
في ملتقى الجودة الثالث بالرياض
مدير الجامعة يتسلم شهادات اعتماد 5 برامج أكاديمية

العدد 252  |  21 صفر 1441  |  20 أكتوبر 2019

تصدر عن جامعة الملك خالد

AAFAQ - The Newspaper of King Khalid University

رياضة

اختتام بطولة التايكوندو 
للجامعات السعودية بالجامعة

18

سؤال األسبوع

ما أسباب العزوف عن القراءة وهل 
التقنية هي السبب األول لذلك؟

20

قيادات أكاديمية
الدكتور عبداللطيف الحديثي: 
انشاء وكالة الجامعة لألعمال 
يتماشى مع التطورات العالمية

24

أخبار الوطن
أمير عسير يرعى اللقاء الثاني 

لمتابعة خطة استكمال مشروعات 
عسير األساسية

2

تق��ع جزيرة »كدمبل« في الجن��وب الغربي من 
السعودية، وتتبع مركز »القحمة« في منطقة 
»عس��ير« المطل��ة على البح��ر األحم��ر، وتحتل 

مساحة واسعة.
وتزخر بأش��كال ع��دة م��ن الحي��اة الطبيعية، 
وال ت��زال عذراء، إذ لم يس��كنها البش��ر بعد، 
باإلضاف��ة إلى أنها تعد منطقة رئيس��ة لمرور 

الصقور المهاجرة. 
وعلى الرغم من أنها عبارة عن مساحة طبيعية 
خالي��ة م��ن الس��كان، إال أنه��ا مفضل��ة لهواة 

الصيد، الذين يرتادونها بقواربهم الصغيرة. 
كم��ا أنها وجهة للس��ائحين الذي��ن يقصدونها 
م��ن كل م��كان لمراقبة موقعه��ا في منتصف 
البحر، وهي مش��هورة بحمام اإليبار المش��ابه 

بالشكل والصفات لحمام مكة المكرمة.
وباإلضافة إل��ى المناخ الجاذب الذي تش��تهر 
به، يمكن للس��ائح خ��ال الطريق من منطقة 
جب��ل  رؤي��ة  »الش��قيق«،  إل��ى  »القحم��ة« 
»كدمب��ل«، باإلضاف��ة إل��ى جبل آخ��ر يدعى 
»الميف��ا«، والذي يبدو من هذا الطريق كأنه 
محفور، بس��بب األثر الذي تركته فيه عوامل 

التعرية والتآكل الطبيعية.

جزيرة كدمبل أيقونة البحر

األمير تركي بن طالل يزور كلية الهندسة 
بالجامعة )أخبار الجامعة: صفحة 4(

سارة القحطاني

ت�����س��ل��م م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي �سهادات 
كليات  يف  برامج   5 ل�  ال��راجم��ي  العتماد 
الآيل،  احلا�سب  وع��ل��وم  والهند�سة  الطب 
ع��دد م��ن وك���اء اجلامعة  وذل���ك بح�سور 

وعمداء الكليات والعمادات امل�ساندة.
ج�����اء ذل�����ك يف »م��ل��ت��ق��ى اجل�����ودة 
ال���ث���ال���ث يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل« ال����ذي 
معايل  برعاية  الريا�ض  مبدينة  اأقيم 
امل�ست�سار بالديوان امللكي رئي�ض جمل�ض 
والتدريب  التعليم  تقومي  هيئة  اإدارة 

الدكتور اأحمد بن حممد العي�سى.
وبداأ افتتاح امللتقى بكلمة للدكتور 
العي�سى نوه فيها مبا يحظى به التعليم 
يف امل��م��ل��ك��ة م��ن اه��ت��م��ام ك��ب��ر م��ن ل��دن 
ا بع�ض اأدوار  القيادة احلكيمة م�ستعر�سً
وخطط هيئة تقومي التعليم والتدريب 
ومثمًنا ما تبذله اجلامعات من جهود يف 
م�سمار اجلودة والعتمادات الأكادميية 

املوؤ�س�سية والراجمية.
و����س���م���ن امل���وؤ����س�������س���ات وال����رام����ج 

الأكادميية التي ح�سلت على العتماد 
العتماد  �سهادات  املدير  معايل  ت�سلم 
ال���راجم���ي ل���� 5 ب���رام���ج ه���ي ب��رن��ام��ج 
ال����ط����ب واجل�������راح�������ة ب���ك���ل���ي���ة ال���ط���ب 
والهند�سة  املدنية  الهند�سة  وبرناجما 
وبرناجما  الهند�سة  بكلية  امليكانيكية 
علوم احلا�سب الآيل وهند�سة احلا�سب 

الآيل بكلية علوم احلا�سب الآيل.
وث���م���ن م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل 
من  اجل��ام��ع��ات  ب��ه  حتظى  م��ا  ال�سلمي 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة م��ن دع���م واه��ت��م��ام 
م�ستويات  حتقيق  من  مكناها  كبرين 
مم���ي���زة واحل���������س����ول ع���ل���ى اع���ت���م���ادات 
ممار�ساتها  ج����ودة  ل�����س��م��ان  اأك��ادمي��ي��ة 
الأك��ادمي��ي��ة والإداري����ة، كما ق��دم �سكره 
املميزة  اجل��ه��ود  ع��ل��ى  التعليم  ل�����وزارة 
تقوم  مب��ا  م�سيًدا  امل�ستمر،  والتطوير 
التعليم والتدريب من  به هيئة تقومي 
خ���ط���وات ح��ث��ي��ث��ة وف��ع��ال��ة يف جم���الت 
اجل������ودة والع����ت����م����اد، وه���ن���اأ ال�����س��ل��م��ي 
م��ن�����س��وب��ي ال��ك��ل��ي��ات ال���ت���ي مت اع��ت��م��اد 
ا جميع الكليات والأق�سام  براجمها، حاثًّ

�سبيل  اأق�������س���ى اجل���ه���ود يف  ب����ذل  ع��ل��ى 
�سمان اجلودة والعتماد الراجمي.

للتطوير  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  وق����ال 
واجل�����ودة ال��دك��ت��ور م����رزن ال�����س��ه��راين 
عمل  خطة  ب��ن��اء  على  عملت  اجلامعة 
زمنية على 6 مراحل وبف�سل اهلل نحن 
تاأهيل  ت�سمل  التي  الرابعة  املرحلة  يف 
على  للح�سول  اأك��ادمي��ي��ا  برناجما   14

العتماد الراجمي.
الأك��ادمي��ي  التطوير  عميد  وق��دم 
واجلودة الدكتور عبدالعزيز الهاجري 
اجلامعة  مدير  ملعايل  وتقديره  �سكره 
ووك���ي���ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل����ودة 
على الدعم واملتابعة امل�ستمرة لأن�سطة 
على  الكليات  وهناأ  واجل��ودة،  التطوير 
جهودها ودورها الفاعل يف حتقيق هذا 

الإجناز.
الأ�ستاذ  الطب  كلية  عميد  وع��ر 
عن  احلميد  حممد  �سليمان  الدكتور 
مدير  معايل  بت�سلم  و�سعادته  غبطته 
اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح بن 
العتماد  ���س��ه��ادات  ال�سلمي  اهلل  رج���اء 
الراجمي ل� 5 برامج باجلامعة ومنها 

كلية الطب وذلك يف ملتقى اجلودة يف 
مبدينة  اأق��ي��م  وال���ذي  ال��ع��ايل  التعليم 
الريا�ض، وم��وؤك��دا اأن ه��ذا الإجن���از مل 
يكن ليتحقق لول توفيق اهلل �سبحانه 
وت��ع��ال��ى ث��م ج��ه��ود ال���زم���اء يف فريق 
الطب  بكلية  واجل��ودة  التطوير  وكالة 
كافة  م��ن  وال��ب��ّن��اء  امل�ستمر  وال��ت��ع��اون 

من�سوبي الكلية.
ياأتي  ه��ذا الع��ت��م��اد  اأن  اأك���د   كما 
يف  الرائد  الطب  كلية  ل��دور  ا�ستمراًرا 
ال��ت��ع��ل��ي��م الطبي  ال��ن��ه��و���ض مب�����س��ت��وى 
اأكرث من  وتاريخها العريق على مدى 

40 عاًما يف تعزيز اخلدمات ال�سحية.
 م�����ن ج���ه���ت���ه ق������ال ع���م���ي���د ك��ل��ي��ة 
الفلقي"  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  الهند�سة 
من  الهند�سة  كلية  برامج  اإع��ف��اء  رغ��م 
احل�����س��ول ع��ل��ى الع���ت���م���ادات امل��ح��ل��ي��ة، 
ن�����ظ�����ًرا لع����ت����م����اد ج���م���ي���ع ال�����رام�����ج 
اأن  اإل  ا،  الكلية دوليًّ ال� 5 يف  الهند�سية 
قرار الكلية خو�ض التجربة كان �سائًبا 
فقد كانت جتربة العتماد الراجمي 
الأكادميي املحلي ثرية، اطلعنا خالها 

على نظام اعتماد اأكادميي خمتلف.



العدد 252  |  21 صفر 1441  |  20 أكتوبر 2019أخبار الوطن

بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة ولي العهد..
أمير عسير يرعى اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال 

مشروعات عسير األساسية 

يحيى التيهاني 

رف����ع ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر 
اأم��ر  ب��ن عبدالعزيز  ب��ن ط��ال  تركي 
ملقام  وت��ق��دي��ره  �سكره  ع�سر،  منطقة 
ال�������س���ري���ف���ن وويل  خ�������ادم احل����رم����ن 
على   - اهلل  - حفظهما  الأم���ن  ع��ه��ده 
ب��ه منطقة ع�سر م��ن دعم  م��ا حتظى 
م�سرتها  ل�ستكمال  دائمن  واهتمام 
مع  ت��ت��واف��ق  ال��ت��ي  امل��ت��ج��ددة  التنموية 
كباقي  مثلها  الطموحة  الوطن  روؤي��ة 
وذل��ك خال  الغالية،  مناطق مملكتنا 
رعاية �سموه اللقاء الثاين ملتابعة خطة 
الأ�سا�سية  امل�سروعات  بع�ض  ا�ستكمال 
مل��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ال���ي���وم الث���ن���ن ب��اأب��ه��ا 
ال����وزراء  ع���دد م��ن  بح�سور وم��داخ��ل��ة 

وممثلي الوزارات.
ال��ل��ق��اء  اأن  ع�����س��ر  اأم������ر  واأك�������د 
الثاين الذي ت�سهده ع�سر اليوم ياأتي 
به  وج��ه  ال���ذي  الأول  للقاء  ا�ستكمال 
ومبتابعة  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ���ادم 
 - اهلل  حفظهما   - الأم����ن  ع��ه��ده  ويل 
اأن  واأ���س��اف  التنمية،  م�سرة  لإك��م��ال 
اللقاء هو لقاء مفتوح ومبا�سر يح�سره 
نخبة من اأهايل املنطقة، ويعر�ض عر 
الن���رن���ت يف ب���ث م��ب��ا���س��ر ع��ل��ى ك��اف��ة 
وامل�ست�سفيات  التعليم  واإدارات  املدار�ض 
وع����دد م���ن اجل���ه���ات الأخ������رى ليطلع 
اأبناء املنطقة على م�ستقبل منطقتهم، 
م�������س���ددا ع���ل���ى م�������س���ارك���ة الأه��������ايل يف 

كافة  واطاعهم على  التنمية  ق��رارات 
امل�سروعات القادمة؛ م�سرا �سموه اإلى 
اأنه �سيتم ال�ستفادة من الفريق البيئي 
ال���ذي نتج ع��ن امل��وؤمت��ر ال���دويل الأول 
ليكون  اجل��اف��ة  �سبه  اجلبلية  للبيئات 
حتت ت�سرف وزارة النقل فيما يخت�ض 

باحلفاظ على البيئة.
عن  ون��ي��اب��ة  با�سمه  �سموه  وج���دد 
ال��وزراء ونوابهم  املنطقة لكافة  اأه��ايل 
وف����رق ع��م��ل��ه��م امل�����س��ارك��ن يف ال��ل��ق��اء، 
يحملونها  ال��ت��ي  ال��ه��م��ة  اإل����ى  م�����س��راً 
الأداء يف  وج����ودة  الإي��ج��اب��ي��ة  وال�����روح 

جميع خدمات قطاعاتهم املقدمة. 
و���س��ه��د ال��ل��ق��اء م��داخ��ل��ة م��ع��ايل 
وزي����ر ال�����س��ح��ة ال���دك���ت���ور ت��وف��ي��ق بن 
فوزان الربيعة عر ات�سال مرئي قدم 
ع�سر،  منطقة  لأم��ر  ال�سكر  خاله 
اهتمام وزارت��ه يف تقدمي  منوها على 
للمنطقة  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات  ك��اف��ة 
اأن  مبّينا  ب��ه��ا،  والرت��ق��اء  وتطويرها 
يقدم  �سوف  املنطقة  يف  القلب  مركز 
اأ�سهر  ثاثة  بعد  للمر�سى  خدماته 
ال��ك��وادر  م��ن  حاجته  ا�ستكمال  عقب 
ال��ب�����س��ري��ة، وف��ي��م��ا ي��خ�����ض م�����س��روع 
خلدمة  الطبية  في�سل  امللك  مدينة 
معاليه  اأكد  اجلنوبية  اململكة  مناطق 
على النتهاء من الدرا�سة التي ت�سمل 
التخ�س�سات  يف  ل��ل��ت��و���س��ع  ت��ع��دي��ات 
لت�سل 15 تخ�س�سا وال�سعة ال�سريرية 
الإجمالية 10٢5 �سريرا؛ وهي بانتظار 

املوافقة من قبل املقام ال�سامي.
م��ن ج��ان��ب��ه اأ���س��ار م��ع��ايل وزي��ر 
الت���������س����الت وت���ق���ن���ي���ة امل���ع���ل���وم���ات 
املهند�ض عبداهلل ال�سواحه باحلراك 
وقال  ع�سر،  منطقة  ت�سهده  ال��ذي 
»اأه��ن��ئ ع�سر ب��اأم��ره��ا ال��ذي جمع 
ولقاء  وال�سباب،  والطموح  القيادة 
ال����ي����وم داف������ع ل���ت���ق���دمي امل����زي����د م��ن 

اجلهد باإذن اهلل تعالى«.
 واأ����س���اف »م���راك���ز وق����رى ع�سر 
األ��ف منزل ومت  اأك��رث من 90  حتت�سن 
الل����ت����زام م���ع اأم����ر ع�����س��ر والأه�����ايل 
لتوفر اخلدمة بالتعاون مع البلديات 
لتنفيذ م�سروعات تلك  اأخرى  وجهات 
األ���ف منزل  اخل��دم��ات ومت خ��دم��ة 55 
٢0٢0م  يف  و�سن�سل  احل����ايل،  ال��ع��ام  يف 

خلدمة مليون م�ستفيد«.
واأع����ل����ن ال�������س���واح���ه يف م��داخ��ل��ة 
م��رئ��ي��ة خ���ال ال��ل��ق��اء ع���ن ان��ط��اق��ة 
خ���دم���ات اجل��ي��ل اخل��ام�����ض مبنطقة 
القادم لت�سمل مدينة  الأ�سبوع  ع�سر 
اأب���ه���ا م���ن خ����ال ت��رك��ي��ب 45 ب��رج��ا 
وخمي�ض م�سيط ب� 40 برجا، وبي�سه 11 
مرحلتها  يف  اخلدمة  لتغطية  برجا، 
الأولى، بالإ�سافة اإلى اإعانه اإطاق 
ب���رن���ام���ج خ���ا����ض ل������رواد ال��ت��ق��ن��ي��ة يف 
املنطقة وذلك لتقدمي اأف�سل احللول 
خلدمات الت�سالت يف منطقة ع�سر 
م��ب��ي��ن��اً اأن�����ه ���ض��ي��ت��م و����ض���ع اخل��ط��وط 
العري�سة قريبا وبجوائز مالية ي�سل 

جمموعها اإلى مليون ريال.
ع��ق��ب ذل���ك ا���س��ت��ك��م��ل ن��ائ��ب وزي��ر 
املهند�ض  املعلومات  وتقنية  الت�سالت 
ه��ي��ث��م ال��ع��وه��ل��ي ت���ق���دمي م�����س��روع��ات 
ال�������وزارة ب��امل��ن��ط��ق��ة وال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ل��ه��ا، م����وؤك����داً اأه��م��ي��ت��ه��ا ع��ل��ى  حتقيق 
ثقافية  واج��ه��ة  ل��ت��ك��ون  املنطقة  روؤي����ة 
بتاأهيل  وذل����ك  وح�����س��اري��ة  و���س��ي��اح��ي��ة 
وتدريب القدرات الب�سرية، م�ستعر�سا 
م����ب����ادرات ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��رق��م��ي��ة 
العري�ض  وال��ن��ط��اق  ع�����س��ر،  مبنطقة 
يف امل���ن���اط���ق احل�������س���ري���ة ع����ن ط��ري��ق 
العري�ض  والنطاق  ال�سوئية،  الألياف 

الا�سلكي يف القرى والهجر. 
وا���س��ت��ع��ر���ض م��ع��ايل رئ��ي�����ض هيئة 
الأ���س��ت��اذ عبدالهادي  امل���دين  ال��ط��ران 
امل���ن�������س���وري خ�����ال ال���ل���ق���اء ت�����س��م��ي��م 
م�����س��روع م��ط��ار اأب��ه��ا ال����دويل اجل��دي��د 
العام  واملخطط  الهند�سية  وخ��دم��ات��ه 
العمل  خ���ال  »مت  وق����ال  امل�����س��ت��ح��دث، 
بطاقة  ل��ل��رك��اب  �سفر  ���س��ال��ة  ت�سميم 
م�سافر  مليون   8 اإل��ى  ت�سل  ا�ستيعابية 
م��ع اإم��ك��ان��ي��ة ال��زي��ادة اإل���ى 10 ماين 
املكتب  اأن  م��و���س��ح��ا  ���س��ن��وي��ا،  م�����س��اف��ر 
ال���س��ت�����س��اري ال�����ذي ���س��ي��ق��وم ب��اأع��م��ال 
 1٢ خ��ال  �ستنتهي  وال��ت��ي  الت�ساميم 
زمنية  مدة  يف  انتهائها  متوقعا  �سهرا، 

اأقل من ذلك«.
م����وؤك����دا اأن������ه روع������ي يف ت�����س��م��ي��م 
امل����ط����ار ان����دم����اج امل��������وروث وال��ث��ق��اف��ة 

الت�ساميم  اأعمال  يف  للمنطقة  املحلية 
وكذلك  ح��دي��ث��ة،  وبطريقة  الداخلية 
توفر مناخ ا�ستثماري داخل ال�سالت 
ويف امل��ن��اط��ق اخل���ارج���ي���ة م���ع م���راع���اة 
اجل���ان���ب الق���ت�������س���ادي يف ال��ت�����س��ام��ي��م 
ع��ن طريق  الأع��م��ال  تنفيذ  واإم��ك��ان��ي��ة 

ال�سركات وامل�سانع املحلية.
احلديثة  الت�ساميم  اأن  م�سرا   
املوا�سفات  م�ستوى  رف��ع  يف  �ست�ساهم 
الأم���ن���ي���ة وال�������س���ام���ة يف م���ط���ار اأب��ه��ا 
اجل��دي��د، واأ����س���اف »ب��ع��د ف���رة تقدمي 
�سيتم  للت�ساميم  ال�ست�ساري  املكتب 
ع��ر���س��ه��ا ع���ل���ى ���س��م��و اأم������ر م��ن��ط��ق��ة 

ع�سر«.
يحب  ���س��م��وه  اأن  »اأع�����رف  واأردف 
م�ساركة اأهايل املنطقة دائما يف الراأي، 
ب��اإذن اهلل �سيتم  وقبل انتهاء هذه املدة 
لتنفيذ  ودع���وت���ه���م  امل���ق���اول���ن  ت��اأه��ي��ل 
امل�سروع واإن �ساء اهلل يكون اللقاء الآخر 
هو م�ساركتكم جزء من اأعمال ال�سركة 

امل�سممة للم�سروع«.
واأختتم مداخلته قائا »يف نهاية 
ال��ق��ادم �سيتم  ال��ع��ام  ال��رب��ع الثالث م��ن 
ت��اأه��ي��ل ال�����س��رك��ات وامل���ق���اول���ن وط���رح 

امل�سروع للتنفيذ بعد 1٢ �سهرا«.
وا���س��ت��ع��ر���ض ك���ا م���ن م�����س��ت�����س��ار 
م��ع��ايل وزي����ر ال��ن��ق��ل الأ���س��ت��اذ ه��ذل��ول 
ال���ه���ذل���ول وامل��ه��ن��د���ض خ���ال���د ال��رم��ي��ح 
م�����س��ت�����س��ار م���ع���ايل ن���ائ���ب وزي�����ر ال��ن��ق��ل 
اأن  امل�ساريع  اإدارة  مكتب  على  امل�سرف 

املحورين  الطريقن  ا�ستكمال  خطة 
ب��امل��ن��ط��ق��ة، وه���م���ا )ط����ري����ق ع�����س��ر - 
ال�سريع بطول 136كلم ي�سمل  ج��ازان( 
ثاثة م�سارات، و11 نفق يف كل اجتاه و 
55 ج�سر، �سيقلل زمن الرحلة اإلى اأكرث 
اإ�سافة  ال�سابق،  الطريق  عن   %50 من 
اإلى الطريق املحوري)جدة - ع�سر - 
ج��ازان( بطول 465 كلم، مو�سحن اأن 
الطرق املحورية تهتم يف رفع م�ستوى 
ال�������س���ام���ة امل�����روري�����ة، وخ���ف�������ض زم���ن 
امل��روري��ة،  الختناقات  وف��ك  ال��رح��ات 
التلوث  ن�سبة  من  والتخفي�ض  واحل��د 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة، وخ���ل���ق ف���ر����ض ع��م��ل واع����دة 
ت�����س��اه��م يف دع���م ال�������س���ادرات وت��ط��وي��ر 

الأعمال لتحفيز النمو القت�سادي.
ال��رم��ي��ح »ع�سر  امل��ه��ن��د���ض  وق����ال 
�ستتباهى قريبا مب�ساريع الطرق التي 
م�ستوى  على  ف��ارق��ة  ع��ام��ة  �ست�سكل 
م�سروع  و�سيت�سمن  الأو���س��ط؛  ال�سرق 
)�����س����راة ع�����س��ر - ج�������ازان( ت�����س��ام��ي��م 

�ستكون الأولى من نوعها يف اململكة«.
م���ن ج��ه��ت��ه ت���ن���اول وك��ي��ل وزارة 
البيئة واملياه والزراعة الدكتور حمد 
م�سروعات  ا�ستكمال  خطة  البطان 
التنمية الريفية الزراعية امل�ستدامة 
ب���امل���ن���ط���ق���ة وف����ئ����ات����ه امل�������س���ت���ه���دف���ة، 
الزراعة  قطاع  منجزات  م�ستعر�سا 
يف م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ل��ل��ع��ام امل���ي���ادي 
العام  قبل  اإجنازها  واملتوقع  احل��ايل 
اإلى مقومات املنطقة  ٢0٢0م، منوها 



حراك استثنائي..

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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من يتابع هذا العدد من �سحيفة اآفاق على �سبيل املثال فقط، 
ا�ستثنائيا من  به اجلامعة يعد  ال��ذي متر  ان احل��راك  �سيجد 
هذا  ان  اي�سا  واعلم  الفعاليات.  هذه  يف  والتنوع  العدد  ناحية 
العدد مل يحمل كل احلراك املوجود باجلامعة وكلياتها، حيث 
ان امل�ساحة حمدودة يف �سفحات الخبار والن�ساطات اجلامعية، 

ويتم ترحيل بع�ض اخبار الفعاليات لعداد قادمة احيانا. 
وهذا احلراك النوعي يف الن�ساطات والرامج والفعاليات 
عندما  اي�سا  فخر  هو  بل  اجلامعة،  يف  لنا  �سعادة  م�سدر  هو 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ي�سرفها  مهمهة  وف��ع��ال��ي��ات  ن�����س��اط��ات  ت��اأت��ي 
اأم��ر منطقة  عبدالعزيز  ب��ن  ط��ال  ب��ن  تركي  الم��ر  امللكي 
ع�سر حيث متثل مثل هذه الفعاليات اأهمية كرى للجامعة 

وللمنطقة ولعموم الوطن.
كليات  وح��دات اجلامعة من  ان جميع  ال�سدر  يثلج  ومما 
للجامعة،  النوعي  احل��راك  ه��ذا  يف  ت�ساهم  وادارات  وع��م��ادات 
مما يعك�ض مردودا ايجابيا على اأداء هذه الوحدات من ناحية 
الوقت  نف�ض  ويف  التخ�س�سي.  والعمل  التطوير  م�ستوى  رفع 
ناحظ ان هذه الفعاليات حتاكي كافة من�سوبي اجلامعة من 
واملتوقع  املطلوب  ال��دور  هو  وهذا  واأ�ساتذة وموظفن،  طاب 

من كافة فعاليات اجلامعة.
ول �سك ان هذه الن�ساطات هي عمل تراكمي عر �سنوات 
ولهذا  والرامج،  واللقاءات  والندوات  كاملوؤمترات  العمل  من 
او  املعريف  الراكم  ن�ستفيد من هذا  ان  ال�سياق  نحتاج يف هذا 
ذات  للجهات  املنا�سب  بال�سكل  وتوظيفه  التنظيمي  او  املهاري 
العاقة مبا يعزز مكانة اجلامعة يف املجتمع يف كافة جمالت 

العمل التنموي لبادنا.

عنا�سر  م��ن  متتلكه  مب��ا  ال��زراع��ي��ة 
ومناخ متنوع. 

اأن  اإل��ى  البط�سان  الدكتور  واأ���س��ار 
منطقة ع�سر ا�ستحوذت على 30% من 
الزراعية  التنمية  امل�سجلن يف برنامج 
ع�سر  اإم���ارة  بجهود  وذل���ك  الريفية؛ 

وفرع الإمارة باملنطقة.
موكلي  حممد  املهند�ض  وحت��دث 
ال���رئ���ي�������ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة امل���ي���اه 
خدمات  ا�ستكمال  خطة  عن  الوطنية 
املياه املتجددة وم�سروعاتها امل�ستقبلية 
م�ستعر�سا اإجنازات ال�سركة يف املنطقة 
للمياه  اأ���س��ي��اب  حم��ط��ة  ت�سغيل  م��ن��ه��ا 

امل���ت���ج���ددة يف ال��ع��ري��ن ب��اأب��ه��ا واأخ�����رى 
اإل��ى  اإ���س��اف��ة  ه�سبل،  ب��ن  وادي  مب��رك��ز 
يف  املتجددة  املياه  كامل  من  ال�ستفادة 
النما�ض وتنومه وبلقرن، فيما ا�سار يف 
م�سروع  يف  املنقولة  املياه  اأن  مداخلته 
الناقل �ستتم ال�ستفادة منها يف  اخلط 
ت�سمل  ول  للم�سار،  املجاورة  املتنزهات 
مياه  اأن  وب��ن  ببي�سة،  الوطني  املتنزه 
الوحيد  امل�سدر  والأمطار هي  ال�سيول 
ل��ل��م��ي��اه يف ���س��د امل���ل���ك ف��ه��د يف ب��ي�����س��ة، 
يف  ال�سرب  مل��ي��اه  �سبكات  تنفيذ  م��وؤك��داً 
التغطية  ن�سبة  ل��رف��ع  بي�سة  حمافظة 
وزيادة كميات املياه الواردة من م�سروع 

ال�����وزارة تعمل يف  اأن  م��ن��وه��ا  ال��وج��ي��د، 
�سد  بحرة  تاأهيل  على  الراهن  الوقت 

امللك فهد يف بي�سة بيئياً. 
ويف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء ن��اق�����ض الأه����ايل 
ممثلي ال�����وزارات م��ن خ���ال ط���رح ع��دد 
م���ن ال����س���ت���ف�������س���ارات ح����ول م�����س��روع��ات 
املنطقة وج��دت جتاوبا مبا�سرا، يف حن 
بتمديد  اأم��ر منطقة ع�سر  �سمو  وج��ه 
اأك���رث م��ن مرة  النقا�ض والأ���س��ئ��ل��ة  وق��ت 
ال��ل��ق��اء، م��وؤك��دا �سموه  انتهاء وق��ت  رغ��م 
للح�سور عدم خروجهم من القاعة قبل 
الرد على كامل ا�ستف�ساراتهم؛ فيما وعد 
���س��م��وه ع���دد م��ن امل��واط��ن��ن مم��ن كانت 

ا�ستف�ساراتهم خارج مهام اللقاء بالإجابة 
عليها �سخ�سياً يف وقت لحق.

ح�����س��ر ال��ل��ق��اء م���دي���ري اجل��ه��ات 
احلكومية باملنطقة ووكاء املحافظات 
واأع�ساء من املجال�ض املحلية والبلدية 
ب���امل���ن���ط���ق���ة، وم���ه���ت���م���ن م����ن اأع�������س���اء 
البيئين  والنا�سطن  الفاعلة  اللجان 
واأك���ادمي���ي���ن ورج������ال اأع����م����ال، وع���دد 
م����ن امل��ع��ل��م��ن وامل���ع���ل���م���ات وال���ط���اب 
وال��ط��ال��ب��ات، واأ����س���ر واأق������ارب متوفن 
يف ح���وادث م��روري��ة على ط��رق ع�سر 
امللتزمن  املقاولن  من  وعدد  احلالية 

مبعاير اجلودة باملنطقة. 

خالد الملك  جامعة  أسبوعية 



أخبار الجامعة

األمير تركي بن طالل يزور كلية الهندسة بالجامعة 

مدير الجامعة يشهد اللقاء الـ 7 لعمداء التعلم اإللكتروني والتعليم 
عن بعد في الجامعات السعودية

عبدالعزيز  رديف

تركي  الأم���ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  زار 
اأم���ر منطقة  ب��ن عبدالعزيز  ب��ن ط��ال 
ال��ه��ن��د���س��ة  ك��ل��ي��ة  ح��ف��ظ��ه اهلل،   - ع�����س��ر 
باجلامعة، وكان يف ا�ستقباله معايل مدير 
الدكتور فالح بن رجاء  الأ�ستاذ  اجلامعة 
اجل��ام��ع��ة وعميد  ووك����اء  ال�����س��ل��م��ي  اهلل 
الكلية الدكتور اإبراهيم الفلقي ومن�سوبو 
اأم����ن منطقة  ال��ك��ل��ي��ة، وذل����ك ب��ح�����س��ور 

ع�سر الدكتور وليد احلميدي.
�سموه  اط��ل��ع  ال���زي���ارة  ب��داي��ة  ويف 
على معامل الكلية والإمكانيات املتاحة 
خالها،  الهند�سة  وط��ال��ب��ات  ل��ط��اب 
اإح���دى قاعات  زار خ��ال اجل��ول��ة  كما 
حول  القاعة  طاب  مناق�ًسا  التدري�ض 

تخ�س�سهم و�سر الدرا�سة.
ب��ع��د ذل����ك ال��ت��ق��ى ���س��م��و الأم����ر 
ب��اأع�����س��اء وع�����س��وات ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
وال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات ب��ال��ك��ل��ي��ة، ومت 
خ����ال ال���ل���ق���اء احل���دي���ث ع���ن امل�����س��ه��د 
واأدوار  ع�������س���ر،  مل��ن��ط��ق��ة  احل�������س���ري 
وتطلعات وجهود ق�سم العمارة يف كلية 

الهند�سة حول ذلك.
ال��ل��ق��اء ح�����س��ور ممثلي  ك��م��ا �سهد 
الهيئة ال�سعودية للمهند�سن مبنطقة 
ع�����س��ر، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى اأع�����س��اء هيئة 
ت��ط��وي��ر ع�����س��ر ومم��ث��ل��ن ل���ع���دد من 

اجلهات مبنطقة ع�سر.

����س���ه���د م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج��اء 
لعمداء   7 ال����  ال��ل��ق��اء  ال�سلمي  اهلل 
عن  والتعليم  الإل���ك���روين  التعلم 
الذي  ال�سعودية،  بعد يف اجلامعات 
ا���س��ت�����س��اف��ت��ه اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة يف 
بفندق  الإل��ك��روين،  التعلم  عمادة 

ق�سر اأبها.
اجلامعة  وك��ي��ل  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����س��وؤون 
دعجم،  ب��ن  �سعد  الدكتور  الأ���س��ت��اذ 
وع��������م��������داء وع������م������ي������دات ال���ت���ع���ل���م 
يف  بعد  ع��ن  والتعليم  الإل���ك���روين 

اجلامعات ال�سعودية.
رح����ب  ال�����ل�����ق�����اء  ب������داي������ة  ويف 
م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة باحل�سور  
وامل�ساركن، موؤكًدا على اأهمية دور 
عن  والتعليم  الإل���ك���روين  التعلم 
بعد يف تقدم التعليم وتطوره، لفًتا 
اإل��ى اأن من اأه��م حم��اور هذا اللقاء 
اجلميع  وجهد  عمل  تتطلب  التي 
يف  الإل����ك����روين  ال��ت��ع��ل��م  م�ستقبل 
امل��م��ل��ك��ة، ���س��اك��ًرا م��ن�����س��وب��ي ع��م��ادة 
ال��ت��ع��ل��م الإل�����ك�����روين ب��اجل��ام��ع��ة 
ع��ل��ى ح��ر���س��ه��م وت��ن��ظ��ي��م��ه��م ل��ه��ذا 
���س��ك��ره للح�سور  وم��ق��دًم��ا  ال��ل��ق��اء، 
خمتلف  م��ن  اللقاء  يف  وامل�ساركن 

اجلامعات ال�سعودية.
ب�������دوره اأو�����س����ح رئ���ي�������ض جل��ن��ة 
عمداء التعلم الإلكروين والتعليم 
ب��ع��د ال��دك��ت��ور ه�����س��ام بردي�سي  ع��ن 
حتقيقه  مت  م��ا  يعزز  اللقاء  ه��ذ  اأن 

الهتمام  خال  من  مكت�سبات  من 
كاأحد  الإل��ك��روين  التعلم  بتطبيق 
اأه������داف اخل��ط��ط ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
ب���اجل���ام���ع���ات ال�������س���ع���ودي���ة، وال���ت���ي 
وا�ستخدامه  ثقافته  ن�سر  تت�سمن 
العملية  دع���م  يف  اأ���س��ا���س��ي  كعن�سر 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، م���وؤك���ًدا ع��ل��ى اأن ه��ذا 
ا�ستكماًل مل�سرة التعلم  اللقاء يعد 
الإل�����ك�����روين م����ن خ�����ال ت��وح��ي��د 
اجل��ه��ود وت��ك��ام��ل اخل����رات، وذل��ك 
عر ت�سليط ال�سوء على التوجهات 

يف   ٢030 اململكة  روؤي��ة  من  املنبثقة 
جم����الت ال��ت��ع��ل��م ال��رق��م��ي، ���س��اك��ًرا 
معايل مدير اجلامعة على ح�سور 
لعميد  �سكره  ومقدًما  اللقاء،  ه��ذا 
امللك  بجامعة  الإل��ك��روين  التعلم 
الدكتور  اللقاء  على  امل�سرف  خالد 
فهد الأحمري على ح�سن التنظيم 

وال�ست�سافة.
ف��ي��م��ا ت����ن����اول ال���ل���ق���اء ع��ر���ض 
جت������ارب ع�����دد م����ن اجل����ام����ع����ات يف 
جم��������الت ال���ت���ع���ل���م الإل������ك������روين 

وال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب���ع���د، اإ����س���اف���ة اإل���ى 
التي  اجلديدة  والأفكار  البتكارات 
مي��ك��ن ت��وظ��ي��ف��ه��ا يف دع����م ال��ت��ع��ل��م 
الإل����ك����روين، وم��ن��اق�����س��ة امل��ع��وق��ات 
ال��ت��ي ت��ق��ف اأم����ام ت��ق��دم��ه وت��ط��وره 
وو���س��ع احل��ل��ول لتجاوزها وف��ق ما 

تتطلبه العملية الأكادميية.
و�����س����م����ن خم�����رج�����ات ال���ل���ق���اء 
اأو�������س������ت جل����ن����ة ع�����م�����داء ال��ت��ع��ل��م 
الإل�����ك�����روين وال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن بعد 
بعدد من التو�سيات متحور اأبرزها 

يف  اجلامعات  م�ساركة  اأهمية  حول 
التعلم  ملعاير  ت�سور مقرح  و�سع 
الإلكروين، وال�ستمرار يف تقدمي 
ب��رن��ام��ج ال���ت���دري���ب امل�����س��رك بن 
اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة، م��ع تقدمي 
والعمل  تخ�س�سية،  نوعية  دورات 
على حتديث اآليات ومعاير ولوائح 
الإل����ك����روين مب���ا ي�سمن  ال��ت��ع��ل��م 
جودته وكفاءته لاإ�سهام يف تقدمي 
خم����رج����ات ن���وع���ي���ة ت��ن��ا���س��ب ���س��وق 
ال��ع��م��ل يف امل�����س��ت��ق��ب��ل، م��ع الل��ت��زام 

التعليم عن بعد يف  مب�سمى برامج 
املجتمعون  اأو���س��ى  كما  اجلامعات، 
ال��ق��رى  اأم  ب��ق��ب��ول دع�����وة ج��ام��ع��ة 

لإقامة اللقاء ال� 8 يف رحابها. 
وك����ّرم م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة 
خ�������ال ال����ل����ق����اء ع�����م�����داء ال��ت��ع��ل��م 
الإل�����ك�����روين وال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن بعد 
امل�ساركن من اجلامعات ال�سعودية، 
ا درًعا تذكاريًّا من جلنة  وتلقى اأي�سً
العمداء بهذه املنا�ضبة، ومت التقاط 

ال�سور التذكارية.

جاءت اجلامعة يف املركز ال�6 بن 
اجلامعات ال�سعودية يف ت�سنيف 
ال���ت���امي���ز ال����ري����ط����اين، وذل����ك 
�سمن 7 جامعات �سعودية وردت 

يف الت�سنيف.
اأي�����س��ا  الت�سنيف  وب��ح�����س��ب 
ج�����اءت اجل���ام���ع���ة يف امل���رك���ز ال��� 
17ع����ل����ى م�������س���ت���وى اجل���ام���ع���ات 
ع��ل��ى   601 وامل�����رك�����ز  ال���ع���رب���ي���ة، 

م�ستوى العامل.
ال�سنوي  ال��ت��ق��ري��ر  و���س��ن��ف 
اأ���س��درت��ه ال��ت��امي��ز اأف�سل  ال���ذي 
حول  دول��ة   9٢ من  1396جامعة 

العامل. 
ي���ع���ت���م���د ال���ت�������س���ن���ي���ف ع��ل��ى 
البحوث  وح��ج��م  التعليم  ج���ودة 
و���س��م��ع��ت��ه��ا، وت���وث���ي���ق امل�������س���ادر 
ال�����درا������س�����ات، وال�����دخ�����ل م��ن  يف 

ال�سناعة والروابط الدولية.
ك�����م�����ا ي�������راع�������ي ت�������س���ن���ي���ف 
»ال���ت���امي���ز« ع���دة م���وؤ����س���رات يتم 
اجلامعات،  تقييم  اأ�سا�سها  على 
وال���ت���ي ت�����س��م��ل ح��ج��م الب��ت��ك��ار، 
وع����دد احل��ا���س��ل��ن ع��ل��ى ���س��ه��ادة 
ال���دك���ت���وراه، وع����دد احل��ا���س��ل��ن 
على درجة البكالوريو�ض، ودخل 
البحوث،  يف  و�سمعتها  اجلامعة، 
ودخ���ل���ه���ا م���ن ال���ب���ح���وث، وع���دد 
ال�����س��ن��وي��ة،  ال��ب��ح��ث��ي��ة  الأوراق 
وال������س�����ت�����������س�����ه�����ادات ب����اأب����ح����اث 
اجلامعة، وعدد القتبا�سات مما 
�سنوي،  ب�سكل  اجل��ام��ع��ة  تنتجه 
وك��ذل��ك ال��ت��ن��وع ال����دويل، وبيئة 

التعلم، و�سمعة املوؤ�س�سة.

الجامعة ضمن 7 
جامعات سعودية 

في تصنيف التايمز 
البريطاني
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يف خطوة جديدة وا�ستكمال خلطوات �سابقة يف اإطار الأمتتة للخدمات والإجراءات ومواكبة التحول الرقمي يف جميع 
وحدات اجلامعة، د�سن معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، احلزمة الثانية من اخلدمات 
الإلكرونية لوكالة اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية، والتي �سملت نظام الن�ساب التدري�سي الإلكروين، وقطع 

الإجازة ال�سيفية لاأكادميين القائمن بالتدري�ض والأعمال الإدارية.
وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار اجلهود التي تقوم بها وكالة اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية لتطوير خدماتها 
الإلكرونية ب�سكل م�ستمر ل�سبط الأداء، بالإ�سافة اإلى حفظ حقوق اأطراف العملية التعليمية وت�سهيل عملهم وحتقيق 

�سرعة الإجناز وجودة الأداء.
ووجه معايل مدير اجلامعة خال التد�سن �سكره لوكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية الأ�ستاذ الدكتور 
�سعد بن حممد بن دعجم، على جميع اجلهود املبذولة يف جمال التحول الرقمي، مطالبا باملزيد من التقدم والتطور 

لتحقيق اأعلى اخلدمات والت�سهيات الإلكرونية احلديثة لطاب اجلامعة وجميع من�سوبيها.
بدوره اأ�ساد وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية الأ�ستاذ الدكتور �سعد بن دعجم بحر�ض معايل مدير 
اجلامعة واهتمامه بكل ما من �ساأنه الرقي باخلدمات التي ت�ستهدف خدمة من�سوبي وطاب اجلامعة واملواكبة للتحول 
من خال تفعيل دور التقنية يف اخلدمات املقدمة لهم، مقدما �سكره لاإدارة العامة لتقنية املعلومات على ما قدمته من 

جهود ملمو�سة فيما يتعلق بخدمات الوكالة الإلكرونية واإجناحها.

الأ�ستاذ  رعى معايل مدير اجلامعة 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، 
ال��ذي  للمعلم،  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ح��ف��ل 
اجلامعة  يف  ال��رب��ي��ة  كلية  نظمته 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ج���م���ع���ي���ة »ج�������س���م« 
للمعلم، واإدارة تعليم منطقة ع�سر، 
ب��ح�����س��ور وك������اء اجل���ام���ع���ة وع����دد 
املعلمن  من  وع��دد  من�سوبيها،  من 
ومم��ث��ل��ي ت��ع��ل��ي��م ع�����س��ر، وذل�����ك يف 
اجلامعة  مبقر  امل��رك��زي��ة  امل��درج��ات 

الرئي�ض باأبها »قريقر«.
وف���������ور و�������س������ول م�����ع�����ايل م���دي���ر 
اجلامعة ملقر احلفل اطلع على املعر�ض 
الذي �سم م�ساركة اجلمعية  امل�ساحب 
الت�سكيلية »ج�سفت«  ال�سعودية للفنون 
وال���ت���ي مت��ث��ل��ت يف ع����دد م���ن ال��ل��وح��ات 
من  الفنية  الربية  ملعلمي  الت�سكيلية 
اإلى  اإ�سافة  املنطقة،  م��دار���ض  خمتلف 
التي  الربية  كلية  فعاليات  مل�سقات 
ال��ف��رة املا�سية  اإق��ام��ت��ه��ا خ���ال  مت��ت 

وتعنى باملعلم والتعليم.
اخل���ط���اب���ي  احل����ف����ل  ب�����داي�����ة  ويف 
رح���ب ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة ال��دك��ت��ور 

شملت النصاب التدريسي وقطع اإلجازة
مدير الجامعة يدشن الحزمة الثانية من 
الشؤون  لوكالة  اإللكترونية  الخدمات 

التعليمية

دشن وحدة التربية الميدانية..
مدير الجامعة يرعى االحتفال باليوم العالمي للمعلم

مبعايل  ك��ح��ان  اآل  �سعيد  ب��ن  ث��اب��ت 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة وال���وك���اء، و�سيوف 
بع�سر،  التعليم  اإدارات  من  اجلامعة 
كما ثمن دعم القيادة الر�سيدة للمعلم 
اأك��ر  تخ�سي�ض  اأن  م��وؤك��دا  والتعليم، 
على  واحلر�ض  القطاع  لهذا  ميزانية 
التطوير واملواكبة توؤكد اإميان القيادة 
ال���ر����س���ي���دة ب�����دور ال��ع��ن�����س��ر ال��ب�����س��ري 
عملية  دف����ع  يف  واأه���م���ي���ت���ه  وم��ك��ان��ت��ه 

التقدم وحتقيق التنمية.
ب��ع��د ذل����ك ق����دم الأ����س���ت���اذ حممد 
الراقدي نيابة عن املعلمن كلمة �سكر 
دعمها  على  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة  فيها 
اأن  م��وؤك��ًدا  املنا�سبة،  ب��ه��ذه  واهتمامها 
احل���ف���اوة ال��ت��ي ي��ح��ظ��ى ب��ه��ا امل��ع��ل��م من 
للمعلم  العاملي  اليوم  يف  كافة  املجتمع 
كل  لتقدمي  ودع��م��ه  حتفيزه  يف  ت�سهم 
م��ا مي��ك��ن��ه ل��ب��ن��اء ج��ي��ل واع����د، م��ق��دًم��ا 
ال�سكر ملعايل مدير اجلامعة ووكائها 
تنظيم  يف  �ساهم  من  وك��ل  ومن�سوبيها 

واإقامة هذا احلفل.
ك��ذل��ك ا���س��ت��م��ل احل��ف��ل ع��ل��ى ع��دد 
اإلى  بالإ�سافة  ال�سعرية،  الق�سائد  من 

ع��ر���ض م��رئ��ي ت��ن��اول ت��اري��خ الحتفال 
باليوم العاملي للمعلم، ومكانة واأهمية 

ما يقدمه املعلمون ملجتمعاتهم.
معايل  د�سن  احلفل  ختام  وقبل 
م����دي����ر اجل����ام����ع����ة وح��������دة ال���رب���ي���ة 
امليدانية، والتي تعنى بالإ�سراف على 
طاب اجلامعة املتدربن يف املدار�ض، 
واملهنية  ال��رب��وي��ة  م�سرتهم  ودع���م 
خ������ال ف������رة ت����دري����ب����ه����م، وت���ق���ومي 
يف  للعمل  لتهيئتهم  وذل���ك  ع��م��ل��ه��م، 
جمال التعليم، كما وقع معايل املدير 
ن�سها  املعلمن  اإل���ى  م��وج��ه��ة  ر���س��ال��ة 
بال�سكر  ل��ك��م  اأت���ق���دم  اأن  يل  »ي��ط��ي��ب 

والتقدير على جهودكم املميزة«.
فيما اختتم احلفل بتكرمي مدير 
من  واملنظمن  للم�ساركن  اجل��ام��ع��ة 
وكذلك  ج�سم،  وجمعية  الربية  كلية 
والتقاط  ع�ضري،  منطقة  تعليم  اإدارة 

ال�سور التذكارية بهذه املنا�سبة.
ه����ذا وق����د اأق��ي��م��ت حم��ا���س��رت��ان 
»الأدوار  ب��ع��ن��وان  احل��ف��ل  ن��ه��اي��ة  ب��ع��د 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��م��ع��ل��م يف ����س���وء روؤي����ة 

٢030«، و»مكانة املعلم«.

الأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
ت��رك��ي ب���ن ط����ال ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
اأمر منطقة ع�سر، توقيع اتفاقية 
ت����ع����اون ب����ن ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ��ال��د 
واأم��ان��ة منطقة ع�سر، وذل��ك على 
للبيئات  ال�����دويل  امل���وؤمت���ر  ه��ام�����ض 
اجل���ب���ل���ي���ة ����س���ب���ه اجل����اف����ة امل��ن��ع��ق��د 
مبدينة اأبها خال الفرة احلالية.
ت��وق��ي��ع  وم����ّث����ل اجل����ام����ع����ة يف 
الت��ف��اق��ي��ة م��ع��ايل امل��دي��ر الأ���س��ت��اذ 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، 
الأم��ن  ���س��ع��ادة  الأم��ان��ة  فيما مثل 

الدكتور وليد احلميدي.
ون�ست التفاقية على التعاون 
امل�سرك بن الطرفن، وال�ستفادة 
م���ن ت���ب���ادل اخل������رات وال���ت���ج���ارب 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال���ع���م���ل���ي���ة يف جم����الت 
– ال�سحة  ال��غ��ذائ��ي��ة  )ال�����س��ام��ة 
ال��ع��ام��ة – الإع������ام وال��ت��وع��ي��ة – 
ال�سراتيجيات –الأمن الغذائي(، 
والتعاون  ال��ف��ائ��دة  لتحقيق  وذل���ك 
ب��ن اجل��ه��ت��ن، مب��ا ي��خ��دم ويحقق 
اأهدافهما، وي�سهم يف تنمية منطقة 

ع�سر.

أمير عسير يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة وأمانة المنطقة
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ب���رع���اي���ة ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر 
ت���رك���ي ب���ن ط����ال ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اأم���ر 
ا�ست�سافت   - اهلل  حفظه   - ع�سر  منقطة 
الآمن  )ال�ستخدام  عمل  ور�سة   ، اجلامعة 
للمبيدات(، التي ينظمها فرع وزارة البيئة 
واملياه والزراعة باملنطقة، يف رحاب املدينة 

اجلامعية باأبها.
اإم��ارة  وكيل  اطلع  الور�سة  بداية  ويف 
التنموية  لل�سوؤون  امل�ساعد  ع�سر  منطقة 
ال���دك���ت���ور اإب���راه���ي���م ال���دري���ب���ي، وع����دد من 
املعر�ض  على  واجلامعة،  ال���وزارة  من�سوبي 
امل�����س��اح��ب ال����ذي ���س��م م�����س��ارك��ة ع���دد من 
م���زارع���ي امل��ن��ط��ق��ة، و���س��رك��ات وم��وؤ���س�����س��ات 

�سناعة وتوريد املبيدات الزراعية.
وزارة  فرع  عام  ذلك رحب مدير  بعد 
املهند�ض  بع�سر  وال���زراع���ة  وامل��ي��اه  البيئة 
ف��ي�����س��ل اآل زي�����اد ب�����س��ع��ادة وك���ي���ل الإم������ارة 
وامل�ساركن،  واجلامعة  ال���وزارة  ومن�سوبي 
موؤكًدا على اأهمية الور�سة يف احلفاظ على 
بيئة املنطقة وزراعتها، مقدًما �سكره ل�سمو 
اأم���ر املنطقة ع��ل��ى دع��م��ه واه��ت��م��ام��ه بكل 
مقومات  كافة  وت��ط��ور  تقدم  �ساأنه  م��ن  م��ا 
الزراعة والبيئة مبنطقة ع�سر، كما �سكر 
على ح�سن  اجلامعة  زي��اد معايل مدير  اآل 
ت��ن��ظ��ي��م وا���س��ت�����س��اف��ة ه���ذه ال���ور����س���ة، اآم���ا 
للمخت�سن  ال��ق�����س��وى  ف��ائ��دت��ه��ا  ت��ق��دم  اأن 

واملزارعن من اأبناء منطقة ع�سر.
ب�����دوره اأك����د وك��ي��ل ال������وزارة ل��ل��زراع��ة 
خ��ال  ال�سقهان  ب��ن��در  ال��دك��ت��ور  بالنيابة 
ال���وزارة  واه��ت��م��ام  �سعي  على  األ��ق��اه��ا  كلمة 
ب�����س��ام��ة امل��ن��ت��ج ال����زراع����ي، لف���ًت���ا اإل����ى اأن 
ال�����وزارة ت��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ع��ل��ى م�����س��روع يهتم 
مبجالت الزراعة يتمثل يف اعتماد �سهادات 
تطبيق املمار�سات ال�سليمة لكافة املزارعن 
وامل�ساريع الزراعية، وذلك بعد تطبيق عدة 
املنتج  �سامة  �سالح  يف  ت�سب  ا�سراطات 
العديد  لديها  ال��وزارة  اأن  موؤكًدا  الزراعي، 

برعاية أمير عسير..
بالتعاون  للمبيدات(  الجامعة تستضيف ورشة )االستخدام اآلمن 

مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة

وامل���ب���ادرات ل�سمان  ال���س��رات��ي��ج��ي��ات  م��ن 
وفرق  العقوبات  و�سع  منها  املنتج  �سامة 

التفتي�ض امليدانية.
ف��ي��م��ا ت���ن���اول���ت ال���ور����س���ة ع�����دة حم����اور 
ب������الإدارة  ب��ال��ت��ع��ري��ف  ب�����داأت  ع��ل��م��ي��ة  واأوراق 
ومهامها  اأه��داف��ه��ا  النباتي  ل��اإن��ت��اج  ال��ع��ام��ة 
اأ�سكاله،  باملبيد  التعريف  وك��ذل��ك  وروؤي��ت��ه��ا، 
اخلا�سة  والع��ت��ب��ارات  ا�ستخدامه،  و���س��رورة 

جتربة  اإل��ى  اإ�سافة  املبيدات،  ا�ستخدام  عند 
امل��ب��ي��دات  ا���س��ت��خ��دام  املنطقة ح���ول  م��زارع��ي 
مو�سوع  اأي�سا  الور�سة  وتناولت  اآم��ن،  ب�سكل 
امل���ب���ي���دات الآم���ن���ة امل���ط���ورة ب��ت��ق��ن��ي��ة ال��ن��ان��و، 
والرنامج الوطني لر�سد متبقيات املبيدات، 
ودور خم��ت��ر الأم����ان����ة مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر يف 
حتليل متبقيات املبيدات باملنتجات الزراعية.
ويف ختام الور�سة ُعقدت حلقة نقا�ض 

املتخ�س�سن  م���ن  ع����دد  م�����س��ارك��ة  ���س��م��ت 
امل�����������س�����ارك�����ن وامل���������زارع���������ن ل�����ل�����رد ع��ل��ى 
باملبيدات  املتعلقة  والأ�سئلة  ال�ستف�سارات 

و�سامة املنتج الزراعي.
ب��ع��د ذل���ك ك���رم ���س��ع��ادة وك��ي��ل الإم����ارة 
امل�ساعد نيابة عن �سمو اأمر منطقة ع�سر 
امل�ساركن من الوزارة واجلامعة وعدد من 

اجلهات واملزارعن.

ن��ظ��م��ت اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة يف ن����ادي ال��ط��ب والإب�������داع، ون����ادي طب 
موؤخرا، حملة  للقلب  ال�سعودية  بال�سراكة مع اجلمعية  الطالبات 
اليوم  م��ع  بالتزامن  قلبك«  ب�سحة  نهتم  »نحن  بعنوان  توعوية 
امل�ست�سفى  برعاية  م��ول  الرا�سد  جممع  يف  وذل��ك  للقلب،  العاملي 

ال�سعودي الأملاين.
وت��ه��دف احل��م��ل��ة اإل���ى ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��الأم��را���ض القلبية 
وط��رق  القلبية  وال�سكتة  القلب  اأم��را���ض  ذل��ك  يف  مب��ا  الوعائية، 
الوقاية منها، وا�ستملت على عمل فحو�سات ا�ستطاعية لعوامل 
خطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية للزوار، اإ�سافة 
اإلى تقدمي امل�سورة لهم بهدف التثقيف باأهمية التحكم يف عوامل 
اخل��ط��ر م��ث��ل ت��ع��اط��ي ال��ت��ب��غ، وال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي غ��ر ال�سحي، 

واخلمول البدين.
ال��ط��ب لل�سوؤون  اأع��م��ال احل��م��ل��ة وك��ي��ل كلية  اف��ت��ت��اح  و���س��ه��د 
الطابية  الأن�سطة  ورائد  ال�ساطي،  عائ�ض  الدكتور  الأكادميية 
يف الكلية الدكتور و�ساح الأملعي، والأ�ستاذ عبدالرحمن ال�سهراين 
الأمل���اين  ال�����س��ع��ودي  امل�ست�سفى  يف  الأع��م��ال  تطوير  اإدارة  م��دي��ر 

بع�سر.
من  عدد  مب�ساركة  احلملة  فعاليات  وتنفيذ  اإقامة  متت  فيما 
املتطوعن واملتطوعات من كلية الطب، وعدد من اأطباء اجلامعة، 
الفعالية  �سهدت  وق��د  المل���اين،  ال�سعودي  امل�ست�سفى  م��ن  واأط��ب��اء 

اإقبال كبرا، حيث جتاوز عدد الزوار اأكرث من 1٢00 زائر.

أكثر من 1200 زائر لحملة 
للقلب  العالمي  اليوم 

بمشاركة الجامعة 

مجلس الجامعة يوصي في 
بافتتاح  الثاني  اجتماعه 

كلية وعدد من البرامج
رجاء  بن  فالح  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  ت��راأ���ض 
اجلامعي  للعام  اجلامعة  ملجل�ض  الثاين  الجتماع  ال�سلمي،  اهلل 
الأمن  �سعادة  بح�سور  اأبها،  الرئي�ض مبدينة  1441ه���، مبقرها 
العام للجنة املوؤقتة ملبا�سرة الخت�سا�سات التي كانت م�سندة اإلى 
جمل�ض التعليم العايل الدكتور حممد بن عبدالعزيز ال�سالح، 
ووكاء ووكيلة اجلامعة، وعمداء وعميدات الكليات والعمادات 

امل�ساندة.
وافتتح معايل مدير اجلامعة رئي�ض اجلل�سة الجتماع بحمد 
وكيل  ا�ستعر�ض  ذل��ك  بعد  ر���س��ول��ه،  على  وال�����س��ام  وال�����س��اة  اهلل 
اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات ال��ع��ل��ي��ات وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي - اأم���ن جمل�ض 
اجل��ام��ع��ة – الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ���س��ع��د ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ري 
املو�سوعات املدرجة على جدول الأعمال، واتخذ جمل�ض اجلامعة 
حيالها عددا من التو�سيات التي تخدم العمل الأكادميي، وتتناغم 
م��ع اخل��ط��ط ال��وط��ن��ي��ة ال��ط��م��وح��ة، ح��ي��ث اأو���س��ى املجل�ض ب��اإق��رار 
بكالوريو�ض علم ال�سمع بق�سم علوم التاأهيل الطبي يف كلية العلوم 
التخاطب  اأمرا�ض  بكالوريو�ض  واإق��رار  باأبها،  التطبيقية  الطبية 
بق�سم علوم التاأهيل الطبي يف كلية العلوم الطبية التطبيقية باأبها، 

كما اأو�سى املجل�ض باإن�ساء الكلية اجلامعية مبحافظة احلرجة. 
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ح�����س��ل��ت م���وؤخ���را امل��ج��ل��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ل��اإع��ام والت�����س��ال ال�����س��ادرة عن 
اجل���م���ع���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة ل����اإع����ام 
والت�������س���ال ع��ل��ى م��ع��اي��ر اع��ت��م��اد 
م��ع��ام��ل »اأر����س���ي���ف« امل��ت��واف��ق��ة مع 
املعاير العاملية، والتي يبلغ عددها 

31 معيارا.
ال���ع���رب���ي���ة  امل���ج���ل���ة   وح�سلت 
ل���اإع���ام والت�����س��ال ع��ل��ى امل��رت��ب��ة 
ت��خ�����س�����ض الع������ام  ال���ث���ال���ث���ة يف 
العربي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  والت�����س��ال 
مع   ،)0.3548( ح�����س��دت  اأن  ب��ع��د 
العلم اأن متو�سط معامل »اأر�سيف« 
 ،)0.٢54( ك���ان  ال��ت��خ�����س�����ض  ل��ه��ذا 
�سمن  التخ�س�ض  ه��ذا  يف  و�سنفت 

.Q2 الفئه الثانية
»اأر����س���ي���ف«  م��ع��ام��ل  اأن   يذكر 
ودرا���س��ة  جمع  على  بالعمل  ق��ام��ت 
 4300 ع��ن  مايزيد  بيانات  وحتليل 
ع���ن���وان جم��ل��ة ع��رب��ي��ة ع��ل��م��ي��ة اأو 

حققت المركز الثالث عربيًا
المجلة العربية لالعالم واالتصال تحصل على اعتماد 

معامل »أرسيف«
التخ�س�سات،  بحثية يف يف خمتلف 
اأك�����رث م���ن 1400  وال���������س����ادرة ع���ن 
دولة   ٢0 يف  بحثية  اأو  علمية  هيئة 
جملة   499 م��ن��ه��ا  وجن����ح  ع���رب���ي���ة، 
علمية فقط، لتكون معتمدة �سمن 
املعاير العاملية ملعامل »اأر�سيف« يف 

تقرير عام ٢019م.
ع���ل���م���ا ب�������اأن امل���ج���ل���ة ال��ع��رب��ي��ة 
ل���اع���ام والت�������س���ال ت�����س��در عن 
اجل���م���ع���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة ل����اإع����ام 
والت�����������������س��������ال، ن���������س����ف ����س���ن���وي���ة 
متخ�س�سة يف الدرا�سات العامية 
وب�����ح�����وث الت�����������س�����ال الن���������س����اين 
مبختلف فروعة، ويراأ�ض حتريرها 
بن  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ 
املجلة  ل��دى  اأن  كما  ال��ع��ن��اد،  حمود 
هيئة حت��ري��ر مكونة م��ن ع��دد من 
اأ�����س����ات����ذة الإع��������ام يف اجل���ام���ع���ات 

ال�سعودية.

أ.د. عبدالرحمن العناد



أخبار الجامعة

طالب الجامعة يشاركون في منافسات الهاكاثون بجامعة كاوست 
لتطوير تقنيات مشروع نيوم

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية شهد الختام
أكثر من 3500 زائر وزائرة لبطولة األلعاب اإللكترونية بالجامعة

���س��ارك ع���دد م��ن ط���اب وط��ال��ب��ات 
كلية علوم احلا�سب الآيل باجلامعة 
يف ال���ه���اك���اث���ون ال������دويل ل��ت��ط��وي��ر 
تقنيات امل�ستقبل مل�سروع نيوم، املقام 
امللك  جامعة  وتنظيم  با�ست�سافة 
»كاو�ست«  والتقنية  للعلوم  عبداهلل 
اإلى 14 �سبتمر،  يف الفرة من 1٢ 
و�سط ح�سور تناف�سي كبر من قبل 
واملرجمن  وامل�سممن  املطورين 
اأن��ح��اء  جميع  م��ن  الأع���م���ال  ورواد 
بهدف  الأو����س���ط،  وال�����س��رق  اململكة 
ت��ط��وي��ر ت��ق��ن��ي��ات اجل��ي��ل ال���ق���ادم يف 
جم�����الت ال���غ���ذاء وامل�����اء وال��ط��اق��ة 

مل�سروع نيوم العماق.
وت���ق���دم اأك�����رث م���ن األ�����ف طلب 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ال���ه���اك���اث���ون ال���ذي 
ا�ستمر ملدة ثاثة اأيام، ووقع اختيار 
م�سارك،   ٢00 على  التحكيم  جلنة 
امل�ساركن  من  حلول  لو�سع  وذل��ك 
م��ه��م��ة ورئي�سة  ل��ث��اث��ة  حت��دي��ات 
وامل��ي��اه  ال��ط��اق��ة  ت��ق��ن��ي��ات  مل�ستقبل 

والغذاء يف م�سروع نيوم.
واأو������س�����ح ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ع��ل��وم 
اآل  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  الآيل  احل��ا���س��ب 
ق����روي اأن����ه مت ت��ر���س��ي��ح م�����س��ارك��ات 
9 ط�����اب وط����ال����ب����ات م����ن ال��ك��ل��ي��ة 
لتمثيل اجلامعة يف هذه التظاهرة 

موؤكًدا  واملميزة،  البناءة  التناف�سية 
تعد  الهاكاثون  هذا  يف  امل�ساركة  اأن 
واجلامعة  الكلية  اأه���داف  اأه��م  من 
م��ه��ارات  ت��ط��وي��ر  يف  تتمثل  وال��ت��ي 
ال���ط���اب وامل�������س���ارك���ة ال��ف��ع��ال��ة يف 

ال��وط��ن وامل��ج��ت��م��ع، مقدًما  خ��دم��ة 
�سكره ملعايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي 
على دعمه ومتابعته لهذه امل�ساركة 
ومنجزاتها وكل ما يخدم الطاب 

يف م�����س��رت��ه��م ال���ع���ل���م���ي���ة، ك��ذل��ك 
ل��ل��ط��اب  ���س��ك��ره  ق�����روي  اآل  وج����ه 
وال��ط��ال��ب��ات امل�����س��ارك��ن ع��ل��ى متيز 
م�ساركاتهم واأهميتها على م�ستوى 

الوطن واجلامعة.

وم������ن اأب���������رز م����ن����ج����زات ه���ذه 
حتقيق  والكلية  للجامعة  امل�ساركة 
الطالب �سعد قبطي اأحد امل�ساركن 
�سمن فريق "اأرك�ض" املركز الثاين، 
حيث متكن هو وفريقه من تقدمي 

ح���ل���ول ل���ت���ح���دي���ات امل����ي����اه يف ن��ي��وم 
املياه  ت�سرب  مب�سكلة  التحكم  عر 
ابتكار  يف  متثلت  عليه،  للمحافظة 
ن��ظ��ام مي��ك��ن��ه ال��ك�����س��ف ع���ن اأم��اك��ن 
ت�سريب املياه والأنابيب املك�سورة يف 
املنازل يف نيوم عن طريق البيانات 
ال��ت��ي ت���رد اإل��ي��ه م��ن م�����س��ادر امل��ي��اه 
ال��ب��ي��ان��ات  ك��ان��ت  اإذا  ب���امل���ن���زل، وم����ا 
ت�سر اإلى وجود ت�سريب اأو ك�سر يف 
اأنابيب املياه ير�سل النظام مبا�سرة 
ومالك  اخلدمة  م��زود  اإل��ى  اإ�سعارا 

املنزل بذلك اخللل.
والطالبات  الطاب  رف��ع  وق��د 
امل�����س��ارك��ون ���س��ك��ره��م مل��ع��ايل م��دي��ر 
لهم  الفر�سة  اإتاحة  على  اجلامعة 
ال���دويل  ال��ه��اك��اث��ون  يف  للم�ساركة 
ودع��م��ه��م وم��ت��اب��ع��ة ك���ل م���ا ي�سهل 

م�ساركتهم ويرزها.
���س��ك��ل  ال���ه���اك���اث���ون  اأن  ي���ذك���ر 
ع���ددا م��ن ال��ف��رق ال��ت��ي ت�سم ع��ددا 
م����ن امل�������س���ارك���ن م����ن ع�����دة ج��ه��ات 
لكل ف��ري��ق، وذل��ك م��ن اأج��ل تبادل 
اخلرات والتعاون فيما بن اأع�ساء 
الفريق باختاف جهاتهم للو�سول 
اإل�����ى ح���ل���ول واب���ت���ك���ارات ت�����س��ه��م يف 
تطور وتقدم �سبل احلياة يف مدينة 

امل�ستقبل نيوم.

العايل على تغير  التعليم  باأعمال جمل�ض  القائمة  املوؤقتة  اللجنة  وافقت 
م�سمى عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفن باجلامعة اإلى عمادة 
املوارد الب�سرية، كما �سدرت موافقة معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
امل��وارد الب�سرية وفًقا  اإع��ادة هيكلة عمادة  فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي على 

مل�سماها اجلديد.
ال��دك��ت��ور حممد  الأ���س��ت��اذ  الب�سرية  امل���وارد  واأو���س��ح عميد ع��م��ادة 
اإلى  املوظفن  �سوؤون  التحول من مفهوم  اأن هذا  البحري  بن حامد 
اجلامعة  خ��ط��وات  �سمن  ج��دي��دة  خطوة  ه��و  الب�سرية  امل���وارد  مفهوم 
نحو التجديد الإداري ومواكبة التغيرات الوطنية والعاملية يف جمال 

املوارد الب�سرية.
وقال »هذا القرار ياأتي متوافقا مع �سدور الائحة اجلديدة للموارد 
العمادة  ليمنح  م��وؤخ��را،  امل��دن��ي��ة  اخل��دم��ة  وزارة  اأطلقتها  ال��ت��ي  الب�سرية 
اأو�سع يف التخطيط للموارد الب�سرية باجلامعة  مهام جديدة و�ساحيات 
واملهنية  الوظيفية  احتياجاتها  ومراعاة  وتنميتها  ورعايتها  وا�ستقطابها 
نحو  والنطاق  وحت�سينها،  الأداء  م�ستويات  على  والركيز  والتدريبية 
الب�سري  امل���ال  راأ����ض  م��ن  الق�سوى  ال���س��ت��ف��ادة  حتقق  ا�سراتيجية  روؤي���ة 

للجامعة وتوزيعه على جميع وحدات اجلامعة ب�سكل اأمثل«.
وال��ذي  اجل��دي��د  مب�سماها  الب�سرية  امل���وارد  ع��م��ادة  هيكلة  ووف��ق 
على  ال��ع��م��ادة  ت�ستمل  اجل��دي��دة  ومهامها  اخت�سا�ساتها  م��ع  يتوافق 
ووكالة  الب�سرية،  امل��وارد  لعمليات  العمادة  وكالة  وك��الت متثلت يف   4
امل��وارد  لتطوير  العمادة  ووك��ال��ة  الب�سرية،  امل���وارد  لتخطيط  العمادة 
ال��ب�����س��ري��ة ووك���ال���ة ال��ع��م��ادة ال��ق��ائ��م��ة ب��اأع��م��ال ال�����س��ط��ر ال��ن�����س��ائ��ي من 
اجلامعة، كما ت�سمنت الهيكلة اجلديدة للعمادة عدة اإدارات ووحدات 
ونهاية  والرقيات  كالتوظيف  الب�سرية  امل��وارد  بعمليات  تعنى  اإداري��ة 
اخل��دم��ة وال���س��ت��ح��ق��اق��ات امل��ال��ي��ة، وك��ذل��ك وح����دات تخطيط امل���وارد 
الب�سرية وبياناتها والتعاقب الوظيفي والحتياج، ووحدات التطوير 
والتنظيم  الأداء  واإدارة  اجلامعة،  من�سوبي  جلميع  واملهني  الإداري 

الإداري وغرها.

تغيير مسمى عمادة شؤون 
التدريس  هيئة  أعضاء 
والموظفين بالجامعة إلى 

عمادة الموارد البشرية

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  �سهد 
ال��دك��ت��ور �سعد بن  والأك���ادمي���ي���ة الأ���س��ت��اذ 
بطولة  فعاليات  ختام  دع��ج��م،  ب��ن  حممد 
ا�ست�سافتها  ال��ت��ي  الإل��ك��رون��ي��ة،  الأل��ع��اب 
لتقنية  العامة  الإدارة  اجلامعة، ممثلة يف 
امل��ع��ل��وم��ات، وذل����ك يف ب��ه��و م��ق��ر اجل��ام��ع��ة 

الرئي�ض باأبها.
وف��������ور و������س�����ول وك����ي����ل اجل���ام���ع���ة 
مقر  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����س��وؤون 
البطولة اطلع على اخلدمات واملناف�سات 
امل���ت���اح���ة ل����ل����زوار، واط���ل���ع ك���ذل���ك على 
اأجنحة عدد من جهات اجلامعة امل�ساركة 
لتقنية  العامة  الإدارة  يف  متثلت  والتي 
الإلكروين،  التعلم  وعمادة  املعلومات، 

ونادي الألعاب الإلكرونية.
ب������دوره اأو�����س����ح امل�������س���رف ال���ع���ام على 
الدكتور  املعلومات  لتقنية  العامة  الإدارة 
هدفت  الفعالية  اأن  ال�سقر  �سالح  حممد 
وت�سخر  احلديثة  التقنيات  ا�ستخدام  اإل��ى 
اأجل  الرقمية من  جهود وق��درات اجلامعة 
ال��ر���س��ي��دة، لف��ًت��ا  ال��ق��ي��ادة  تنفيذ ت��وج��ه��ات 
الفعالية يف احلرم  اإقامة مثل هذه  اأن  اإلى 
خ��ال جذب  م��ن  ذل��ك  ي�سهم يف  اجلامعي 
مع  التعامل  �سلبيات  وتقنن  ال�سباب  فئة 
الأل���ع���اب الإل��ك��رون��ي��ة وذل����ك ع���ن ط��ري��ق 
الأل��ع��اب،  تلك  املناف�سات يف  على  الإ���س��راف 
ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى حت��وي��ل ط��اق��ات وت��وج��ه��ات 
لاألعاب  اإلى مرجمن  وال�سابات  ال�سباب 
الإل��ك��رون��ي��ة، وذل���ك م��ا ي�سعى اإل��ي��ه ن��ادي 
الأل����ع����اب الإل���ك���رون���ي���ة ب��اجل��ام��ع��ة ال���ذي 
ال��زوار للح�سور  ا�ستقطب عددا كبرا من 
جم��ان��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  يف  وامل�������س���ارك���ة 

ينفذها ب�سكل دوري.
انطاقتها  م��ن��ذ  ال��ب��ط��ول��ة  وح��ظ��ي��ت 

ب��ح�����س��ور ك��ب��ر ولف����ت ح��ي��ث جت����اوز ع��دد 
احل�سور ال� 3500 زائر وزائرة، فيما جتاوز 
عدد امل�سجلن يف نادي الألعاب الإلكرونية 
خال انعقاد البطولة اأكرث من 100 طالب 
امل�سجلن يف ور�سة  وطالبة، فيما بلغ عدد 
النادي 65  �سيقدمها  التي  الألعاب  تطوير 
طالًبا وطالبة، كذلك جتاوز عدد امل�سجلن 
وزائ��رة  زائ��ر  والطالبات 700  الطاب  من 
التي  الإلكرونية  الألعاب  يف دورة تطوير 
تنفذها من�سة KKUx، خال فرة اإقامة 

البطولة.
ويف ختام فعاليات بطولة الألعاب 
الإل���ك���رون���ي���ة ك�����رم وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
ل���ل�������س���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك����ادمي����ي����ة 
اجلامعة  داخ���ل  م��ن  امل�ساركة  اجل��ه��ات 
وخارجها، والتقطت ال�سور التذكارية.
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متابعات

السلمي أشاد باللقاء وكرم المشاركين..
اختتام أعمال لقاء المتحدثين الرسميين في الجامعات 

السعودية الذي نظمته الجامعة

سارة القحطاني

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  بح�سور 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي اختتمت 
الر�سميون  »املتحدثون  لقاء  موؤخرا جل�سات 
الإ�سكالت  ال�سعودية:  اجلامعات  يف 
اجلامعة  نظمته  الذي  والطموحات«، 
اجلامعات  الر�سمين يف  املتحدثن  بح�سور 
للتعليم  التعليم  وزارة  ومتحدث  ال�سعودية 

اجلامعي، وذلك يف مبنى الإدارة باجلامعة.
وعر معايل مدير اجلامعة يف كلمته 
التعليم  وزي���ر  مل��ع��ايل  وت��ق��دي��ره  �سكره  ع��ن 
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ح��م��د ب���ن حم��م��د اآل 
والبحث  للجامعات  نائبه  وم��ع��ايل  ال�سيخ 
ما  على  امل��رزوق��ي  ح��امت  الدكتور  والبتكار 
اللقاء من موافقة ودعم ورعاية  به  حظي 
هياأت للجامعة تنظيمه، كما �سكر مديري 
اجل���ام���ع���ات ع��ل��ى ح��ر���س��ه��م ع��ل��ى ح�����س��ور 
متحدثيها والإ�سهام يف بلورة اأعمال اللقاء 
م�سيًدا مبا قدمه �سيوف اللقاء وامل�ساركون 
لها دور يف  �سيكون  واأف��ك��ار  اآل��ي��ات  م��ن  فيه 

تطوير عمل املتحدثن.
حوارية  جل�سات  خم�ض  اللقاء  و�سهد 
م��ت��ن��وع��ة ع��ل��ى م���دى ي��وم��ن، ���س��ارك فيها 
امل���ت���ح���دث���ون ال���ر����س���م���ي���ون يف اجل���ام���ع���ات 
ال�������س���ع���ودي���ة، ك���م���ا ����س���ارك���ت ف��ي��ه��ا ب��ع�����ض 

ال�سخ�سيات الإعامية والأكادميية.
وت�سمن اللقاء يف يومه الأخر ور�سة 
الإع��ام«  وو�سائل  الر�سمي  »املتحدث  عمل 
قدمها الأ�ستاذ الدكتور علي �سويل القرين، 
وتناول خالها مفهوم املتحدث الإعامي 
ومدى فهم املن�ساأة لدوره وكذلك املجتمع، 
ك���م���ا حت������دث ع�����ن اأه����م����ي����ة وج��������ود خ��ط��ة 

مع  للتعامل  اإج���رائ���ي  دل��ي��ل  اأو  ا�ستباقية 
الأزم������ات الإع���ام���ي���ة، واأه��م��ي��ة ال��ت��دري��ب 
وكيفية  الإع���ام���ي،  للمتحدث  وال��ت��اأه��ي��ل 

تعامل املتحدث مع الإعامين.
حول  نقا�سية  بحلقة  اللقاء  واختتم 
الر�سمي�ض«  املتحدث  لعمل  جديدة  »روؤى 
الر�سمي  املتحدث  عاقة  خالها  نوق�ست 
جت���اه  امل����ن����وط  ودوره  الإع��������ام  ب���و����ض���ائ���ل 
ال��ق�����س��اي��ا امل���ط���روح���ة، وم���ع���اي���ر اخ��ت��ي��ار 
امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات، واأه��م��ي��ة 
نطاق  �سمن  متكامل  ع��م��ل  ف��ري��ق  ت��وف��ر 
ع���م���ل���ه، ك���م���ا ت���ط���رق���ت لأه���م���ي���ة ت���دري���ب 
امل��ت��ح��دث��ن الإع���ام���ي���ن وت���وف���ر ق��اع��دة 

بيانات معرفية �ساملة باملن�ساأة.
وق���د ق����ّدر ال��ل��ق��اء ال��ت��ف��ه��م ال����ذي يلقاه 
املتحدثون الر�سميون يف اجلامعات ال�سعودية 

م����ن ك���ث���ر م����ن و����س���ائ���ل الإع��������ام امل����ق����روءة 
هذا  ي�ستمر  اأن  اآم��ل��ن  وامل��رئ��ي��ة،  وامل�سموعة 
التفهم للو�سول اإلى املعلومة ال�سحيحة، كما 
املعنية  اجل��ه��ات  قيام  ب�سرورة  اللقاء  اأو���س��ى 
بالرد على ما ين�سر عنها يف و�سائل الإع��ام، 
وهو ما ورد يف الأمر ال�سامي، واإيجاد الآليات 
التي تكفل للمتحدث الر�سمي �سرعة الو�سول 
تقدمي  يف  عليها  ي�ستند  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ة  اإل���ى 
م��ا ي��ح��ت��اج��ه الإع�����ام امل��ت��ن��وع وامل��ت�����س��ارع من 
اإ�سافة  منا�سب،  وقت  اإجابات يف  اأو  معلومات 
اإلى انعقاد هذه اللقاءات الدورية للمتحدثن 
ال�������س���ع���ودي���ة،  ال���ر����س���م���ي���ن يف اجل�����ام�����ع�����ات 
وا���س��ت�����س��اف��ة ب��ع�����ض الأ�����س����م����اء الإع���ام���ي���ة 
املتحدث  عمل  يف  منها  ي��ف��اد  اأن  ميكن  ال��ت��ي 
اأو دليل ينظم  الر�سمي، وكذلك و�سع لئحة 
ويحدد  اجلامعة،  يف  الر�سمي  املتحدث  عمل 

وا�ستحداث  وحقوقه،  وواجباته،  م�سوؤولياته، 
م�����س��م��ى م�����س��اع��د ل��ل��م��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي، كما 
بن  والتكامل  التن�سيق  التو�سيات  ت�سمنت 
الإعامية  وامل��راك��ز  العامة  العاقات  اإدارات 
امل��ن��وط  ل���ت���وؤدي عملها  ال��ر���ض��م��ي،  وامل��ت��ح��دث 
للمتحدثن  متخ�س�سة  دورات  وع��م��ل  ب��ه��ا، 

الر�سمين ولاإعامين.
وك�������ان ال���ل���ق���اء ق����د ت�����س��م��ن يف ي��وم��ه 
املتحدثون  فيها  ���س��ارك  حم��اور  ثاثة  الأول 
للدكتور  الأول  املحور  كان  حيث  الر�سميون، 
علي دبكل العنزي بعنوان "املتحدث الر�سمي 
دور  ع��ن  فيه  حت��دث  املعلومة"،  ع��ن  والبحث 
ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات  يف  ال��ر���س��م��ي  امل��ت��ح��دث 
وم�����س��ت��وي��ات��ه، وت���اري���خ امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي يف 
واملهارات  واملعاير  ال�سعودية  العربية  اململكة 
تكون  اأن  يجب  التي  الأدوات  واأه��م  الأ�سا�سية 

ال��ع��اق��ات  اإدارة  اإل����ى  اإ����س���اف���ة  امل���ت���ح���دث،  يف 
ال���ع���ام���ة وع���اق���ت���ه���ا ب���امل���ت���ح���دث ال��ر���س��م��ي 
البيانات  �سناعة  وكيفية  الإعامية،  واملراكز 
امل��ع��ل��وم��ات  وت��وف��ر  ال�سحيحة  ال�����س��ح��اف��ي��ة 
الدقيقة، كما قدم الدكتور علي دبكل العنزي 
حم�����ورا اآخ�����ر ب���ع���ن���وان »امل���ت���ح���دث ال��ر���س��م��ي 
والإعام اجلديد« تناول خاله اأهم املوؤهات 
التي يجب اأن تتوافر يف ال�سخ�ض الذي يعمل 
واآلية  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  اإدارة  يف 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع الأزم������ات واح���ت���واء اجل��م��ه��ور، 
و�سرورة وجود فريق مدرب يعمل باحرافية 
م���ع م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ال��ت��اب��ع��ة 
ل��ل��ج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة، وحت����ري ال���دق���ة فيما 
بالنعكا�سات  اجليد  ال��وع��ي  و���س��رورة  ين�سر، 

ال�سلبية للمحتويات املن�سورة.
املحور  ال�سيني  عثمان  الدكتور  وق��دم 

الثالث بعنوان »املتحدث الر�سمي والعاقة 
اأه��م م�سكات  ناق�ض خاله  الإع����ام«،  م��ع 
ال�سعودية،  اجلامعات  يف  الر�سمي  املتحدث 
وكيفية  والإع��ام��ي��ن،  ب��الإع��ام  وعاقته 
ا���س��ت��ث��م��ار الأزم������ات وامل�����س��ك��ات وال��ت��ع��اط��ي 
تدريب  اأهمية  ناق�ض  كما  باإيجابية،  معها 
ال�����س��ح��ف��ي��ن يف امل���وؤ����س�������س���ات الإع���ام���ي���ة 
وتاأهيلهم للتخاطب والتحاور مع املتحدثن 

الر�سمين يف اجلهات احلكومية.
نقا�سية  حلقات  امل��ح��اور  �ساحب  وق��د 
م��ف��ت��وح��ة وم���و����س���ع���ة ت���ن���اول���ت ع�������دًدا م��ن 
الق�����راح�����ات ل��ت��و���س��ي��ف ع���م���ل امل��ت��ح��دث 
عاقة  واإي��ج��اد  مهمته،  وت�سهيل  الر�سمي 
م��ت��ك��اف��ئ��ة ب���ن ال�����س��ح��ف��ي��ن يف امل��وؤ���س�����س��ات 
الإع���ام���ي���ة وامل���ت���ح���دث���ن ال��ر���س��م��ي��ن يف 

اجلامعات ال�سعودية اأو حتى خارجها.
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أندية

نادي ابدأ ينظم دورة تدريبية عن 
القلب الكهربائي

قام نادي ابدا بكلية العلوم الطبية التطبيقية بخمي�ض م�سيط وبال�سراكة مع 
اخلدمات  ق�سم  مع  وبالتعاون  م�سيط   بخمي�ض  التمري�ض  كلية  عناية  ن��ادي 
وذلك   ECG الكهربائي  القلب  عن  تخ�س�سية  علمية  دورة  الطارئة  الطبية 

يف م�سرح الكلية.
قدم الدورة الدكتور حممد اأبو عد�ض بح�سور وكيل الكلية للبحث العلمي 

الدكتور حممد معي�ض واأع�ساء هيئة التدري�ض واأع�ساء النادي وطاب الكلية.

معالي مدير الجامعة يرعى حفل 
إستقبال طالب المنح المستجدين 

محمد الكعبي 
ال�سلمي،  اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكتور   الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  برعاية 
اأقامت الإدارة العامة لطاب املنح بالتعاون مع ال�سندوق اخلري لدعم برامج 

طاب املنح حفل ا�ستقبال طاب املنح امل�ستجدين للعام اجلامعي 1441ه�.
وبداأ احلفل بكلمة ترحيبية األقاها الطالب  خالد كرامة من دولة تنزانيا، 
املدير،  مبعايل  فيها  رحبا  اليمن،  من  ال�سمدي  اأحمد  الطالب  فيها  �ساركه 

ووكاء اجلامعة ومن�سوبيها وبالطاب اجلدد.
بعد ذلك تا الطالب  م�سعب حممد عا�سر من دولة نيجريا اآيات من 
لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  ل�سعادة  ترحيبية  كلمة  بعدها  جاء   ، الكرمي  القراآن 
التعليمية والأكادميية رئي�ض جمل�ض ال�سندوق اخلري لدعم برامج طاب 
امل��ن��ح الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور  �سعد ب��ن حم��م��د ب��ن دع��ج��م، رح���ب فيها بالطاب 
امل�ستجدين يف بلدهم الثاين، واأ�سار اإلى ما تقدمه اململكة من رعاية لطاب 

املنح، متمنياً لهم حياًة درا�سيًة مليئة بالعلم واملعرفة.
قدمها  العربية  لغتي  اأن�سودة  منها  الفقرات  من  العديد  احلفل  وتخلل 
الطالبان   عبد املبن من دولة تاياند، واأيدين من دولة الفلبن، ومن ثم 
ق�سيدة �سعرية القاها ال�ساعر الطالب حفيظ اأكنني ، بعد ذلك كلمة ل�سعادة 
الدكتور   بغرها  للناطقن  العربية  اللغة  تعليم  وح��دة  على  ال��ع��ام  امل�سرف 
حممد املزاح ، حتدث فيها عن الوحدة وما تقدمه من اهتمام بهوؤلء الطاب 

يف �سبيل تعليمهم اللغة العربية.
األقى �سعادة املدير التنفيذي لل�سندوق اخلري لدعم برامج طاب  ثم 
املنح الدكتور اإبراهيم اآل �سلطان كلمة عن ال�سندوق اخلري وما يقدمه من 
رعاية متكاملة لطاب املنح، م�سراً اإلى اأهداف الوزارة يف رعاية طاب املنح 

وتاأهيلهم ليعودوا اإلى بلدانهم لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
بعداها األقى راعي احلفل معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح بن 
رجاء اهلل ال�سلمي كلمة رحب فيها بالطاب امل�ستجدين يف جامعتهم، وبلدهم 
يف  املنح  اإدارة  تبذلها  التي  باجلهود  واأ�ساد  ال�سعودية،  العربية  اململكة  الثاين 
�سبيل خدمة هوؤلء الطاب من خمتلف اجلن�سيات، �سائًا اهلل لهم التوفيق 
يف رحلتهم اجلامعية، واأن يعودوا اإلى بلدانهم بعد اإنهائهم الدرا�سات لي�سهموا 

يف تنمية بلدانهم.
وكذلك  الوكيل  و�سعادة  املدير  معايل  مع  مفتوح  بلقاء  احلفل  واختتم 
اأبنائهم  اإل��ى  فيها  ا�ستمعوا  املنح  لطاب  العامة  الإدارة  على  ال��ع��ام  امل�سرف 
الطاب وما يتمنون حتقيقه من خدمات ت�ساعدهم على نهل العلم واملعرفة 
يف اجلامعة، وقد عر الطاب عن �سكرهم العميق للجامعة ومن�سوبيها وما 

وجدوه فيها من ترحيب واحتفاء.

نادي المنح يقيم لقاء إجتماعيا 
بعنوان »نورتونا«  

اأقام نادي املنح  لقاء اجتماعيا حتت �سعار »نورتونا« وذلك با�سراحة الإ�سكان 
م��ن خمتلف  امل��ن��ح  م��ن ط��اب  ط��ال��ب   300 و���س��ط ح�سور  بلع�سان،  اجلامعي 

اجلن�سيات.
فيها  رح��ب  ال��ق��وات��ي  وليد  املهند�ض  ال��ن��ادي  لرئي�ض  بكلمة  اللقاء  وب���داأ 
بالطاب ثم بداأ بعد ذلك بالتعريف بالنادي وما يقدمه لطاب املنح، وعن 

اأهمية امل�ساركة يف برامج النادي املختلفة وال�ستفادة منها.
حتدث  ،كلمة  اإ�سماعيل  ه��ال  املهند�ض  النادي  م�ست�سار  األقى  ذل��ك  بعد 
خال  للطالب  بالن�ضبة  فيه  وامل�ضاركة  الطابي  الن�ضاط  اأهمية  ع��ن  فيها 
املرحلة اجلامعية؛ م�سرا اإلى اأن مثل هذه الأن�سطة ت�ساعد يف تنمية مهارات 
الطاب  ت�ساعد  اأنها  كما  الآخرين،  اأم��ام  والتحدث  القيادة،  كمهارة  الطاب 

على اكت�ساف مهارات جديدة ميتلكونها مل يكونوا يعرفونها.
كما قام املهند�ض هال بتوجيه الطاب باأهمية  الركيز على حت�سيلهم 
العلمي، مع ا�ستثمار اأوقاتهم مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة.  بعد ذلك   قدم 
ب�سام حمود م�سابقات حركية للطاب   مب�ساركة جمموعة  املهند�ض حممد 

منهم ومت تكرمي الفائزين.

عسير   بمحايل  المجتمع  كلية  نادي 
يقيم دورة »دراسة الجدوى االقتصادية 

في المشروع الصغير«
التدريبي  برناجمه  ع�سر  مبحايل  املجتمع  بكلية  الطابي  ال��ن��ادي  ا�ستهل 
للف�سل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي 1441/1440 بدروة تدريبية حول 
�سيد  يا�سر  الدكتور  قدمها  ال�سغر  امل�سروع  يف  القت�سادية  اجل��دوى  درا�سة 

مزروع اأ�ستاذ القت�ساد امل�ساعد بالكلية.
و���س��رح ال��دك��ت��ور �سيد خ��ال ال����دورة اأب��ع��اد وم��ن��ظ��ورات درا���س��ة اجل��دوى 
القت�سادية يف امل�سروع ال�سغر يف ظل توجهات اململكة نحو توطن امل�سروعات 

ال�سغرة وت�سجيع ال�سباب نحو العمل احلر.
القت�ساد  يف  الرائدة  ال�سغرة  وامل�سروعات  ال�سغر  امل�سروع  عرف  كما 
ال�سعودي وحماور درا�سة اجلدوى القت�سادية قبل البدء بامل�سروع واختتمت 

بالتقييم املايل النهائي للم�سروع ال�سغر.

نادي اإلسكان يقيم اجتماعه األول 
اأقام نادي الإ�سكان اجلامعي  اجتماعه الأول بح�سور ال�ستاذ اأمين التيهاين 
رائد نادي الإ�سكان ومدير اإدارة الإ�سكان اجلامعي، واملهند�ض �سدام القا�سي 

رئي�ض نادي الإ�سكان.
واألقى رئي�ض نادي الإ�سكان �سدام القا�سي كلمة تعريفية خمت�سرة عن النادي 

حتدث فيها عن �سيا�سة النادي واأهدافه، كماعر�ض خطة ت�سير ن�ساطات النادي.
بعد ذلك عر�ض رائد نادي ال�سكان الأ�ستاذ اأمين التيهاين فكرة النادي 
النادي  م�ستوى  رفع  �ساأنها  التي من  التطويرية  الأفكار  بع�ض  وكذلك طرح 

وهدف احل�سول على تاج الأندية.

نادي األلعاب اإللكترونية للطالبات 
يختتم فعالية »ألعاب زمان«

اأختتم نادي الألعاب الإلكرونية  البطولة الأولى ب�سطر الطالبات يف فعالية »األعاب 
�ساعات مب�ساركة   4 والتي كانت مدتها  »ات��اري« و»�سيجا«  زم��ان« والتي حتتوي على 

اكرث من ٢5طالبة، وذلك يف مركز الطالبات بال�سامر بال�سالة الريا�سية. 
الت�سفية  ملرحلة  الو�سول  حتى  ت�سفيات  مراحل  على  البطولة  و�سملت 
ح�سور  ال��ى  بالإ�سافة   ، وال��ث��اين  الأول  املركزين  م��ن  ك��ًا  وت��ك��رمي  النهائية 

العديد من املهتمن بجانب الألعاب الإلكرونية ،

يختتم  محايل  بمجتمع  الطالبي  النادي 
دوري كرة القدم 

اآل عامر وح�سور  اأحمد ح�سن  الدكتور  املجتمع مبحايل  كلية  بح�سورعميد 
التوجيه  ال��ن��ادي وم�����س��رف وح���دة  الأ���س��ت��اذ راج���ي فقيه، ورائ���د  الكلية  وك��ي��ل 
والإر�ساد اأختتم النادي الطابي بكلية املجتمع مبحايل ع�سر بطولة )كاأ�ض( 
لكرة القدم يف ن�سختها الثالثة على  ملعب البلدية مبحايل ع�سر حيث جمع 

اللقاء فريقي اإدارة اأعمال 3ونظم املعلومات واأنتهى بفوز اإدارة الأعمال ٢/1.

نادي المنح يقيم ديوانيته األولى 
الف�سل مبقر  لهذا  الأول���ى  ديوانيته  املنح  ن��ادي  اأق���ام  امل��ن��ح،  دي��وان��ي��ة  �سعار  حت��ت 
ديوانية الأن�سطة بال�سالة الريا�سية باملدينة اجلامعية الرئي�سية بقريقر، وهدفت 

الديوانية اإلى عمل لقاء ودي بن طاب املنح واأع�ساء هيئة التدري�ض.
الريا�سيات  ق�سم  العلوم  بكلية  م�ساعد  ال�ستاذ  املهدي  علي  الدكتورفوؤاد  وح��ل 
�سيفاً على الديوانية، بالإ�سافة اإلى املهند�ض حممد ب�سام حمود، رئي�ض النادي ال�سابق.

نادي الشريعة وأصول الدين يقيم 
ندوة برنامج التأصيل 

التابعة  الأول���ى  ال��ن��دوة  باجلامعة  ال��دي��ن  واأ���س��ول  ال�سريعة  كلية  ن��ادي  اأق���ام 
ل��رن��ام��ج ت��اأ���س��ي��ل، ب��ع��ن��وان ال��ت��ع��ام��ل م��ع ك��ت��ب امل��راج��ع ال��درا���س��ي��ة )ال��رو���ض 
بن  م�ساعد  الدكتور  ال�سيخ  ف�سيلة  من:  كًا  قدمها  الناظر(،  رو�سة  املربع، 
عبدالرحمن ال�سريعي الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم الفقه، وال�سيخ الدكتور حممد 

بن غرم الكعبي الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم اأ�سول الفقه.
وقدم كل من ال�سيخن موجزا عن موؤلف كل كتاب، ولدته وطلبه للعلم، 
وثناء للعلماء عليهم ووفياتهم ، ومناهجهم يف التاأليف، واملاآخذ على الكتب،  

ون�سائح وتوجيهات لكل من رغب اأن يقراأ الكتابن وطريقةالتعامل معهما. 

 نادي الشريعة وأصول الدين يزور 
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بأبها 

محمد الكعبي 

جلمعية  زي���ارة  باجلامعة  ال��دي��ن  واأ���س��ول  ال�سريعة  كلية  ن���ادي  اأق���ام 
حتفيظ القران الكرمي بحي الن�سب باأبها، كان يف ا�ستقبالهم ف�سيلة 
اأع�ساء  م��ن  وع��دد  اجلمعية  رئي�ض  فايع  اآل  حممد  ب��ن  يحيى  ال�سيخ 

وموظفي اجلمعية.
وق����ام ال��وف��د خ���ال ال���زي���ارة ب��ج��ول��ة ع��ام��ة ع��ل��ى م��راف��ق اجلمعية 
اإلى  الوفد  انتقل  والإداري��ة،ث��م  الفنية  ك��وادره��ا  على  وتعرف  واأق�سامها 
معر�ض اجلمعية وهناك كانت ق�سة البداية وكيف ن�ساأت اجلمعية ومن 
هم روؤ�ساءها، واإبراز دور القيادة احلكيمة يف دعم وتاأييد املنا�سط القراآنية 

وخدمة كتاب اهلل تعالى.
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كليات البنات

دورة عن تطوير مهارات البحث في 
كلية أحد رفيدة

نادية الخثعمي
دورة  رف��ي��دة  ب��اأح��د  والآداب  العلوم  بكلية  وال��ت��دري��ب  العلمي  البحث  وح��دة  اأق��ام��ت 
الدكتورة  قدمتها  الكلية«  لطالبات  البحث  مهارات  تطوير  »كيفية  بعنوان  تدريبية 

بر�سانا لك�سمي.
الطالبات  ل��دى  امل�ساريع  وتطوير  البحث  م��ه��ارات  تطوير  اإل��ى  ال���دورة  وه��دف��ت 
الأ�سئلة  تطوير  وكيفية  لدى  الطالبة  البحث  ب��ذرة  امل��درب��ة،  وت��ن��اول��ت  اخل��ري��ج��ات، 
الدورة  ر�سا احلا�سرات عن  بقيا�ض مدى  ال��دورة  واختممت  البحث،  املعرفية لإكمال 

والإجابة عن اأ�سئلتهن وال�ستماع اإلى ا�ستف�ساراتهن.

ورشة عمل عن كيفية التحدث باإلنجليزية 
في كلية أحد رفيدة

»كيف  بعنوان  عمل  ور�سة  رفيدة  باأحد  والآداب  العلوم  بكلية  التدريب  وح��دة  اأقامت   
تتحدث الإجنليزية يوميا بعد يوم« قدمتها الدكتورة �سافيا ماهي�ض، وهدفت الور�سة 
اإلى ن�سر اأهمية اللغة الإجنليزية بالوقت احلا�سر، واك�ساب الطالبات مهارات ممار�سة 

اللغة الإجنليزية، وتنمية ثقتهن يف التحدث بها.
 

حملة عن الزهايمر بكلية العلوم الطبية 
بمحايل

فاطمة األسمري
ون��ادي  املجتمع  خدمة  بوحدة  ممثلة  بتهامة  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية   فعلت 
الكلية التطوعي وبالتعاون مع م�ست�سفى حمايل العام حملة تطوعية مبنا�سبة اليوم 
العاملي للزهامير حتت عنوان »يا ع�ساه ح�ض ما ينطفي« بقيادة الطالبة نوف ال�سهري 
مر�ض  عن  الوعي  زي��ادة  بهدف  املجتمع  وا�ستهدفت  للم�ست�سفى،  الرئي�سي  البهو  يف 
مع  التعامل  بكيفية  خاله  من  النا�ض  تعريف  مت  رك��ن  احلملة  وت�سمنت  الزهامير، 
مر�سى الزهامير،  واأهم اأعرا�ض املر�ض  والغذاء ال�سليم للم�سابن به، وتخلل  احلملة 
زيارة  ميدانية للمر�سى كبار ال�سن بامل�ست�سفى من خمتلف الأق�سام،  وتقدمي فح�ض 

اأويل لهم  �سامل الك�سف على ال�سغط وال�سكر.
الأعمار  �سخ�ض من خمتلف  امل�ستفيدين من احلملة  ٢00  بلغ عدد  اأنه  يذكر 
لرئي�سة  العام  م�ست�سفى حمايل  بتكرمي  من مدير  احلملة  واختتمت  واجلن�سيات، 

وحدة خدمة املجتمع بالكلية الأ�ستاذة اأبرار غروي وللطالبات امل�ساركات.
 
 

كلية أحد رفيدة تحتفل باليوم الوطني 
في االبتدائية األولى

نظمت كلية العلوم والآداب باأحد رفيدة احتفال باليوم الوطني  ال�، وذلك باملدر�سة 
اأحمد  الأ�ستاذة رمي  بالكلية  الأولى وبالتعاون مع من�سقة مركز موهبة  البتدائية 
وعدد  من  الريا�سيات  ق�سم  من  القحطاين  اهلل  عبد  ابت�سام  والأ���س��ت��اذة  راق��ع،  اآل 

الطالبات املوهوبات.
وابتداأ احلفل باآيات من الذكر احلكيم، بعد ذلك األقت الطالبة خلود م�سيم 
بقي«،  تلتها  ما  »لو  بعنوان  الفي�سل  خالد  لاأمر  �سعرية  ق�سيدة  الأحمري 
كلمة عن  منا�سبة اليوم الوطني قدمتها الطالبة مرام ال�سريف،  ثم ا�ستمعت 
احلا�سرات اإلى الأنا�سيد والأوبريتات الوطنية كما �ساهدن عرو�ض تلفزيونية 
عن تاريخ اململكة، وت�سمنت فقرات احلفل م�ساركة لآباء باحلد اجلنوبي، كما 

الوطني،  واختتم  اليوم  عن  وهدايا  يت�سمن   توزيعات  ركن  الحتفال  ت�سمن 
احلفل بتدوين عبارات عن حب الوطن.

 

وحدة الموهبة بكلية أحد رفيدة 
تشارك بلقاء المستجدات

�ساركت وحدة املوهبة والإبداع وريادة الأعمال بكلية العلوم والآداب باأحد رفيدة يف 
اللقاء التعريفي للطالبات امل�ستجدات بجامعة امللك خالد والذي اأقيم على م�سرح 

كلية العلوم باملجمع الأكادميي للطالبات طريق امللك عبد اهلل.
الطالبات  خاله  اأعمال  م��ن  عر�ست  رك��ن  اإق��ام��ة  يف  ال��وح��دة  م�ساركة  ومتثلت 
املوهوبات من املنتظمات،  و�ساركت بالركن كا من الطالبتان وجدان الأن�ساري ورزان 
مفلح حيث متثلت م�ساركتهما يف ر�سم لوحة ب�سكل مبا�سر اأمام احلا�سرات، كما �ساركت 
الت�سوير، كما قدمت  اأعمالهن يف  القحطاين بعر�ض  �سريف وذكرى  اأريج  الطالبتان 

القائمات على الوحدة تعريفا بالوحدة وكيفية الن�سمام لها.
 

كلية المجتمع تحتفل
بذكرى توحيد الوطن الـ89

ليلى الشمراني
امللك  بطريق  للطالبات  الأكادميي  باملجمع  للبنات  املجتمع  بكلية  التعاون  ن��ادي  اأق��ام 
والوكيات  الكلية،  الوطن، بح�سور عميدة  لتوحيد  ال�89  بالذكرى  احتفال  اهلل  عبد 
ومن�سوبات الكلية. وت�سمن  الحتفال عدة فقرات حيث ابتداأ بال�سام امللكي ثم  تاوة 
جنود  من  كلمة  جلندي  عر�ست  حيث  احلفل  فقرات  توالت  ثم  الكرمي  ال��ق��راآن  من 
روؤى  وق�سيدة  للطالبة  ال�سعودية،  تاريخ  امل��راأة يف  فقرة عن  تقدمي  الوطن،   كما مت 
اإقامة معر�ض م�ساحب  الحتفال  ت�سمن  كما  ال�سعودية،  العر�سة  وفقرة  �سيد مكي، 

�سم العديد من  اأعمال الطالبات.
 

كلية األعمال تحتفي باليوم الوطني 89
عبير القحطاني

نظم نادي املال والأعمال بكلية الأعمال احتفال بذكرى توحيد الوطن ال�89، وتخلل 
يف  الطالبات  ملواهب  ورك��ن   ٢030 روؤي��ة  عن  ورك��ن  الوطن  عن  جنود  الحتفال  ركن 
اأخر بعنوان)  اأنِت الهمة(  الر�سم والت�سوير، وركن بعنوان )همة حتى القمة(، وركن 

عر�ست فه اإجنازات املراأة ال�سعودية، وركن ثالث بعنوان )وطننا تراثنا(.

كلية األعمال تنظم فعالية للتوعية 
بسرطان الثدي 

اأقامت جلنة خدمة املجتمع بكلية الأعمال بالتعاون مع وحدة املوهبة والبداع  برناجما 
وكيلة  رعاية  الوردية" حتت  "ملهمتي  �سعار  الثدي حتت  �سرطان  توعويا عن مر�ض 
رائدة  حتت  اإ�سراف  و  ال�سهري  علي  فاطمة  الأ�ستاذة  الطالبات  ب�سطر  كلية  الأعمال 
الن�ضاط ومن�ضقة املوهبة والبداع الدكتورة  فاطمة املهدي وبح�ضور 1٢0  حا�سرة من 

من�سوبات الكلية. 
وعمل  التوعوية  املطويات  وت��وزي��ع  توعوية  اأرك���ان  ع��دة  اإق��ام��ة  الفعالية   وتخلل 
جدارية لتدوين العبارات الإيجابية عليها، وعر�ض مقاطع فيديو عن كيفية الفح�ض.

كلية األعمال تفعل اليوم العالمي 
للصحة النفسية

اأقام مركز التوجيه والإر�ساد بكلية الأعمال فعالية اليوم العاملي لل�سحة النف�سية  حتت 
الكلية حتت  بهو  اأ�سبوع  يف  على مدى  ا�ستمرت  والتي  النتحار«  »الوقاية مبنع  �سعار 
اإ�سراف من�سقة التوجيه والإر�ساد الأ�ستاذة مرام الثمايل و�سفرات التوجيه والإر�ساد 

وبح�سور الطبيبة املقيمة يف برنامج الطب النف�سي، وع�سو هيئة التدري�ض باجلامعة 
والكتابة  بالر�سم  للتعبر  اأرك��ان  اإقامة  الفعالية  وتخلل  ال�سهراين،  جن��ود  الدكتورة 
ا�ست�سارات  ال�سهراين  جن��ود  ال��دك��ت��ورة  قدمت  كما  وه��ادف��ة،  اإيجابية  ملقاطع  وع��ر���ض 

نف�سية لعدد من الطالبات. 

دورات متنوعة ومحاضرات  بعلوم وآداب محايل 
والآداب  ال��ع��ل��وم  بكلية  املجتمع  وخ��دم��ة  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��دري��ب  وح���دة  اأق��ام��ت 
مبحايل بالتعاون مع وحدة البحث العلمي دورة تدريبية بعنوان »كيفية اإعداد 
خالها  من  بينت  حماد  م�سلم  �سعاد  الدكتورة  قدمتها  جيدة«  بحثية  ورق��ة 

الأ�ساليب واخلطوات املتبعة يف كتابة البحث العلمي.
ور�ضة عمل  الطابي  الن�ضاط  وح��دة  بالتعاون مع  الأعمال  اإدارة  ق�ضم  نظم  كما 
بعنوان »مقا�سد ال�سريعة واأثرها يف تطوير الذات« قدمتها الدكتورة اأمل عقان بينت 
خالها مدى تازم مقا�سد ال�سريعة وال�سعي يف حتقيق الأهداف الدينية والدنيوية 

لي�سل الإن�سان اإلى الر�سا والطمئنان الداخلي والفوز ب�سعادة الدارين. 
من جهة اأخرى اأقام ق�ضم الكيمياء بالتعاون مع وحدة الن�ضاط الطابي ووحدة 
التوجيه والإر�ساد حما�سرة بعنوان »كيفية ا�ستخدام قدراتك لتحقيق اأق�سى اأهدافك« 
قدمتها طالبة الق�سم �سوق �سبحي واأكدت خالها اأن جناح الطالبة يكمن يف ذاتها اأول 
الأولية قدمت  الإ�سعافات  الطالبات يف  اإميانها بقدراتها، و�سعيا لتطوير مهارات  ويف 

الدكتورة اإميان كرمي دورة تدريبية  عن الإ�سعافات الأولية ا�ستهدفت الطالبات. 

علوم وآداب محايل تفعل اليوم  
العالمي للمعلم والمسنين

كريمة سالم 
نظمت كلية العلوم والآداب مبحايل فعاليات لعدد من الأيام العاملية حيث اأقامت 
اليوم العاملي للم�ضنني من تنظيم وحدة الن�ضاط الطابي بالكلية ومب�ضاركة ق�ضم 
العامات  بتكرمي  الفعالية  واختتم  والإر���س��اد  التوجيه  ووح��دة  الإجنليزية  اللغة 
من  للمعلم  العاملي  اليوم  الكلية  فعلت  كما  لهن،  الهدايا  وتقدمي  بالكلية  امل�سنات 
خ���ال اإق��ام��ة ب��رن��ام��ج م�����ض��رك ب��ني جميع الأق�����ض��ام ووح����دة ال��ن�����ض��اط الطابي 
اأحمد  اآل  رح��م��ة  ال��دك��ت��ورة  الكلية  عميد  م�ساعدة  بح�سور  والإر����س���اد  والتوجيه 

ومن�سوبات الكلية. 
 

تفعيل اليوم العالمي لسرطان الثدي 
بعلوم وآداب محايل

الفيزياء  ق�سم  مع  بالتعاون  الطابية  والأن�سطة  والإر�ساد  التوجيه  وحدتي  فعلت 
والقت�ساد املنزيل اليوم العاملي ل�سرطان الثدي وتخلل الرنامج عدة فقرات توعوية 
الكرمي حما�سرة  عبد  �سعدى  الدكتورة  كما  قدمت  الفح�ض  وكيفية  املر�ض  حول 

خال الفعالية �سلطت ال�سوء خالها على عاقة  �سرطان الثدي بالتغذية. 
 

كلية التربية تدشن معرض االعمال 
بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية

رائدة آل محي
اليوم  مبنا�سبة  الأع��م��ال  معر�ض  النف�ض  علم  ق�سم  يف  متمثلة  الربية  كلية  د�سنت   
»الوقاية  عنوان  النف�سي حتت  الر�ساد  باإ�سراف من مركز  و  النف�سية  لل�سحة  العاملي 

من الإنتحار« .
واأقيم املعر�ض على فكرة التعبر النفعايل بالفن و الفل�سفة ، كما �سمل اأي�سا 
الخ�سائي  دور  و  بالنتحار  الرغبة  لديهم  م��ن  م��ع  التعامل  يف  ال�سليمة  ال��ط��رق 
VR لعي�ض جت��رب��ة الن��ت��ح��ار و  ن��ظ��ارات ال  النف�سي يف ذل��ك و كما ط��رح��ت جت��رب��ة 

مقارنتها باحلياة الطبيعية .
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الماء 
مصدر للحياة وثروة وطنية لنا وألحفادنا..

فلنستخدمه بحكمة ودون إهدار

أسبوعية جامعة الملك خالد



قضية

طالبات كلية رجال ألمع: زواحف سامة تهدد حياتنا وقلق دائم من خطورة المبنى
وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات: وصلتني الكثير من الرسائل وأحلتها 

إلى مشرف فرع الجامعة بتهامة 
عميدة الكلية: المبنى مستأجر ويخضع إلصالحات دورية 

عبير الجابر

رغم اأهمية البيئة التعليمية يف حياة 
طالبات  اأن  اإل  اجل��ام��ع��ي  ال��ط��ال��ب 
وامل��ج��ت��م��ع  والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة 
بيئة  اإلى وجود  يفتقدن  اأملع  برجال 
و�سحية  واآم���ن���ة  م��ن��ا���س��ب��ة  تعليمية 
امل�ستاأجر  الكلية  مبنى  ل�سوء  نظرا 
تعليمية،  كبيئة  �ساحيته  وع����دم 
وقت  من  ال�سامة  الزواحف  وظهور 
املطالبة  اإل���ى  دفعهن  م��ا  اآخ���ر،  اإل���ى 

مبعاجلة الأمر.

بيئة غير صالحة
»اآف���������اق« ت���وا����س���ل���ت م����ع ع�����دد م��ن 
معاناتهن  على  للوقوف  الطالبات 
حيث ذكرت الطالبة ع.غ اأن البيئة 
واأن  الكلية،  يف  منعدمة  التعليمية 
ال����زواح����ف ال�����س��ام��ة م���ن ث��ع��اب��ن 

ب�سكل  ت��ظ��ه��ر  و���س��ح��ايل وغ���ره���ا 
اأن��ه��ن ل ي��ج��دن مكانا  دائ����م، ك��م��ا 
الفارغة بن  الأوق��ات  للجلو�ض يف 
امل���ح���ا����س���رات لن�����س��غ��ال ال��ق��اع��ات 

الداخلية.
وذك����رت ط��ال��ب��ة اأخ����رى م��ن ق�سم 
ال���ل���غ���ة الإجن���ل���ي���زي���ة )حت���ت���ف���ظ اآف�����اق 
بهن  امل��ح��ي��ط��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  اأن  ب��ا���س��م��ه��ا( 
داخ�����ل ال��ك��ل��ي��ة غ���ر ���س��احل��ة اإط���اق���ا 
للطالبات  ومريح  اآمن  تعليمي  ك�سرح 

ومن�سوبات الكلية.

أسقف آيلة للسقوط
وق���ال���ت ط��ال��ب��ة اأخ������رى »حت��ت��ف��ظ اآف����اق 
ب��ا���س��م��ه��ا«: امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ت��رب�����ض بنا 
الطحالب  ثم  الثعابن  من  ب��دءا  عديدة 
التي �سبق اأن ظهرت  مرات عديدة لتهدد 
هناك  اأن  كما  بالكلية،   ال�سحية  البيئة 
اأ�ضقف اآيلة لل�ضقوط ما يت�ضبب لنا بقلق 

دائم وتوتر م�ستمر من خطورة املبنى.
وت�����وؤك�����د ط���ال���ب���ة اأخ��������رى م��ن 
»حتتفظ  املعلومات  نظم  تخ�س�ض 
اآفاق با�سمها« على ذات الأمر حيث 
لل�ضقوط  الآي����ل  »ال�����ض��ق��ف  ق��ال��ت: 
الكلية ويهدد  يوجد بجانب مكتبة 
بتوقع  واملن�سوبات  الطالبات  اأم��ن 

�سقوطه يف اأي وقت«.

ثعابين 
ومئوية األرجل

وت�����س��ي��ف ط���ال���ب���ة اأخ�������رى رم����زت 
ب�����»اأ. الأمل���ع���ي«: وج��ود  ا�سمها  اإل���ى 
ال����ث����ع����اب����ن ال���������س����ام����ة، وح�������س���رة 
احل����ري���������س����ة امل�����ع�����روف�����ة مب���ئ���وي���ة 
الأرج��ل والتي تتواجد يف القاعات 
الطالبات  مقاعد  وب��ن  الدرا�سية 
الطالبات  اإح��دى  بحياة  ت��ودي  قد 
كما  ال��ك��ل��ي��ة،  من�سوبات  اإح����دى  اأو 

طالبنا

لنا  ينقل  ق��د  الطحالب  وج��ود  اأن 
الأمرا�ض.

ال مكان لالستراحة
وحت��دث��ت الأمل���ع���ي ع��ن ���س��وء املبنى 
واخل���دم���ات ح��ي��ث اأك�����دت اأن����ه غر 
جم���ه���ز وغ�����ر م��ن��ا���س��ب ل��ل��ع��م��ل��ي��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ط��ل��ق��ا ل���ع���دم ت��وف��ر 
الأم������اك������ن امل���ن���ا����س���ب���ة ل����س���راح���ة 
الكثر  اأن  ك�سفت  كما  ال��ط��ال��ب��ات، 
اخلا�سة  وال��ط��اولت  الكرا�سي  من 
ب���ال���ق���اع���ات ال���درا����س���ي���ة م��ت�����س��ررة 
غر  امل���ي���اه  دورات  واأن  ب��ال��ك�����س��ر، 

نظيفة دائما واأبوابها با اقفال.

رفع الشكاوي
ومن جانبها  قالت وكيلة اجلامعة 
ل���������س����وؤون ال����ط����ال����ب����ات الأ�����س����ت����اذة 
ت�سلني  اأبو ملحة:  الدكتورة خلود 

ال��ك��ث��ر م���ن ال��ر���س��ائ��ل ب�����س��اأن ه��ذا 
الأم���ر ك��وين امل�����س��وؤول��ة ع��ن ���س��وؤون 
ال��ط��ال��ب��ات، واأرف��ع��ه��ا م��ب��ا���س��رة اإل��ى 
����س���ع���ادة امل�������س���رف ال���ع���ام ع��ل��ى ف��رع 
تهامة باجلامعة كونه امل�سوؤول عن 
جميع ما يخ�ض كليات فرع تهامة 

باجلامعة.

إزالة الحشائش
وع��ل��ق��ت ع��م��ي��دة ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ورة 
�سهام اآل حيدر قائلة: اإن حمافظة 
خ�سبة  بطبيعة  تتمتع  اأمل���ع  رج���ال 
ن�سبيا  ح���ارة  منطقة  يف  تقع  حيث 
وخ�������س���و����س���ا يف ه�����ذا ال����وق����ت م��ن 
ال�سنة  حيث يكرث خروج الزواحف، 
املطل  الكلية  موقع  اإل��ى  بالإ�سافة 
���س��ج��ري��ة  ك���ث���اف���ة  ذو  وادي   ع���ل���ى 
مت  وق��د  الغربية  اجلهة  من  عالية 
العاقة  ذات  التوا�سل مع اجلهات 

يف  احل�سائ�ض  ب��اإزال��ة  املحافظة  يف 
اأ�سرع وقت ممكن كما مت التوا�سل 
الفرع  يف  ال�سيانة  جهة  م��ع  اأي�سا 
جميع  يف  ب���ال���ر����ض  ال��ت��وج��ي��ه  ومت 
م���راف���ق ال��ك��ل��ي��ة يف ذل����ك الأ���س��ب��وع 
اأن��ه يتم ال��ر���ض ع��ادة  م��رت��ن، علما 

ب�سكل اأ�سبوعي.

إصالحات دورية
واأ�����س����اف����ت: امل��ب��ن��ى م�����س��ت��اأج��ر منذ 
البديل  وج���ود  ع��دم  وب�سبب  ���س��ن��وات 
مبنى  ولوجود  املحافظة  يف  املنا�سب 
ا�ستكماله  على  العمل  ج��اري  جديد 
الفرع  يف  وم�سوؤوليها  الكلية  قامت 
احل��ايل،  للمبنى  دوري���ة  باإ�ساحات 
ول��ك��ون��ه ل��ي�����ض م��ه��ي��اأ م���ن الأ���س��ا���ض 
فحتما  املثالية  التعليمية  للعملية 
ملمار�ضة  ال�ضروط  كافة  ي�ضتويف  ل��ن 

عملية تعليمية مثالية.
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أماني دليم:
ال قيمة لمواهب وقدرات الشخص إذا لم يكن ذا خلق حسن

درة الحمادي، 
روان زندان

ال���ك���ت���اب���ة وال���ت�������س���م���ي���م والل�����ق�����اء  يف 
بامل�ستوى  الطالبة  وج���دت  والتمثيل 
�سالح  اأم���اين  النف�ض  علم  بق�سم  ال����7 
دليم ذاتها،  اإ�سافة اإلى كونها حا�سلة 
ع��ل��ى ع���دة ج��وائ��ز،م��ن��ه��ا و���س��ام التميز 
جلائزة  ع�سر  منطقة  م�ستوى  على 
ال��ت��م��ي��ز ل�������وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م يف دورت���ه���ا 
الأول  املركز  على  وح�سولها  ال�سابعة، 
يف الأوملبياد امل�سرحي باجلامعة، عو�سا 
عن كونها مدربة معتمدة من املوؤ�س�سة 
للنجاح  ولأن  املهني،  للتدريب  العامة 
اأم��اين عدد من  �سرائب، فقد واجهت 
جتاوزها  ا�ستطاعت  اأنها  ال  امل�ساعب  
حتى متيزت عن غرها وه��ي يف عمر 

ال�٢1 ربيعا.

جبل من النجاح
ت���ق���ول اأم������اين »اأم������ا م���ا ي��خ�����ض ال�����س��ع��ي��د 
الجتماعي فقد وجدت الكثر ممن يت�سم 
بالنظرة ال�سيقة واملدى الق�سر للطموح 
وي��ن��ظ��ر ل��ل��ح��ي��اة م���ن اجل���ان���ب ال��روت��ي��ن��ي 
الفكر  يبث  م��ن  ك��ان��وا  الأ�سخا�ض  ف��ه��وؤلء 
اجلميع  يجعل  اأن  ج��اه��دا  وي��ح��اول  املثبط 
لدينه  ول  لأهله  ول  لذاته  يثمر  ل  عقيم 

وجم���ت���م���ع���ه،  ول���ك���ن م���ن ك����ان ل���ه اأ���س��ا���ض 
ون�ساأة  متاأ�سله  وقيم  ومبداأ  وعميق  متن 
فيه  ت��وؤث��ر  ل��ن  ���س��ام��ي  ه���دف  وذات  �سليمة 
اأري��د وباأي  اأعلم حقا ما  اأنا  هذه العقبات،  
املعمعة  لتلك  التفت  فلم  اأ���س��ر  اأن���ا  اإجت���اه 
جبا  احل�سى  تلك  من  اأبني  اأن  واكتفيت 

من النجاح«. 

تنمر المثبطين
م�سرتي  يف  »واج���ه���ت  واأ����س���اف���ت  
ال��ك��ث��ر م��ن امل�����س��اع��ب  م��ن��ه��ا على 
اجل��ان��ب الأك���ادمي���ي والج��ت��م��اع��ي، 
كان  الأك��ادمي��ي  ال�سعيد  على  فاأما 
ا���س��ت��غ��ال��ك ك�سخ�ض  اأب���رزه���ا  م��ن 
ناجح لتحقيق م�سلحة من�ساأه ما اأو 
رفع موؤ�سر دون الهتمام ب�سخ�سي 

ملواهبي وقدراتي،  كتنمية وتطوير 
ب���الإ����س���اف���ة ال�����ى ظ����اه����ره ال��ت��ن��م��ر 
املثبطن،  م��ن  ���س��وا  ال��ت��ي ل تظهر 
وال�سواأ  من ذلك اأن بع�ض البيئات 
تكن  بها مل  م��ررت  التي  التعليمية 
ال�سامي  والهدف  واملرونة  بالكفاءة 
ك��ط��ال��ب��ة حتقيق  ال�����ذي مي��ه��د يل 

جناح متفرد وعظيم«.

النبات الحسن
وعرت عن �سعورها بفرح الإجناز، 
وق���ال���ت »اح�����س�����س��ت ب���ل���ذة ال��ن��ج��اح 
العظيم  ال��ف��خ��ر  ب�����س��ع��ور  مم��زوج��ة 
ل��ي�����ض لأين ح��ق��ق��ت ه���ذه اجل��وائ��ز 
وط���م���وح���ي  ه�����ديف  لأن  ب����ل  ف���ق���ط 
الأ�سمى هو اأن ابداأ خطوتي الأولى 
ملراحل قطف الثمر التي اأقدم اأولها 
لغرا�سهم  تثمينا  ل���وال���دي  ال���ي���وم 
وجهدهم يف اإنباتي النبات احل�سن، 
الذي  النجاح   ولذة  الفرح،  و�سعور 
اأولى تدفعني خلطوات  كان خطوة 
اأك���ر واأع��م��ق ب���اإذن اهلل حتى اق��دم 
لنف�سي ووالدي وديني ما يليق بنا 

ويرفعنا«. 

وهج اإلبداع
واأكدت اأن طموحها لن يتوقف عند 

ذلك احلد، بل �ستكمل حيث تطمح 
العليا، معترة  ال��درا���س��ات  لإك��م��ال 
اأنواع الطموح،  اأن العلم هو اأف�سل 
ال��ت��دري��ب،  جم���ال  يف  �ستكمل  ك��م��ا 
ال���ت���دري���ب هو  اأن جم����ال  م����وؤك����دة 

الأقرب لطموحاتها.
واأردف�����������ت »جم�������ايل ال��ت��ع��ل��ي��م 
والتدريب لي�سا الوحيدان لقدراتي، 
ولكنهما الأقرب لطموحاتي، وفيما 
يتعلق مبواهبي الأخرى، فلي�ض لها 
تخطيط م�ستقبلي، لأن لدي يقن 
ب��اأن وهج الإب��داع ي�سطع دوم��ا دون 

�سابق اإنذار«.

إلهام وطموح
واأكدت اأن الف�سل يف جناحها يعود 
اإلى والداها اللذان كانا لها الربة 
اخل�����س��ب��ة وامل������اء ال��ن��ق��ي وال�����س��ع��اع 

ال��داف��ئ حتى من��ت واأث��م��رت الثمر 
الطيب.

عائلتها  اإل��ى  الف�سل  يعود  كما 
التي ت�ستمد منهم الإلهام والطموح 
لكونهم مناذج ناجحة،  ويف املدر�سة 
اإلى معلمتها بال�سف  يعود الف�سل 
اخل��ام�����ض اب��ت��دائ��ي الأ���س��ت��اذة ن��ورة 
لذاتها  اكت�سافها  يف  �ساهمت  التي 
ل��اآخ��ري��ن ع��ل��ى م�سرح  وق��دم��ت��ه��ا 

املدر�سة.
اإ����س���اف���ة اإل�����ى امل��ع��ل��م��ة ���س��ي��م��اء 
الوادعي التي مل تزل تدعمها حتى 
بدعم  حظيت  اجل��ام��ع��ة  ويف  الآن، 
والأ�ستاذة  املو�سى  �سحر  الدكتورة 

منال ال�سهري.

خبرات عميقة
وقيمة

وح�سورها  م�ساركتها  اأن  واعترت 
ل��ل��ك��ث��ر م���ن ال����رام����ج وال�������دورات 
والأن�سطة ك��ان له الأث��ر الأك��ر يف 
وقيمة  عميقة  خل���رات  اكت�سابها 

ت�سقل من مهاراتها.
الأن�سطة  يف  العمل  اأن  موؤكدة 
م����ع ب��ع�����ض الأك����ادمي����ي����ات ج��ع��ل��ه��ا 
ت��ك��ت�����س��ب م���ع���ل���وم���ات وخ�������رات مل 

تقدمها لها املقررات الدرا�سية.

اطلقوا العنان
لمواهبكم

الن�سائح  اأماين عدد من  ووجهت 
اإل����ى ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات حيث 
ن�����س��ح��ت��ه��م ب��ال��ت��ح��ل��ي ب���الأخ���اق 

احل�سنة.
مل��واه��ب  ق��ي��م��ة  ل  اأن  م����وؤك����دة 
ذو  يكن  مل  اإذا  ال�سخ�ض  وق����درات 
خلق ح�سن، كما ن�سحتهم باإطاق 
قائلة:  وقدراتهم،  ملواهبهم  العنان 
ولكن  جميعا،  بنا  حتيط  »الأ���س��وار 
ا���س��ن��ع��وا م��ن��ه��ا اأب���واب���ك���م، واف��ت��ح��وا 
نوافذكم وا�ستن�سقوا هواء الطموح 
ال��ط��ري��ق،  ب��داي��ة  زل��ن��ا يف  فنحن ل 
ل  ولكن  ال��وق��ت،  م��ن  املت�سع  لدينا 
منلك املت�سع الكايف من التفكر يف 

كيفية تق�سيمه بال�سكل ال�سحيح«.
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أميرة البحيري

ال���ت�������س���وي���ر م���وه���ب���ة اأ�����س����رت م��ن��ى 
ال�����س��ه��راين ع��ل��ى ان ت��ط��وره��ا حتى 
منى  واكت�سفت  لها،  مهنًة  اأ�سبحت 
ح��ب��ه��ا وم��ي��ول��ه��ا ل��ل��ت�����س��وي��ر ق��ب��ل 6 
دائما  ت�سعى  وكانت  تقريبا،  �سنوات 
لليوتيوب  فلجاأت  قدراتها  لتنمية 
من  ق��در  اك��ر  واكت�ساب  التعليم  ل��� 

املهارات والتدريبات.
ب��داي��ات��ه��ا مل متتلك  ول���س��ي��م��ا يف 
الإم�����ك�����ان�����ي�����ات ال���ك���اف���ي���ة ل��ل��ت�����س��وي��ر 
ت�����س��ت�����س��ل��م  ول���ك���ن���ه���ا مل  الح�����������رايف 

واعتمدت على ت�سوير اجلوال.
اكت�سف اأهلها موهبتها وا�سبحوا 
ال��داع��م��ن لها وك��ان��ت جتربتها  اك��رث 
بالكامرا  الإم�ساك  كيفية  يف  الأول��ى 

منى الشهراني:
 شغفي هو من يقودني للنجاح

تعود بالدعم الكر من اخيها.
التحفيز  ه���ذا  ك��ل  راأت  ان  ب��ع��د 
و���س��ل��ت ال���ى م��رح��ل��ه الإ����س���رار على 
ت��ع��ل��م ال���ك���ث���ر ، ف����ب����داأت ب��ت�����س��وي��ر 
ت���درج���ت  امل���ن���ت���ج���ات وال���ط���ب���ي���ع���ة و 

للمعار�ض واحلمات.
وان�������س���م���ت م���ن���ى ل���ل���ع���دي���د م��ن 
امللك  بجامعة  قبولها  بعد  الن�ساطات 
الع���م���ال«،  »اداره  تخ�س�ض  يف  خ��ال��د 
كبره  م�ساحة  اجل��ام��ع��ة  ل��ه��ا  ووف����رت 
ُت��دع��ى  واأ���س��ب��ح��ت  موهبتها،  مل��م��ار���س��ة 

لتغطية الحتفالت اجلامعية.
يف   ٢016 ع�����ام  يف  م���ن���ى  و�����س����ارك����ت 
م�����س��اب��ق��ة »الأومل����ب����ي����اد ال��ث��ق��ايف ال��ث��ال��ث« 
لطاب وطالبات اجلامعة ، وفازت باملركز 

الأول يف جمال الت�سوير ال�سوئي. 
و����س���ع���ت ل���و����س���ع ا����س���م���ه���ا ع��ل��ى 

خ��ارط��ة ال��ف��ن ال��ت�����س��وي��ري، واث��ب��ات 
ب�كل  الل��ت��ح��اق  م��ن خ��ال  موهبتها 
م����ن ن������ادي ع�����س��ر ال���ف���وت���وغ���رايف، 
ون��ادي  وال��ف��ن��ون،  الثقافة  وجمعية 
بت�سوير  م��ع��ه��م  ف���ب���داأت  ي��ون��اي��ت��د، 
حيث  ت�ستمر  مل  الطبيعة  ولكنها 
ت�سوير  مل��ج��ال  اأق�����رب  ن��ف�����س��ه��ا  راأت 
الأط���ف���ال ال���ذي ب���رزت ف��ي��ه بال�سكل 
الأكر رغم ال�سعوبات التي واجهتها 

يف  التعامل معهم.
ومع الأيام اكت�سفت انها اكتنزت 
ال��ك��ث��ر م���ن امل��ع��ل��وم��ات واخل�����رات 
ول��ك��ن��ه��ا  دورات  ل���ت���ق���دمي  ال���ك���اف���ي���ة 
ح��ر���س��ت ع��ل��ى ان ت��ك��ون ال������دورات ، 
فنجحت يف تدريب خم�سة م�سورين 
مبتدئن ومن �سمنهم طفل يف ال�1٢ 

من عمره.

الثقافة  جمعية  مع  �ساركت  كما 
وال���ف���ن���ون ل���ه���ذا ال����ع����ام مب���ط���ار اب��ه��ا 
الدويل يف معر�ض حتت �سعار »نافذة 
العامة  الهيئة  م��ع  بالتعاون  وط���ن٢« 
الوطن،  عن  املدين  ب�سورة  للطران 
واعجاب  �سداأ  ال�سورة  ه��ذه  وحققت 
واملهتمن  املخت�سن  م��ن  ال��ك��ث��ري��ن 

مبجال الت�سوير.
م�سورة  ت��ك��ون  ب���اأن  منى  وتطمح 
واململكة  ع�سر  منطقه  م�ستوى  على 
تطمح  كما  ك��اف��ه،  ال�سعودية  العربية 
باأنه  وت��ق��ول  بها  خا�ض  ا�ستديو  بفتح 
���س��ع��وب��ات  دون  م���ن  ����س���يء  ي���وج���د  ل 
ي����وٍم  يف  ن����اج����ح  ���س��خ�����ض  ي����وج����د  ول 
وال��ع��زمي��ة  ال�����س��ر  م��ن  وليلة  فابد 
طموحك  ال��ى  للو�سول  ب��اهلل  وال��ث��ق��ة 

واثبات ذاتك.



آفاق مصورة

أمير منطقة عسير
 يزور كلية الهندسة بالجامعة 
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رياضة

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل بطال للبطولة

 
يحيى التيهاني،
عبدالعزيز رديف

عبدالرحمن  الإم���ام  جامعة  ت��وج��ت 
التايكوندو،  بلقب بطولة  بن في�سل 
ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ب��رع��اي��ة م��ع��ايل وزي���ر 
حمد  ال���دك���ت���ور  الأ����س���ت���اذ  التعليم  
م���ن الحت����اد  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ال�����س��ي��خ،  اآل 
ال��ري��ا���س��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة، 
وا�ست�سافة اجلامعة ممثلة يف عمادة 
 14 مب�ساركة  وذل��ك  الطاب،  �سوؤون 

جامعة �سعودية.
على  ج��دة  جامعة  ح�سلت  كما 
املركز الثاين على م�ستوى اجلامعات 
امللك  جامعة  حققت  فيما  امل�ساركة، 
ومت  الثالث،  املركز  لقب  عبدالعزيز 
خ���ال ال��ت��ت��وي��ج  ت��ك��رمي 3٢ ط��ال��ًب��ا 
م�������س���ارًك���ا م����ن خم��ت��ل��ف اجل���ام���ع���ات 
يف  فردية  بطولت  حققوا  املتناف�سة 
مناف�سات الأوزان، كما مت تكرمي ٢0 

حكما من خمتلف اجلامعات �ساركوا 
يف حتكيم مناف�سات البطولة.

 و�����س����ه����د وك�����ي�����ل اجل����ام����ع����ة 
والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  لل�سوؤون 
دعجم،  بن  �سعد  الدكتور  الأ�ستاذ 
ورئ����ي���������ض الحت�����������اد ال���ري���ا����س���ي 
خالد  الدكتور  الأ�ستاذ  للجامعات 
ال��ت��ت��وي��ج، لتكرمي  امل��زي��ن��ي ح��ف��ل 
البطولة  مناف�سات  يف  الفائزين 

وتتويج بطلها.
ف��ي��م��ا اأع�����رب امل��زي��ن��ي ع���ن ���س��ك��ره 
جل���ام���ع���ة امل���ل���ك خ���ال���د ع���ل���ى م����ا مل�����س��ه 
التنظيم وخ��روج  الحت��اد من متيز يف 
م���وؤك���ًدا ما  ب�����س��ورة م�سرفة  ال��ب��ط��ول��ة 
�ست�سهده الريا�سة اجلامعية من تطور 

ودعم خال الفرة القادمة.
ب������دوره اأو�����س����ح اب����ن دع���ج���م اأن 
جامعة امللك خالد �سرفت با�ست�سافة 
ال��ب��ط��ول��ة م�����س��ي��ًدا ب��ه��ذه ال��ت��ظ��اه��رة 
ال���ت���ي جت�سد  ال�����س��ب��اب��ي��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 

اهتمام الوزارة بتطوير وبناء مهارات 
�سباب اجلامعات.

ال��ف��ردي��ة  امل��ن��اف�����س��ات  تف�سيل  ويف 
يف  متناف�سن   4 ت��ت��وي��ج  مت  »الأوزان« 
 ،63  ،58  ،54 وزن  اأوزان متثلت يف  عدة 
تف�سيل  وي��اأت��ي   ،+87  ،87  ،80  ،74  ،68

نتائجهم يف اجلدول التايل.
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سؤال السبوع

أهمية القراءة للطالب:

ما أسباب العزوف عن القراءة 
وهل التقنية هي السبب 

األول لذلك؟

حنان يحيى،
عبير الجابر

ظ��ه��ر ن����ور الإ�����س����ام ب��ك��ل��م��ة »اق�����راأ« 
ف���ال���ق���راءة ه���ي غ�����ذاء ال��ع��ق��ل، وه��ي 
وازده��ار  الإن�سان  منو  يف  ت�سهم  من 
ح��ي��ات��ه، وم��ع ال��ت��ق��دم ب���الزده���ار ب��داأ 
اأم��را  اأ�سبحت  ال��ق��راءة  اأن  للبع�ض 
ال��ع��زوف عن  عتيقا، وب���داأت ظ��اه��رة 
ب�سكل لف���ت، ولذلك  ت��رز  ال��ق��راءة 
وج�����ب ال���ن���ظ���ر اإل���ي���ه���ا ب���ج���دي���ة لأن 
الجتماعية  اأم��وره��ا  وتطور  حياتنا 
قائمة  ذل���ك  دون  وم���ا  والت�����س��ال��ي��ة 
على القراءة العلمية يف بداية المر، 
ف��ه��ل ي���ا ت���رى ال��ت��ق��ن��ي��ة ه���ي امل�سبب 
اأن  اأم  ال���ق���راءة،  ع��ن  ل��ل��ع��زوف  الأول 
�سبه منعدمة،  باتت  الط��اع  حمبة 

والتقنية اأ�سبحت العذر.

سطوة الهواتف الذكية
اع���ت���رت  ال��ط��ال��ب��ة ب��ق�����س��م ال�����س��ي��دل��ة 
يف  ال�سبب  اأن  ع�سري   اإبراهيم  ره��ف 
اإل��ى  ي��ع��ود  املجتمع  يف  ال���ق���راءة  نق�ض 
ع��ل��ى حب  ال�����س��غ��ر  م��ن��ذ  تعليمنا  ع���دم 
الطاع وكرثة القراءة وتعلم فوائدها 
العائدة علينا يف امل�ستقبل،  معترة اأن 
عدم القراءة بالع�سر احلايل يعود اإلى 
�سطوة ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي اأب��ع��دت 
ال���ن���ا����ض ع����ن ف���ه���م وح�����ب ال���ع���ل���م  م��ن 
ال��ق��راءة، ويف ذات ال��وق��ت توؤكد  خ��ال 
اأن التقنية و�سيلة جيدة لاطاع على 
ا�ستخدامها  م��ا مت  اإذا  ب��اأ���س��رة،  ال��ع��امل 

ب�سكل جيد.

القراءة والتقنية
وي������رى ال���ط���ال���ب مب�������س���ار الإذاع�������ة 
وال����ت����ل����ف����زي����ون ب���ق�������س���م الإع���������ام 
والت�������س���ال حم��م��د اجل���م���ري اأن 
التقنية جاءت على فجوة انتهجتها 
عام،  ب�سكل  املجتمع  يف  القراءة  قلة 
ال��ف��ج��وة،  ه����ذه  ات�����س��اع  م���ن  وزادت 
م��وؤك��دا اأن��ه يف ذات ال��وق��ت ل ميكن 
القول باأن القراءة والتقنية تعتران 
التقنية  اأن  ب��ل  لبع�سهما،  ���س��دان 
ت�ساعد يف تنمية القراءة وانت�سارها 

ب�سكل اأكر.

ال وقت يتسع للقراءة
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ت��وؤك��د ال��ط��ال��ب��ة  بق�سم 
النجيمي  ن���وف  والت�����س��ال  الإع�����ام 

اأنها تتفق مع ال��راأي الذي يقول باأن 
م�سرة    ، معطله  اأ�سبحت  ال��ق��راءة 
مهتمن  اأ���س��ب��ح��وا  ال��ن��ا���ض  اأن  اإل�����ى 
ب��و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ول 
ي��ج��دون مت�سع م��ن ال��وق��ت ل��ل��ق��راءة 
واأ����س���ب���ح وق��ت��ه��م ٌي�����س��ب يف امل���واق���ع 
الج��ت��م��اع��ي��ة، ك��م��ا ت���رى اأن ال��ق��راءة 
كانت  التقنية  لأن  ���س��دان  والتقنية 
النا�ض  م��ن  ال��ك��ث��ر  ج��ع��ل  يف  ال�سبب 

يعزفون عن القراءة.

آلة  زمنية مهمشة
واع���ت���رت ال��ط��ال��ب��ة  ب��ق�����س��م ال��ع��اج 
ال���ق���راءة  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي ه���اج���ر ع��ل��ي 
مرجعة  مهم�سة  زمنية  اآل��ة  اأ�سبحت 
ا����س���ب���ح���وا  ال����ن����ا�����ض  اأن  اإل���������ى   ذل������ك 
م�سغولن باأمور اأخرى غر القراءة.

ال���ق���راءة  ك���ان���ت  اإذا  م���ا  وح�����ول 
اأحدهما  اأن  اأم  مت�سادتان  والتقنية 
ناجت عن الآخر، اعترت اأن اأحدهما 
ن��اجت ع��ن الآخ����ر، م��وؤك��دة اأن���ه ل��و مل 
ي���ك���ن خم�����رع ال��ت��ق��ن��ي��ة ب����ق����ارئ مل 

ي�ستطع اأن يخرعها.

القراءة بدلت بالهواتف
يحيى   اأح��م��د  الهند�سة  طالب  واأك���د 
اأن القراءة ُبدلت يف حياتنا بالهواتف 
اأن ذل��ك الأم��ر  اإل���ى  ال��ذك��ي��ة، م�سرا 
اأث�������ر ب�������س���ك���ل ����س���ل���ب���ي يف الأ�����س����ل����وب 
واحلياة  والتعبر  والكتابة  والثقافة 
التقنية  اأن  م��ع��ت��را  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
ل��ي�����س��ت ����س���د ل���ل���ق���راءة ف��ح�����س��ب ب��ل 
اإل  ال��ق��راءة ب�سكل ك��ام��ل،  اأن��ه��ا قتلت 
ل��دى م��ن يبحث ع��ن امل��ع��رف��ة دوم��ا، 
لا�ستفادة  و�سيلة  التقنية  اأن  فيجد 
ب�سكل  للمعرفة  فتو�سله  وال��ق��راءة، 

مي�سر واأ�سهل.

التقنية تيسر القراءة
وت������رى ال���ط���ال���ب���ة مب�������س���ار الت�������س���ال 
ال�����س����رات����ي����ج����ي ب���ق�������س���م الإع���������ام 
ال��ق��راءة  اأن  البناوي  ���س��ارة  والت�����س��ال 
كل  واأن  احل�����ايل،  امل��ج��ت��م��ع  ف��ع��ال��ة يف 
اإن�������س���ان ي��ن��ت��ظ��ر ال��ف��ر���س��ة امل��ن��ا���س��ب��ة 
للقراءة، واأن كل �سخ�ض مع قليل من 
التحري�ض للقراءة �سيقراأ بكل �سرور.

وح����ول ال���ق���راءة وال��ت��ق��ن��ي��ة ق��ال��ت 
»ق���د ي��ك��ون اح��ده��م��ا ن���اجت ع��ن الآخ���ر، 
ففي التقنية جانب معن وحمفز على 

القراءة وتي�سر ال�سبل للتوجه لها«.

تطوير شخصية الطالب
وا�سح  ب�سكل  يتميز  با�ستمرار  يقراأ  ال��ذي  الطالب  اأن  امل��وؤك��د  من 
والذهني  العقلي  اجلانب  فقط  تنمي  ل  فالقراءة  زمائه،  و�سط 
يقراأ  فعندما  ال��ف��رد،  �سخ�سية  اأي�سا  تنمي  بل  لل�سخ�ض  وامل��ع��ريف 
الطالب كثرا يثر عقله الكثر من الأ�سئلة، فيبداأ بالبحث عن 

اإجابات لها.

نضوج الطالب الفكري
ج الطالب، فكلما قراأ كلما متيز  القراءة اأحد العادات التي ت�ساعد على ن�سِ
تفكره بالن�سوج واحلكمة، ويكون قادرا على حتليل الأم��ور وفهمها من 
زوايا خمتلفة، كما اأن الن�ساطات التي تتطلب التفكر كالقراءة ت�ساعد يف 

حت�سن م�ستواه.

زيادة الحصيلة اللغوية
ق�����راءة ال��ك��ت��ب مت��ن��ح��ك ال��ف��ر���س��ة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م��ع��اين ج��دي��دة 
ومفردات جديدة، وبالأخ�ض اإذا كنت تقراأ كتاب بلغة اأخرى تختلف 

عن لغتك.

الحصول على معلومات جديدة
اإن الكتب حتمل بن طياتها كثر من املعلومات التي تزود معرفة 
اأ�سبح  ع��امل  التميز يف  ق��ادًرا على  ما يجعله  وه��و  الطالب وعلمه، 

اأكرث تناف�سية �سواء يف املجال الأكادميي يف درا�سته، اأو املجال العملي 
بعد التخرج.

فهم أكثر عمًقا
وقد  املجالت،  �ستى  املو�سوعات يف  لكثر من  درا�ستك  اأثناء  تتعر�ض 

تكون القراءة يف كل املجالت اأمر يف غاية ال�سعوبة.
اأن هناك جمال ت�سعى للتخ�س�ض فيه والعمل به  املوؤكد  لذلك من 

عند التخرج من اجلامعة يف امل�ستقبل.

تقليل الضغط وتجنب اإلحباط
اأن متطلبات احلياة وظروفها جتعل الكثر منا مير بلحظات  من املوؤكد 
م��ن الإح���ب���اط وف���ق���دان الأم����ل وال�����ض��غ��ط ال��ن��ف�����ض��ي، وع��ن��دم��ا من��ر بهذه 
الفرات، فاإننا نبحث عن بع�ض الن�ساطات التي ُت�ساعدنا للتقليل من هذا 

ال�سغط والتوتر.

زيادة الثقة بالنفس
نقوم  ال��ذي  ال�سيء  من  التمّكن  على  قدرتنا  من  تنبع  باأنف�سنا  ثقتنا 
وتقوية  �سخ�سيته  وتنمية  ذاته  بتطوير  الطالب  قام  ُكلما  لذلك،  به. 
اأكرث ثقًة بُقدراته،  اأ�سبح  العقلية والذهنية واملعرفية، كلما  اجلوانب 
اأي  ب��ه  ن��واج��ه  اأن  مُيكننا  ال��ذي  ال�ساح  ه��ي  بالنف�ض  الثقة  وبالطبع 

م�ساعب اأو عوائق.
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أساتذة

أكاديميا
الدكتور أحمد السهيلي:

ادارة الجامعة حريصة إلظهار التميز والمستوى العلمي األفضل واالهتمام بالطالب 
من أولوياتها

مداوي األحمري

مل ي��خ��ف��ي ال���دك���ت���ور ع����رف����ات اأح���م���د 
الأدي����ان  ع��ل��م  يف  املتخ�س�ض  ال�سهيلي 
بكلية اأ�سول الدين باجلامعة، اأن هناك 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي واجهته 
خ����ال م�����س��رت��ه ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة 
م�����وؤك�����داً اأن�������ه جت�����اوزه�����ا ب���ع���د خ��و���ض 
الذي  الأم��ر  جيدة،  بطريقة  التجارب 

ولد لديه ن�سجا عقليا وفكريا.
اأف�����اق ال��ت��ق��ت ب��ال��دك��ت��ور ع��رف��ات 
اأح���م���د ال�����س��ه��ي��ل��ي الأ����س���ت���اذ امل�����س��ارك 
لي�سلط  الأدي���������ان،  ع��ل��م  ب��ت��خ�����س�����ض 
هذا  على م�سرته من خال  ال�سوء 

احلوار.

المسيرة التعليمية 

ي��ق��ول ال���دك���ت���ور ال�����س��ه��ي��ل��ي، ب����داأت 
تعز  مدينة  من  العلمية   م�سرتي 
ال��ي��م��ن��ي��ة،  ب��امل��رح��ل��ة الب��ت��دائ��ي��ة، 
العامة  ال��ث��ان��وي��ة  ث��م  ف��امل��ت��و���س��ط��ة، 
ح���ا����س���ا ع���ل���ى ت���ق���دي���ر م���رت���ف���ع، 
تخ�س�ض  يف  اجل���ام���ع���ة  ف���دخ���ل���ت  
الأول  فكنت  ال�سامية،  الدرا�سات 
على اأبناء دفعتي  بجامعة تعز، مما  
جعلني م��وؤه��ا لإك���م���ال  درا���س��ت��ي 
العليا، فتوجهت اإيل جامعة مولي 
اإ�سماعيل  مبدينة مكنا�ض باململكة 
املاج�ستر  املغربية،  فح�سلت على 
حافزا  وك��ان   ممتاز،  بتقدير  منها 
م��ع��ن��وي��ا وت��ع��ل��ي��م��ي��ا  يل، ج��ع��ل��ن��ي 
�سغوفا لإمتام  ر�سالة الدكتوراه يف  
تخ�س�ض الأدي��ان  بنف�ض اجلامعة، 
ح�����س��ل��ت ع���ل���ى ت���ق���دي���ر مم���ت���از م��ع 

التو�سية بطباعة الر�سالة، ثم �سار 
بي طريق العلم والتدري�ض و�سول 
اإيل جامعة امللك خالد كلية اأ�سول 
ال���دي���ن  ق�����س��م ال��ع��ق��ي��دة وامل���ذاه���ب 

املعا�سرة.

التخصص
 وع�����ن ت��خ�����س�����س��ه ق�����ال ال���دك���ت���ور 
ال�����س��ه��ي��ل��ي »ت��خ�����س�����س��ي ه����و ع��ل��م 
الأدي��������ان وه����و م���ن ال��ت��خ�����س�����س��ات 
ال���ت���اب���ع���ة ل����ف����روع ق�����س��م ال��ع��ق��ي��دة 
الأدي��ان  وامل��ذاه��ب، ويهتم  بدرا�سة 
ال�������س���م���اوي���ة وع����ق����ائ����د ال�������س���ع���وب 
م�سابه  وه��و  والطقو�ض  وال�سعائر 

لعلم الجتماع«.

التحديات والعلم

وعن التحديات التي واجهته خال 
م�����س��رت��ه ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة بن  
الدكتور ال�سهيلي اأنه واجه العديد 
من التحديات، وقال »واجهت عدد 
م���ن ال��ت��ح��دي��ات وه����ي ب��ك��ل ت��اأك��ي��د 
ت��واج��ه كل  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  نف�ض 
ال��ب��اح��ث��ن يف ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا، 
وغ��ال��ب��ا م��ا ت��ك��ون ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات 
م��ت�����س��ل��ة  ب��ال��وق��ت امل���ح���دد لإجن���از 
ال���ر����س���ال���ة، اأ����س���اف���ة ال����ى حت��دي��ات 
ي�ستطيع  ال��ذي  الثقايف،  الختاف 
الدار�ض التعامل معه بعد فرة من 
ال��زم��ن، ث��م الغ���راب ع��ن الأ���س��رة 
والأ����س���دق���اء، وال�����ذي ي��ح��م��ل ���س��را 
حيث   بعد  فيما  الإن�����س��ان  يكت�سفه 
امل�سوؤوليات،  حتمل  يف  ال��ق��درة  زرع 
جيدة،  بطريقة  التجارب  وخ��و���ض 

تولد ن�سجا عقليا وفكريا«.

نجاح الطالب 
مقومات  ال�سهيلي  الدكتور  ويعدد 
والتي  ع���ام،  ب�سكل  لطالب  النجاح 
بتقوى  التزامه  مقدمتها  يف  ي��اأت��ي 
اهلل �سبحانه وتعالى، مع ال�ستغال 
الأمثل لاأوقات، ومذاكرة املقررات 
اوًل ب���اأول، وال��رت��ي��ب ل��اأول��وي��ات، 
وم�������س���اح���ب���ة ال�������س���احل���ن ال���ذي���ن 
فكل  دئ��م��ا،  اخل��ر  ط��ري��ق  ي�سلكون 
ه����ذه الأم������ور جت��ع��ل م���ن ال��ط��ال��ب 
م�������س���رت���ه  م����ت����ف����وق����ا يف  ن����اج����ح����ا 

التعليمية.

وقفة ووصية 
�سكر  »الآف�������اق«  خ��ت��ام ح��دي��ث��ة  ويف 

ال�سهيلي  اجلامعة ممثلة   الدكتور 
اأ.د فالح بن رج��اء اهلل  يف مديرها  
ال�����س��ل��م��ي،  ووك��ائ��ه��ا، وع��م��ادت��ه��ا، 
وكافة  العاملن فيها على حر�سهم 
ال�����دائ�����م  لإظ�����ه�����ار ال���ت���م���ي���ز ل��ه��ذا 
اأف�سل  يف  وجعله  العلمي،  ال�سرح 
املتوا�سل   واهتمامهم  امل�ستويات، 
بالطاب، وتذليل كافة ال�سعوبات 
لهم ، واإزال��ة املعوقات من اأمامهم،  
يو�سي الدكتور ال�سهيلي  الطاب 
ب����اجل����د  والج����ت����ه����اد  وامل����ث����اب����رة ، 
وال����س���ت���غ���ال الأم����ث����ل ل����اأوق����ات، 
»اآف���اق«  ل�سحيفة  �سكره  يزجي  ث��م 
الفر�سة  ات��اح��ت��ه��ا  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ي��ة 
له ويدعو قائًا »حفظ اهلل اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة م��ن ك��ل �سوء 

ومكروه«.
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استاذات

جوهرة الشهراني
 

اأك�����دت م�����س��اع��دة امل�����س��رف ال���ع���ام على 
امل�سرفة  باجلامعة،  الإع��ام��ي  امل��رك��ز 
على ق�سم الإع��ام والت�سال يف �سطر 
الطالبات �سابقا، ع�سو هيئة التدري�ض 
الأ���س��ت��اذة  والت�����س��ال  الإع�����ام  بق�سم 
بالطاقة  اأهم ما ميدها  اأن  نورة عامر 
وي��ح��ث��ه��ا ع��ل��ى ال����س���ت���م���رار ه���و روؤي����ة 
�سوق  يف  ومتميزات  ناجحات  طالباتها 
العمل، م�سرة  اإلى اأنها تعتقد اأنها مل  
حتقق الكثر من الإجنازات حيث تعد 

ذاتها يف بداية امل�سوار.
اأجرته  ال��ذي   وك�سفت يف احل��وار 
التاريخية  ال��ق��رارات  اأن  »اآف����اق«  معها 
املن�سفة للمراأة يف عهد خادم احلرمن 
ال�سريفن امللك �سلمان  بن عبدالعزيز 
����س���اه���م���ت يف رف�����ع م�������س���ت���وى ال���ط���رح 
ال�سعودية  امل��راأة  ق�سايا  حول  وتطوره 
جدا  متفائلة  اأنها  موؤكدة  الإع���ام،  يف 

بامل�ستقبل ال�سحفي للن�ساء.

الوراء،  اإلى  بِك  �سنعود  البداية  يف 
بجامعة  التحاقك  عند  وحت��دي��دا 
امللك �سعود لإكمال درا�ستك العليا يف 
الأدب يف الإعالم، لتحدثينا  جمال 
الذي  وم��ا  املرحلة،  ه��ذه  عن  اأك��ر 

دفعك لدرا�سة هذا املجال؟ 
ك��ن��ت ق���ارئ���ة ���س��غ��وف��ة ل��ل�����س��ح��ف منذ 
املرحلة املتو�سطة، وما زلت اأذكر ح�سة 
ال��ت��ع��ب��ر ح��ن ط��ل��ب م��ن��ا  ك��ت��اب��ة خر 
�سحفي مل ت�سدق الأ�ستاذة اأين كتبته 

و اأتهمتني بالغ�ض.
اأو  ي��ك��ن الإع������ام  واحل��ق��ي��ق��ة مل 
مثل  ك��ن��ت  الأول  ط��م��وح��ي  ال�سحافة 
الكثرين با خطة وا�سحة، بالإ�سافة 
للطالبات مل  الإع����ام  اأق�����س��ام  اأن  اإل���ى 
تكن متاحة، وبعد ح�سويل على درجة 
لرنامج  التقدمي  فتح  البكالوريو�ض 
الأدب يف الإعام بجامعة امللك �سعود، 
الدفعة  �سمن  ق��ب��ويل  واحل��م��د هلل مت 
ويف   ٢010 ع��ام  درا�ستي  وب���داأت  الثانية 
م��ق��اع��د امل��ل��ك ���س��ع��ود ت��ع��ل��م��ت ال��ك��ث��ر،  
وك�����ان ل��ت��ل��ك امل���رح���ل���ة ب���ال���غ الأث������ر يف 

تفكري ومهاراتي و�سخ�سيتي.

حول  املاج�ستري  ر�سالتك  ك��ان��ت 
ال�����س��ح��ف  يف  امل��������راأة  ق�����س��اي��ا 
ال�سعودية، بعد مرور هذا ال�سنوات 
كيف  اخلا�سة،  نظرك  وجهة  من 
ترين واقع تعامل �سحافة اململكة 

مع ق�سايا املراأة؟ 
التغير كبر بل مذهل، لدينا عدد 
وال��ك��ات��ب��ات،  ال�سحفيات،  م��ن  اأك���ر 
اأ�سبحت  م��ت��اح��ة  ت��ك��ن  وق�����س��اي��ا مل 
ت���ن���اق�������ض وت�����ط�����رح ب����ك����ل و������س�����وح، 
وحيادية، وبالتاأكيد اأن الف�سل يعود 
ال��ت��اري��خ��ي��ة  ل��ل��ق��رارات  ث���م   اأول  هلل 
ل�سيدي امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
للمراأة  املن�سفة    - اهلل  حفظه   –
رفع  يف  كبر  ب�سكل  �ساهمت  وال��ت��ي 
وال��ت��ط��ور يف طرح  ال��ط��رح،  م�ستوى 
الإع��ام  يف  ال�سعودية  امل���راأة  ق�سايا 
امل�سموع،  اأو  املرئي،  اأو  املقروء،  �سواء 
ومنذ دخ��ول و�سائل الإع��ام لبلدنا 
وه���ي ت��ت��ط��ور، ول���ذل���ك ي��ت��م بحثها 

األستاذة نورة عامر:
نجاح طالباتي وتميزهن يدفعني إلى االستمرار

بطاقة
ح���ا����س���ل���ة ع���ل���ى ب���ك���ال���وري���و����ض   •
مكتبات ومعلومات بجامعة الإمام 

حممد بن �سعود عام ٢009
• حا�سلة على ماج�ستر الأدب 
يف الإعام بجامعة امللك �سعود 

عام  ٢015
• تعمل كم�ساعد م�سرف يف املركز 

الإعامي جلامعة امللك خالد.
املنتدى  يف  العامة  اجل��ائ��زة  نالت   •
ال��درا���س��ات  ل��ط��اب  الأول  ال�����س��ن��وي 
العليا بجامعة امللك �سعود عام ٢013.

ق�سم  يف  م�����س��رف  كم�ساعد  عملت    •
الإعام والت�سال بجامعة امللك خالد.

حت���ري���ر  ه���ي���ئ���ة  يف  ع�������س���و   •
جلامعة  التابعة  اآف��اق  �سحيفة 

امللك خالد.
• ع�سو يف عدة جلان اأكادميية 
تابعة جلامعة امللك خالد وهي: 
ال��ت��دري��ب،  واجل����ودة،  التطوير 
خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، اخل��ري��ج��ن، 

والأن�سطة الطابية.

ودرا�����س����ت����ه����ا، واأن��������ا م��ت��ف��ائ��ل��ة ج����داً 
بامل�ستقبل ال�سحفي للن�ساء.

الن�سائية  الأ�سماء  اأب��رز  من  ولعل 
با�سطح  ناهد  الدكتورة  املجال  هذا  يف 
واملهتمة  اأبعاد  �سحيفة  حترير  رئي�سة 

ال�سناعي  والذكاء  البيانات،  ب�سحافة 
وه����ي م���ن ال����رائ����دات يف ه����ذا امل��ج��ال، 
والأ�ستاذة عبر خالد تدر�ض ال�سحافة 
من  واح���دة  لاقت�ساد  ل��ن��دن  كلية  يف 
اأق����وى ٢0 ج��ام��ع��ة ب��ال��ع��امل، وغ��ره��ن 
الكثر من الن�ساء ال�سعوديات �سانعات 
�سحافة  على  ن��راه��ن  بهن  للمحتوى 
اأو  مطبوعة  ���س��واء  امل�ستقبل  يف  اأق���وى 

كانت اإلكرونية.

يف عام 2015 اأ�سند اإليك من�سب 
م�سرفة على ق�سم الإعالم 

والت�سال للطالبات باجلامعة، 
وبعد مرور 4 �سنوات ا�ستطعت 

اأن ت�سنعني ق�سم ميلك املقومات 
للمناف�سة على م�ستوى جامعات 

اململكة، اأروي لنا التفا�سيل خلف 
هذا النجاح، وما هي ال�سعوبات 

التي واجهتك خالل فرتة عملك؟ 
اجلهود الفردية ل ميكن اأن تكون �سبب 
لنجاح الق�سم؛ فالعمل اجلماعي وروح 
ق�سم  جمع  ال��ن��ج��اح،  �سر  هما  ال��ف��ري��ق 
الإع�����ام ب��اجل��ام��ع��ة م��ع��ادل��ة ال��ن��ج��اح،  
اإمي�����ان م���ن ال���ق���ي���ادات ال��ع��ل��ي��ا ب��اأه��م��ي��ة 
ال��ق�����س��م و����س���روري���ت���ه، وق���ي���ادة واع��ي��ة 
م��ع ���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور علي بن 
تدري�ض  هيئة  واأع�ساء  القرين،  �سويل 
ب���خ���رات ط��وي��ل��ة، وط����اب وط��ال��ب��ات 

طموحن و�سغوفن بالعلم.
ال��ق�����س��م ب��ع��م��ر ق�����س��ر ا���س��ت��ط��اع 
ث��اث��ة م��وؤمت��رات دول��ي��ة، فتح  تنظيم 
والطالبات  للطاب  ال��ت��دري��ب  جم��ال 
مبا يزيد عن ٢0 جهة حكومية، وخا�سة 
وقطاع غر ربحي، وكان للق�سم جتربة 
رائدة يف التدريب الدويل يف الإم��ارات 
ت�سع  تدريب  املتحدة حيث مت  العربية 
طالبات، ويف اململكة املتحدة مت تدريب 
خ��ب��رة  ذات  ج���ه���ات  يف  ط�����اب  ت�����س��ع 

طويلة يف املجال الإعامي والتدريبي، 
الق�سم  خمرجات  متيز  اإل��ى  بالإ�سافة 

ب�سوق العمل.
واأ����س���ب���ح���ت الأ������س�����ت�����اذة ����س���ارة 
وكلي  الآن،  الق�سم  م�سرفة  ال�سلمي 
يقن اأن النجاحات ب�سطر الطالبات 
اأن  ك��م��ا  اجل��م��ي��ع،  ب��ج��ه��ود  �ست�ستمر 
ح��م��ا���ض ال��ط��ال��ب��ات وط��اق��ت��ه��ن هي 
جتربتهن  لتكون  لنا  الأول  املحفز 

التعليمية لئقة بهن.

اأ�سرفِت يف ال�سيف املن�سرم 
على اأول جتربة تدريب دويل 
للطالبات بالق�سم، بعدما كان 

التدريب حملي فقط، كيف 
وجدِت اأثر هذه التجربة على 

املتدربات؟ 
كنت حمظوظة ج��دا لكوين ج��زء من 
ه���ك���ذا جت���رب���ة ق���وي���ة وث����ري����ة، ت��درب��ن 
جميع  ع��ل��ى  م��ك��ث��ف  ب�سكل  ال��ط��ال��ب��ات 
التجربة  هذه  اأث��ر  الإعامية،  الفنون 
ك���ان ع��ل��ي وع��ل��ى ط��ال��ب��ات��ي، اأ���س��ب��ح��ن��ا 
مهاراتنا  و�سقلت  ن�سج  واأك���رث  اأق���وى 
و�سف  عن  الكلمات  تعجز  الإعامية، 
العديد  األتقينا  ب��ن��ا،  م��رت  دقيقة  ك��ل 
زرنا  وامللهمة،  الهامة  ال�سخ�سيات  من 
اإع��ام��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة، خ�سنا  ق��ط��اع��ات 
ال��ع��م��ل امل����ي����داين، اأن��ت��ج��ن ال��ط��ال��ب��ات 
ن��وع��ي��ة وذات ج���ودة  ت���خ���رج  م�����س��اري��ع 
امل��راأة  متثيل  ا�ستطعنا  والأه���م  عالية، 

ال�سعودية ب�سكل ممتاز وهلل احلمد.
اهلل  ���س��اء  اإن  م�ستمرة  وال��ت��ج��رب��ة 
عنها  �سيعلن  وغ��ال��ب��ا  ال��ق��ادم  لل�سيف 

منت�سف الف�سل الدرا�سي الثاين.

يتبادر اإلى اأذهاننا �سوؤال عندما 
ننظر اإلى م�سريتِك احلافلة 

بالكثري من الإجنازات، والنجاح 

امل�ستمر، فمن يقف خلف ُم�سيِك 
امل�ستمر نحو النجاح؟ 

كثرة  اإجن���ازات  حققت  اأنني  اأعتقد  ل 
ف��م��ا زل����ت يف ب���داي���ة امل�������س���وار وم�����ازال 
الأ�ستاذ  ل�سعادة  اأن  اإل  الكثر،  اأمامي 
القرين ف�سل  �سويل  بن  الدكتور علي 
اآم��ن بقدراتي ومكنني  كبر علي فقد 
يف ال��ع��م��ل، وك���ث���ر م���ن ال�����س��خ�����س��ي��ات 
زهبة  ك��ال��دك��ت��ورة  دعمتني  ب��اجل��ام��ع��ة 
اأن�����س��ى دعمها  اأن  راي�����زة،  ل مي��ك��ن  اآل 
لطالبات  الإعامي  النادي  تاأ�سي�ض  يف 
ق�سم الإع����ام والت�����س��ال، وال��دك��ت��ورة 
���س��ه��ر ال��ق��ح��ط��اين ال��ق��ائ��دة والأخ����ت 
ودعمها امل�ستمر القوي لق�سم الإعام، 
تبنت  م��ن  �سعبان  فاطمة  وال��دك��ت��ورة 
اأهم ن�ساطن بق�سم الإعام لتكون على 
اإعاميات  ملتقى  اجل��ام��ع��ة،  م�ستوى 
اأن  اإل  اجل��ام��ع��ي��ة  وال�����س��ي��ن��م��ا   KKU
بالطاقة ويحثني على  اأهم ما ميدين 
طالباتي  جن��اح  روؤي��ة  هو  ال�ستمرارية 

ومتيزهن يف �سوق العمل.
�سحيفة  حترير  هيئة  يف  كع�سو   
يقدمونه  فيما  راأي����ِك  م��ا  اآف����اق، 
خالل  من  الق�سم  وطالبات  طالب 
العام  منذ  ال�سحفية،  اأعمالهم 
اأه��م  وم��اه��ي  الآن؟  اإل���ى  امل��ا���س��ي 

توجيهاتِك لهم؟ 
بتميكن  اآف�����اق  ���س��ح��ي��ف��ة  جت���رب���ة 
الطاب والطالبات كانت ناجحة جدا، 
�سحفية  م��واه��ب  اك��ت�����س��اف  ا�ستطعنا 
وقدرات هائلة يف الكتابة بن الطاب 
وال��ط��ال��ب��ات، وك��ل م��ن ���س��ارك منهم يف 
التحرير منذ انطاق الق�سم وجد له 
مكان ممتاز يف �سوق العمل، اعتر اآفاق 
فيها  وال��ع��م��ل  للنجاح  ال��ب��داي��ة  نقطة 
ي��ح��ت��اج ���س��ج��اع��ة وث��ب��ات وا���س��ت��م��راري��ة 
وه��ذا م��ا حتقق م��ع معظم م��ن �سارك 

بها وهلل احلمد.
ور���س��ال��ت��ي ل��ف��ري��ق اآف������اق ال���رائ���ع 
اأكرث �سجاعة يف طرح  ا�ستمروا، كونوا 
�سنوات  للتعلم،   فر�سة  هي  املوا�سيع، 
ت�����س��ت��غ��ل ف��ي��ه��ا كل  اأن  ال���درا����س���ة لب����د 
بعد  ي��اأت��ي  والتميز ل  ال��ن��ج��اح  دق��ي��ق��ة، 
بداأ  اإن  ي�ستمر  ولكن  ب�سهولة  التخرج 

مبكرا.

�سعي  رحلة  وتبداأين  قليلة  اأي��ام 
ج��دي��دة يف م��رح��ل��ة ال��دك��ت��وراه 
الإع��الم  جم��ال  يف  بريطانيا،  يف 
اإل��ى  خ��ا���ص،  ب�سكل  وال�سحافة 
هذا  يف  الطموح  بِك  �سيذهب  اأين 

املجال؟ 
بجودته  م��ع��روف  الريطاين  التعليم 
قبول  على  ح�سلت  هلل  واحل��م��د  عامليا 
يف واح������دة م���ن اأق������وى اجل���ام���ع���ات يف 
ذات  يف  وخائفة  متحم�سة  التخ�س�ض، 
ال���وق���ت، ول��ك��ن ه���دف احل�����س��ول على 
�ساء  اإن  اأمامي لأع��ود  الدكتوراه  درجة 

اهلل خلدمة بلدي كما يجب.

اجل��م��ي��ع ي�����س��ه��د ع��ل��ى ع��الق��ت��ك 
القوية بطالباتك، ما الكلمة التي 
هذا  خ��ت��ام  يف  اإل��ي��ه��ن  توجهينها 

احلوار؟
علما  متيزكن  اإن  ال��ع��زي��زات  طالباتي 
وخ��ل��ق��ا م���دع���اة ل��ل��ف��خ��ر، وط��م��وح��ك��ن 
و���س��غ��ف��ك��ن ل��ل��ع��م��ل الإع�����ام�����ي ي��ث��ل��ج 
ال�سدر،  ثقتي بكن كبرة واأعلم يقينا 
يحتاجه  م��ا  وك��ل  حليفكن  النجاح  اأن 
الأم��������ر ع�����زم ع���ل���ى ب����ن����اء ���س��خ�����س��ي��ات 
اإعامية على م�ستوى عايل من الوعي 
�ساأتابع  لبلدنا،  لتبني م�ستقبل م�سرق 
اأخ��ب��ارك��ن دائ��م��ا ومي��ك��ن��ك��ن ال��ت��وا���س��ل 
اهلل  ا����س���ت���ودع���ك���ن  وق�����ت  اأي  يف  م���ع���ي 

وبالتوفيق دائما.
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الدكتور عبداللطيف الحديثي: انشاء وكالة الجامعة 
لألعمال يتماشى مع التطورات العالمية

سعيد العمري

اأع����ت����ر وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل���اأع���م���ال 
والق�����ت�����������س�����اد امل������ع������ريف ال����دك����ت����ور 
احلديثي  اإب��راه��ي��م  ب��ن  عبداللطيف 
لاأعمال  اجل��ام��ع��ة  وك��ال��ة  ان�����س��اء  اأن 
والقت�ساد املعريف يعد نقلة نوعية يف 

م�سرة اجلامعة.
 كما بن اأن اإن�سائها ياأتي امتداداً 
ل�����دور اجل���ام���ع���ة ال��ك��ب��ر ور���س��ال��ت��ه��ا 
الهامة جتاه جمتمعها ومتكينها من 

ا�ستثمار مقدراتها.
»اأفاق«  األتقت بالدكتورعبداللطيف 
على هذه  اأك��رث  ال�سوء  لي�سلط  احلديثي 
خال  م��ن  اجلامعة  يف  النا�سئة  ال��وك��ال��ة 

هذا احلوار.

نرحب بسعادتكم ونتطلع إلى 
وكالة  أنشئت  لماذا  معرفة 
واالقتصاد  لألعمال  الجامعة 
ومــا  بالجامعة  الــمــعــرفــي 

األهمية من إنشائها؟
يف احلقيقة اأن اإن�ساء وكالة اجلامعة 
يعتر  املعريف  والقت�ساد  لاأعمال 
ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة وخ���ط���وة ع��ظ��ي��م��ة يف 
م�����س��رة اجل��ام��ع��ة. واأ���س��ك��ر م��ع��ايل 
وزير التعليم ومعايل مدير اجلامعة 
على موافقتهما ودعمهما على اإن�ساء 

هذه الوكالة.
وك���م���ا ت��ع��ل��م��ون ب������اأن ال��ع��دي��د 
ال�سنوات  يف  عملت  اجل��ام��ع��ات  م��ن 
الأخ�����������رة ع���ل���ى جت��������اوز امل���ف���ه���وم 
ال��ت��ق��ل��ي��دي ل��ل��ج��ام��ع��ات ح���ي���ث مل 
على  مقت�سرا  اجل��ام��ع��ات  دور  يعد 
ل�سوق  ال��ط��اب  وت��خ��ري��ج  التعليم 
ال���ع���م���ل، ب���ل اأ���س��ب��ح��ت اجل��ام��ع��ات 
م����راك����ز وم���ن�������س���ات خل���ل���ق واإن����ت����اج 
املعرفة، ثم العمل على تطبيق هذه 
و�سلع  مبنتجات  ل��ل��خ��روج  امل��ع��رف��ة 
والتنمية  التطوير  وخدمات تخدم 

يف املجتمع. 
الوكالة  اإن�����س��اء  ي��اأت��ي  وب��ال��ت��ايل 
ام�����ت�����داداً ل������دور اجل���ام���ع���ة ال��ك��ب��ر 
ال��ه��ام��ة جت���اه جمتمعها  ور���س��ال��ت��ه��ا 
مقدراتها.  ا�ستثمار  م��ن  ومتكينها 
حتقيق  يف  �ست�سهم  ال��وك��ال��ة  اأن  كما 
تعزيز  اإل��ى  ال��رام��ي��ة  روؤي���ة اجلامعة 
ثقافة الإبداع وال�ستثمار يف املعرفة 

لتحقيق التنمية امل�ستدامة للمجتمع 
وبناء جمتمع الأعمال الذي ي�سنعه 
جيل من ال��رواد يف جمالت �سناعة 
متطورة  منظومة  وت�سكيل  الب���داع 
لق��ت�����س��اد امل���ع���رف���ة، و���س��ي��ن��ف��ذ ذل��ك 
والتقارب مع جمتمع  ال�سراكة  عر 
الأعمال، والعمل على تنمية م�سادر 
وتقييم  للجامعة  ال��ذات��ي  التمويل 
ف����ر�����ض اجل����ام����ع����ة ال����س���ت���ث���م���اري���ة 
على  والعمل  وامل�ستقبلية،  احلالية 
ت��ط��وي��ر ه����ذه ال����س���ت���ث���م���ارات بغية 

ال�ستخدام الأمثل لهذه املوارد. 

اإن�����س��اء ه���ذه ال��وك��ال��ة  ك��م��ا اأن 
ي��ت��م��ا���س��ى م���ع ال���ت���ط���ورات ال��ع��امل��ي��ة 
ح���ي���ث ت��ه��ت��م اجل���ام���ع���ات ال��ع��امل��ي��ة 
مب��و���س��وع��ات الق��ت�����س��اد والإب�����داع 
امل�������ع�������ريف، ف����ج����ام����ع����ة وا����س���ن���ط���ن 
الأم���ري���ك���ي���ة وج���ام���ع���ة اأك�����س��ف��ورد 
لرئي�ض  نائباً  و�سعت  الريطانية 
امل��ج��الت، وميثل  اجلامعة يف ه��ذه 
ذل�����ك اجت����اه����اً ����س���ائ���داً يف م��ع��ظ��م 
اجل����ام����ع����ات ال����دول����ي����ة ال�����رائ�����دة. 
ف���اجل���ام���ع���ات دوره�������ا اأ����س���ا����س���ي يف 
منظومة القت�ساد املعريف؛ بل تعد 

احلا�سنة احلقيقة لهذا القت�ساد، 
واملحرك الأ�سا�سي يف انتاج وتوليد 

املعرفة. 
ولب������د م����ن م�������س���ارك���ة ال��ق��ط��اع 
الأك������ادمي������ي م����ع ال���ق���ط���اع اخل���ا����ض 
من�سات  لي�سكل  احلكومي  والقطاع 
ل��ل��ت��غ��ي��ر الق���ت�������س���ادي ال����ق����ادر على 
واقت�سادية  تنموية  جمتمعات  ب��ن��اء 
متقدمة وهذه باملنا�سبة كانت اإحدى 

تو�سيات موؤمتر دافو�ض ٢018.
 وه�����ذا ه���و ت���وج���ه ه����ذه ال���دول���ة 
امل����ب����ارك����ة يف روؤي����ت����ه����ا الق���ت�������س���ادي���ة 

الطموحة التي جاءت يف الوقت املنا�سب 
واجلامعة  ال����وزارة  �سوئها  يف  لت�سر 

ب�سكل من�سجم وخطى ثابتة.

الوكالة  إنشاء  أن  ذكرتم 
بخطة  ــدة  وطــي عــالقــة  ــه  ل
الجامعة االستراتيجية والتي 
رؤيــة  مــع  متوائمة  تــأتــي 
المملكة العربية السعودية 
بين  الرابط  هو  فما    .2030
تأسيس  عنه  نتج  والذي  ذلك 
بــاألعــمــال  تهتم  ــة  ــال وك

واالقتصاد المعرفي؟
ثاثة  ع��ل��ى  اململكة  روؤي����ة  ارت��ك��زت 
حم�������اور: وط�����ن ط���م���وح وجم��ت��م��ع 
حيوي واقت�ساد مزدهر، ول �سك اأن 
القت�ساديات اجلديدة وعلى راأ�سها 
الظهور  يف  ب��داأت  املعريف  القت�ساد 
وال���ت���اأث���ر يف ال�����س��ن��وات الأخ�����رة. 
تقنية  ����س���رك���ات  ن����رى  واأ���س��ب��ح��ن��ا 
اأرب��اح��ه��ا  ت��ت��ج��اوز  ب�سيط  وع��م��ره��ا 
التقليدية  ال�����س��رك��ات  م��ن  ال��ك��ث��ر 

العريقة �ساحبة ع�سرات ال�سنن.
امل���������وارد  ك�����ان�����ت  ال���������س����اب����ق  يف   
ي��خ��ل��ق القيمة  وال��ت�����س��ن��ي��ع ه���و م���ن 
وال����ي����وم امل���ع���رف���ة ه����ي ال���ت���ي ت��خ��ل��ق 
ال���ق���ي���م���ة امل���������س����اف����ة، ح���ي���ث ت���ط���ور 
امل��وارد  كثيف  اقت�ساد  من  القت�ساد 
راأ���ض  ال��ى كثيف  العمالة  ال��ى كثيف 
واجلامعات  املعرفة،  كثيف  اإلى  املال 
لديها م�سادر املعرفة وقوة اخلراء 
ال��ق��ادري��ن على خلق  والأك��ادمي��ي��ن 

واإنتاج هذه املعرفة.
وكالة  تاأ�سي�ض  ف��اإن  وب��ال��ت��ايل   
اجل���ام���ع���ة ل���اأع���م���ال والق��ت�����س��اد 
املعريف ياأتي بالتناغم مع منطلقات 
وزارة  وخ��ط��ة   .٢030 اململكة  روؤي���ة 
ال�سعودية  التعليم باململكة العربية 
وت���ر����س���ي���خ���ا وام��������ت��������داداً ل��ل��خ��ط��ة 
ال�سراتيجية الرئي�سية للجامعة، 
وما اأرغب يف التاأكيد عليه اأن لدينا 
هذا احلراك والتوجه القوي الذي 
م�ستقبل  اإل�����ى  ث��ق��ة  ب��ك��ل  ي��ح��م��ل��ن��ا 
م�����س��رق ح��ي��ث ي�����س��ت��ح��ق وط��ن��ن��ا اأن 
ي���ك���ون يف ال�������س���دارة ت���ق���ودن���ا اإل��ي��ه 

قيادتنا بكل همة. 
اإح����دى جمموعة  ن��ح��ن ال��ي��وم 
مثل  اأمريكية  �سركات  لدينا  ال���٢0 
اأم لديها مراكز  دو كيميكال وثري 
اململكة  يف  هنا  منها  ممولة  اأبحاث 
اأن هاتن  ك��م��ا  و���س��اب��ك  اأرام���ك���و  يف 
ال�������س���رك���ت���ن ال�������س���ع���ودي���ت���ن ل��ه��م��ا 

كرا�سي اأبحاث يف جامعات عاملية.
كاو�ست  ع��ب��داهلل  امللك  جامعة 
كذلك لها تطبيقات مب�سرة وعاملية 
املعريف  القت�ساد  يف  ال�ستثمار  يف 
منها توليد طاقة نظيفة من بع�ض 
اأنواع الطحالب وقبل 3 اأ�سهر اأعلن 
ع���ن اإن���ت���اج اأرخ�������ض ط��اق��ة ال��ري��اح 
ك��م��ا متت  امل��م��ل��ك��ة.  ال���ع���امل يف  يف 

قيادات أكاديمية

فضاءات
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خايا  فعالية  زي����ادة  ع��ل��ى  جت���ارب 
املئة،  يف   80 اإل��ى  ال�سم�سية  الطاقة 
ولدينا تزايد ملفت يف عدد براءات 
التقنية  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  الخ������راع 
ال�����س��رق  دول  ف��ي��ه��ا  ن���ق���ود  وال����ت����ي 
الأو����س���ط وه���و م���ا مي��ث��ل جن��اح��ات 
يف  واع��د  م�ستقبل  وي�سنع  مب�سرة 

ال�ستثمار املعريف.

سعادتكم  حــديــث  ــالل  خ مــن 
ــي الــعــوامــل  ــا ه الــســابــق م
عليها  ستعتمد  التي  الرئيسية 
الوكالة في سبيل تحقيق ذلك؟

�����س����ت����ع����ت����م����د خ������ط������ة ال������وك������ال������ة 
ال����س���رات���ي���ج���ي���ة ع���ل���ى ف���ت���ح ق��ن��اة 
ات�����س��ال وا���س��ع��ة م��ع املجتمع وب��ن��اء 
ج�������س���ور م��ت��ي��ن��ة م����ن ال���ت���ع���اون م��ع 
ك���ث���ر م����ن ال���ق���ط���اع���ات ال��وط��ن��ي��ة 

قيادات أكاديمية

اإدارة  اأن�ساأنا  اخلا�سة والعامة حيث 
التفاقيات وال�سراكات بالوكالة. 

على  وا���س��ع  ب�سكل  �ستعمل  ك��م��ا 
ال��درا���س��ات  وت��ق��دمي  التفاعل  تعميق 
القت�سادية،  ال��ن��واجت  ذات  البحثية 
للتجارب  الازمة  التطبيقات  ودع��م 
والأب������ح������اث يف خم���ت���ل���ف ال����ع����ل����وم ، 
والتطوير  التوطن  على  واحل��ر���ض 
وم����واك����ب����ة م�������س���ت���ج���دات ال���ع�������س���ر، 
جميع  يف  بالتكنولوجيا  واله��ت��م��ام 
فروعها من خال الطاع املتوا�سل 
للك�سف  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ت���ط���ورات  ع��ل��ى 
ه���ذا اخل�سو�ض  ا���س��ت��ج��د يف  م��ا  ع��ن 
املميزة  اجلامعة  اإمكانيات  وتوظيف 
امل���ج���الت  ويف  امل���ج���ت���م���ع  خ���دم���ة  يف 
وال�ستثمار  وال�ست�سارية  البحثية 
املعريف واإدارة املوارد الذاتية للجامعة 

بغر�ض ا�ستدامتها وتنميتها.

أيجاز  يمكن  كيف  سبق  مما 
الوكالة  خطة  أهــداف  أهــم 

االستراتيجية ؟
مي���ك���ن اإي����ج����از ت���ل���ك الأه���������داف يف 
توثيق �سلة اجلامعة مع القطاعات 
اخل���ارج���ي���ة ع���ن ط���ري���ق ���س��ي��ا���س��ات 
وب���رام���ج ال���دع���م ال��ع��ل��م��ي وال��ف��ن��ي 
وال�����س����رايف ل��ه��ا وب���ن���اء ال�����س��راك��ات 
وجمتمعها  اجل��ام��ع��ة  ب��ن  الفعالة 
ع�����ر ب�����رام�����ج ت����دع����م الق���ت�������س���اد 
العلمية  اخلدمات  وتقدمي  املعريف، 
باحرافية  وال�ست�سارية  والبحثية 
ع���ال���ي���ة ل���ل���ق���ط���اع���ات الإن���ت���اج���ي���ة 

واخلدمية. 
وت����ط����وي����ر ث���ق���اف���ة ال����درا�����س����ات 
ال�ست�سارية  واخل��دم��ات  التطبيقية 
عر  وتاأ�سيلها  واملجتمع  اجلامعة  يف 
امل�ساريع  ودع��م  منظم،  موؤ�س�سي  عمل 

لها  املنا�سبة  البيئة  وتهيئة  الإبداعية 
خال  من  العمل  ل�سوق  وتقدميها   ،
الإب��داع  وت�سجيع  الأع��م��ال،  حا�سنات 
وال��ت��م��ي��ز ل����دى م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة 
) اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض، ط��ل��ب��ة، 
اإدارين، وفنين(، والهتمام باقت�ساد 
امل���ع���رف���ة م����ن خ�����ال ال���رك���ي���ز ع��ل��ى 
جمالت جديدة يف التعليم والتدريب 
املجتمع  يف  ال�سريع  التطور  ومواكبة 
القت�ساد  م�����س��رة  ودع���م  ال�����س��ع��ودي، 
ال����وط����ن����ي م�����ن خ�������ال ال�����درا������س�����ات 
والأب�����ح�����اث ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة، 
اإبداعية  اأ�ساليب  ابتكار  يف  والإ�سهام 
وكذلك  وت��ط��وره��ا  الأع��م��ال  اإدارة  يف 
اإقامة ال�سراكات املحلية والدولية مع 
والتقنية  العلمية  واملراكز  املوؤ�س�سات 
املرموقة وال�ستفادة منها يف اجلوانب 

العلمية والتطبيقية.

ــالق أعــمــال  ــط ــن ان ـــاذا ع م
المرحلة  ومتطلبات  الوكالة 

الحالية؟
ال�سراتيجية  وت��ط��وي��ر  ر���س��م  اإن 
الأول��ى  املرحلة  يعتر  ال�سحيحة 
واخل����ط����وة الأه�������م يف دف�����ع ع��ج��ل��ة 
والفعالة، وهذا هو  املتميزة  الإدارة 
م��ا ت�سعى اإل��ي��ه ال��وك��ال��ة ث��م ال��ب��دء 
يف ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة 
ومتابعتها  وال���رام���ج  وامل����ب����ادرات 
وت��ق��ي��م��ه��ا وت��ط��وي��ره��ا ب��ا���س��ت��م��رار. 
لدينا فر�سة متاحة لروؤية وتنفيذ 
ال���ك���ث���ر م����ن الأف�����ك�����ار وامل�������س���اري���ع 
ال�سمو  ���س��اح��ب  م���ن  ك��ب��ر  ب��دع��م 
امللكي الأم��ر تركي بن ط��ال  بن 
املحبوب  املنطقة  اأم��ر  عبدالعزيز 
ل��ت�����س��ه��م اجل���ام���ع���ة ب���ح���ول اهلل يف 
ال�������س���راك���ة ال���ت���ن���م���وي���ة واحل�������راك 

الق��ت�����س��ادي ال����ذي ي��ق��وده ���س��م��وه. 
اأي�ساً  ذل��ك  ي�سهم  اأن  يف  اآم��ل  وكلنا 
يف رف����ع ت���اأث���ر اجل���ام���ع���ة م��ع��رف��ي��ا 
واملجتمع  والقت�ساد  العمال  على 

املحلي والإقليمي كذلك.

لسعادتكم  نشكر  خــتــامــا 
أن  آمــلــيــن  الثمين  وقــتــكــم 
أخرى  حــوارات  في  نلتقيكم 
الكلمة  جــديــدة  وانـــجـــازات 

األخيرة لكم 
�سحيفة  على  وللقائمن  لكم  �سكرا 
اآف����اق وع��ل��ى راأ���س��ه��م ���س��ع��ادة امل�سرف 
العام الدكتور علي بن �سويل القرين 
وال�������س���ك���ر م����و�����س����ول مل����ع����ايل م��دي��ر 
اجلامعة على اهتمامه الدائم ودعمه 
لكل م��ا م��ن ���س��اأن��ه الإ���س��ه��ام يف متيز 

اجلامعة يف كافة الأ�سعدة.

أسبوعية جامعة الملك خالد

القراءة
تفتح لك باب 

كل علم
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الرأي الجامعي

محمد ابراهيم العسيري
نائب المشرف العام

وقفة

الإح�����س��ان يف ال��ع��م��ل م��ن اأه���م الأم���ور 
هو  ب��ل  ب��امل��ج��ت��م��ع،  للنهو�ض  ال��ازم��ة 
الأهم حقا، فالإح�سان باملح�سلة نتيجٌة 
ل����اإخ����ا�����ض،  ف���ف���ي دائ�������رة احل���دي���ث 
ع��ن الإح�����س��ان اجل��ام��ع��ي )واجل��ام��ع��ة 
امل��ج��ت��م��ع(، فمنها  ج���زء م��ه��م ج���دا يف 
البناء،  ع��وام��ل  على  املجتمع  يح�سل 
ال�سالح  العمل  اأن  ن�ست�سعر  فحينما 
ع��م��وم��ا واجل��ام��ع��ي خ�����س��و���س��ا ع��ب��ادة، 
ال�سعائرية  العبادات  عن  النظر  بغ�ض 
املاأمورين بها فر�سا وعن النوافل التي 
حقا  ن��وؤم��ن  فحينما  اهلل،  اإل���ى  تقربنا 
اأننا ماأجورين باإذن اهلل على تاأدية تلك 
ال��ف��رائ�����ض  ال��ت��ي لي�ست م��ن  الأع���م���ال 
وال��ن��واف��ل ال�����س��ع��ائ��ري��ة، وق��ت��ه��ا نحقق 
الإخ���ا����ض هلل، وه���و ���س��دق ال��ع��ب��د يف 
اعتقاد وعما. وبهذا  اإل��ى اهلل  توجهه 
الهدف  هو  الإح�سان  اأن  ندرك  املفهوم 

ال�سامي لكل اإن�سان يعمل.
يقومون  للجامعة،  املنتمن  فكل 

العلم  طلب  وه��و  عمل  اأ�سمى  مبزاولة 
�ستى  ويف  ال��ط��رق  مبختلف  وخ��دم��ت��ه 

املجالت.
التي  ال�سارية  مبثابة  التعليم  اإن 
حتمل راية اإثبات الوجود. وبادنا وهلل 
احلمد ُمثبت وجودها يف �ستى املجالت 

النافعة، منها التعليم.
كاأبناء لهذا الوطن نطمح  ولكننا 
ب���امل���زي���د ون��ن��ظ��ر ل��ق��م��م اجل����ب����ال، ول 
نر�سى بغر ذلك، فعلينا امل�سي قدماً 
ي�سمو  ف��ال��ع��ل��م  الأول.  ال���ع���امل  ن��ح��و 
وكاأنه  للعيان،  ظاهراً  ويرفعه  بحامله 

يام�ض ال�سماء ويقول »اأنا هنا«.
اجلامعي  العمل  ت��اأدي��ة  تتم  لكي 
اجلامعة  خمرجات  وتتحقق  باإح�سان، 
املجتمع و�سوق  لتفيد  بكفاءة وفعالية، 
كي  نعمل  م��ا  نحب  اأن  فعلينا  ال��ع��م��ل، 
نعمل ما نحب، واحلب هنا هو الدافع 
والإتقان  الإب��داع  اإلى  للو�سول  القوي 

وبالتايل الإح�سان.

ه�����ن�����ال�����ك خ�������ط�������وات وع������وام������ل 
ك���ث���رة ج����دا ل��ل�����س��ع��ي ب��ج��د ل��ل��و���س��ول 
اإل����ى م��رح��ل��ة الإح�����س��ان ع��ن��د ال��ط��ال��ب 
اجل���ام���ع���ي، وم���ن���ه���ا: حت���دي���د م��ع��اي��ر 
لقيا�ض وتقييم الأداء ذاتيا، اأي�سا اإدارة 
امل��وازن��ة بن  الوقت مبهارة من خ��ال 
واإعطاء  والتعليمية  احلياتية  الأ�سغال 

الأولويات لاأهم بينها.
واأخرا، اأُحذر الطاب والطالبات 
يف  تواجههم  ق��د  مر�سن  اأخ��ط��ر  م��ن 
الك�سل  وه����ي  اجل��ام��ع��ي��ة،  م�����س��رت��ه��م 
ي���وؤدي  فيهما  ف��ال��ت��ه��اون  وال��ت�����س��وي��ف، 
اإل���ى ال��ام��ب��الة وت��راك��م الأع���م���ال ثم 
واجل�سدي  الذهني  والإجهاد  ال�سغط 

والنف�سي ثم الف�سل.
ف���ي���ا ط�����اب ال���ع���ل���م وامل�����ع�����ايل، ه��ي��ا 
العمل  اإل���ى  هيا  »ب��اإح�����س��ان«،  التعلم  اإل���ى 
اإل���ى غ��اي��ة العلم.  »ب��اإح�����س��ان« ل��ل��و���س��ول 
فالعلم النافع والعمل ال�سالح هما قطبا 

التقدم والزدهار، والنواة هي الإح�سان.

إالحسان الجامعي

روابي محمد
إدارة أعمال

اأثناء درا�ستي يف الف�سل الدرا�سي الأول يل بالكلية »ق�سم العلوم الإدارية« 
تعلمت يف احدى املقررات باأن الإدارة فن، فيما كان يف ال�سابق مفهوم الفن 
بالن�سبة يل ينحدر حتت الفنون التقليدية املعروفة للجميع، لذلك اعترت 
لحقا اأن الإدارة من الفنون العميقة يف معناها وتطبيقها يف �ستى املجالت، 
فجميع من عملوا بعلم الإدارة من الف القرون مل�سوا هذا الفن بطريقة اأو 
باأخرى يف حياتهم باختافها واختاف اإدارتها، ومن خال هذه املعطيات 
التي ح�سلت عليها من خال درا�ستي فاأين ا�ستطيع ان اأ�سنفه من الفنون 

العريقة ولو �سنف هذا العلم من العلوم احلديثة.
يف  ال��ف��ن  م��ق��دار  اكت�سف  ب���داأت  ال��درا���س��ي��ة  الف�سول  يف  تعمقت  وكلما 
باأن علوم  بالكلية علمت  الرابع يل  الدرا�سي  الف�سل  التخ�س�ض ففي  هذا 
احلا�سب الآيل قد اندجمت مع علم الإدارة فتكون مزيج مذهل يدعى »نظم 
اده�ستني ونالت كثر  التي  املقررات  اأكرث  الإداري��ة«، وكانت من  املعلومات 
الفن يف  ال�سوؤال هنا هل  اأه��دايف. وبقي  اهتمامي وغ��رت من ترتيب  من 

الإدارة ام انه يف الن�سان؟

كبر  دور  لها  الطابية  الأن�سطة 
يف تقبل البيئة اجلامعية بالإ�سافة 
ب��ال��ق��درات  خ�سبة  بيئة  ان��ه��ا  ال���ى 
واخل��رات  وال�سلوكيات  وامل��ه��ارات 
الطالبة  بها  وت�سقل  تنتفع  التي 
وق��درات��ه��ا  وم��واه��ب��ه��ا  �سخ�سيتها 
ع��ن  ن����اأخ����ذ يف  ان  ع��ل��ي��ن��ا  ول���ك���ن 
الع��ت��ب��ار ان ال��ه��دف��ن الأ���س��ا���س��ن 
وف��ائ��دة  كنفع  ينق�سم  ل��اأن�����س��ط��ة 
و  م�ساركة  الطالبات:  من  لفئتن 
متلقية فامل�ساركة ت�سقل مهاراتها 
نف�سها ومواهبها وتدعم  وتكت�سف 
من  ت�ستفيد  املتلقية  ام��ا  خراتها 
نوعية الأن�سطة املقدمة بالإ�سافة 
ال�������ى اث����������ارة ال����داف����ع����ي����ة ل���دي���ه���ا 
ل��ل��م�����س��ارك��ة مب��ث��ل ه���ذه الأن�����س��ط��ة 
تقت�سر  ل  اجلامعية  البيئة  ك��ون 
املحا�سرات  حل�سور  التواجد  على 
وامن��ا  التعليمي  اجل��ان��ب  وت���اأدي���ة 
ه���ن���ال���ك اه���������داف اخ��������رى ل��ب��ن��اء 

الطالبة من جميع النواحي.
ب��ع��ن  ن����اأخ����ذ  ان  امل����ه����م  وم������ن 
العتبار ان موؤ�سرات الأداء ومعاير 
التقييم للمراكز والأندية والكليات 
و���س��ع��ت ك��ق��ي��ا���ض مل���دى حت��ق��ق ه��ذا 
اجلامعة  ت�ستطيع  حتى  الهدفن؟ 
ال��ذي  امل��خ��رج  ع��ن  لنتائج  ت�سل  ان 
وتطورها  الأن�سطة  ه��ذه  ب��ه  تثمر 
اجلليلة  الأخ��ط��اء  وم��ن  وتدعمها 
ل��اأ���س��ف عندما  ن��ع��اين منها  ال��ت��ي 
حت������ول يف ب���ع�������ض اجل�����ه�����ات ه���ذه 
امل��وؤ���س��ر  ل��رف��ع  اداة  ال����ى  ال��ه��دف��ن 
وينتقل املوؤ�سر لهدف بينما كان يف 
وك��ف��اءة  ج���ودة  لقيا�ض  اداة  الأ���س��ل 

هذه الأن�سطة. 
فمن املوؤكد حينها ان ت�ستنزف 
لأداة  اي�سا  ه��ي  وتتحول  الطالبة 
ل��رف��ع ذل��ك امل��وؤ���س��ر ول��ن ي��ق��در لها 
وجهد  كموهبه  وت�ستغل  عمل  اي 
حيث  تقدير  او  اهتمام  ادن���ى  دون 

الأن�سطة  تقدمي  منها  يطلب  ان��ه 
على اي وجهه دون الهتمام لبيئة 
ال���ن�������ض���اط وم�����ن ي���ق���وم ع��ل��ي��ه م��ن 
امل�����س��وؤول��ن وه����ذا ب��ال��ت��ايل يجعل 
مغلوطه  مفاهيم  تكت�سب  الطالبة 
ما  وه���ذا  الطابية  الأن�سطة  ع��ن 
لها  وي�سع  الأن�سطة  فكرة  يف�سد 
ط��اب��ع ���س��يء ب���ن ال��ط��ال��ب��ات لب��د 
نعود  وان  النقاط  تلك  ن��راع��ي  ان 
ل��اأه��داف  ال�سحيحة  للمفاهيم 
وان نختار بعناية فائقة من يتولى 
ال�سخ�ض  ب��و���س��ع  الأن�����س��ط��ة  ه���ذه 
امل��ن��ا���س��ب وان  امل���ك���ان  امل��ن��ا���س��ب يف 
وه��و  الأ���س��ا���س��ي  ب��ال��ه��دف  نتم�سك 
الأول  ال��ه��دف  ال��ط��ال��ب��ة  ت��ك��ون  ان 
�ستظهر  خم����رج  ف��ه��ي  والأ����س���م���ى 
للمجتمع غدا كمراءة تعك�ض كفاءة 
وج������ودة ال��ب��ي��ئ��ة اجل��ام��ع��ي��ة ال��ت��ي 

در�ست وترعرعت بها.

األنشطة الطالبية من هدف الى أداة

هل الفن في اإلدارة؟ 

الثروة الحقيقة
صافية سعيد 

كلية العلوم واآلداب
 بظهران الجنوب

للوقت يف حياتنا اأهمية واأمانة م�سنده لنا يف �سوؤال اخلالق لنا :»ولتنظر نف�ض 
والنظر  العمل  بل  لي�ض يف احلفاظ عليه فقط  الوقت  لذلك  لغد«،  ما قدمت 
الكرمي  ر�سولنا  هو  فها  بنا  التي حتيط  الأ�سياء  كل  لأنف�سنا، يف  قدمناه  فيما 
يوؤكد لنا فيقول �سلى اهلل عليه و�سلم قائا »نعمتان مغبون فيهما كثر من 

النا�ض ال�سحة والفراغ«.
ورائعة،  مبتكرة  بطريقة  الوقت  يف  ا�ستثمارنا  يكون  ان  يجب  ذلك  اجل  من 
بحيث جنعل منه اأ�سلوب عي�ض ونرا�ض حياه فا نغفل عنه ول نتغافل مبا نحققه 
فيه لن الوقت نعمة من اهلل منحها لنا وهو اأي�سا كنز مليء بالرثوة التي �ستعود 

علينا بالنفع الكثر.
فمن اأراد النجاح يف هذا العامل عليه اأن يبتعد عن الراخي، والك�سل، واخلوف، 

والغ�سب واملماطلة.
يجب  اعمال  القادمة من  �ساعتنا  �سنقدم يف  م��اذا  اأن نخطط  علينا  فيجب 
والتاأخر  التاأجيل  عن  والبتعاد  ولل�سخ�ض  للمجتمع  مفيدة  اعمال  تكون  ان 

والإتيان بالأعذار.
ول اأن�سى ذلك الن�ض القد�سي الذي يقول )ما من يوم ين�سق فجره، 
اأنا خلق جديد وعلى عملك �سهيد فاغتنم  اإل وينادي ملك :يا ابن ادم: 
مني، فاإين ل اأعود اإلى يوم القيامة( لذلك يجب ان تكون معرفتنا بقيمة 
هذا  نعي�ض  وان  وطموحاتنا،  باإجنازاتنا  باأنف�سنا،  معرفتنا  ه��ي  ال��وق��ت 
حتى  بوقتنا  �سنعا  نح�سن  ان  بد  فا  ومر�سية  �سحيحة  عي�سه  الوقت 

تتح�سن اأعمالنا.

تغيرت األسماء
امل�ستوى  على  �سوى  عرفنها  التي  الأ�سماء  تغر  عن  ن�سمع  ما  كثرا 
عديدة  �سنن  قطاع  او  جلهة  ا�سم  مع  فتعي�ض  الر�سمي  او  ال�سخ�سي 
ا�سماء  يحملون  ا�سخا�ض  مع  وتعي�ض  امل�سمى،  تغير  مت  انه  ت�سمع  ثم 
او  معناها  �سو  ب�سبب  الأج��ي��ال  ام���ام  متثلهم  ول  رغباتهم  ت��واف��ق  ل 
�سعوبة نطقها فيلجون الى  تغيره بعد اأن يكون قرار التغير باأيديهم 

والتغير هو �سنة احلياة فكل �سيء يتغر.
لكن الأدنى ان يتم تغير الأ�سماء كليا او جزئيا ولكن الفكر واحد 
ل يتغر فا يكون هناك فائدة من هذا التغير ويكون كمن »ف�سر املاء 
بعد اجلهد باملاء« فا طائل من هذا التغير غر الن�سر الذي يحققه 
واقراحه  برفعه  وتقدموا  اإليه  �سعوا  والذين  التغير  بهذا  املطالبن 
والدفاع عنه لأنه من وجهة نظر البع�ض هو اأ�سا�ض النجاح كونه مواكبا 
للع�سر ولكن لاأ�سف بان كثر من التغير يف الأ�سماء ل يواكبها تغير 
يف الفكر فالأنظمة نف�سها مل تتغر والأ�سخا�ض يحملون نف�ض الفكر 
ي�سيفونه  ان  ميكن  ما  لديهم  ولي�ض  اولوياتهم  يف  تغير  ل  القدمي 
الأفكار  بنف�ض  اجلهة  او  املنظمة  وت�سر  ال�سم  لتغير  مواكبا  ويكون 
والوترة التي كانت عليها، وهو ما يجعل هذا التغير يرافقه كثرا من 
الع�سوائية والقرارات اخلاطئة التي ل تقدم ول توؤخر، فتغير ال�سم 
مهما حاولنا ان جنعله متوافقا مع املرحلة التي نعي�سها بدون تغير 

الفكر واخلطط وال�سراتيجيات ل طائل منه.
اأ�سا�سيا  ح��ا  ي��ك��ون  ان  ميكن  ل  ال�سعار  او  ال���س��م  تغير  ل��ذل��ك 
ارحب  اف��ق  نحو  باملنظمة  وال�سر  جديدة  اأف��ك��ار  بث  وامن��ا  للتطوير 
التغير  نعم  حتقيقها،  ي��راد  التي  اخلطط  ملواكبة  ي�ساعدها  من  هو 
او ال�سعار ولكن يجب  جميل ولي�ض هناك ما مينع من تغير ال�سم 
ت�ساعد  التي  والأنظمة  ال��ق��رارات  خ��ال  من  التغير  بهذا  ن�سعر  ان 
بداية  ال�ستفادة من ما حدث  بها وتكون  للرقي  املنظمة ومن�سوبيها 

عهد جديد.

إبراهيم بن عبدالسام 
النعمي
كلية األعمال

اماني صالح دليم  
قسم علم النفس
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الرأي الجامعي

ّ

الثالث  يف  ���س��در  خميف  تقرير  يف 
و�سائل  وتناقلته  ٢019م  يوليو  من 
»جمعية  اأع��ل��ن��ت  املختلفة  الإع����ام 
املتحدة  باململكة  ال�سرطان«  اأبحاث 
اأن   Cancer Research UK
ال�سمنة اأ�سبحت مناف�سة للتدخن، 
اأن��واع من  اأربعة  مت�سببة يف حدوث 
ال�سرطان: �سرطان القولون والكلى 
واملبي�ض والكبد، وعلى �سبيل املثال 
يت�سبب يف  الزائد  وزن اجل�سم  فاإن 
اإ�سافية حوايل 1900  اأعداد  اإ�سابة 
ع��ام يف  ك��ل  القولون  ب�سرطان  ف��رد 
اململكة املتحدة زيادة عن التدخن، 
و460  الكلى  ب�سرطان  حالة  و1400 
املبي�ض و180 حالة  ب�سرطان  حالة 
ب�سرطان الكبد، لكن مع هذا يظل 
ال��ت��دخ��ن يف ال��وق��ت احل���ايل اأك��ر 

�سبب لل�سرطان.
وق���د ح����ذرت »ج��م��ع��ي��ة اأب��ح��اث 
ال�����س��رط��ان« ب��امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة اأن 
م��ك��اف��ح��ة ���س��م��ن��ة الأف��������راد ح��ي��وي 
ل��ل��غ��اي��ة وذل���ك لأن��ه��ا �سبب ه���ام يف 
اأ�سباب حدوث ال�سرطان يف 13 نوع 
منه، ويف ال��وق��ت احل��ايل ف��اإن عدد 

زائ��دي ال��وزن يفوق ع��دد املدخنن 
مبعدل اإثنن اإلى واحد.

وتقول »مي�سيل مت�سل« املديرة 
معدلت  للجمعية:»بينما  العامة 
ال����ت����دخ����ن ت����ت����ه����اوى ف��������اإن ن�����س��ب 
من  نرى  ونحن  تت�ساعد،  ال�سمنة 
املواطنن  �سحة  على  التاأثر  ه��ذا 
اأثناء ماحظة الفرق حينما ت�سع 
حملها  يف  ���س��ي��ا���س��ات��ه��ا  احل���ك���وم���ة 
التوعية  ح��م��ات  ب��ذل��ك  )ت��ق�����س��د 
����س���د ال���ت���دخ���ن( وع���ن���دم���ا ت��دف��ن 
جتاهل  )تق�سد  ال��رم��ال  يف  راأ�سها 
ال�سمنة(،  ت��زاي��د  وق��ف  على  العمل 
وع��ل��ى ه���ذا ق���د ي��ك��ون اأولدن������ا هم 
بينما  التدخن  اخل��ايل من  اجليل 
ق���د ي�����س��ج��ل��ون م���ع���دلت ع��ال��ي��ة يف 
ن��ح��ت��اج  والآن  الأط�����ف�����ال،  ���س��م��ن��ة 
امل�����س��ئ��ول��ن لو�سع  ل�����س��رع��ة ت��دخ��ل 
الوباء فما تزال الفر�سة  حّد لهذا 

مواتية لإنقاذ الأرواح«.
وي�����اأت�����ي ه�����ذا ال���ت���ح���ذي���ر م��ن 
ال�سرطان«  اأبحاث  »جمعية  جانب 
�سدور  اأع��ق��اب  يف  املتحدة  باململكة 
ب��الأرق��ام من »دائ��رة ال�سحة  بيان 
ال��ع��ام��ة« يف اإجن��ل��را وم��ن »مكتب 
الإح�سائيات القومي« الذي اأظهر 
امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  ال��ت��دخ��ن يف  اأن 
ال�سكان  من   %٢6 واأن  تناق�ض،  يف 
ال��ب��ال��غ��ن ي���ع���ان���ون م���ن زي������ادة يف 
»ن�سبة  ٢016م  ع���ام  خ���ال  ال����وزن 
ال�����س��م��ن��ة ب��ن ال���رج���ال 40% وب��ن 

الن�ساء %30«.
وه�����������ذا م�������ا دع���������ا »�����س����ي����م����ون 
ال�سحي  التاأمن  مدير  �ستيفينز« 
يف اإجن���ل���را ل��ل��ق��ول:»ع��ل��ى ال��رغ��م 
احل��ي��اة حت�سنت يف  ف��ر���ض  اأن  م��ن 
ال��وق��ت احل���ايل ب��ع��د ت��ق��دم و�سائل 
عاج ال�سرطان اإل اأن هذا التح�سن 
ب�����س��ب��ب �سرعة  ب��ال��ت��ق��وي�����ض  م��ه��دد 
انت�سار وباء ال�سمنة، حيث اأن زيادة 
الوزن مرتبط بثاثة ع�سر نوع من 
ال�سرطان، وعلى العائات ومنتجي 

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعام واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما

زهراء آل صويان
كلية االقتصاد المنزلي

ل جتعل نقاط �ضعفك تتغلب عليك! ا�ضنع من كل نقطة �ضعف هدف 
عليك  اخفقت  فكلما  �سعفك  ب��رددات  كثرا  اهتم  عليه،  ت�سيطر  واح��د 
بامل�ضارعة للو�ضول اإلى القمة انه�ض من جديد فقد عرفت نقاط �ضعفك 
عليك  �ضتتغلب  فاإنها  عليها  تتغلب  مل  ف��اإن  معينة  اأمن��اط  يف  وح�ضرتها 
�سارع ملعاجلة م�سكلتك منذ البداية م�سكلتك لذلك ينبغي عليك ال�سعي 
قوة،  نقاط  جعلها  على  وال�ضعي  �ضعفك،  عنك  تبعد  التي  النقاط  وراء 
�سهل  املحيط بك  لتجعل  تعالج هيكلة �سعفك  ان  مهمة يف حياتك لبد 
الثقة  يف  تتمثل  والتي  لديك  القوة  نقاط  ح�ضرت  فكلما  معه،  التعاي�ض 
بالنف�ض، اجلدية يف العمل، �سبط النف�ض، احلر�ض التام على اأداء املهام، 

الإ�سرار والعزمية.
لأنه عند حتديد نقاط القوة فا يبقى عليك غري مواجهة ال�ضعوبات 
والتخطيط التام ومواجهة املعوقات التي تعيق ممار�سة حياتك بكل قوة ول 
تدعها توثر على م�ضارك كما يجب عليك الهتمام وب�ضورة اأكرب بالنقاط 
الإيجابية وكافح يف اإدارتها ا�ستمتع بقوتك وتعلم املزيد لتتمكن من تطوير 

قدراتك ودائما اجعل نقاط قوتك تتغلب على نقاط �ضعفك.
التي  املنفعة،  منه  تنال  ب�سيء  اأوقاتك  جدد  باأحامك،  بقيمك،  اهتم 

تتطلب منك جهد، وت�ستحق اأن حتاكيها وقتا طويا 

السمنة تنافس التدخين في السرطان

قوتك في شخصيتك

منظومة القيم... 
الى أين؟ 

اإنه ملن دواعي احلزن والأ�سف ال�سديد اأن نرى انت�سارا ملظاهر العنف 
والرذيلة  الف�ساد  وتف�سي  الراهنة  املجتمعات  يف  واجل�سدي  اللفظي 
اأ�سبح عاملنا املعا�سر يعي�ض يف ع�سر  اأرجائها الى حد رهيب حتى  يف 

الفنت والفو�سى. 
وخا�سة  العلمية  وال��ب��ح��وث  ال��درا���س��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  بينت  ل��ق��د 
الإن�سانية  والأن��رثوب��ول��وج��ي��ا  الفل�سفية  بالأب�ستمولوجيا  املرتبطة 
وكذلك خمتلف التحاليل والنقا�سات يف الدوائر الفكرية العاملية اأن مرد 
هذه الظاهرة يعود الى النزعة التفكيكية التي �سادت الفكر الإن�ساين 
اأدى الى فقدانه ملنظومة القيم  احلديث وهيمنت على اجتاهاته مما 
بعقد  املرتبطة  احل�سارية  بنيته  وميزت  الع�سور  عر  اكت�سبها  التي 
باختاف  القانونية  اأو  العرفية  ال�سوابط  اأو  الدين  اأ�سا�سه  اجتماعي 

معتقدات وايديولوجيات الأمم واملجتمعات.
بزعامة  الع�سرين  القرن  نهاية  مع  التفكيكي  الفكر  ه��ذا  ظهر  لقد 
العامل برمته معلنا نهاية  اأرج��اء  الفرن�سي »جاك دري��دا« وعم  الفيل�سوف 
جوهرا  ال��ق��وة  اإرادة  جعلت  حتى  ���س��يء  ك��ل  يف  الفو�سى  وب��داي��ة  احل��داث��ة 
الأ�سئلة  الوقت  الإن�سانية وم�سقطة يف نف�ض  بالقيم  للحقيقة دون ربطها 
الغائية من التفكر مما اأدى يف هذه ال�سنوات الأخرة الى انهيار تدريجي 
املتخلفة  وخا�سة  للمجتمعات  البنائية  للقيم  الكلية  للمنظومة  مفاجئ 
لتوؤجج  وال���دللت  املفاهيم  يف  والعبثية  التفكك  اأو�ساطها  يف  و�ساد  منها 
خمتلف ال�سراعات والتوترات وتثر الع�سبية والعن�سرية املثرة لظواهر 

الَّاجتان�ض والاإ�سقرار يف �سمرها اجلمعي.
للفكر  والأخاقية  القيمية  للمنطلقات  امل��ردي  الو�سع  ه��ذا  واأم���ام 
متاهات  يعي�ض  وجعله  التنويري  توازنه  اأفقده  وال��ذي  احلديث  الإن�ساين 
النحراف والتطرف، فيجب العمل على جتنب التفكيك يف تف�سر الأمور 
والق�سايا وتبني روؤية كلية للتعامات واملمار�سات املختلفة يف املجتمع مع 
الأفكار وال�سلوكيات  املفكك من  النقدي يف جتميع  التفكر  العتماد على 
بداخله لتوجيه فعل الإن�سان الى احت�سان القيم النبيلة التي ت�سكل جوهر 
الوجودية للب�سر مثلما يوؤكده الفيل�سوف الفرن�سي »جون بول �سارتر« يف 
كتابه الذي يحمل عنوان »الوجودية مذهب اإن�ساين« والتي من �ساأنها اأن 
حتقق التطور احل�ساري للمجتمعات والن�سجام الداخلي يف جنباتها مما 

يوؤدي الى ال�سمولية يف التفكر والغائية يف ال�سلوكيات والقيم باأو�ساطها.

ضرورات التوعية 
المجتمعية

بشائر سعيد الغامدي،
االعام واالتصال

العلمية  ال��درا���س��ات  عليها  وتقوم  ج��دا  هامة  بيانات  جمع  اأداة  ال�ستبانات  تعتر 
والبحثية التي تهم اجلميع با ا�ستثناء، ونتيجًة لعدم الوعي يكون التعامل معها 

بطريقة غر �سليمة..
معلومات  ا�ستبان جلمع  واأع���ددت  �سبق  اأنني  املو�سوع  ه��ذا  اأذك��ر  ما جعلني 
�سرورية ملادة كنت اأعدها بال�سحيفة وكانت اأ�سئلته غر حمددة الإجابة بحيث 
تكون مروكة ب�سكل مفتوح لإبداء الراأي العجيب يف الأمر غالبية الردود التي 
اأتوقف عن جمع  ا�ستهزائي، مما جعلني  ب�سكل  ال�ستبيان  مع  تعاملت  و�سلتني 

الإجابات املوجودة يف ال�ستبيان.
الأمر الذي يتطلب معرفة كيف التعامل مع ال�ستبيان وتثقيف املجتمع جتاهه، 
من بقوم بعمل ال�ستبيان يف ا�سد احلاجة جلمع معلومات واإجابات منظمه لعمل مادة 

ل تخرج من كونها اأكادميية وجمتمعية وكانت مادتي هنا مادة �سحفية. 
ماأين ال�ستياء وبلغ مبلغه وتركت مادتي التي كنت متلهفة جلمع ما ميليه املجتمع 
اأع���ود جلمع  امل��و���س��وع، ق��د  اأت��راج��ع واأغ��ل��ق ملف ذل��ك  اأن الإج��اب��ات �سفعتني وجعلتني  اإل 

الإجابات ولكن لي�ض عن طريق روابط ال�ستبيان ل نها تخذل بع�ض ال�سيء! 

أ.د. علي سعيد 
القحطاني
أستاذ جراحة األنف واألذن والحنجرة

الطعام وامل�سئولن اأداء اأدوارهم يف 
مكافحة ال�سمنة اإذا اأردنا اأن نتجنب 

املثال الأمريكي ال�سار واملكلفة«.  
من  �سرين«  »ك��ارول��ن  وقالت 
)وهو  لل�سمنة«  ال�سحي  »الئتاف 
حتالف اأكرث من اأربعن هيئة وجهة 

�سحية(:»اأ�سباب ال�سمنة معقدة.
التي  ال��ب��ي��ئ��ة  اأن  ن��ع��رف  لكننا 
نعي�ض فيها تلعب دورا هائا وهذا 
ح��ال��ي��ا م���وج���ه ن��ح��و خ���ي���ارات غر 
���س��ح��ي��ة؛ وم����ن اأج�����ل ذل����ك فنحن 
يتدخلوا  اأن  امل�سئولن  م��ن  نحتاج 
ل���وق���ف اإع�����ان�����ات ال���ط���ع���ام ال��غ��ر 

)موعد  م�ساء  التا�سعة  قبل  �سحي 
نوم الأطفال( على التلفاز وال�سبكة 
ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة والإق��������ال م���ن دع��م 
ال��غ��ر �سحي يف الأ���س��واق  ال��ط��ع��ام 
ال��ت��ج��اري��ة واإزال������ة ال�����س��ك��ر م��ن كل 
ط���ع���ام و�����س����راب )ح���ال���ي���ا ت��ف��ر���ض 
بريطانيا ودول اأخرى �سريبة على 

الأطعمة املحتوية على ال�سكر(«.
اأم�����ا ن��ح��ن ف��ل��ق��د ح����ان وق��ت��ن��ا 
ب����ات����خ����اذ الإج����������������راءات ال���ك���اف���ي���ة 
بالرهان نحو مواجهة  واملدعومة 
م�سكلة ال�سمنة حفاظا على ال�سحة 

العامة للمواطنن. 
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منطقتنا

مياه عسير تستضيف 
فعالية يوم المعلم 
لمكتب إشراف عسير

األمير تركي بن طالل يعقد اللقاء الثاني مع شباب 
وفتيات محافظة بلقرن

أمير عسير خالل زيارته لجبل بركوك: عسير 
ستشهد نهضة عمالقة 

 ا�ست�س���اف الق�س���م الن�سائ���ي بخدم���ات املي���اه بع�س���ر عل���ى م�سرح 
املديري���ة يوم موؤخراً فعالية يوم املعلم العاملي والتي اأقامتها اإدارة 
ن�ضاط املعلمات مبكت���ب الإ�ضراف بع�ضري احتفال وتقديرا جلهود 
املعلم���ات و املعلم���ن ح���ول الع���امل حت���ت �سع���ار »املعلم���ون ال�سباب 

م�ستقبل مهنة التدري�ض«.
وتخل���ل الفعالي���ة ع���دد م���ن الفق���رات م���ن بينه���ا كلم���ة ملدير 
ع���ام التعلي���م مبنطق���ة ع�س���ر الأ�ست���اذ �سع���د ب���ن اأحم���د اجل���وين 
ع���ر ال�سبكة املغلق���ة، وكلمة ملديرة اإدارة �س���وؤون املعلمن الأ�ستاذة 
فاطم���ة ع�س���اف وكلم���ة مل�ساعدة املدي���ر الع���ام لل�س���وؤون التعليمية 
الأ�ست���اذة نورة اآل مفرح، وم�سارك���ة لفرقة جنوم ال�سعادة باأن�سودة 

عن يوم املعلم.
و�سارك���ت يف الفعالي���ة ع���دة مدار����ض حي���ث �سارك���ت مدر�س���ة 
الثانوية الرابعة للبنات يف خمي�ض م�سيط باأن�سودة وطنية بعنوان 
»نع���م نع���م �سعودي���ن«،  كما قدم���ت الطالب���ة هم�ض عب���د الوهاب 
ع�س���ري م�سارك���ة با�س���م مدر�سته���ا ابتدائي���ة جن���وب املط���ار، كما 

قدمت طالبات مدار�ض الرواد م�سرة تعبرا لف�سل املعلمة.
واأك���دت رئي�س���ة الق�س���م الن�سائ���ي باخلدم���ات العام���ة للمي���اه 
اأن مث���ل ه���ذه  اأري���ج الثم���ري  وامل�ست�سيف���ة للفعالي���ة الأ�ست���اذة 
املنا�سب���ات هي بوابة �سراكة وتوا�سل بن الدوائر احلكومية بينها 
وب���ن بع����ض وبالأخ�ض يف القطاعات التعليمي���ة التي يركنون لها 

يف عملية التوعية والر�سيد باأهمية املياه.
وقال���ت »يوم املعل���م بالتحديد ندين فيه باملعروف لكل معلمة 
اأو معل���م �سن���ع ف���رق يف حياة كل ف���رد فينا وخا�س���ة اأولئك الذين 
يزرع���ون يف ذهني���ة الن����ضء معنى املواطنة و احلاف���ظ على ثروات 

الوطن«.

امللكي  ال�سمو  �ساحب  التقى   
بن  طال  بن  تركي  الأمر 
ع�سر-  منطقة  اأمر  عبدالعزيز 
حمافظة  ب�سباب   - اهلل  حفظه 

بلقرن.
ما  على  اللقاء  خال  واطلع 
ال�سابق،  الجتماع  بعد  اإجنازه  مت 
التي  الأعمال  من  تنفيذه   مت  وما 
م�سك  ور�سة  تنظيم  مقدمتها  يف 
اأكرث  منها  ا�ستفاد  التي  للفنون 
اأبناء  من  وفنانة  فنان   150 من 

املحافظة.
وناق�ض اأم���ر ع�سر  العديد 
من الم���ور الهامه والت���ي تتعلق 
بروؤي���ة ال�سب���اب ودوره���م يف اإبراز 
م���ن  ب���ه  تتمي���ز  مب���ا  املحافظ���ة 
ودور  �سياح���ي،  ج���ذب  عوام���ل 
ال�سب���اب يف تطويره���ا واملحافظة 

عليها.
وا�ستعر�ض �سموه خال اللقاء  
ما مت اجنازه من املبادرات ال�سبابية 
�سب����اب  يطم����ح  الت����ي  وامل�سروع����ات 

املحافظة الى  تطويرها.
كتفعي����ل دور الف����رق التطوعية 
يف الحتف����الت واملنا�سبات املختلفة، 

 محمد الجائزي،
حسام العمري 

اأك���د �ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأمر 
ترك���ي ب���ن ط���ال ب���ن عبدالعزي���ز 

دائ����م  مق����ر  تاأم����ن  جان����ب  اإل����ى 
لفري����ق التط����وع الوطن����ي »�سندكم« 

باملحافظة. 
جمعي����ة  لتد�س����ن  اإ�ساف����ة 
»�سنده����م« الت����ي ته����دف اإل����ى رعاية 
الحتياج����ات  ذوي  وم�ساع����دة 

اخلا�سة يف املحافظة.
تعليمه����م  يف  �ست�سه����م  كم����ا 
وتدريبه����م من خال الدورات التي 
تعود عليه����م وعلى املجتم����ع بالنفع 

والفائدة.
ونوق�ض خال اللقاء عددا من 
الفر�����ض ال�سبابية و�سب����ل حتقيقها 

على اأر�ض الواقع.
ايج����اد  بح����ث  اإل����ى  بالإ�ساف����ة 
مركز لإبراز اأعمال واإبداعات �سباب 
املحافظة وبلورة افكارهم وتنفيذها 

على اأر�ض الواقع.
ويف ختام اللقاء اأثنى اأمر 
منطق���ة ع�سر على م���ا تتميز 
والت���ي  بلق���رن  حمافظ���ة  ب���ه 
يتمي���ز �سبابه���ا بهم���م مب�س���رة 
مب�ستقب���ل زاه���ر وواع���د ب���اإذن 

اهلل.

اأم���ر منطق���ة ع�س���ر، ان املنطق���ة 
حتظ���ى باهتمام كبر م���ن القيادة، 
و�ست�سه���د نه�سة عماق���ه، وتطور 

غر م�سبوق يف كافة املجالت . 
خطاب���ه  خ���ال  �سم���وه  وب���ن 
اأمام اأهايل جبل بركوك مبحافظة 

اأن حمافظ���ة ب���ارق  ب���ارق  موؤخ���راً 
حتت���اج اإيل جمه���ود كب���ر ومكثف، 
اأخ���رى   زي���ارة  له���ا  و�ستخ�س����ض 

ت�ستمر ل�5 اأيام .
كم���ا ا�ستمع �سموه اإيل مطالب 
اخلدم���ات  توف���ر  يف  الأه���ايل 

الط���رق  وخدم���ات  ال�سحي���ة 
والتعلي���م و فت���ح مدر�س���ة ثانوي���ة 
للبنن واأخرى متو�سطة للبنات. 
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إعالن

مارس رياضة المشي
ل 30 دقيقة وخفف

عن نفسك أعباء السمنة
أسبوعية جامعة الملك خالد

العدد 252  |  21 صفر 1441  |  20 أكتوبر 2019



تقنية

العلماء يطرحون جهازا للحركة يساعد 
المصابين بالشلل

قوقل توسع أداتها البيئية EIE لتشمل دوال جديدة

عماد عسيري

مي�سي  رج��ل  اأول  كنت  اأين  ل��و  كما 
ع��ل��ى ���س��ط��ح ال��ق��م��ر ه����ذا م���ا ق��ال��ه 
 30 العمر  من  البالغ  تيبو،  ال�ساب 
�سنة عند اأول خطواته وهو يرتدي 
اجلهاز الذي �ساعده على احلركة. 
نقًا عن �سحيفة BBC فاإن العلماء 
يطورون جهاز يقوم بقراءة الأفكار 
مب�����س��اع��دة ال����ذك����اء ال���س��ط��ن��اع��ي 
الرباعي  بال�سلل  امل�سابن  لي�ساعد 
ع��ل��ى احل���رك���ة، وق����د ك����ان ل��ت��ق��ري��ر 
امل�ساب  ح��رك��ة  ب���اأن  فرن�سي  علمي 
اجلهاز،  يرتدي  وه��و  تيبو  بال�سلل 
ن��ق��د ل���وظ���ائ���ف ال��ت��ق��ن��ي��ة ال���ت���ي مل 
تتقن وظائفها ب�سكل تام »هي اأبعد 
ع��ن الإت��ق��ان، واأن اجل��ه��از لزال ل 
تفاوؤل  لكن  املختر«  خ��ارج  ميار�ض 
التقنية  ب��ه��ذه  والعلماء  الباحثن 
باأنها �ستكون تطور يف حياة املر�سى 

وحت�سن لها. 
)تيبو(  بال�سلل  امل�ساب  خ�سع 
جهازين  ل��و���س��ع  ج��راح��ي��ة  لعملية 
دم��اغ��ه،  �سطح  ع��ل��ى  ا�ست�سعارين 
ل��ي��غ��ط��ي الأج��������زاء امل�������س���وؤول���ة عن 
احل������رك������ة. وي����ح����ت����وي ك�����ل ج���ه���از 
ع��ل��ى م��ن��ه��ا ع��ل��ى 64 م��ن الأق��ط��اب 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال���ت���ي ت�����س��اع��د ع��ل��ى 
التعليمات  ونقل  امل��خ  ن�ضاط  ق��راءة 
ومنها  الكمبيوتر،  جهاز  اإل��ى  منه 
ت���ق���راأ ال��رجم��ي��ات امل��ت��ط��ورة على 
ير�سلها  ال��ت��ي  امل��وج��ات  الكمبيوتر 
ال����دم����اغ وحت���ول���ه���ا اإل�����ى ت��ع��ل��ي��م��ات 

يرتديه  ال���ذي  اجل��ه��از  هيكل  اإل���ى 
ي��ده  م��ن ح��رك��ة  لتمكنه  امل��ري�����ض، 
و�ساقيه، من خال هذه اخلطوات 

الرجمية. 
ي�����ق�����ول ت����ي����ب����و، ال���������ذي خ�����س��ع 
اإن�سان  اأول  وك��اأين  »�سعرت  للتجربة 
قد  ك���ان  ال��ق��م��ر.  �سطح  ع��ل��ى  يخطو 
م�سى عامان مل تطاأ قدمي خالهما 
الوقوف.  الأر���ض. ن�سيت كيف يكون 
اأط������ول ق���ام���ة من  اأين ك��ن��ت  ن�����س��ي��ت 

اأ�سخا�ض كثرين يف الغرفة«. 
ي����زن ال����روب����وت 65 ك��ي��ل��و ج���رام 
اأن يحاكي  ي�ستطيع  ي��زال ل  وه��و ل 
وظ���ائ���ف اجل�����س��د ب�����س��ك��ل ت�����ام، لكنه 
ت��ط��ور ون��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف جم��ال��ه من 
الباحثن  بها  يقوم  التي  البتكارات 
يف جم���ال حت�����س��ن وظ���ائ���ف اجل�سد 
ليتمكنوا من  بال�سلل  امل�سابن  لدى 

التحكم يف اأطرافهم. 
ول���ه���ذا ال���ت���ط���ورات ال��ك��ب��رة يف 
جم����ال ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي ال��ت��ي 
���س��ت�����س��ك��ل ق���ف���زة يف جم����ال ال��ت��ط��ور 
ال��ط��ب��ي��ة  امل������ع������دات والأج�������ه�������زة  يف 
ال���ت���ي ت�����س��اع��د امل���ر����س���ى وامل�����س��اب��ن 
�سهولة  اأكرث  ب�سكل  ملمار�سة حياتهم 
ال���ت���ط���ور  ول�����ه�����ذه  يف جم���ت���م���ع���ه���م، 
ا���س��ت��خ��دام��ات م��ث��ل ا���س��ت��خ��دام��ات��ه��ا 
ال��ع��ظ��ي��م��ة يف م�����س��اع��دة الإن�����س��ان��ي��ة 
واملر�سى، فقد كان لبع�ض الباحثن 
يف  التقنية،  ل��ه��ذه  م�ستقبلية  اأف��ك��ار 
اأنها �ستطور جمال الب�سر املتحولن 
يف جم��الت احل��روب، فقد ت�ستخدم 
الع�سكرية  املجالت  املجالت يف  هذه 

اأي�����س��ا، ف����اإن ح��دث��ت ه���ذه ال��ت��ن��ب��وؤات 
فقد ت�سهد الب�سرية تطور جديد يف 

جمال احلروب.
 وي��ب��ق��ى الأم������ل ه���و ه����دف كل 
ب��اح��ث ل��ل��م��ر���س��ى ع���ن اأ���س��ا���ض ه��ذه 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال���ت���ي ت��ب�����س��ر ب��ت��ط��ورات 
لهم،  العاجي  املجال  يف  م�ستقبلية 
قد  ح��دي��ن،  ذو  ���س��اح  التقنية  لأن 
وق��د  ال��ب�����س��ري��ة  خ��دم��ة  يف  ي�ستخدم 
ي�����س��ت��خ��دم ���س��ده��ا ف���ه���ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة 
امل���ت���ط���ورة ه���ي ���س��اح ذو ح��دي��ن يف 

جمال الخراعات الب�سرية. 

أميره البحيري 

ق��وق��ل ع���ن تو�سيع  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
اأداتها امل�سماة م�ستك�سف الإح�ساءات 
البيئية EIE والتي ت�ستخدم بيانات 
اخل���رائ���ط ال��ع��امل��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة من 
للم�ساعدة يف قيا�ض وخف�ض  قوقل 
اإمكانات  وقيا�ض  الكربون  انبعاثات 
اأن��ح��اء  امل��ت��ج��ددة يف جميع  ال��ط��اق��ة 

املدن وتو�سعت لت�سمل الآن اأوروبا.
الأداة  ه�����ذه  وج������ود  واق���ت�������س���ر 
يف ال��ب��داي��ات يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، 
ا�ستخدام  على  الآن  قوقل  وتخطط 
من  ك��واح��دة  ت�سنف  ال��ت��ي  البيانات 

اأثمن املوارد يف العامل اليوم.
ل��ك��ون��ه��ا  ت�����س��ت��خ��دم م���ن اأج���ل 
م�����س��اع��دة امل����دن يف م��ك��اف��ح��ة تغر 
امل���ن���اخ، وم��ع��رف��ة ال��ت��غ��ي��رات ال��ت��ي 
خل��ف�����ض  ب����ه����ا  ت�����ق�����وم  اأن  مي����ك����ن 
من  املزيد  اإن�ساء  مثل  النبعاثات، 
ممرات الدراجات اأو تركيب الألواح 
ال�����س��م�����س��ي��ة ع��ل��ى امل����ب����اين، وك��ت��ب��ت 
قوقل  برنامج  م��دي��رة  م��ور  ريبيكا 
اإيرث يف تدوينة لها »اإن هذه الأداة 
ت�����س��اع��د ع��ل��ى ج��م��ع روؤى  ج��دي��دة 
واإج�����راء اأب��ح��اث اأع��م��ق واإج�����راءات 
وت�ستطيع  فعالية«،  اأك��رث  مناخية 
البيانات  بن  جتمع  اأن  الأداة  تلك 
يف اأربع فئات وهي انبعاثات املباين، 
وان���ب���ع���اث���ات ال���ن���ق���ل، والن��ب��ع��اث��ات 

ال����ع����ام����ة، وال����ط����اق����ة ال�����س��م�����س��ي��ة 
املحتملة.

ال��ن��ق��ل  ب���ي���ان���ات  الأداة  جت��م��ع 
وال���ب���ن���اء م���ن خ���رائ���ط ق���وق���ل مع 
امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��اح��ة م���ن اجل��م��ه��ور 
ال���ب���داي���ة  الن���ب���ع���اث���ات، ويف  ح�����ول 
قدمت ال�سركة الأداة يف برمنغهام، 
وم���ان�������س�������س���ر، ول���ف���ره���ام���ب���ت���ون، 
وكوبنهاغن،  ودب��ل��ن،  وك��وف��ن��ري، 
املزيد  لإ���س��اف��ة  ال�سركة  وتخطط 
م��ن امل���دن يف ال���ق���ارات الأخ�����رى يف 
الأ�سابيع املقبلة، وميكن لأي مدينة 
من��وذج  خ���ال  م��ن  نف�سها  تر�سيح 
عر الإنرنت، وح�سلت كوبنهاغن 
على ما ت�سميه قوقل )بيانات عالية 
ال�سارع(،  الهواء يف  امل�ستوى جلودة 
م����ا ����س���اع���د يف حت�����س��ن اإج��������راءات 
م��ك��اف��ح��ة ت��غ��ر امل���ن���اخ م���ن خ��ال 
جت��رب��ة جم��م��وع��ات ال��ب��ي��ان��ات التي 

تركز على املناخ.
الأداة  دب��ل��ن  م��دي��ن��ة  ت�ستخدم 
ت��ت��ب��ع  ل���ل���م�������س���اع���دة يف  اجل�����دي�����دة 
الن���ب���ع���اث���ات م���ن و���س��ائ��ط ال��ن��ق��ل، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجل�ض  امل��دي��ر  واع��ت��ر 
اأن الأداة  اأوين كيجان  مدينة دبلن 
ل��دي��ه��ا ال���ق���درة ع��ل��ى زي����ادة ال��وع��ي 
واإب��اغ  ب�سكل عام  املناخ  حول تغر 
النا�ض حول اآثار  اخلطوات املتخذة 

ملكافحته.
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آفاق

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

الدكتور الحامد 
والدكتور مفلح

زميلنا الدكتور عبداهلل احلامد املتحدث الر�سمي للجامعة وزميلنا 
يعدان  الع��ام��ي  امل��رك��ز  على  امل�����س��رف  القحطاين  مفلح  ال��دك��ت��ور 
�سخ�سيتان اعاميتان قياديتان يف اجلامعة، ويعمان على الرتقاء 
الع��ام والت�سال  اآف��اق وم��ع ق�سم  الع��ام��ي مع �سحيفة  بالعمل 

بكلية العلوم الن�سانية. 
الدكتور  الزميل  نظمها  مهمة  منا�سبة  هنا  ا�سرجع  ان  واأود 
ع���ب���داهلل احل���ام���د ق��ب��ل ح�����وايل ا���س��ب��وع��ن وه����ي ل���ق���اء امل��ت��ح��دث��ن 
الر�سمين يف اجلامعات ال�سعودية الذي عمل عليه الدكتور احلامد 
لعدة اأ�سهر حتى حقق هذا النجاح وهلل احلمد ب�سهادة امل�ساركن من 
الرجال والن�ساء. وداخل هذا احلدث، كان هناك تعاون مدرو�ض مع 
املركز العامي ومع ق�سم العام والت�سال، حيث �ساركت كل جهة 
كنت  م��ا  وه��ذا  العمل.  ه��ذا  لجن��اح  التعاوين  وب��دوره��ا  بامكانياتها 
اق�سده اأن هذه اجلهات هي املنظومة العامية املتكاملة للجامعة، 

التي ت�سعى دائما لارتقاء بالعمل العامي للجامعة.

نافذة

جامعة الملك خالد

Facebook: 

aafaq.kku

Instigram: 
aafaq.kkuTwitter:

@aafaqkku

أسبوعية جامعة الملك خالد

YouTube: 
aafaqkku

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

Aafaq5@kku.edu.sa - 2419933 قسم اإلعالن والتوزيع: هاتف 2419441 - فاكس   |   Aafaq1@kku.edu.sa :قسم األخبار
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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«

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

مساعدة المشرف العام - القسم النسائي
ريم العسيري

مساعد المشرف العام - المتابعة االدارية
عبد اهلل علي زارب

مدير التحرير
سلطان عوض عسيري

المخرج الفني
فهد البشري

رئيسة التحرير
شذا عبدالرحمن مرعي

نائب رئيس التحرير
أسامة سفر آل مشعل

سكرتير التحرير
عبد الرحمن عبد اهلل آل بهران

هيئة التحرير الطالبية
رائدة مشبب المحي
بشائر سعيد الغامدي

رنا الشهراني
درة الحمادي
حنان البشري

عماد عامر عسيري
مداوي األحمري

الهيئة األكاديمية
د.مكي احمد مكي

د. مريم العجمي
أ.سارة السلمي

أ.أمل ابو مديني
أ. حنان الرويثي

التحرير التنفيذي
علي أحمد آل سعيد

عبد العزيز رديف
سارة القحطاني

التصوير الفوتوغرافي
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
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أسبوعية جامعة الملك خالد

السطر األول
�سعادت���ك ون�ساط���ك لأول  اأحام���ك وقم���ة  الأول���ى ملدين���ة  زيارت���ك 
حما�س���رة يف اجلامع���ة و�سع���ورك املم���زوج بالفخر والرهب���ة عند اأول 
خط���اب تلقي���ه اأم���ام النا����ض وحما�س���ك يف اأول وظيف���ة تعم���ل به���ا هي 

مراتنا الأولى التي جعلت حلياتنا رونقا خا�سا.
ق���راأت يوم���ا مقولة حكيم »يقول اأحذر اأن تكر كرة ثلج الروتن 
وتب���داأ بالتهام كل جتاربك وحتولها الى م�ساحات خالية من الده�سة 
و الإكت�س���اف« ه���ذه العب���ارة غ���رت يف نف�سي الكث���ر فاأ�سبحت ابحث 
يف كل فر�س���ة تت���اح يل ع���ن نه���م امل���رة الأول���ى كال�سف���ر م���ع زمي���ات 
تخ�س�س���ي يف رحل���ة درا�سي���ة اأو كتجرب���ة اأن اأ�سب���ح رئي�س���ة لتحري���ر 

�سحيفة اجلامعة.
فق���د ل يقت�س���ر الأم���ر يف البح���ث ع���ن متع���ة املرة الأول���ى ولكن 
الع���رة ب���زرع روح املغام���رة والثق���ة بقدرات���ك عل���ى خو����ض التح���دي 
والنج���اح في���ه فال�سخ����ض الق���وي وال���ذي ميل���ك �سغف���ا ل يخ���اف اأن 
ي�ساركه احد فهو القادر على اأن يعي�ض �سحر وده�سة املرة الأولى وهو 
يحت�سي قهوته مع عائلته اأو اأثناء ممار�سته لعمله اأو حتى وهو مي�سي 
يف �س���وارع مدينت���ه ول اأبال���غ اإن ذك���رت اأن امل���رة الأولى ه���ي من حتدد 
م�سار حياتنا وت�سنع احلياة الب�سرية كاأول رحلة جوية عرت قارتن 
واأول ب���ث تلفزي���وين واأول ق���دم خط���ت عل���ى �سطح القم���ر واأول عاج 

وجدوه ملر�ض فتاك.
لن امل���رات الأول���ى تبدو عظيمة وخالدة ومده�س���ه ،لأنها خالية 

من �سغط النتظار .
ولك���ن الأه���م ال�سفح���ة الت���ي تليه���ا ف���ا تق���ع اأ�س���ر جم���ال 
حلظته���ا ب���ل ا�سن���ع منه���ا ال�سط���ر الأول لق�س���ة جدي���دة ل تن�سى 

وجناحات ل تنتهي.

آفاق طالبية

المحافظ على الطبيعة

»العقعق العسيري« أحد الطيور المهددة باالنقراض
بدع���م  ال�سعودي���ة  اأرامك���و  �سرك���ة  قام���ت 
م�س���روع بحث���ي يه���دف اإل���ى حماي���ة طائ���ر 
»العقع���ق الع�س���ري« م���ن النقرا�ض، وذلك 
يف اأول مبادرة م�سركة على م�ستوى اململكة 
ب���ن اأرامك���و ال�سعودي���ة و الهيئ���ة ال�سعودية 
�سميث�سوني���ان  ومعه���د  الفطري���ة  للحي���اة 
الت���زام  م���ن  انطاق���ا  وذل���ك  الأمريك���ي، 
ال�سرك���ة باملحافظ���ة على البيئ���ة وحمايتها، 
البيئ���ي  النظ���ام  ت���وازن  عل���ى  واملحافظ���ة 

الطبيعي و�سامته يف اململكة.
وبالرغم من �سح املعلومات العلمية حوله 
ب����داأ الفريق العلمي امل�سرك الك�سف عن اأ�سباب 
تناق�����ض اأع����داد العقع����ق الع�س����ري عل����ى نح����و 
ين����ذر باخلط����ر، ومت تثبي����ت جهاز تتب����ع متطور 
عل����ى عدد من هذه الطي����ور فيما ميثل اخلطوة 
العقع����ق  �سل����وك  معرف����ة  طري����ق  عل����ى  الأول����ى 

والأماكن التي يعي�ض فيها وطرق ترحاله.
وهو ما �سي�ساعد على فح�ض احلم�ض 
الن���ووي الذي اأُخذ من عين���ات دم  1٢ طائر 
عقع���ق يف تقيي���م الختاف���ات اجلينية بن 
اأف���راده، ومت و�س���ع حزام وجه���از تتبع حول 

رجلي كل طائر من طيور البحث.
ومل يزد وزن اجلهاز واحلزام واحللقتن 
العقع���ق  الطائ���ر،  ج�س���م  كتل���ة  م���ن   %4 ع���ن 
الع�سري هو اأحد الطيور املهددة بالنقرا�ض،  
وه���و الطائ���ر الوحيد الذي يتخ���ذ من اململكة 
العربية ال�سعودية دون غرها موطنا له، وقد 
تناق�س���ت اأع���داده موؤخ���را حت���ى اأنه���ا مل تع���د 

تتجاوز 100 زوجا متكاثرا.
البيئ���ة  حماي���ة  اإدارة  اأعط���ت  وق���د 
باأرامك���و ال�سعودي���ة ه���ذا الطائ���ر اأولوي���ة 
ن���وع  ال����500   حمافظ���ة عالي���ة م���ن ب���ن 
م���ن الطي���ور امل�سجل���ة باململك���ة العربي���ة 
العقع���ق  طائ���ر  وزن  ويبل���غ  ال�سعودي���ة 

الع�سري ٢40 غراما، وطوله 46 �سم.
ويع����رف ه����ذا الطائر املذه����ل، متو�سط 
احلج����م، بذكائه الع����ايل ويطلق عليه حمليا 
ا�س����م العقعق تعب����را عن الأ�س����وات البديعة 
العقع����ق  ري�����ض  وي����زدان  ي�سدره����ا.  الت����ي 
الع�س����ري، بلونيه الأ�سود الداكن والأبي�ض، 
بري�����ض م�سطبغ بالل����ون الف����روزي الأخاذ. 
وع�سه عبارة عن قبة �سخمة وعادة ما يبنيه 
عل����ى ارتف����اع يراوح م����ا ب����ن 4-7 اأمتار على 

�سجرة من اأ�سجار العرعر اأو الأكا�سيا.
وينح�س���ر تواجد طائر العقعق لعدة 
اأ�سب���اب منه���ا: تام���ن الغ���ذاء املنا�س���ب له 
17%، رطوبة املنطقة وبرودتها 41%، اأنواع 

اأ�سجار املنطقة %4٢.

شذا عبد الرحمن مرعي 
رئيسة التحرير

طائر نادر في اململكة العربية السعودية

يتواجد في جبال
 منطقة عسير

تبقى 36 كم 
كموطن مثالي له

تبقى أقل 
من 100 زوج
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