ت��ضلت 
وات��ف��ق احل�����ض���ر ع��ل��ى ت���ج��ي��ه��ات عن 
انبعاثات  عن  ب�ضفافية  الإب��اغ  كيفية 
ال���غ���از امل�����ض��ب��ب ل��ان��ح��ب��ا���ض احل����راري 
اأك�ضيد الكرب�ن( وجه�دها  )غاز ثاين 

يف الإقال منها.
وت��ت��ل��خ�����ض م�����ض��ك��ل��ة الن��ح��ب��ا���ض 
اأك�ضيد  احل����راري يف ت��راك��م غ��از ث��اين 
بالكرة  املحيطة  الأج�����اء  يف  ال��ك��رب���ن 
الأر���ض��ي��ة بعد زي���ادة ال��ن��اجت منه بفعل 
ا�ضتخدام  يف  اأ�ضا�ضا  متمثا  الإن�����ض��ان 
ال�����ق�����د احل���ف���ري )ال���ف���ح���م وال��ن��ف��ط 
تنقية  اآل��ي��ة  انخفا�ض  مقابل  وال��غ��از( 
اجل� منه ب�ا�ضطة امت�ضا�ضه باأ�ضجار 

الغابات وم�ضاحات الع�ضب.
اأك�ضيد  وي��ت���ق��ع مل��ع��دل غ���از ث���اين 
الكرب�ن اأن ي�ضل مل�ضت�ى قيا�ضي العام 
احل�����ايل، وك��ل��م��ا جت��ّم��ع ه����ذا ال���غ���از يف 
الأر�ضية،   بالكرة  املحيطة  اجل�  طبقة 
فاإنه يعمل على منع ت�ضريف احلرارة 
على  املختلفة  ل��ل��ن�����ض��اط��ات  امل�����ض��اح��ب��ة 
الأر�ض )وت�ضّبه بطريقة  �ضطح ك�كب 
ارتفاع احلرارة داخل الأر�ض الزراعية( 
وت��ب��ع��ا ل��ذل��ك ت��رت��ف��ع ح����رارة ال��غ��اف 
اجل����ي امل��ح��ي��ط ب���الأر����ض، ويف اط���راد 
ارت��ف��اع��ه��ا ي��ت��اأث��ر الإن�����ض��ان واحل��ي���ان 

وال��ن��ب��ات واجل��م��اد وتتجه احل��ي��اة اإل��ى 
الزوال من على �ضطح الأر�ض.   

وي��ق���ل »���ض��ت��ي��ف��ان راه��م�����ض��ت���رف« 
عامل املناخ مبعهد ب�ت�ضدام باأملانيا »اإن 
الأعلى  اإل��ى  ارتفاع ح��رارة اجل��� يتجه 
دون رحمة وه�ؤلء الذين ينكرون هذه 
علم  اأ�سا�سيات  ينكرون  اإمن��ا  احلقيقة 

الفيزياء«.
وج������اء يف ت���ق���ري���ر مل��ن��ظ��م��ة امل���ن���اخ 
العاملية اأن تاأثري ارتفاع احلرارة يت�ّلد 
املنا�ضبات  و���ض��دة  رت��اب��ة  زي����ادة يف  ع��ن��ه 
اجل���ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ال�����ض��دي��دة، وه����ذا ما 
تق�ل  اأن  املتحدة  الأم��م  ح��دا مبنظمة 
ال��ع��امل الآن يف ط��ري��ق��ه لرت��ف��اع  ب����اأن 
يف ح���رارة اأج���ائ��ه م��ق��داره��ا 3 درج��ات 
مئ�ية اأو اأكرث بحل�ل العام 2100 عما 

كانت عليه قبل النه�ضة ال�ضناعية.
وب�����ن�����اء ع���ل���ي���ه ف��������اإن م�������ض����ؤول���ي���ة 
احلك�مات وال�ضع�ب كبرية ومبا�ضرة؛ 
ومن هنا ننا�ضد بت�حيد اجله�د ونحث 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل اجل���اد ال�����دوؤوب م��ن اأج��ل 
منع ارتفاع ح��رارة اأج���اء هذا الك�كب 
اهلل،  ب��اإذن  ف�قه  احلياة  ا�ضتمرار  بغية 
اهلل  بنعم  ب��ع��دن��ا  واأج���ي���ال  م�ضتمتعن 
ت���ع���ّد ول حت�����ض��ى، ون��ح��ظ��ى  ال���ت���ي ل 
ب��ر���ض��ائ��ه ���ض��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى م�����ض��داق��ا 
لق�له ملائكته عند بدء اخلليقة »اإِينِّ 

اأَْعلَُم َماَل َتْعلَُم�َن« )البقرة:30(.

اأبها  ب��ه  �ضتاء �ضبه دائ���م، ه��ذا م��ا ع��رف��ت 
للربودة  والأق���رب  املعتدل  مناخها  اأن  اإذ 
اأ����ض���اف ل��ه��ا ���ض��ي��ئ��اً م���ن اخل�����ض������ض��ي��ة يف 
ن�ضمة  امل��ل��ي���ن  ق��راب��ة  ي�ضتعد  امل��ن��ط��ق��ة. 
لربودة �ضتاءها، مبا يتنا�ضب مع متطلبات 
املناخ، ورائحة ال�ضتاء التي تتعلق برائحة 

احلطب امل�ضتعل وال�ضاي املعتق.
هذه ال�ض�ر اجلميلة هي بع�ض ما 
ي�ضعد اأهل املنطقة مبمار�ضته يف ف�ضل 

الشتاء في أبها
ال�ضتاء، فتلتف التجمعات ح�ل م�ضدر 
ب�ضكل  الدفء كغريزة ج�ضدية متار�ض 

دائم يف الأج�اء الباردة.
ع��ادات ج��رت وجتري  اأبها  ل�ضكان 
يف املناخ البارد، مثل املاأك�لت املتعارف 
عليها لدى اأهل املنطقة، هذه الأغذية 
اب��ت��ك��رت ل��ت�����ض��اع��د اإن�����ض��ان امل���ك���ان على 
ينتجه  م��ا  وعلى  ال�ضعب  امل��ن��اخ  حتمل 

هذا املناخ من حما�ضيل تكرث فيه. 

ف��ال��دق��ي��ق واحل��ل��ي��ب ال���ل���ذان هما 
املك�نات  اأ�ضا�ضيان لأغلب هذه  مك�نان 

ي�ضيفان لل�ضخ�ض ال�ضبع والدفء.
يتنا�ضب  ال��غ��ري��زي  املطلب  وه���ذا 
مع اأج�اء املكان، كما متلك اأبها تاريخا 
ع��ري��ق��ا، ب��ف��ع��ل امل��ن��اخ وامل���ك���ان، ف��ال��ربد 
تفارق  مل  واملحا�ضيل،  وال�ضيل  واملطر 
يف  فيحاك�ا  املنطقة  ���ض��ع��راء  م��ف��ردات 

ق�ضائدهم املطر واجلبل.
لنا  وامل��ف��ردات جتلي  ال�ض�ر  ه��ذه 
من �ضكن املكان، فيذكرنا ال�ضتاء بهذه 
ال�ضاهدة  للمنطقة،  التاريخية  ال�ض�ر 
ول��ت��ح��ت��ف��ظ ب����ال����دفء ب���ن اأح���ج���اره���ا 

و�ضقفها احل�ضري.
فهدوء  التاأقلم،  اأ�ضكال  كل  وب��ن 
يغطي  ال���ذي  ال�ضباب  وو���ض��اح  ال��ه���اء 
مبانيها و�ض�ارعها، ذاك ال�ضباب الذي 
الت�ضق كرمز للمنطقة فات�ضمت به، اإذ 
ق�ضيدته  يف  �ضرك�ن  ي�ضفه  كما  يبدو 
البحر،  من  ال�ضباب  »ينبعث  النرثية 
التال  يغلف  امل�ضاء،  عند  �ضتارة  مثل 

القريبة، وينفتل ف�ق ال�ضق�ف«. 
اأع�������د م���ت���اأم���ا ال�������ض���ك����ن، ال���ربد 
ال���ت���ي حتت�ضن  امل��ن��ط��ق��ة  ي��ل��ف  ال�����ذي 
فيها  مكان  كل  لتجد  بهدوء   �ضاكنيها 
هذه  واجل��ل������ض،  ال��ت��اأم��ل  عليك  ميلي 
اجلماليات تتجلى للناظر ب�ضكينة اأبها 
وجمال مناخها، يف برد �ضتاءها ال�ضاكن 
باقية  فهي  ال��ب��اه��ي،  �ضيفها  واع��ت��دال 
من  كل  ب��ذاك��رة  بقائها  مثل  بتاريخها 
التي  العربية  ال��ق��ه���ة  ب��رائ��ح��ة  زاره����ا، 
هذه  ه�اها،  برد  ي�اجه  �ضاربها  جتعل 
النكهة التي تعيد ذاكرتك عابرة تخ�م 
ترى  جبال  على  ُبنيت  لأر����ض  امل�ضافة 
نبتت  ك��اأمن��ا  الغيم  يغطيها  اأ���س��ج��اره��ا 

على �ضقف ال�ضماء.
كاأمنا  ت�سفه  حينما  ال�ستاء  ه��ذا 
لتقف  لها  نهاية  تعرف  ت�ضف حياة ل 

على جمالياته.

عماد عامر عسيري 
قسم اإلعالم واالتصال

د. علي سعيد 
القحطاني
أستاذ جراحة األنف واألذن 
والحنجرة، كلية الطب 

منظومة القيم
انت�ضارا للعنف يف  ن��رى  اأن  ال�ضديد  اإن��ه ملن دواع��ي احل��زن والأ���ض��ف 
رهيب حتى  اإل��ى حد  اأرجائها  يف  الف�ضاد  وتف�ضي  الراهنة  املجتمعات 

اأ�ضبح عاملنا املعا�ضر يعي�ض يف ع�ضر الفنت. 
وخا�ضة  العلمية،  والبح�ث  ال��درا���ض��ات  من  العديد  بينت  لقد 
الإن�ضانية،  والأنرثوب�ل�جيا  الفل�ضفية  بالأب�ضتم�ل�جيا  املرتبطة 
العاملية،  الفكرية  ال��دوائ��ر  يف  والنقا�ضات  التحاليل  خمتلف  واأي�ضا 
اأن مرد هذه الظاهرة يع�د اإلى النزعة التفكيكية التي �ضادت الفكر 
فقدانه  اإل��ى  اأدى  مما  اجتاهاته؛  على  وهيمنت  احلديث،  الإن�ضاين 
ملنظ�مة القيم التي اكت�ضبها عرب الع�ض�ر وميزت بنيته احل�ضارية 
اأو  العرفية  ال�ض�ابط  اأو  ال��دي��ن  اأ�ضا�ضه  اجتماعي  بعقد  املرتبطة 

القان�نية باختاف معتقدات واآيدي�ل�جيات الأمم واملجتمعات.
الع�ضرين  ال��ق��رن  ن��ه��اي��ة  م��ع  التفكيكي  ال��ف��ك��ر  ه���ذا  ل��ق��د ظ��ه��ر 
بزعامة الفيل�ض�ف الفرن�ضي »جاك دريدا« وعم اأرجاء العامل برمته 
معلنا نهاية احلداثة، وبداية الف��ضى يف كل �ضيء حتى جعلت اإرادة 
يف  وم�ضقطة  الإن�ضانية  بالقيم  ربطها  دون  للحقيقة  ج�هرا  الق�ة 
نف�ض ال�قت الأ�ضئلة الغائية من التفكري، مما اأدى يف هذه ال�ضن�ات 
البنائية  القيم  لكل  الكلية  للمنظ�مة  مفاجئ  انهيار  اإل��ى  الأخ��رية 
يف  والعبثية  التفكك  و���ض��اد  منها،  املتخلفة  وخ��ا���ض��ة  للمجتمعات، 
وتثري  وال��ت���ت��رات  ال�ضراعات  خمتلف  لت�ؤجج  وال���دللت  املفاهيم 
»الاا�ضقرار«  و  »الاجتان�ض«  املثرية لظ�اهر  والعن�ضرية  الع�ضبية 

يف �ضمريها اجلمعي.
اأفقده ت�ازنه  واأمام هذا ال��ضع املرتدي للفكر الإن�ضاين الذي 
الف�ضائل  يف  والتخلف  الن��ح��راف  متاهات  يعي�ض  وجعله  التن�يري 
الأم����ر  تف�ضري  التفكيك يف  ع��ل��ى جت��ن��ب  ال��ع��م��ل  ي��ج��ب  والأخ������اق، 
يف  املختلفة  وامل��م��ار���ض��ات  للتعامات  كلية  روؤي���ة  وتبني  والق�ضايا، 
من  املفكك  جتميع  يف  النقدي  التفكري  على  العتماد  م��ع  املجتمع 
احت�ضان  اإل��ى  الإن�ضان  فعل  لت�جيه  بداخله؛  وال�ضل�كيات  الأف��ك��ار 
ي�ؤكده  مثلما  للب�ضر  ال���ج���دي��ة  ج�هر  ت�ضكل  التي  النبيلة  القيم 
الفيل�ض�ف الفرن�ضي »ج�ن ب�ل �ضارتر« يف كتابه الذي يحمل عن�ان 
التط�ر  حتقق  اأن  �ضاأنها  م��ن  وال��ت��ي  اإن�����ض��اين«  م��ذه��ب  »ال���ج���دي��ة 
ي�ؤدي  مما  جنباتها  يف  الداخلي  والن�ضجام  للمجتمعات  احل�ضاري 

اإلى ال�ضم�لية يف التفكري والغائية يف ال�ضل�كيات والقيم باأو�ضاطها.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما

من اآلن كن إيجابيا
فيصل بن أحمد عسيري

كلية العلوم اإلنسانية

اإيجابية لتك�ن ملهمة لك فيما ي�اجهك يف حياتك من م�ضاق  باأفكار  دائما  فكر 
وتعب، ول يكفيك التفكري فح�ضب! بل تاأكد اإن ما ينطق به ل�ضانك وما تفعله من 

اأفعال �ض�ف ت�ؤثر �ضلبيا على تفكريك.
اأثر بالغ على �ضخ�ضيتك؛ لأن  فم�ضاحبتك لاأ�ضخا�ض ال�ضلبين �ضيك�ن ذا 
�ضاحبته  كمن  �ضلبيا  ت�ضبح  واأخ���رى  حلظة  فبن  ي�ضيب  من  ي�ضتاأذن  ل  املر�ض 

»فال�ضاحب �ضاحب« كما يق�ل�ن.
نعلم جميعا باأن هناك من مير مب�ضاعب احلياة بن فرتة واأخرى، ولكن ل 
اأهدافنا  اإل��ى حتقيق  ن�ضعى  اأن  بل يجب  ت�اجهنا،  اأن نقف عند كل �ضع�بة  يجب 
وطم�حنا وامل�ضي قدما اإلى ما نخطط له، لكي ن�ضل اإلى ما نبتغي ال��ض�ل اإليه 

من م�ضتقبل م�ضرق وغد اأجمل.
ميكن  الذين  الإيجابين  بالأ�ضخا�ض  اأنف�ضنا  نحيط  لأن  يدفعنا  ما  هذا  اإن 
لنا  ق��دوة  لتك�ن  اخل��رّية  �ضفاتهم  ومن  ن�ضتفيد من جتاربهم وخرباتهم،  اأن  لنا 

ولت�ضيف لنا ال�ضي الكثري.
اإيجابية. ويف  بفكرة  لنا  �ضلبية تخطر  ن�ضتبدل كل فكرة  اأن  كما يجب علينا 

النهاية يجب ت�قع الأف�ضل دائما و�ضنتمكن من ال��ضل اإلى ما ناأمل اإليه.

ّتغيـر المناخ
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علوم وتقنية

حقائب ذكية 
بمواصفات عصرية 

لمحبي السفر
 

رائدة آل محي
 

ع���ام 19٧0 بعد  م��ن��ذ  ت��ط���ي��ر  اأي  ال�����ض��ف��ر  ت�����ض��ه��د ح��ق��ائ��ب  مل 
ولكن  لاأمتعة،  ع��ج��ات  باإ�ضافة  اأمريكية  �ضركة  ق��ام��ت  اأن 
اأن ت�ضهم يف  ا�ضتطاعت  التكن�ل�جيا  التقنية وث�رة  التط�رات 
ما  م��ع  متنا�ضبة  ذكية  حقائب  جتعلها  واأن  احلقائب  تط�ير 
نعي�ضه من  تط�ر تقني، كما اأ�ضبحت ال�ضركات تتناف�ض ل�ضنع 
حقائب مب�ا�ضفات ذكية وع�ضرية، لكن جميع  تلك احلقائب 
الذكية يجب اأن تك�ن مزودة ب�ضرائح ات�ضال خلي�ية مطابقة 
ملعايري ال�ضامة والأمن يف املطارات، حيث تقفل عند التحميل 

بالطائرة وتعمل جمددا عند الهبوط..
 من اأف�ضل احلقائب الذكية:

 
Away

حقيبة ذكية متتاز باأنها �ضنعت من مادة »ب�يل كرب�ن« التي 
ال�ضدمات،  وامت�ضا�ض  للطي  وقابليتها  ال���زن  بخفة  متتاز 
كما اأنها مزودة باأربع عجات مزدوجة ت�ضهل حركتها، وتاأتي 
م����زودة ب��ب��ط��اري��ة ق��اب��ل��ة ل���اإزال���ة، ك��م��ا حت��ت���ي ع��ل��ى خا�ضية 

التعقب بالبل�ت�ث وت�ضتخدم ك�ضاحن لاأجهزة الذكية.
 

Blue Smart
�ضريحة  اإ���ض��اف��ة  ومت  العاملي  القيا�ضي  باحلجم  حقيبة  وه��ي 
ات�����ض��الت خ��ل��ي���ي��ة ون���ظ���ام، حت��دي��د امل����اق���ع ال��ع��امل��ي، ك��م��ا مت 
بالإ�ضافة  الهاتف  واإغ��اق احلقيبة من  لفتح  بل�ت�ث  اإ�ضافة 
اإلى  بالإ�ضافة  اإلى ميزان وزن داخلي لحت�ضاب وزن احلقيبة 

احت�اءها على �ضاحن لاأجهزة الإلكرتوين.
 

Delsey
يعمل  ومفتاح  داخلية،  �ض�ت  ومكربات  داخلية  اإ�ضاءة  متتلك 
على الب�ضمة مرتبط بتطبيق خا�ض على الهاتف املحم�ل، كما 
تق�م احلقيبة باإر�ضال تنبيهات يف كل مرحلة من مراحل نقلها 

من املطار اإلى الطائرة والعك�ض.
 

Trunkster
دور  اأنهت  باأنها  وتتميز  اأمريكية،  �ضركة  اإنتاج  هي حقيبة من 
ال�ضحاب املعدين واعتمدت على باب ينزلق ع��ضا عن الأ�ضل�ب 
حتديد  ونظام  اإل��ك��رتوين  ميزان  على  حتت�ي  كما  التقليدي، 
م�اقع عاملي وماأخذين كهربائين ل�ضحن الأجهزة الكهربائية، 

ولكنها ل حت�ي على �ضريحة ات�ضالت خل�ية.
 

Anadiamo IQ
م��ا مي��ي��زه��ا ع��ن غ��ريه��ا م��ن احل��ق��ائ��ب اإم��ك��ان��ي��ة ا�ضتخدامها 
لل��ض�ل اإلى �ضبكة الإنرتنت عرب واي فاي خا�ض باحلقيبة، 
عنه  اب��ت��ع��دت  ح��ال  يف  للمالك  ن�ضية  ر���ض��ال��ة  تر�ضل  اأن��ه��ا  كما 
انتظار  يف  يك�ن  عندما  اأي  منه،  اقرتابها  ح��ال  ويف  م��رتا   30

احلقيبة يف نقطة ا�ضتام احلقائب باملطار.
 

Space case
حقيبة ذكية للغاية وترتبط بالهاتف عن طريق تطبيق خا�ض، 
وحت�����ي ع��ل��ى م���ك���ربات ���ض���ت وم�����ض��ج��ل ����ض����ت، ح��ي��ث ميكن 
وال�ضتعام منها عن  �ضخ�ضي،  بدور م�ضاعد  القيام  للحقيبة 

a.رقم الرحلة اأو رقم الب�ابة وحتى حالة الطق�ض

علماء يحذرون من خطر الوجبات السريعة
يعتمد الكثريين على ال�جبات ال�ضريعة ب�ض�رة ي�مية، ت�فريا لل�قت واجلهد، لكن تلك ال�جبات رمبا تك�ن 

م�ضدرا للمر�ض، بح�ضب درا�ضة بريطانية.
ك�سفت الدرا�سة التي اأجراها باحثون يف جامعة »مان�س�سرت مرتوبليتان« الربيطانية اأن هناك ارتباط بني 
اأن الده�ن وال�ضعرات احلرارية يف ال�جبات ال�ضريعة ت�ؤثر �ضلبا  اإلى  ن�عية الغذاء وال�ضحة النف�ضية، م�ضرية 
على الإن�ضان وقد ت�ؤدي اإلى حت�له اإلى �ضل�ك عدواين، ح�ضبما ذكرت جملة »ميديكال اإك�ضربي�ض« الأمريكية 

املتخ�ض�ضة.
املليئة بالده�ن ون�ضب عالية من الك�لي�ضرتول، ترفع ن�ضبة  اإن تناول ال�جبات ال�ضريعة  وقال الباحث�ن 

الإ�ضابة بالكتئاب بن�ضبة ٤0 يف املئة.
الأو�ضط،  وال�ضرق  واأوروب��ا  وا�ضرتاليا  اأمريكا  األف حالة من   100 اأكرث من  درا�ضة  الباحث�ن على  واعتمد 
اأن  ك�ضفت  النتائج  اأن  اإل��ى  اأ�ضارت  التي  املجلة،  بح�ضب  �ضابقة،  درا�ضة   11 اأك��رث من  نتائج  ا�ضتخدام  اإل��ى  اإ�ضافة 
هناك عاقة بن تلك الأطعمة والأمرا�ض النف�ضية، بينما من يتبع�ن نظاما غذائيا �ضحيا يك�ن�ن اأقل عر�ضة 

لاإ�ضابة بالإكتئاب.
وت�ضاهم تلك امل�اد امل�ج�د يف ال�جبات ال�ضريعة واملعلبات على على ال�ضحة اجل�ضدية والنف�ضية على حد 

�ض�اء، وت�ضاهم يف الإ�ضابة مبر�ض الكتئاب اأو تط�ره ب�ضرعة.

األمم المتحدة تكشف
عن خطر صحي كبير يهدد العالم!

حذر تقرير تاريخي لاأمم املتحدة من اأن التل�ث البا�ضتيكي يعد اأحد التهديدات ال�ضحية الرئي�ضة للعامل. ويقّيم التقرير 
خماطر املل�ثات البيئية على حياة الإن�ضان، حيث تعد الثمانية ماين طن من البا�ضتيك، التي ُترمى يف البحر �ضن�يا، واحدة 

من التهديدات التي تتطلب عما عاجا، ولكن حتى الآن ل ي�جد اأي اتفاق دويل ل�قف التدفق احلا�ضل.
وُك�ضف النقاب عن التقرير الذي يتك�ن من ٧00 �ضفحة بعن�ان »ت�قعات البيئة العاملية ال�ضاد�ضة«، وجمعه 2٥0 عاملا من 
2٥0 دولة، يف جمعية الأمم املتحدة للبيئة يف نريوبي. ويحذر التقرير من اأن ٨0% من البا�ضتيك الذي ينتهي به املطاف يف 
البحر، م�ضدره الياب�ضة. وجاء فيه اأي�ضا »ميكن اأن ت�ؤدي النفايات البا�ضتيكية البحرية اإلى تاأثري بيئي كبري ي�ضمل الت�ضابك 

والبتاع، وميكن اأي�ضا اأن تك�ن مثابة ناقل لاأن�اع الغازية واملل�ثات الأخرى«.
ويت�ضمن التهديد اأخطارا �ضحية اأخرى للب�ضرية، ت�ضمل ال�ضتخدام غري املنا�ضب للمبيدات احل�ضرية واملعادن الثقيلة، 

والتي  »تثري قلقا كبريا« وتظهر يف »م�ضت�يات عالية ب�ضكل مثري للقلق يف اإمداداتنا الغذائية«.
يتم  مل  ما  لل�فاة،  رئي�ضيا  �ضببا  املياه،  اإم���دادات  يف  للميكروبات  املقاومة  البكترييا  ت�ضبح  اأن  ميكن   ،20٥0 عام  وبحل�ل 
تل�ث  اإل��ى  يرجع  العامل،  اأنحاء  املبكرة يف جميع  والأم��را���ض  ال�فيات  اإجمايل  ربع  اإن  املتحدة  الأم��م  وقالت  عليها.  ال�ضيطرة 
من �ضنع الإن�ضان واأ�ضرار بيئية، وو�ضل هذا الرقم اإلى زهاء 9 ماين حالة وفاة يف عام 201٥ وحده. وحذر التقرير من اأن 

»التحرك العاجل على نطاق غري م�ضب�ق �ضروري لل�ضيطرة على هذا ال��ضع وعك�ض اجتاهه«.
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علوم وتقنية

كيف فعلها العلماء؟
تصوير الثقب األسود للمرة األولى في تاريخ البشرية

أسعد أبو قاعود

ي����م مميز  اإب���ري���ل 2019،  ال��ع��ا���ض��ر م��ن 
يف ت��اري��خ ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ف��ه��� ال��ي���م 
�ض�رة  اأول  ع��ن  الك�ضف  فيه  مت  ال���ذي 
ال�سورة  التقاط  مت  لقد  اأ���س��ود.  لثقب 
 Event »ب�ا�ضطة »تل�ضك�ب اأفق احلدث
Horizon Telescope وه� عبارة عن

جم���م����ع���ة ع���امل���ي���ة م����ن ال��ت��ل�����ض��ك���ب��ات 
ال���رادي����ي���ة ت�����ض��م ع�����ض��رات امل���ؤ���ض�����ض��ات 

ومئات العلماء.
هذا الثقب الأ�ض�د، فائق ال�ضخامة 
امل�ج����د يف مرك���ز جم���رة »م�ضيي���ه ٨٧« 
الت���ي تبع���د ع���ن الأر����ض مب�ضاف���ة تقدر 
ب���� ٥3.٤9 ملي����ن �ضن���ة �ض�ئي���ة، ويبل���غ 
كتل���ة  م���رة  ملي���ار   6.٥ ح����ايل  حجم���ه 
�ضم�ضن���ا؛ وق���د اأطلق علي���ه العلماء لقب 
»ال�ح����ض«، ويرتك���ز يف نقط���ة واحدة ل 

متناهية الكثافة.
يق����ل »�ضيبري دوليم���ان« مدير 
م�ض���روع »تل�ضك����ب اأف���ق احل���دث« يف 
امل�ؤمتر ال�ضح���ايف لاإعان عن هذا 
ك�ضفن���ا  »لق���د  التاريخ���ي:  احل���دث 
جزءا من الك�ن كنا نظن فيما م�ضى 
اأن���ه غري مرئ���ي؛ وكما ه���� احلال يف 
جمي���ع الكت�ضاف���ات العظيم���ة، ه���ذه 

جمرد بداية«.
يف و�ض���ط هذه ال�ض�ر )اأعاه واإلى 
 ،M87 الي�ض���ار( ي�ج���د الثق���ب الأ�ض����د
اأما ال�ض����ء املرئي املحيط ب���ه بالل�نن 
الأبي�ض والأحمر فيمثل امل�اد التي يتم 
تدمريه���ا ب�ا�ضط���ة اجلاذبي���ة الهائل���ة 

التي يتمتع بها الثقب الأ�ض�د.
اإن ال�ضبب يف ك�ن الثق�ب ال�ض�داء 
»�ض�داء«، ه� اأن التفرد اجلذب�ي للثقب 

الأ�ض�د ميت�ض كل ال�ض�ء املحيط به.
ب�ضالتي�ض  دمي��ي��رتي������ض  ي���ق����ل 
عامل الفيزياء الفلكية بجامعة اأريزونا 

واأح������د اأب������رز ال��ع��ل��م��اء امل�������ض���ارك���ن يف 
امل�ضروع: »كل �ضعاع �ض�ئي وكل ف�ت�ن 
يقرتب من الثقب الأ�ض�د ينحني جتاه 
الثقب الأ�ض�د وُيزال متاما من الك�ن 
التقاط  »اإن  وي�سيف:  نعرفه«؛  ال��ذي 
�ض�رة للظل الذي يت�ضبب فيه الثقب 
لقر�س  �سورة  »التقاط  ي�سبه  الأ�سود 
م���ن على  ال��ق��م��ر  ���ض��ط��ح  ع��ل��ى   DVD

�ضطح الأر�ض«.
لل���ت���ق���اط �����س����ورة ل�������س���يء ب��ه��ذا 
ال�����ض��غ��ر حت��ت��اج اإل����ى ت��ل�����ض��ك���ب �ضخم 

يعادل حجمه حجم الأر�ض تقريبا.
اإن �ض�رة »جمرة م�ضييه ٨٧« التي 
لتعاون  نتيجة  ه��ي  ع��ن��ه��ا،  الك�ضف  مت 
م�ضروع  �ضمن  �ضن�ات  �ضبع  مل��دة  دويل 
تل�ضك�ب  لبناء  احل��دث«  اأف��ق  »تل�ضك�ب 
بحجم الأر����ض، وق��د �ضمل ه��ذا العمل 
ح����ل  م���را����ض���د  وث���م���ان���ي���ة  ع�����امل   200
العامل، م�زعة كما يظهر على خارطة 

الكرة الأر�ضية اأدناه.

كيف يعمل
تلسكوب أفق الحدث؟

يف اإبريل 201٧، وجهت ثمانية تل�ضك�بات 
رادي�ي���ة تقع يف اأنتاركتي���كا وجريناند 
واأم���ريكا اجلن�بي���ة واأم���ريكا ال�ضمالية 
وه���اواي واأوروبا، يف وقت واحد اأطباقها 
اإل���ى الثقب الأ�ض�د امل�ج����د يف منت�ضف 
جمرتنا واإلى الثق���ب الأ�ض�د امل�ج�د يف 

مركز جمرة »م�ضييه ٨٧«.
وم���ع دوران الأر����ض متكن العلماء 
من ال�ضتفادة مما اأطلق عليه »الفر�ضة 
 Cosmic Opportunity الك�ني���ة« 
للتق���اط املوج���ات الراديوي���ة املنبعث���ة 
م���ن الثق���ب الأ�ض����د وتك�ي���ن ال�ض����رة 

التي نراها الي�م.
كل  متك���ن  املط���اف  نهاي���ة  يف 
تل�سك���وب من التق���اط كمي���ة هائلة من 
البيان���ات الت���ي كان���ت بحاج���ة جلمعه���ا 
معا للح�ض�ل على �ض�رة مركز املجرة؛ 
لق���د مت حت�ي���ل التل�ضك�ب���ات الثماني���ة 
عم���اق  مكاف���ئ  ه�ائ���ي  �ضح���ن  اإل���ى 
التع���اون  دور  ياأت���ي  وهن���ا  افرتا�ض���ي؛ 
جمي���ع  يف  مرا�ض���د  ثماني���ة  الب�ض���ري: 
مزامن���ة  عليه���ا  تع���ن  الع���امل  اأنح���اء 

�ضاعاتها بدرجة بالغة الدقة.

آينشتاين
يق����ل الباحث����ن »اإن حجم ه���ذا الثقب 
الأ�ض�د و�ضكله مياثان متاما ما ت�قعه 

اأين�ضتاين يف نظرياته للجاذبية«.
احلديث���ة،  الفيزي���اء  اأب����  وكان 
األ���ربت اأين�ضتاي���ن، ق���د اأ�ض���ار قب���ل 103 
�ضن����ات، يف ع���ام 1916 حتديدا، يف اإطار 
نظريت���ه العام���ة للن�ضبي���ة، اإل���ى وج����د 
ثق�ب �ض����داء ذات جاذبية خارقة تبتلع 
كل �ضيء اأمامها، ومبرور ال�قت ظهرت 
اأدل���ة وا�ضحة لعلماء الفيزي���اء الفلكية 

على وج�د هذه الثق�ب بالفعل.
مدي���ر  دويلم���ان«  »�ضب���ريد  يق����ل 
مرك���ز  م���ن  احل���دث«،  اأف���ق  »تل�ضك����ب 
هارفارد �ضميث�ض�نيان للفيزياء الفلكية: 
نظري���ات  اأثب���ت  ق���د   EHT عم���ل  »اإن 

اآين�ضتاين للجاذبية«.
امل�شادر:
املجلة الفيزيائية الفلكية
Astrophysical Journal Letters
ووكاالت، بت�شرف

لقطات من تقرير املجلة الفيزيائية الفلكية للثقب االأ�شودحمطات الر�ضد التل�ضك�بي ح�ل العامل التي ت�ضاركت يف ر�ضد وت�ض�ير الثقب الأ�ض�د لأول مرة

املوؤمتر ال�شحفي لـ »املوؤ�ش�شة الوطنية للعلوم« National Science Foundation بالواليات املتحدة، الذي مت فيه االإعالن عن اكت�شاف وت�شوير اأول »ثقب اأ�شود«
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سؤال األسبوع

هل أصبح الطب الشعبي
سوقا لبيع األوهام؟

رائدة آل محي

ي��خ��ب��ئ���ن  مم����ن  امل���ح���ت���ال����ن   ي�ضتغل 
احتيالهم خلف م�ضمى »طبيب �ضعبي«، 
باإمكانية  وي�هم�نهم  ال�ضذج  »راق«  اأو 
الأمرا�ض  من  وتخلي�ضهم  معاجلتهم 
ي��ع��ان���ن  ال��ت��ي  اجل�����ض��دي��ة  اأو  النف�ضية 
منها، ما يعر�ض كل حمتاج للعاج اإلى 
املادي وخطر تفاقم حالته  ال�ضتغال 
اأن  ال��ذي ل ميكن  اإل��ى احل��د  املر�ضية 
يفيد معها العاج عرب طبيب خمت�ض.
�ض�قا  ال�ضعبي  ال��ط��ب  اأ�ضبح  ه��ل 
لبيع الأوه�����ام؟.. »اآف����اق« ط��رح��ت هذا 
ال���������ض�����ؤال ع���ل���ى ع�����دد م����ن امل��خ��ت�����ض��ن 
وال������دار�������ض������ن ل���ل���ط���ب وال�������ض���ي���دل���ة 

والتمري�ض.

تخويف المرضى
ال�ضيدلنية  ال��دك��ت���رة  ت��ق���ل  ب��داي��ة 
املر�ض  الأزم���ات، ويف  هاجر دعجم »يف 
خ���ا����ض���ة ت�����ض��ع��ف ال���ن���ف��������ض وي�����ض��ب��ح 
م����ن ال�����ض��ه��ل وق����ع���ه���ا وا���ض��ت��غ��ال��ه��ا 
الإ�ضاعات وتخ�يف  بب�ضاطة،  لاأ�ضف 
لاأدوية  اجلانبية  الآث���ار  من  املر�ضى 
الذي  ال�ضعبي  الطب  على  وت�ضجيعهم 
مي���ار����ض���ه غ���ري امل��خ��ت�����ض��ن )واأح���ي���ان���ا 
اإل��ى  ي��زال منت�ضرا  بطرق خ��ط��رية( ل 
ج��ان��ب الع��ت��م��اد ال��ك��ل��ي ع��ل��ى ال��رق��ي��ة 
الأم��ر  الطب،  العاج  وت��رك  ال�ضرعية 
الذي اأدى لتده�ر حالت كثرية وجعل 
�ضع�بة  اأك��رث  امل�ضت�ضفيات  يف  عاجها 

وتعقيدا، واأحيانا ي�ؤدي اإلى امل�ت«.
ق��ائ��ل��ة »وق�����راأت ت�جيها  واأردف�����ت 
بال�ضمغ  والعاج  الكلى  غ�ضيل  ب��رتك 
العربي مكت�ب بخط يد اأحد املراجعات 

يف غرفة انتظار مر�ضى الكلى!
و���ض��ي��دة جل����اأت ل��ل��ع��اج ب��ال��ك��ي يف 
�ضدر ابنتها ال�ضغرية ب�ضبب اأنها عانت 
اأي���ام، ثم  مل��دة خم�ضة  نزلة مع�ية  م��ن 
مل ت�ضف اإل بالكي! وبعد ت�ض�يه �ضدر 
وتعذيب الطفلة امل�ضكينة مل تعلم الأم 
اإلى  اأن عمر النزلة املع�ية من خم�ضة 

�ضتة اأيام!«
دواء  رف�ضت  �ضيدة  »اأو  وت�ضيف 
ر�ضالة  حتذير  ب�ضبب  لل�ضكري  منظما 
»وات�ض اأب«! لكن دائما ما اأقنع املر�ضى 
ال���دواء«؟  اأم  ب »ه��ل مر�ضك الأخ��ط��ر 
هل م�ضاعفات مر�ضك اأخطر اأم الآثار 

اجلانبية لدوائك؟«.

توجيه المريض
واأ�ضافت  هاجر دعجم »اخلا�ضة اأن 
املر�ضى يف حرية كبرية، وبح�ضن نية 
والن�اهي؛  الن�ضائح  تكرث  بجهل  اأو 
لذلك يجب ت�جيه املري�ض بالعتماد 
ال���ع���اج م���ن دواء  ال���ث����اب���ت يف  ع��ل��ى 
ومن������ط ح����ي����اة ����س���ح���ي و����س���ل���ي���م، ث��م 
امل�ضجلة  الطبية  واخللطات  الأع�ضاب 
وال���دواء  ال��غ��ذاء  هيئة  م��ن  واملعتمدة 
املعايف  ال�ضايف  واهلل  فقط،  ال�ضع�دية 

قبل كل �ضبب«.

النفث تلويث ال عالج
م��ن جانبه اأك���د ط��ال��ب ط��ب وج��راح��ة 
ال��ف��م والأ����ض���ن���ان ح�����ض��ن ال��ق��ح��ط��اين، 
م��ن��ذ ع�ض�ر  ن�����ض��اأ  ال��ب��دي��ل  ال��ط��ب  اأن 
م�ؤكدا  الإ���ض��ام،  ن���ر  وبعد  اجلاهلية 
اأنه مت تغليف بع�ض الأم���ر اجلاهلية 
اأننا جميعا  اإلى  الإ�ضام، لفتا  بغطاء 
للروح،  ع��اج  ال��ق��راآن  اأن  ون�ؤمن  نعلم 
بعد  النفث  على  البع�ض  اإق���دام  ولكن 
ق�����راءة ال���ق���راآن ع��ل��ى ال���زي����ت اأو امل���اء  

يت�ضبب يف تل�يثهما باللعاب.

إن نفع فضرره أكبر
واأ�ضاف »الطب البديل اإن نفع بن�ضبة 
جنح  واإن   %90 ي��ك���ن  ف�����ض��رره   %10
م�ضكلة  ف�ضيخلق  احل���الت  بع�ض  يف 
ف�  جت���ارة،  لك�نه  بالن�ضبة  و  اأخ����رى، 

»نعم«.
املاء  علب  نرى  »اأ�ضبحنا  ويزيد 
ُي������زال ���ض��ري��ط ع��ام��ت��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة 
ال��ف��اين،  امل��ع��ال��ج  اأو  ال��راق��ي  ويكتب 
ال�ضعر  وي�ضبح  هاتفه  رق��م  يكتب  و 

اأ�ضعافا م�ضاعفه.
وبالن�ضبة  مل�ضمى »الطب البديل« 
واإمن���ا  ب��ال��ط��ب،  ل��ه ع���ق��ه  اأن  اأرى  ل 
ط�����رق ع���اج���ي���ة ق����د ت���ن���ف���ع؛ ول��ك��ن��ه��ا 
من  اأك���رث  و���ض��رره��ا  �ضت�ضر  بالتاأكيد 
ي��در���ض ومل  بها مل  نفعها وم��ن يعمل 
قبله  ك��ان  م��ن  بها  اأت���ى  واإمن���ا  يتعلم؛ 

وهم اأي�ضا ل يفقه�ن بها �ضيئا«.

رعاية المستشفى آمنة
التمري�ض،  طالبة  ع��ربت  جانبها  من 
لتلك  رف�����ض��ه��ا  ع���ن  م���زه���ر  اآل  اأب���ه���ا 
ال���رع���اي���ة  اأن  م���ع���ت���ربة  امل����م����ار�����ض����ات، 
املقدمة  العاجية  والأدوي���ة  ال�ضحية 
من امل�ضت�ضفى لها دورها الفعال اأيا كان 

خ�ض�عها  اإل���ى  ذل��ك  مرجعة  امل��ر���ض، 
التي  وال��ت��ج��ارب،  والفح�ض  للدرا�ضة 
بالنظر  امل��ري�����ض،  ع��ل��ى  اآم��ن��ة  جتعلها 
غري  و  والأع�ضاء  ال�ظائف  كافة  اإل��ى 
على  القائم  يدفع  ما  ذل��ك يف ج�ضمه، 
اإت��ب��اع  اإل���ى  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  ت��ق��دمي 
النهج املنا�ضب لإعطاء املري�ض اأدويته 

بال�ضكل ال�ضحيح واملفيد.
واأ�ضافت »بالن�ضبة للطب ال�ضعبي 
اأو ما ي�ضمى بالطب البديل، فاأنا ل اأنكر 
اأنه قد يعالج اأو ي�ضاهم يف عاج  بع�ض 
اأن ننظر  ول��ك��ن ل مي��ك��ن  الأم���را����ض، 
فبالرغم  مثبتةة  فعالية  له  ب��اأن  اإليه 
من اأن بع�ض الأدوية اأو الأع�ضاب التي 
ت���ؤخ��ذ م��ن ال��ط��ب ال�����ض��ع��ب��ي ق��د تع�د 
يف  ول��ك��ن  للمري�ض،  ال�ضحي  بالنفع 
املقابل قد ت�ؤخذ اأخرى ت�ضر املري�ض 
ب�ضكل اأك��رب مما ي���ؤدي بعد ذل��ك  اإلى 
املعالج  العاج من جانب  ال�ضع�بة يف 

ال�ضعبي اأو الطبيب املخت�ض«.

حياتنا أمانة
وقالت »ما يجب على اجلميع معرفته 
ي���ق����م ع��ل��ى  ال�����ض��ع��ب��ي  ال���ط���ب  اأن  ه����� 
ولي�ضت  متفاوتة  خ��ربات  و  ممار�ضات 
مراكز  من  مثبتة  درا�ضات  على  قائمة 
اأب��ح��اث م��ت��ط���رة اأو ي��ق���م ب��ه��ا خ��رباء 
ن�ضبة اخلطاأ  اأن  ودار���ض���ن؛ مما يعني 
والأ�ضرار الناجتة عنه كبرية و �ضعبة 
اأن حياتنا  اأن نعلم  اأخ��ريا يجب  ج��دا. 
اأم���ان���ة ُن�����ض��األ ع��ن��ه��ا، ف��م��ن واج��ب��ن��ا اأن 

نحافظ عليها«.

مضاعفات تؤدي للوفاة
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت���ر ال�����ض��ي��ديل 
ال�ضعبي غالبا  »الطب  املالكي  اإبراهيم 
ي��ت��م ع���ن ط���ري���ق جت�����ارب ق���د ت�ضيب 
علما  ال��ن��ا���ض  عليه  وي��ق��دم  ت��خ��ي��ب،  اأو 
اأ�ضرارها  دون  الب�ضيط  بنفعها  فقط 
ج��رع��ة من  ت�ضمم يف  م��ن  ال���خ��ي��م��ة، 
عنها  تنتج  عك�ضية  اآث����ار  اأو  ال��ن��ب��ات��ات 
تهيجا اأو ح�ضا�ضية يف خمتلف اجل�ضم، 
غالبا ما يتم ت�عية املر�ضي باأ�ضرارها، 
وخا�ضة يف الأمرا�ض املزمنة مما ي�ؤدي 
والطب  النباتات  بع�ض  ت��ع��ار���ض  اإل���ى 
للدواء  الكيميائية  امل���اد  مع  ال�ضعبي 
وي��ن��ت��ج ف���ق���دان ق�����ة وت��رك��ي��ز ال�����دواء 
واأ�����ض����رارا يف م�����ض��اع��ف��ات الأم���را����ض 

ت�ؤدي اإلى ال�فاة«.

أشخاص غير مختصين
الإكلينيكية  ال�ضيدلة  طالبة  ك�ضفت 
يتم  م��ا  اأن  ����ض���ادق،  اآل  اأح��م��د  اأ���ض��م��اء 
ال�ضعبي  الطب  النا�ض عن  تداوله بن 
واأن�������ه ي��غ��ن��ي امل���ري�������ض ع����ن م��راج��ع��ة 
على  اأ�ضرار  عليه  يرتتب  امل�ضت�ضفيات 
لفتة  ذل��ك  �ضد  اأنها  م���ؤك��دة  املري�ض، 
يلجاأون  هنا مر�ضى  ي��زل  اأن���ه مل  اإل���ى 
اإلى التداوي بالطب ال�ضعبي بدل من 
ذلك  اأن  منهم  اعتقادا  الطب احلديث 

�ضيحقق لهم ال�ضفاء.
وق����ال����ت »لب������د م����ن ب���ن���اء ال��ط��ب 
�ضليمة  واأ���ض�����ض  ق���اع��د  ع��ل��ى  ال�ضعبي 
للمري�ض  املنا�ضبة  الأع�����ض��اب  بتقدمي 
على  ب��ن��ي  اإذا  �ضلبياته  ل��ك��ن  امل��ن��ا���ض��ب، 
اأ�ضخا�ض غري متخ�ض�ضن يف هذا  يد 
الأع�ضاب  تقدمي  املمكن  وم��ن  امل��ج��ال، 
به  ت���ؤدي  وق��د  للمري�ض  املنا�ضبة  غري 

اإلى ع�اقب وخيمة«.
واأ�����ض����اف����ت »ل���ي�������ض ���ض��ح��ي��ح��ا اأن 
ال���ط���ب ال�����ض��ع��ب��ي ي��ت��ف���ق ع��ل��ى ال��ط��ب 
احل���دي���ث، ف��ب��ع�����ض احل�����الت احل��رج��ة 
تتطلب تدخل الطب احلديث؛ فالطب 
لكن  وايجابياته،  �ضلبياته  له  ال�ضعبي 

���ض��ل��ب��ي��ات��ه ت������ؤدي اإل����ى ج��ل��ب الأ����ض���رار 
اإذا  خ�ض��ضا  للمري�ض،  املنفعة  دون 
املنتجات غري  اإعطاء   الهدف من  كان 

املنا�ضبة الت�ض�يق والبيع«.

ربح على حساب الصحة
الطب  طالبة  اع��ت��ربت   جانبها  م��ن 
واجلراحة �ضهد الغامدي، اأن الطب 
البديل  بالطب  امل�ضمى  اأو  ال�ضعبي 
الب�ضيطة،  احل���الت  بع�ض  يف  مفيد 
بع�ض  ع���اج���ي يف  م��ك��م��ل  وي��ع��ت��رب 
احلالت كالزكام والق�ل�ن الع�ضبي 
ال��ب��ع�����ض  اأن  اإل�����ى  وغ����ريه����ا، لف���ت���ة 
ا�ضتغل حاجة و�ضعف النا�ض وبحثهم 
وال��رتوي��ج  الت�ض�يق  يف  ال��ع��اج  ع��ن 
اأن ت��زي��د  خل��ل��ط��ات وم������اد مي��ك��ن��ه��ا 
املر�ض وتت�ضبب يف م�ضاكل واأمرا�ض 

اأخرى قد ت�ضل اإلى امل�ت.
ي�هم�ن  اأولئك  »اأ�ضبح  وقالت 
ي��ك���ن   مل��ر���ض��ه  ال���ع���اج  اأن  امل��ري�����ض 
امل��ادي  الربح  بغر�ض  زي��ت  اأو  بع�ضبة 

على ح�ضاب �ضحة امل�ضرتي«.
واأ���ض��اف��ت »ه��ن��اك ���ض���ؤال م�جه 
اإل������ى ك����ل م����ن ي���ع���اين م����ن م�����ض��ك��ل��ة 

����ض���ح���ي���ة، ل������ ك������ان ال�����ع�����اج ب���ه���ذه 
�ضبع  الطب يف  ُيدر�ض  مل��اذا  الب�ضاطة 

�ضن�ات على الأقل؟«.

أهمية التوعية
م������ن ج����ان����ب����ه ق�������ال ط�����ال�����ب ال���ط���ب 
واجلراحة فار�ض اآل جار اهلل »الطب 
من  ك��ان  واإذا  جت���ارة،  اأ�ضبح  ال�ضعبي 
دون  ميار�ضها  ذل��ك  مبمار�ضة  ي��ق���م 
علم ي�ضتند عليه فاإن ذلك جتارة وهم 

ت�ضكل خطرا على  املر�ضى«.
 ول���ف���ت اإل������ى اأه���م���ي���ة ال��ت���ع��ي��ة 
لدى  علمية  �ضهادة  وت�افر  امل�ضتمرة 
م���ن مي���ار����ض ال��ط��ب ال�����ض��ع��ب��ي تثبت 
ك�نه خمت�ضا وم�ؤها للقيام بذلك، 
يت�ضابه  ل  ال�ضعبي  الطب  اأن  م���ؤك��دا 
مع الطب البديل، فالطب البديل قد 
ي�ضتند اإلى علم معن، كعلم العقاقري 

مثا، لأخذ امل�ضادر واملعل�مات.
اإن �ضاء  واأ�ضاف »مع تقدم العلم 
اهلل وازده�������اره ���ض��ي�����ض��ل ال��ن��ا���ض اإل���ى 
مرحلة متقدمة من ال�عي والإدراك 
وال�ضع�ر مب�ض�ؤولية كل �ضخ�ض جتاه 

�ضحته و�ضحة جمتمعه«.
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آفاق

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

ختامها.. عبير
ن�ضتطي���ع ونحن نختتم العدد الأخري من الف�ضل الثاين من هذا العام، 
اأن ن�ض���ري باعت���زاز اإل���ى جن���اح جتربة �ضحيف���ة »اآف���اق« يف اإ�ضراك طاب 
وطالبات ق�ضم الإعام والت�ضال يف خمتلف اأعمال ال�ضحيفة، مبا فيها 

التناوب من الطاب على رئا�ضة حترير �ضحيفة »اآفاق«.
وطالبة الإعام والت�ضال عبري ال�ضهراين التي تراأ�ض حترير هذا 
العدد هي واحدة من �ضمن زماء وزميات لها �ضارك�ا يف التناوب على 
رئا�ض���ة حتري���ر ال�ضحيفة، من���ذ العدد الأول لهذا الع���ام؛ وكذلك ن�ضري 
اإل���ى  ك�كب���ة من ن����اب روؤ�ضاء التحري���ر اأي�ضا من الط���اب والطالبات، 

ومعهم هيئات حترير طابية يف كل اأعداد ال�ضحيفة.
ونح���ن ننظ���ر اإل���ى دور �ضحيف���ة »اآف���اق« لي����ض فق���ط عل���ى امل�ضت�ى 
الإعام���ي عن اجلامعة، حيث ت�ضكل ال�اجهة الإعامية الأولى والقناة 
الرئي�ض���ة التي تعك����ض خمتلف اأن�ضطة اجلامع���ة وبراجمها، ولكن ننظر 
اإل���ى »اآف���اق« كمعمل تدريبي لق�ض���م الإعام والت�ض���ال، فمن خال هذا 
املعم���ل �ضيتخرج طاب وطالبات يق����دون مب�ضيئة اهلل العمل الإعامي 

يف م�ؤ�ض�ضات �ضحافية واإعامية يف خمتلف اأرجاء ال�طن.

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

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

facebook.com/aafaqkku :فيسبوك  |  twitter.com/aafaqkku :تويتر  |  aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام
كافة اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

رئيسة التحرير
عبير حمود الشهراني

نائب رئيس التحرير
أسامة سفر آل مشعل

سكرتير التحرير
عبد الرحمن عبد اهلل آل بهران

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

رناد سرحان بهران
جوهرة عبيد الشهراني

شذا عبد الرحمن أحمد مرعي
درة الحمادي

منى علي عسيري
موسى محمد آل شاهر القحطاني

عماد عامر عسيري
سعود محمد علي عسيري

عبد اهلل آل ظاهر
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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
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عبير حمود الشهراني
رئيسة التحرير

ال تقف عند هذا الحد!
عندما ي�ضل الطالب لأخر اإختبار له يف مرحلة درا�ضته للبكال�ري��ض 
يك����ن �ض���ع�ره خمتل���ف متاما، فه� يقط���ف اآخر ثمرة يف ح�ض���اد هذه 
املرحلة التي �ضتنقله الى مرحلة جديدة وهي مرحلة خ��ض التجارب 

يف �ض�ق العمل، فهذه املرحلة تعد حا�ضمة.
وبع���د ُم�ض���ي كل ه���ذه ال�ضن���ن م���ن عم���رك يف العل���م، له���� ظلم 
لنف�ض���ك اأن تت�ق���ف ع���ن املعرفة والبح���ث عن كل ماه���� جديد عليك 

ويفيدك �ض�اءا يف نف�ض جمال درا�ضتك او مات�ضته�يه نف�ضك.
ل���ذا ا�ضتم���ر بالتجرب���ة واملعرف���ة الت���ي �ضترثي���ك و�ضت�ؤث���ر عل���ى 

وعيك وتزيدك اإدراكا وخربة.
اغتنم كل الفر�ض التي �ضتزيد من احتمالت و�ض�لك لل�ظيفة 

املنا�ضبة، واعلم باأنه على قدر جهدك �ضيك�ن ن�ضيبك مماثا له.

آفاق طالبية

مشمسمشمسمشمس مشمس مشمس
غائم 
مشمسمشمسجزئيا مشمس

غائم 
جزئيا

26-3926-3926-3926-40 27-4020-3322-3424-3626-3826-3816-2626-2516-2616-26        17-27

مشمسمشمس
غائم 
جزئيا مشمس مشمس

حصاد 
األولمبياد 

الرياضي 
الخامس 
بالجامعة

أوال: بطولة كرة الطاولة
• املركز الول: كلية ال�ضريعة 

• املركز الثاين: كلية العل�م الطبية 
التطبيقية باأبها 

• املركز الثالث: كلية الهند�ضة 
البط�لة يف  مت�ضابق   69 • �ضارك 

ثانيا: بطولة الكاراتيه
• املركز الول: ال�ضريعة 
• املركز الثاين: العمال 

• املركز الثالث: املجتمع بخمي�ض 
م�ضيط 

البط�لة  يف  طالب   ٤9 • �ضارك 

ثالثا: بطولة كرة القدم
لخماسي الصاالت

• املركز الول: ال�ضريعة 
• املركز الثاين: العل�م الطبية 

التطبيقية باأبها 
البط�لة  يف  طالب   2٤0 • �ضارك 

رابعا: بطولة الجودو
• املركز الول: كلية العل�م 

• املركز الثاين: كلية الهند�ضة 
البط�لة  يف  طالب   2٨ • �ضارك  

خامسا: بطولة السباحة
• املركز الول: كلية ال�ضيدلة 
• املركز الثاين: كلية ال�ضريعة 
• املركز الثالث: كلية العمال 

البط�لة  يف  طالب   ٨٧ • �ضارك 

سادسا: بطولة كرة
الطائرة الشاطئية

• املركز الول: كلية الهند�ضة 
• املركز الثاين: كلية الرتبية

كلية  20 • �ضاركت 
مبعدل 60 طالب يف البط�لة 

سابعا: بطولة ألعاب القوي
• املركز الول: كلية الهند�ضة

• املركز الثاين: كلية العل�م
• املركز الثالث: كلية العمال 

مت�ضابق  ٨٧ • �ضارك 
يف البط�لة 

ثامنا: بطولة كرة القدم
• املركز الأول: كلية ال�ضيدلة 

• املركز الثاين: كلية العل�م
كلية  20 • �ضاركت 

مبعدل 300  مت�ضابق
يف البط�لة

فازت كلية الشريعة
بالدرع وراية االولمبياد 

الرياضي  الخامس
بمجموع 260 نقطة
بلغ عدد المشاركين

في االولمبياد الرياضي
920 طالب
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