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تصدر عن جامعة الملك خالد
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كشفت خبيرة في مجال صحة األذنين أن ارتداء 
س��ماعات األذن يمك��ن أن يتس��بب ف��ي تراكم 
األوس��اخ والعرق والزيت والجل��د الميت وحتى 
الشعر، واستقرار كل هذه األشياء داخل األذن.

وقال��ت الخبي��رة والمدي��رة اإلكلينيكي��ة ف��ي 
مؤسس��ة »إيرويركس« ليزا هيلويغ: »ما يدعو 
للقلق أن��ه بمرور الوقت، يمك��ن أن يؤدي هذا 

بالفعل إلى اإلصابة بالتهابات األذنين«.
وأضاف��ت هيلوي��غ، في تصري��ح لموقع »ياهو 
ني��وز أس��تراليا«، أن أي ش��يء يعي��ق المس��ار 
الطبيعي للشمع )الصمالخ( في األذنين »يمكن 
أن ي��ؤدي إلى تراكم الش��مع، وكم��ا هو الحال 
م��ع س��دادات األذن وأجهزة الس��مع، تس��تقر 
الس��ماعات في ذلك الجزء من القناة السمعية 
حيث يتم إنتاج الش��مع، ويمك��ن أن تحفز على 

إنتاج المزيد منه أثناء استخدامها«.
ومن المعروف إن اآلذان لديها آلية فعالة للتنظيف 
الذات��ي، حيث تعتني بإزالة تراكم األوس��اخ، كما 
أن لش��مع األذني��ن العديد م��ن الوظائف المهمة 

األخرى، بما فيها حماية قناة األذن وترطيبها.
وكم��ا أوضحت هيلويغ، فإن هذا األمر يش��كل 

مشكلة لمن يرتدون سماعات األذنين.
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عبدالعزير رديف

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
عبدالعزيز  بن  طللال  بن  تركي 
جامعة  اأن  ع�سري  منطقة  اأمللري 
امللك خالد حتمل تاريًخا عريًقا 

من الإجنازات والوهج العلمي.
لفًتا اإلى اأن اجلامعة قدمت 
العديد من اخلدمات املجتمعية 
والأكادميية للمنطقة، وقد حان 
يف  ي�سهم  ما  كل  لتقدمي  الوقت 
حتقيق مطالبها ودعمها لتوؤدي 

دورها بال�سكل املطلوب.
جللللللاء ذلللللللك خللللللال اللللللللقلللاء 
الللذي عقده �سموه مع عللدد من 
من�سوبي واأع�ساء هيئة التدري�س 
الللللطللللب يف اجلللللامللللعللللة،  بلللكللللللليلللة 
اجلامعة  مدير  معايل  بح�سور 

رجاء  بن  فالح  الدكتور  الأ�ستاذ 
اهلل ال�سلمي، م�ساء اأم�س الثنني 
املدينة  يف  املللركللزيللة  بللاملللدرجللات 

اجلامعية باأبها.
واأو�لللسلللح الأملللللري تللركللي بن 
اللللزيلللارة تهدف  هلللذه  اأن  طلللال 
كلية  دور  تعزيز  �سبل  بحث  اإلللى 
الطب مع من�سوبيها، وال�ستماع 
للمقرتحات التي ت�سمن للكلية 
والبحثية  العلمية  ر�سالتها  اأداء 
يليق  الللذي  بال�سكل  واملجتمعية 
بها قللائللا:»جللئللت اللليللوم لأُكلللَّللف 

مبهام منكم«.
ويف بداية اللقاء رحب معايل 
مللديللر اجلللامللعللة بللاأمللري منطقة 
للكلية  زيللارتلله  مبنا�سبة  ع�سري 
مقدما له ال�سكر والتقدير على 
دعللملله املللتللوا�للسللل واللللاحملللدود 

التي  والأن�سطة  الربامج  لكافة 
تللقللدمللهللا جللامللعللة امللللللللك خللالللد، 
اللللللقللاء  يلللعلللود هللللذا  اأن  مللتللمللنللًيللا 

بالنفع والفائدة على اجلميع.
الطب  كلية  عميد  قللدم  كما 
الأ�لللللسلللللتلللللاذ الللللدكللللتللللور �للسللللليللمللان 
اأن  اأو�سح خالها  كلمة  احلميد 
هلللذا اللليللوم يللعللد يللوًمللا فللارًقللا يف 
تاريخ كلية الطب ويوًما �سعيًدا 
يف ملل�للسللريتللهللا وذللللللك مبللنللا�للسللبللة 
زيارة اأمري منطقة ع�سري للكلية 
للرقي  مبللنلل�للسللوبلليللهللا  والللللتلللقلللاء 
ال�سحي  دورهللا  وتفعيل  بالكلية 

يف املنطقة.
الكلية  وكيل  قللدم  ذلللك  بعد 
لللللل�للسللوؤون اللل�للسللريللريللة الللدكللتللور 
ا  مرئيًّ ا  عر�سً القحطاين  �سالح 
ن�ساأة  عن  معلومات  على  ا�ستمل 

التطور  مبللراحللل  ملللروًرا  الكلية 
الللتللي مللللرت بللهللا خللللال الللعللقللود 
الأربللللعللللة املللا�للسلليللة والللتللحللديللات 
والفر�س، بالإ�سافة اإلى املرافق 
الكلية  ت�سمها  التي  التعليمية 
واخلدمات ال�سحية واملجتمعية 

التي تقدمها للمنطقة.
وا�ستمع اأمري منطقة ع�سري 
خلللللال اللللللللقلللاء اإللللللللى علللللدد مللن 
امللللداخلللات، مللنللاقلل�للًسللا عللللدًدا من 
النهو�س  ت�سمن  التي  املوا�سيع 
بللالللكللللليللة والرتللللقللللاء بلللهلللا، ومللن 
اأبللللرز تلللللك املللوا�للسلليللع مللا يتعلق 
بللامللل�للسللتلل�للسللفللى اجللللاملللعلللي، ودعلللم 
الللبللحللث الللعلللللمللي، وا�للسللتللقللطللاب 
الللكللفللاءة  ذات  الللطللبلليللة  الللللكللللوادر 
اإلى عدد من  بالإ�سافة  العالية، 

املحاور ذات ال�سلة.
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يحيى التيهاني

د�سن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن 
طال بن عبدالعزيز، اأمري منطقة ع�سري 
م�سروع العقبة الرابطة بني مركزي كحا، 

وخ�سم عنقار،  على احلد اجلنوبي.
الللعللربلليللة  املللملللللكللة  اأن  �لللسلللملللوه  واأكلللللللد 
امللك  يللد  على  تاأ�س�ست  اأن  منذ  ال�سعودية 
اآل �للسللعللود  بلللن عللبللدالللرحللمللن  عللبللدالللعللزيللز 
- طلليللب اهلل ثلللراه - ، مل يللكللن لللديلله فللرق 
اللللذي يبعد عللن احلد  عللنللقللار«  بللني »خ�سم 
حزم  وبللني   ، فقط  كيلومرتات   5 اجلنوبي 
ومن  اململكة،  �سمال  اأق�سى  يف  اجلاميد 
منطقة  بلللني  فللللرق  اأي  هلللنلللاك  اأن  يللعللتللقللد 
ال�سامخ  الللوطللن  واأخلللرى مللن مناطق هللذا 
فللهللو ل يللعللرف مللاهللي املللملللللكللة، الللتللي تكفل 
الكرمية  احللليللاة  وتللوفللري  ب�سمان  قللادتللهللا 

والتنمية العادلة املتوازنة جلميع اأبنائها.
واأ�للللسللللاف »وا�لللسلللل هللللذا الللنللهللج اللللذي 
اأ�للسلل�للسلله امللللللك عللبللدالللعللزيللز مللن بللعللده ملوك 
�سيدي  اإلللى عهد  بللررة، خمل�سون،  اأوفلليللاء، 
امللك �سلمان بن  ال�سريفني  خادم احلرمني 
عبدالعزيز، و�سمو ويل عهده الأمني الأمري 
حممد بن �سلمان الذي قال: »تبنى الأمور 
الللتللي تبني  هللي  الللللروؤى  واأجنلللح  روؤى،  على 
ب�سواعد  اأنه  نن�سى  القوة، فا  على مكامن 
واأ�س�ست  اململكة  هللذه  بنيت  اآنلللذاك  ال�سباب 
هللللذه الأملللللة يف ظللللروف بللالللغللة اللل�للسللعللوبللة، 

و�سنخو�س التجربة مرة اأخرى الآن«.
وعللللّلللللق اأمللللللري مللنللطللقللة علل�للسللري علللللى 
و  بكم  اأنللله  يللوؤمللن  العهد  »�سمو ويل  ذلللك 
بلل�للسللواعللدكللم اأيللهللا اجللليللل اجلللديللد، �سيتم 
الللبللنللاء كللمللا قلللام بللذلللك مللن قللبللل اآبلللاوؤكلللم 
واأجدادكم .. وهذه امل�ساريع اإمنا هي ثمره 

أطلق عليه اسم »طريق العز« وتم تنفيذه خالل 10 أشهر   
أمير عسير يدشن مشروع العقبة الرابطة بين مركزي كحال وخشم عنقار على الحد الجنوبي

اأ�س�س ملا نحن فيه من  لذلك البناء الذي 
ح�سارة ورقي واأمان«.

و�للسللدد الأملللري تللركللي بللن طلللال، على 
انه لن ي�سمح بوجود اأي خلل يف اأي م�سروع 
اأي  مع  يت�سامح  ولللن  املنطقة،  م�ساريع  من 
الت�سميم  �سواء يف  امل�ساريع  تلك  تق�سري يف 
اأو التنفيذ اأو الإ�سراف، م�سرياً اإلى اأنه يوجد 
يف حفل التد�سني اإ�سافة اإلى قيادات املنطقة 
قرابة  177  والأهللللللايل،  الللبلللللديللات  وروؤ�لللسلللاء 
 ، والتخ�س�سات  املللجللالت  جميع  مقاول  يف 
للدعم  يحتاجون  واآخللللرون  نللاجللح  بع�سهم 

والبع�س الآخر لاأ�سف متعرث.
النظام  �سيطبق  باأنه  �سموه  بني  كما 
بحذافريه على اأي مقاول يت�سبب يف تاأخري 
املقاول  اأمللا  ع�سري،  منطقة  يف  م�سروع  اأي 

الناجح ف�سيكرم و�سي�سار اإليه بالبنان .
واأكللللللد اأملللللري مللنللطللقللة علل�للسللري بلللاأنللله مت 
ال�ساحيات  لديها  خمت�سة  جلنة  ت�سكيل 
جميع  تنفيذ  متابعة  يف  الللازمللة  النظامية 
من  مبا�سر  وبللاإ�للسللراف  املنطقة،  ملل�للسللروعللات 
�سموه الكرمي، خمتتما كلمته بتقدمي ال�سكر 
والتقدير لقيادات وزارة النقل ممثلة  مبعايل 

وزير النقل وفرع الوزارة باملنطقة.
واأطلللللللق الأملللللري تلللركلللي بلللن طللللال يف 
خللتللام كلللللمللتلله خللللال حللفللل الللتللد�للسللني ا�للسللم 
الرابط  العقبة  م�سروع  على  العز«  »طريق 
بني مركزي كحا وخ�سم عنقار، الذي وجه 
بتكلفة  2018/12/28م،  يف  بتنفيذه  �سموه 
تنفيذ مت  ومللدة  ريللال  تزيد على 30 مليون 

اإجنازها يف 10 اأ�سهر.
حلل�للسللر الللتللد�للسللني مللللللدراء وقللليلللادات 
اجلهات احلكومية وروؤ�ساء بلديات املنطقة 
وملل�للسللايللخ واأهلللللايل مللركللزي كللحللا وخ�سم 

عنقار احلدوديني.



شكرا سمو األمير.. 

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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زيللللارة �للسللاحللب اللل�للسللمللو امللللللكللي المللللري تللركللي بللن طلللال بن 
باأ�سرة  واللتقاء  للجامعة  ع�سري  منطقة  اأمللري  عبدالعزيز 
البالغ  واهتمامه  الكرمي  �سموه  حر�س  تعك�س  الطب  كلية 
بللجللامللعللة امللللللك خللالللد، حلليللث تللتللكللرر هلللذه اللللزيلللارات ب�سفة 
ادارة  ملن�سوبينا من  افتخار  للجامعة، وهذا م�سدر  منتظمة 

واأ�ساتذة وطاب.
واجلللملليللع يف جللامللعللة امللللللك خللالللد يعلم علللللم اللليللقللني عن 
اأمري املنطقة يف دعم اجلامعة ودفعها الى الأمام  جهود �سمو 
مبا يحقق اأهدافها التعليمية والبحثية واملجتمعية، كذلك لن 
الكبرية يف الدفع مب�سروعات اجلامعة يف  نن�سى جهود �سموه 
املقام  مع  امل�ستمر  �سموه  وتوا�سل  اجلديدة  اجلامعية  املدينة 
ال�سامي ومع وزارة التعليم ووزارة املالية وغريها من اجلهات 
الفرعاء  يف  اجلامعة  م�سروعات  با�ستكمال  الت�سريع  اأجل  من 

والتعجيل بالنتقال اليها يف القريب العاجل باذن اهلل.
الللذي ت�سهده املنطقة هو  وهللذا احلللراك التنموي الكبري 
انعكا�س لروؤية �سموه الكرمي لاإرتقاء باملنطقة الى م�ستويات 
ول  واملجتمعية.  والتعليمية  القت�سادية  التنمية  يف  متقدمة 
يف  للتنمية  ا�سرتاتيجية  خطة  و�سع  يف  �سموه  جهود  ان  �سك 
اآفاق جديدة  منطقة ع�سري هي خارطة طريق للمنطقة نحو 

من التقدم والزدهار. 
اإن جامعة امللك خالد تفتخر باأنها �سريك فاعل مكمل 
مع باقي اجلهات املختلفة يف املنطقة لدعم كل ما من �ساأنه 
يف  املزدهر  م�ستقبلها  بناء  يف  وي�ساهم  مبنطقتنا  يرتقي  ان 
ظل الروؤية احلكيمة ل�سيدي خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز حفظهما اهلل.

خالد الملك  جامعة  أسبوعية 



أخبار الجامعة

 يقام بالتعاون مع »منشآت«
مدير الجامعة يرعى افتتاح المعسكر النموذجي األول لريادة األعمال

الأ�ستاذ  رعى معايل مدير اجلامعة 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، 
حللفللل افللتللتللاح املللعلل�للسللكللر الللنللمللوذجللي 
والللذي  امللل�للسللاحللب،  واملللعللر�للس  الأول 
تللنللظللملله اجلللامللعللة ممللثلللللة يف مللركللز 
املللوهللبللة والإبلللللداع وريللللادة الأعللمللال، 
بللللالللللتللللعللللاون ملللللع اللللهللليلللئلللة اللللعلللاملللة 
للللللمللنلل�للسللاآت اللل�للسللغللرية واملللتللو�للسللطللة 
فللعللاللليللاتلله  تللقللام  »من�ساآت«، والذي 
امللك  بطريق  الللعلللللوم  كلية  مقر  يف 
عللبللداهلل، للللللرجللال والللنلل�للسللاء، خللال 
الللل 5 من  الفرتة من 28 �سفر حتى 

ربيع الأول القادم.
وفلللللور و�لللسلللول ملللعلللايل املللديللر 
املعر�س  على  اطلع  الحتفال  ملقر 
امللل�للسللاحللب، الللللذي �للسللم علللللدًدا من 
اأجللنللحللة اجلللهللات امللل�للسللاركللة، والتي 
نبذة  اأجنحتها  خللال  مللن  قللدمللت 
علللللن اخلللللللدمللللللات الللللتللللي تللقللدمللهللا 
بلللاخلللتلللاف تللخلل�للسلل�للسللاتللهللا، والللتللي 
�للسللملللللت ملللعلللهلللد ريللللللللادة الأعللللمللللال 
اللللللللوطلللللللنلللللللي، وبللللللنللللللك اللللتلللنلللمللليلللة 
التجارية  والللغللرفللة  الجللتللمللاعلليللة، 
الن�شاط  واإدارة  ب��اأب��ه��ا،  ال�شناعية 
اإ�للسللافللة  علل�للسللري،  بتعليم  الللطللابللي 
اإلللللى علللملللادة الللتللعلللللم الإللللكلللرتوين 
لتقنية  العامة  والإدارة  باجلامعة، 

املعلومات.

مجلس الجامعة الثالث يقر برنامج اإلشراف المشترك 
وتحويل عيادات طب األسنان إلى مستشفى

ويف بداية احلفل اخلطابي اأكد 
تفعيل  اأهمية  مدير اجلامعة على 
م�ستوى  على  الأعللمللال  ريلللادة  دور 
الللتللعللللليللم اجللللاملللعلللي، ملللللا للللهلللا مللن 
خريجي  م�سار  حتللديللد  يف  اأهللملليللة 
اجلامعات ومتطلبات �سوق العمل، 
ريادة  اأن اجلامعة تويل  اإلللى  لفًتا 

م�ست�سهًدا  اهللتللمللامللهللا،  الأعلللملللال 
باإن�ساء اجلامعة موؤخًرا  ذلك  على 
لوكالة الأعمال والقت�ساد املعريف، 
اأهدافها  اأبلللرز  مللن  اأن  اإلللى  م�سرًيا 
الأعللمللال  ريلللادة  بجوانب  الهتمام 

وتطويرها.
ملن�سوبي  �سكره  ال�سلمي  وجه  كما 

مركز املوهبة والإبداع وريادة الأعمال 
املع�سكر،  هذا  تنظيم  يف  جهودهم  على 
طاب  وابللتللكللارات  ملللواهللب  ومتابعتهم 
وطللللالللللبللللات اجللللاملللعلللة وعلللملللللللهلللم علللللى 

اإبرازها وتطويرها.
فلللليللللمللللا اأكللللد وكلللليللللل اجللللاملللعلللة 
لللللاأعللللمللللال والقللللتلللل�للللسللللاد امللللعلللريف 

اإبراهيم  بن  عبداللطيف  الدكتور 
علللللى  اللللوكلللاللللة  احلديثي حر�س 
تلل�للسللريللع حلللركلللة امللللعلللرفلللة وتللوفللري 
الأفللكللار  لتحويل  الللازمللة  الأدوات 
اإلى عمل حر وتوفري بيئة مائمة 
يف  واملنطقة  اجلامعة  وبنات  لأبناء 
جمال ريادة الأعمال وذلك لتبادل 

على  والعمل  والطموحات  الأفللكللار 
اإجنلللاحلللهلللا ومللل�لللسلللاعلللدة املللبللتللدئللني 
علللامل  للللللللللدخللللول يف  واللللللراغلللللبلللللني 
الأعمال حتى ي�سبحوا قادرين على 

امتاك وقتهم وم�سدر دخلهم.
تنظيم  اأن  احلللديللثللي  واأ�لللسلللاف 
انطاًقا  يللاأتللي  للمع�سكر  اجلللامللعللة 
ملللللن روؤيللللللللللة اجلللللامللللعللللة يف خلللدملللة 
التنموي؛  املجتمع، وتعزيًزا لدورها 
اأجل خلق بيئة حمفزة لاإبداع  من 
واحت�سان  الأعمال  وريادة  والبتكار 
اإلللى  وحتويلها  الإبللداعلليللة  امل�ساريع 
مع  بللالللتللعللاون  اقللتلل�للسللاديللة،  منتجات 
ال�سغرية  للمن�ساآت  العامة  الهيئة 
على  »من�ساآت«، موكًدا  واملتو�سطة 
اأن هذا املع�سكر يعد فر�سة ملن�سوبي 
املنطقة لان�سمام  واأبناء  اجلامعة 
الأعمال بهدف تطوير  ملجتمع رواد 
اأفللللكللللارهللللم، وحتلللويلللللللهلللا اإلللللللى واقللللع 
ملمو�س، للح�سول على منتج واعد 

يخدم القت�ساد ال�سعودي.
ويف خللتللام احلللفللل كللرم معايل 
ملللديلللر اجللللاملللعلللة املللل�لللسلللاركلللني من 
اإ�سافة  وخارجها،  اجلامعة  داخللل 
مناف�سات  يف  الفائزين  تكرمي  اإلى 
ملللركلللز املللوهللبللة والإبللللللللداع وريلللللادة 
الأعمال والتي �سملت عدة جمالت 

ريادية واإبداعية.

راأ�لللللللس ملللعلللايل ملللديلللر اجلللامللعللة 
الأ�لللللسلللللتلللللاذ الللللدكللللتللللور فللللالللللح بللن 
اللل�للسلللللمللي، الجللتللمللاع  رجلللللاء اهلل 
الللثللالللث ملللجللللل�للس اجلللامللعللة اللللذي 
عللقللد  ملللوؤخلللراً بللحلل�للسللور الأملللني 
اللللعلللام للللللجللنللة امللللوؤقلللتلللة ملللبللا�للسللرة 
الخت�سا�سات التي كانت م�سندة 
اإلللللللى جمللللل�للس الللتللعللللليللم اللللعلللايل 
عبدالعزيز  بللن  حممد  الللدكللتللور 
ال�سالح، ووكاء اجلامعة ووكيلة 
اجللللاملللعلللة لللل�لللسلللوؤون اللللطلللاللللبلللات، 
وعلللللملللللداء وعللللملللليللللدات الللكللللليللات 

والعمادات امل�ساندة.
افللتللتللح مللديللر اجلامعة  وقلللد 
الجللتللمللاع بللحللمللد اهلل واللل�للسللاة 
واللللل�للللسللللام علللللللى ر�للللسللللوللللله، بللعللد 
اجلامعة  وكلليللل  ا�ستعر�س  ذللللك 
للدرا�سات العليا والبحث العلمي 
اأملللني جمل�س اجلللامللعللة الأ�للسللتللاذ 
عبدالرحمن  بللن  �سعد  الللدكللتللور 
الللعللمللري، املللو�للسللوعللات املللدرجللة 

على جدول الأعمال.
واأو�للللللسللللللى امللللجللللللل�لللس بلللعلللدد 
ملللللللن اللللللتلللللو�لللللسللللليلللللات املللللهللللمللللة، 

القواعد  باإقرار  منها التو�سية 
الإ�للسللراف  لللربنللامللج  التنفيذية 
امل�سرتك بجامعة امللك خالد يف 
جمال الدرا�سات العليا مع عدد 
من اجلامعات العاملية املرموقة، 
والللتللو�للسلليللة بللتللحللويللل عللليلللادات 
كللللليللة طلللب الأ�لللسلللنلللان بللجللامللعللة 
طب  م�ست�سفى  اإلللى  خالد  امللك 
والتو�سية  اجلللامللعللي،  الأ�للسللنللان 
عللمللادة  جمل�س  ت�سكيل  بلللاإعلللادة 

الدرا�سات العليا.

مدير الجامعة يلتقي مدير جامعة طيبة 
ويستعرضان تجارب برنامج المدن الصحية

الأ�لللسلللتلللاذ  اجللللاملللعلللة  ملللديلللر  ملللعلللايل   التقى 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي موؤخراً 
معايل مدير جامعة طيبة الأ�ستاذ الدكتور 
عللبللدالللعللزيللز بلللن قللبللان اللل�للسللراين والللوفللد 
املللللرافللللق لللله ملللن جللامللعللة طلليللبللة واللللللجللنللة 
الإ�سرافية العليا لربنامج املدن ال�سحية يف 

املدينة املنورة.
حلل�للسللر الجلللتلللملللاع اللللللذي عللقللد بللللللاإدارة 

اجلللامللعللة بللاأبللهللا علللدد ملللن وكللللاء وعللمللداء 
جللامللعللة امللللللك خللالللد وملل�للسللاعللد مللديللر عللام 
وممثلو  ع�سري  مبنطقة  ال�سحية  ال�سوؤون 
الجتماع بحث  فيما جرى خال  املديرية، 
وا�ستعرا�س  اخلللربات  وتبادل  التعاون  �سبل 
التجارب فيما يخ�س برنامج املدن ال�سحية.
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أخبار الجامعة

عبدالعزيز رديف

 رعللللللى مللللعللللايل مللللديللللر اجللللاملللعلللة 
الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل 
ال�سلمي لقاء »�سبل حماية وتعزيز 
اجلامعة  نظمته  الللذي  الللنللزاهللة«، 
ممثلة يف وحدة الأن�سطة التوعوية 
واأ�سول  ال�سريعة  بكلية  والثقافية 
الللللديللللن  بلللالللل�لللسلللراكلللة مللللع الللهلليللئللة 
الوطنية ملكافحة الف�ساد )نزاهة(، 
�للسللمللن بللللرامللللج مللللبللللادرة »وطللنللنللا 
اأمللللانللللة« املللرحلللللة الللثللانلليللة، والللتللي 
ملكافحة  الوطنية  الهيئة  اأطلقتها 
�سراكة  )نحو  �سعار  حتللت  الف�ساد 

فعالة لتعزيز النزاهة(.
الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  واأكللد 
كلمته  يف  ال�سلمي  اهلل  رجللاء  بللن  فالح 
يف افللتللتللاح اللللللقللاء اأن الللدولللة املللبللاركللة 
النزاهة وحماربة  تعزيز  على  حر�ست 
الللفلل�للسللاد، اإميلللاًنلللا مللنللهللا اأنلللله للللن يللكللون 
هللنللالللك تللقللدم وتللنللملليللة ملل�للسللتللدامللة اإل 
اأنواعه  بالق�ساء على الف�ساد مبختلف 
واأ�سكاله املختلفة، ويف هذا الجتاه جاء 

تنظيم هذا اللقاء.
�سهده  اللللذي  بالتفاعل  ال�سلمي  واأ�للسللاد 
اللقاء من اجلهات والقطاعات احلكومية 
واخلا�سة منذ اأن تلقت اجلامعة مبادرة 
)نلللللزاهلللللة( مللللن خلللللال بللللرامللللج ملللبلللادرة 
»وطننا اأمانة«، موؤكًدا اأن الدور احليوي 
والفعال للجامعات وهي حتت�سن �سباب 
و�سابات الوطن يحتم عليها تفعيل مثل 
بالنزاهة وكل  ليت�سلحوا  اللقاءات؛  هذه 
بكل  بللدورهللم  الللقلليللام  على  ي�سجعهم  مللا 

�سفافية وحيادية.
وقلللد ُنللظللم اللللللقللاء مبلل�للسللاركللة علللدد من 
اللللقلللطلللاعلللات احللللكلللومللليلللة واخللللا�لللسلللة 
باملنطقة، وا�ستمل اللقاء على جل�ستني 

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  �سهد 
ال�سلمي،   اهلل  رجللاء  بن  فالح  الدكتور 
افلللتلللتلللاح حللملللللة تلللوعلللويلللة وتللثللقلليللفلليللة 
للتوعية  الأ�سنان،  طب  كلية  تنفذها 
بلل�للسللحللة اللللفلللم والأ�للللسللللنللللان ملللنلل�للسللوبللي 
اجلامعة من موظفني واأع�ساء هيئة 
اإدارة  مللقللر  بللهللو  وذلللللك يف  تلللدريللل�لللس، 
»قلللريلللقلللر«، بح�سور  بللاأبللهللا  اجلللامللعللة 
عللملليللد الللكللللليللة الللللدكللللتللللور اإبلللراهللليلللم 
الللل�لللسلللهلللراين، وعلللللدد ملللن مللنلل�للسللوبلليللهللا 

ومن�سوبي اجلامعة.
املدير مقر  وفور و�سول معايل 
احلملة اطلع على املعر�س امل�ساحب، 
واللللللللذي يلل�للسللم مللللل�للسللقللات تللوعللويللة 
وم�ساريع بحثية للطاب والطالبات 
من خمتلف تخ�س�سات طب الأ�سنان 
يف اجللللاملللعلللة، اإ�لللسلللافلللة اإلللللى اأجللنللحللة 
طب  مبللجللالت  وتثقيفية  تعريفية 

الأ�سنان ومهامها.
طب  ق�سم  رئي�س  اأو�للسللح  فيما 
الأن�سجة املحيطة بالأ�سنان و�سحة 
الللدكللتللور  بالكلية  املجتمع  اأ�للسللنللان 
�للسللعللد بلللن حمللمللد الللقللحللطللاين، اأن 
لطاب  ملقرر  تطبيًقا  تعد  احلملة 
اللللل 11، وت�سم  امللل�للسللتللوى  وطللالللبللات 

بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد
مدير الجامعة يرعى لقاء سبل حماية وتعزيز النزاهة

مدير الجامعة يشهد افتتاح حملة طب األسنان التوعوية والتثقيفية والعالجية

علميتني، الأولى بعنوان »�سبل واآليات 
تعزيز النزاهة«، وتناولت ورقة بعنوان 
لللدى جلللان مراقبة  الللنللزاهللة  )تعزيز 
الأرا�سي احلكومية وجلان التعديات( 
قللدمللهللا امللل�للسللتلل�للسللار عللبللدالللرحللمللن اآل 
هلليللا�للس ملللن اإملللللللارة مللنللطللقللة علل�للسللري، 
وانعكا�ساته  »الللفلل�للسللاد  بللعللنللوان  وورقلللة 
علللللى الأمللللن الللوطللنللي« قللدمللهللا املللقللدم 
الدكتور ريا�س ال�سهري من املديرية 
بعنوان  وورقللة  املللدين،  للدفاع  العامة 
)اخللللدملللات الإلللكللرتونلليللة ودورهللللا يف 
عبداهلل  للمهند�س  الللنللزاهللة(  حماية 

م�ساركة خمتلف تخ�س�سات الكلية، 
لفًتا اإلى اأن احلملة ا�ستهدفت منذ 
طاب  املا�سي  الأ�للسللبللوع  انطاقها 
اأولللى،  كمرحلة  اجلامعة  وطالبات 
للا عرب  فلليللمللا تللقللدم خللدمللاتللهللا اأيلل�للسً
اجلامعة  ملن�سوبي  الثانية  مرحلتها 
�سكره  مقدًما  الأ�سبوع،  هذا  خال 
ملللعللايل مللديللر اجلللامللعللة علللللى دعمه 
يف  وي�سهم  يخدم  ما  لكل  ومتابعته 
دعم الكلية وطابها وتفعيل دورها 

املجتمعي.
واأ�سار القحطاين اإلى اأن هناك 
مرحلة ثالثة ت�ستهدف احلملة من 
خالها توعية وتثقيف كافة �سرائح 
املجتمع، لفًتا اإلى اأن احلملة خال 
اإلى  بالإ�سافة  تقدم   3 الل  مراحلها 
ك�سف  خللدمللات  والتثقيف  التوعية 
وعللللاج لللبللعلل�للس احلللللللالت، اإ�للسللافللة 
اإلى التحويل لعيادات الكلية لعاج 
ب�سكل  ذلللك  الللتللي تتطلب  احللللالت 

جماين.
من  امل�ستفيدين  عدد  اأن  يذكر 
خدمات احلملة يف �سطري الطاب 
جتللاوز  انطاقها  منذ  والللطللالللبللات 

300 م�ستفيد وم�ستفيدة.

اللللعلللملللري مللللن الللل�لللسلللركلللة اللل�للسللعللوديللة 
للللللكللهللربللاء، وورقللللة بللعللنللوان )بللطللاقللات 
حماية  يف  واأثرها  الرتاكمية  الإجنللاز 
ع�سريي  عبداهلل  للمهند�س  النزاهة( 

من الكلية التقنية.
فيما �سهدت اجلل�سة الثانية التي جاءت 
بللعللنللوان )مللتللطلللللبللات حللمللايللة الللنللزاهللة( 
مناق�سة عدًدا من الأوراق منها )�سمان 
ت�سرفاته  ونللتللائللج  الللعللام  املللوظللف  دور 
واأثلللللره يف حللمللايللة اللللنلللزاهلللة( لللاأ�للسللتللاذ 
اأ�سول  ق�سم  مللن  كللردم  �سعيد  الدكتور 
الللفللقلله بللجللامللعللة امللللللك خلللاللللد، وكللذلللك 
ورقة بعنوان )النزاهة ومكافحة الف�ساد 

للدكتور  والللنللظللام(  ال�سريعة  �للسللوء  يف 
علي الهجري من ق�سم القانون بجامعة 
امللك خالد، وورقة بعنوان )دور النيابة 
الللعللامللة يف حللمللايللة وتللعللزيللز الللنللزاهللة( 
ال�سيخ  بع�سري  الللعللامللة  الللنلليللابللة  لع�سو 

اأ�سامة مداوي.
على  التاأكيد  اإلى  الأوراق  وقد خل�ست 
تللكللثلليللف بلللراملللج الللتللوعلليللة والللتللثللقلليللف 
املجتمعي بالقيم الرتبوية والأخاقية 
ثقافة  ن�سر  يف  الأ�للسللرة  دور  تعزيز  مللع 
بتطوير  والعناية  وال�سفافية،  النزاهة 
وتلللللدريلللللب امللللوظلللفلللني ونللل�لللسلللر اللللوعلللي 
باأخاقيات العمل الوظيفي التي تعزز 

النزاهة، ودعم الأجهزة املعنية بحماية 
الللنللزاهللة ومللكللافللحللة الللفلل�للسللاد بللالللكللوادر 

الب�سرية والأنظمة التقنية الازمة.
بالإ�سافة الى �سرورة مراجعة اللوائح 
والأنللللظللللمللللة والللل�لللسلللوابلللط وقلللواعلللدهلللا 
الللتللنللفلليللذيللة مبللا يللعللزز الللنللزاهللة، وبللنللاء 
�سراكة وتعاون بني اجلامعات والتعليم 
من جهة وبني الهيئة الوطنية ملكافحة 
الللفلل�للسللاد )نلللللزاهلللللة( �لللسلللواء يف اجلللانللب 
التعليمي واملتمثل باملقررات اأو البحوث 
يعزز  مبللا  املجتمع  خللدمللة  اأو  العلمية 

قيمة النزاهة ومكافحة الف�ساد.
كللذلللك تفعيل مللبللداأ بللطللاقللات الإجنلللاز 

امللللرتاكلللملللة لللتللعللزيللز ملللبلللداأ اللل�للسللفللافلليللة 
امل�سوؤولية،  لتحمل  املوظفني  وحتفيز 
و�سرورة التن�سيق بني قطاعات الدولة 
والتكامل بني كافة الأجهزة احلكومية 
للللو�لللسلللع ملللعلللايلللري وا�لللسلللحلللة وحملللللددة 
ملللكللافللحللة الللفلل�للسللاد وتلللعلللزيلللز اللللنلللزاهلللة، 
وتفعيل الإعام بكافة و�سائله لت�سليط 
وخطورة  الف�ساد  مظاهر  على  ال�سوء 
والعناية  والدنيوية،  الدينية  عواقبه 
بلللا�لللسلللتلللخلللدام الللللقللللنللللوات واخللللللدملللللات 
مبا  اخلدمية  اجلهات  يف  الإلكرتونية 
الكاملة  ال�سفافية  للمواطن  ي�سمن 

وتو�سيح م�سار خدمته.
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رعلللللللى مللللعللللايل مللللديللللر اجللللاملللعلللة 
الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل 
التطوير  عمادة  احتفال  ال�سلمي، 
العاملي  باليوم  الأكادميي واجلودة 
للللللللجلللودة، وذلللللك بللحلل�للسللور �سيف 
اجللللاملللعلللة ملللعلللايل ملللديلللر جللامللعللة 
الدكتور عبدالعزيز  طيبة الأ�ستاذ 
بلللن قللبللان الللل�لللسلللراين، يف ملل�للسللرح 

املدينة اجلامعية باأبها.
و�لللسلللهلللد الحلللتلللفلللال ملل�للسللاركللة 
للمركز  الللتللنللفلليللذي  امللللديلللر  نللائللب 
اللللوطلللنلللي للللللللتلللقلللومي والعلللتلللملللاد 
الللرباجمللي  لاعتماد  الأكلللادميلللي 
الفهيد،  را�سد  الدكتور حممد بن 
واملللديللر الللتللنللفلليللذي جلللائللزة امللك 
عبدالعزيز للجودة �سابًقا الدكتور 

زبن الثبيتي.
الحلللللتلللللفلللللال  بلللللللدايلللللللة  ويف 
رحللللب ملللعلللايل ملللديلللر اجلللامللعللة 
بللنللظللريه مللعللايل مللديللر جامعة 
طلليللبللة، وامللل�للسللاركللني مللن املللركللز 
اللللوطلللنلللي للللللتللقللومي والعلللتلللملللاد 
الأكللللللللادميللللللللي وجللللللائللللللزة امللللللللك 
عللبللدالللعللزيللز للللللللجلللودة، وجللملليللع 
من�سوبي  من  الحتفال  ح�سور 

ومن�سوبات اجلامعة.
واأكلللللللد اللل�للسلللللمللي يف كلللللمللتلله 
الللر�للسلليللدة وفلللرت  اأن احلللكللومللة 

.. ويرعى فعاليات االحتفال باليوم العالمي للجودة
التقدم  واأ�سباب  النجاح  عنا�سر 
مملللللا يللل�لللسلللهلللم يف متلللكلللني كلللافلللة 
البناء والتطوير  القطاعات من 
عرب  كما  التنمية،  عجلة  ودفلللع 
عن �سعادته مبا مت حتقيقه من 
ملللنلللجلللزات يف جملللللالت اجلللللودة 

على م�ستوى اجلامعة.
�ساكًرا لهيئة تقومي التعليم 
واملللللللركللللللز الللللوطللللنللللي للللللتللقللومي 
جهودهما  الأكادميي  والعتماد 
جمللالت  يف  للجامعة  ودعمهما 
الللتللطللويللر واجللللللللودة، كللمللا �سكر 
ملللنللل�لللسلللوبلللي وكللللللالللللللة اجللللاملللعلللة 
للللللللتلللطلللويلللر واجللللللللللودة وعللللمللللادة 
التطوير واجلودة وجميع جهات 
جهودهم  ت�سافر  على  اجلامعة 
ومللتللابللعللتللهللم لللكللل ملللا يلل�للسللهللم يف 

تقدم اجلامعة.
بللللللدورة قلللدم نلللائلللب املللديللر 
الللتللنللفلليللذي للللللمللركللز الللوطللنللي 
الأكادميي  والعتماد  للتقومي 
الدكتور  الللرباجمللي  لاعتماد 
حمللللمللللد بلللللن را�لللللسلللللد اللللفلللهللليلللد 
خلللللللللللال احللللللللفلللللللل ملللللللحللللللة علللن 
مللقللومللات الللتللطللويللر واجللللللودة، 
ومللللللدى فللاعللللليللتللهللا يف حتللقلليللق 
وتللطللور   ،2030 املللملللللكللة  روؤيللللللة 
يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  وتقدم 

للموؤ�س�سات  ومناف�ستها  اململكة 
على  والأكلللادميللليلللة  التعليمية 
مللل�لللسلللتلللوى اللللللعلللللامل، كلللملللا قلللدم 
عبدالعزيز  امللك  جائزة  مدير 
ا تناول  التنفيذي ال�سابق عر�سً
فيه معايري اجلائزة يف جمالت 
اجلللللودة، وملللدى اأهللملليللة العمل 

على حتقيق اجلللودة واأثللر ذلك 
يف خمللرجللات اجلللهللات وتللطللور 

عملها.
ملللللن جلللهلللتللله األلللللقلللللى وكللليلللل 
اجلللامللعللة للللللتللطللويللر واجللللللودة 
الدكتور مرزن ال�سهراين كلمة 
رحللللب فلليللهللا بللحلل�للسللور احلللفللل، 

�لللسلللاكلللًرا ملللن خللالللهللا كلللل من 
�لللسلللاهلللم يف متللليلللز اجللللاملللعلللة يف 
جمللللالت الللتللطللويللر واجللللللودة، 
تناول  مرئي  عر�س  مت  عقبها 
الللتللي حققتها  املللنللجللزات  اأبلللللرز 
يف  جهاتها  مبختلف  اجلللامللعللة 

التطوير واجلودة.

كللللرم  احللللللفلللللل  خلللللتلللللام  ويف 
الكليات  اجلامعة  مدير  معايل 
التي حققت براجمها العتماد 
اإ�لللسلللافلللة اإللللللى جللملليللع اجلللهللات 
والأ�للسللخللا�للس الللذيللن كلللان لهم 
دور فاعل يف اأعمال اجلودة من 

داخل اجلامعة وخارجها.

مدير الجامعة يلتقي مدير إدارة 
التدريب التقني والمهني بعسير

السلمي يرعى انطالق حملة 
»مطمئنون« اإلرشادية

عبدالعزيز رديف

الللتللقللى مللعللايل مللديللر اجلللامللعللة 
رجاء  بن  فالح  الدكتور  الأ�ستاذ 
مبكتبه  ملللوؤخلللراً  اللل�للسلللللمللي،  اهلل 
اللللعلللاملللة  الإدارة  عللللللام  مللللديللللر 
للللللللللتللللدريللللب اللللتلللقلللنلللي وامللللهلللنلللي 
مبنطقة ع�سري الدكتور �سليمان 

احلفظي.
اللللللللقلللاء رحللب  بلللدايلللة  ويف 

بن  فالح  الللدكللتللور  الأ�للسللتللاذ  اجلامعة  مدير  معايل  رعللى 
رجاء اهلل ال�سلمي يف مقر اجلامعة باأبها موؤخراً انطاق 
مركز  ينظمها  التي  »مطمئنون«،  الإر�للسللاد  حملة  اأعمال 
التوجيه والإر�ساد بعمادة �سوؤون الطاب، وذلك بح�سور 
عدد من وكاء اجلامعة وعمدائها، وت�ستمر احلملة ملدة 

يومني يف مقر اجلامعة الرئي�س باأبها )قريقر(.
خيمة  ت�سمه  مللا  على  و�سوله  فللور  معاليه  واطلللللع 
الفعاليات من برامج تربوية واأدوات وجتهيزات متوافرة 
القائمون  يبذلها  الللتللي  اجلللهللود  مثمًنا  احلللملللللة،  �سمن 
التوجيه  ومركز  الطاب  �للسللوؤون  عمادة  يف  احلملة  على 
والإر�لللللسلللللاد، ومللللوؤكللللًدا دور الإر�للللسللللاد مبللخللتلللللف جمللالتلله 
م�سريتهم  ودعللم  �سقل  يف  واأهميته  والطالبات  للطاب 

العلمية والأكادميية.

ملللن جللهللتلله اأو�لللسلللح امللل�للسللرف علللللى مللركللز الللتللوجلليلله 
اأن  ال�سهيمي  خلل�للسللران  الللدكللتللور  بللاجلللامللعللة  والإر�للللسللللاد 
احلملة تهدف اإلى تقدمي توعية نف�سية تربوية ملن�سوبي 
اجلللامللعللة، مللن خلللال مللعللار�للس وعللليلللادات تهتم بالعاج 
املعريف وال�سلوكي، اإ�سافة اإلى الطب النف�سي والرتبوي، 
مع الهتمام باجلوانب النف�سية كالتوعية بال�سطرابات 

النف�شية »القلق وال�شغوط النف�شية ومقايي�شها«.
تفاعلية  حما�سرة  احلملة  هام�س  على  اأقيمت  كما 
بعنوان )ال�ستقرار النف�سي واأهميته للطالب اجلامعي( 
الدكتور  �سيقدم  القحطاين، كما  الدكتور في�سل  قدمها 
�سامي الفيفي يف اليوم الثاين من احلملة دورة تدريبية 

بعنوان )اإدارة الوقت والأولويات(.

مللللللعللللللايل مللللللديللللللر اجلللللامللللعللللة 
بللالللدكللتللور احلللفللظللي ملل�للسلليللًدا 
الإدارة  تقدمها  التي  باجلهود 
الللللعللللامللللة للللللللتلللدريلللب الللتللقللنللي 

واملهني يف املنطقة.
كللمللا جلللرى خلللال اللللللقللاء 
لتحقيق  التعاون  �سبل  بحث 
روؤية اململكة 2030 وذلك من 
م�ستوى  ورفللع  تفعيل  خللال 
اللللتلللكلللاملللل بللللني اجللللهلللتلللني يف 

�للسللبلليللل خللدمللة اأبلللنلللاء الللوطللن 
واملنطقة يف املجالت العلمية 
والللتللقللنلليللة وكللللذلللللك املللهللنلليللة 

والأكادميية.
تلل�للسلللللم  اللللللللقلللاء  خللللتللللام  ويف 
التقرير  اجلامعة  معايل مدير 
اللللل�للللسللللنللللوي للللللللللللللاإدارة اللللعلللاملللة 
للللللللتلللدريلللب اللللتلللقلللنلللي وامللللهلللنلللي 

بع�سري.
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مدير الجامعة يشهد توقيع اتفاقيتي تعاون وعقد استشاري 
مع 3 جهات بالمنطقة

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي يطلع على أعمال 
التنقيب في موقع جرش األثري

�للسللهللد ملللعلللايل ملللديلللر اجلللامللعللة 
الأ�لللللسلللللتلللللاذ الللللدكللللتللللور فللللالللللح بللن 
عللدد  تللوقلليللع  ال�سلمي،  اهلل  رجلللاء 
ملللن اتللفللاقلليللات اللللتلللعلللاون وعللقللود 
ال�ست�سارة بني اجلامعة وكل من 
جمعية مطمئنة مبنطقة ع�سري، 
اإ�سافة  ورابطة ع�سري اخل�سراء، 
اإلللللللى نللللللادي �للسللمللك اللللريلللا�لللسلللي، 
باملدينة  الإدارة  مبنى  يف  وذللللك 

اجلامعية باأبها.
ويلللاأتلللي عللقللد هلللذه التللفللاقلليللات 
والعقود بهدف تفعيل دور اجلامعة 
املوؤ�س�سات  مع  واملجتمعي  الللريللادي 

والقطاعات املختلفة.
يعود  تعاون مبا   وخلق ج�سور 
بالنفع على اجلامعة واجلهات التي 

مت توقيع التفاقيات معها.
وفللليلللملللا يلللتلللعلللللللق بلللللاأطلللللراف 
اجلامعة  وكيل  مثل  التفاقيات 
للللللللللدرا�للللسللللات اللللعللللللليلللا واللللبلللحلللث 
العلمي الأ�ستاذ الدكتور �سعد بن 

ح�سل دبلومان عاليان باجلامعة على ت�سنيف واعتماد من وزارة اخلدمة املدنية، 
وذلك �سمن حزمة برامج دبلومات عليا وافق عليها جمل�س اجلامعة ومت رفعها 

لاعتماد خال الفرتة املا�سية.
واأو�سح عميد الدرا�سات العليا باجلامعة الدكتور اأحمد بن يحيى اآل فائع، اأن 
الوزارة اعتمدت موؤخًرا برناجمي دبلوم عال متّثا يف دبلوم املحاماة يف كلية الأعمال، 
ودبلوم الوقاية من تعاطي املخدرات واملوؤثرات العقلية يف كلية الرتبية، م�سرًيا اإلى 

اأنه �سيتم البدء يف اإجراءات القبول للربناجمني خال الفرتة القادمة.
كما اأكد اآل فائع اأهمية اعتماد وت�سنيف مثل هذه الربامج نظًرا ملا لها من 
روؤية  التنمية، وحتقيق  اإ�سهامها يف دفع عجلة  اإلى  اإ�سافة  احتياج علمي ومهني، 
ال�سياق،  هللذا  يف  اجلامعة  كليات  بللدور  م�سيًدا   ،2030 ال�سعودية  العربية  اململكة 
الكليات  قبل  والتكامل معها من  التن�سيق  اإلللى مزيد من  العمادة  تطلع  ومللوؤكللًدا 
لو�سع اأطر وخطط عدد من الدبلومات وبرامج املاج�ستري والدكتوراه التي ت�سكل 

اإ�سافة نوعية للجامعة.

الخدمة المدنية تصنف دبلومات 
عليا بالجامعة 

اطلع وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث 
العلمي الأ�ستاذ الدكتور �سعد بن عبدالرحمن 
العمري موؤخًرا على اأعمال التنقيب يف موقع 
جر�س الأثري مبنطقة ع�سري، والذي ي�سارك 
فيه عدد من طاب اجلامعة مع فريق الهيئة 
باإ�سراف  الوطني،  والللرتاث  لل�سياحة  العامة 
الدكتور علي  باجلامعة  امل�ساعد  الآثللار  اأ�ستاذ 

بن عبداهلل مرزوق.
من  بتوجيه  الللطللاب  م�ساركة  وتللاأتللي 
معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح 
مذكرة  بنود  لتفعيل  ال�سلمي  اهلل  رجللاء  بن 
الللتللعللاون الللتللي وقللعللتللهللا اجلللامللعللة مللع هيئة 
حتقيق  اإللللى  تللهللدف  والللتللي  �سابًقا  ال�سياحة 
لتنمية  الللعللامللة  ال�للسللرتاتلليللجلليللة  تللوجللهللات 
ال�سياحة الوطنية، وحتقيق اأهداف اجلامعة 
يف القيام بدور موؤثر وفاعل يف دعم املجالت 
اإمكانياتها  وت�سخري  ال�سياحة،  تخدم  التي 
وجهود من�سوبيها مبا يخدم املحافظة على 

الآثار والرتاث وحمايتها وتطويرها.
واأكللللللللد مللللللللرزوق املللل�لللسلللرف علللللللى فللريللق 
الللللطللللاب حلللر�لللس اجللللاملللعلللة علللللللى ملل�للسللاركللة 
اأعلل�للسللاء هلليللئللة الللتللدريلل�للس واللللطلللاب يف مثل 
هللذه الأعللمللال امللليللدانلليللة للللللوقللوف على طرق 
الأثللري،  امل�ساحي  والرفع  التنقيب،  وكيفيات 
ال�سطحية  واللقى  املعثورات  ت�سجيل  وطللرق 
اأن  اإلللى  والأثللريللة، لفًتا  التاريخية  املواقع  يف 
هلللذه امللل�للسللاركللة تللعللد اخلللاملل�للسللة، حلليللث �للسللارك 
الأثللري  التنقيب  اأعللمللال  يف  بفعالية  الفريق 
ابتداًء من املو�سم ال�سابع وحتى املو�سم الثاين 
بع�س  عللن  النقاب  ك�سف  الللذي  احلللايل  ع�سر 

املعثورات املهمة.
اإللللللى اأن ملللوقلللع جلللر�لللس الأثلللللري  يلل�للسللار 
اإلى فرتات قدمية  اآثللاًرا تاريخية تعود  ي�سم 
واإ�سامية متعاقبة، فيما يعمل فريق التنقيب 
عليها  واحللل�للسللول  الآثللللار  هللذه  اكت�ساف  على 
لنقلها اإلى متحف ع�سري الأثري بعد النتهاء 
مللللن جتلللهللليلللزه للليلل�للسللكللل بلللذللللك علللاملللل جلللذب 
ال�سعودية ومنطقة  العربية  للمملكة  �سياحي 
متتد  التي  واآثللارهللا  برتاثها  للتعريف  ع�سري 

اإلى اآلف ال�سنني لل�سياح والزائرين.

اجلامعة  العمري  عبدالرحمن 
يف اتفاقية جمعية مطمئنة.

 بينما مثل اجلمعية يف التوقيع 
رئي�سها فهد بن ح�سني اآل هادي.

توقيع  كما مثل اجلامعة يف 
التلللفلللاقللليلللة مللللع رابللللطللللة علل�للسللري 
خدمة  عللمللادة  عميد  اخللل�للسللراء 
امللللجلللتلللملللع واللللتلللعللللللليلللم امللل�للسللتللمللر 
الأ�لللسلللتلللاذ الللدكللتللور عللمللر علللللوان 
علللقللليلللل، وملللللن طلللللرف اللللرابلللطلللة 
رئي�سها املهند�س خالد بن �سالح 

ال�سهري.
توقيع  يف  اجلامعة  مثل  كللذلللك 
ال�ست�سارية  اخلللدمللات  تللقللدمي  عقد 
للللنلللادي �سمك  يف جمللللال احلللوكللمللة 
لاأعمال  اجلامعة  الريا�سي، وكيل 
والقلللللتللللل�لللللسلللللاد املللللللعللللللريف الللللدكللللتللللور 

عبداللطيف بن ابراهيم احلديثي.
ومن طرف النادي نائب رئي�س 
جمللللل�للس الإدارة حملللللملللللد بلللن ثللابللت 

ال�سهراين.

الدكتور فالح بن رجاء اهلل  الأ�ستاذ  اأ�سدر معايل مدير اجلامعة 
ال�سلمي، قرارا بتكليف الدكتور مفلح بن زابن القحطاين متحدثا 
ر�للسللملليللا للللللجللامللعللة، اإ�للسللافللة اإللللى عمله ملل�للسللرفللا عللامللا علللللى املللركللز 

الإعامي.
ملللديللر اجلللامللعللة على  بال�سكر  الللقللحللطللاين  الللدكللتللور  وتللوجلله 
التوا�سل  ويحقق  فيما يخدم اجلامعة  التوفيق  اهلل  �سائًا  ثقته، 

الإيجابي مع و�سائل الإعام.

القحطاني  مفلح  الدكتور 
متحدثا رسميا للجامعة 
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أخبار الجامعة

بح�سب  ال�سعودية  اجلامعات  يف  الهند�سة  كليات  بني  حمليا  الللل4   الرتتيب  على  الهند�سة باجلامعة  كلية  ح�سلت 
ت�سنيف »التاميز«، كما جاءت  بح�سب الت�سنيف يف الرتتيب الل 501 عامليا.

اأن الت�سنيفات الدولية موؤ�سر ميكن العتماد عليه  اإدري�س فلقي  اإبراهيم  واأو�سح عميد كلية الهند�سة الدكتور 
للمقارنة مع كليات الهند�سة يف اجلامعات الأخرى ومعرفة موقع الكلية بني الآخرين.

وهي  للتقييم  ت�سمل 5 عنا�سر  حيث  الأفلل�للسللل،  للتخ�س�سات تعد  التاميز  ت�سنيف  »معايري  اأن  واأبلللان 
كل  حتت  وياأتي  لل�سوق،  املعرفة  حتويل  وحجم  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  والقتبا�س  العلمي  والبحث  التدري�س 
عن�سر جمموعة من املوؤ�سرات، وبالتايل فاإن حتقيق كلية الهند�سة للرتتيب 501 عامليا والرابع حمليا يجعلنا 
على ب�سرية مب�ستوانا، ويحفزنا لو�سع اأهداف اأكرب لرنتقي بالتعليم والبحث، ونتابع نتائجنا كل عام، فهي 

مقارنة مرجعية مبعايري ثابتة«.
واأ�سار فلقي اإلى اأن هذا الإجناز ما هو اإل نتيجة جهود كبرية ل�سنوات �سعت فيها الكلية اإلى مراجعة جذرية 
تدريبية  دورة   80 ما متو�سطه  واإقامة  املعامات،  كامل  التعلم، ومنذجة  الربامج وخمرجات  واأهللداف  للمناهج 
والطاب  الأ�ساتذة  مع  الداخلية  النقا�سية  اجلل�سات  ع�سرات  واإقللامللة  والطالبات،  للطاب  عللام  كل  يف  جمانية 
واخلرباء من خارج اجلامعة، لإنتاج اخلطة ال�سرتاتيجية، �ساملة موؤ�سرات الأداء والتي يتم رفع معايريها يف 

كل عام.
ورفع فلقي �سكره ملعايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي مثمًنا ملعاليه تبني مبادرات 
الكلية وتقدمي كامل الدعم لها، كما رفع �سكره لوكاء الكلية وروؤ�ساء الأق�سام واأع�ساء هيئة التدري�س واملن�سوبني، 

مبيًنا اأنهم بذلوا اأق�سى اجلهد وكانوا يف م�ستوى امل�سوؤولية، وعملوا فريق عمل واحًدا.

اأقامت الإدارة العامة لاأمن ال�سيرباين باجلامعة موؤخرا، مبادرة 
»نلل�للسللاء يف الأمللللن اللل�للسلليللرباين«، وذللللك لتعزيز فللر�للس جنلللاح امللللراأة 
ال�سعودية يف جمالت الأمن ال�سيرباين واأمن املعلومات، مب�ساركة 
الطالبات  درا�سة  املجال، وذلك يف مركز  املتخ�س�سات يف  نخبة من 

بال�سامر، وجممع الرا�سد مول التجاري باأبها.
من  ال�سيرباين  بللالأمللن  املهتمات  جميع  املللبللادرة  وا�ستهدفت 
املتمثلة يف  اجلللامللعللة  ر�للسللالللة  لتحقيق  وخللارجللهللا،  اجلللامللعللة  داخلللل 
بالإ�سافة  ملواردها،  الأمثل  التوظيف  خال  من  املجتمعي  الإ�سهام 
املللراأة يف �ستى  اململكة 2030، لتعزيز دور  روؤيللة  اأهللداف  اإلللى حتقيق 

املجالت التي يتطلبها �سوق العمل.
ملدة  مبادرتها  ال�سيرباين  لللاأمللن  العامة  الإدارة  نفذت  وقللد 
الطالبات  درا�سة  مركز  يف  اجلامعي  احلللرم  من  بداأتها  اأيللام  ثاثة 
بال�سامر، والذي قدمت فيه جناًحا تعريفيًّا ي�ستهدف املهتمات من 
اأعمالها  واختتمت  والرقمية،  التقنية  باجلوانب  اجلامعة  طالبات 
يف جممع الرا�سد مول التجاري باأبها، وذلك لتوعية وتثقيف اأكرب 
عدد ممكن من ن�ساء جمتمع منطقة ع�سري بالأمن ال�سيرباين، من 
خال التعريف به وباأمن املعلومات وجمالتهما، واأهمية دور املراأة 

يف هذا املجال وكيفية االنخراط فيه.
كما اأو�سح امل�سرف العام على الإدارة العامة لاأمن ال�سيرباين 
هذه  اأن  املبادرة،  اأعمال  ختام  يف  ال�سقر  حممد  الدكتور  باجلامعة 

والفعاليات  املللبللادرات  من  العديد  ي�سم  برنامج  اإلللى  تعود  املللبللادرة 
تعد  والللتللي  ال�سيرباين،  الأملللن  امللللراأة يف جمللال  بتمكني  تهتم  التي 
مدير  ومتابعة  بتوجيه  تقام  والتي  نوعها،  من  جمملها الأولى  يف 
املجتمعي  العمل  يف  ال�سيرباين  الأمللن  اإدارة  دور  لتفعيل  اجلامعة، 

الفاعل الذي يحقق ر�سالة اجلامعة وروؤية اململكة 2030.
اأولللى خلطة  اأن هذه املبادرة تعد مرحلة  اأكد ال�سقر  كما 
برنامج الإدارة، بينما �ستنطلق قريًبا املرحلة الثانية واملتمثلة 
يف دعم املهتمات وتوجيههن وتدريبهن ملدة �سنة، لفًتا اإلى اأنه 
�سيتم يف نهاية التدريب تقييم اأعمال وخمرجات املرحلة، ومن 
ودورات  برامج  التالية  ال�سنة  يف  تعقد  املخرجات  تلك  خللال 

تدريبية اأخرى.
الأحمري  اأمللرية  الأ�ستاذة  املبادرة  امل�سرفة على  اأكللدت  بدورها 
اأن الهدف من اإقامة هذه املبادرة وفق خطة برنامج الإدارة العامة 
املعلومات  اأمللن  جمال  يف  الن�ساء  ن�سبة  رفع  هو  ال�سيرباين  لاأمن 
وذلك ملا ت�سري اإليه الإح�سائيات، حول قلة ن�سبة الن�ساء يف جمالت 

اأمن املعلومات والأمن ال�سيرباين يف �سوق العمل حول العامل.
يذكر اأنلله مت خللال هللذه املللبللادرة عقد لللقللاءات مللع خمت�سات 
امل�ستفيدات 200 م�ستفيدة،  ال�سيرباين، حيث جتاوز عدد  الأمن  يف 
بالإ�سافة اإلى عدد كبري من املهتمات والزائرات لأجنحة املبادرة يف 

املقرات التي �ساركت بها جتاوز 700.

الجامعة تنظم مبادرة   نساء في األمن السيبراني

�سهد معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي اأعمال ور�سة »ن�سر 
الوعي الوثائقي«، التي نظمها مركز الوثائق 
املركز  مع  بالتعاون  باجلامعة،  واملحفوظات 
الوطني للوثائق واملحفوظات، وذلك يف مبنى 

املدرجات املركزية باملدينة اجلامعية باأبها.
واأ�لللللسلللللاد ملللديلللر اجللللاملللعلللة يف كلللللمللتلله 
واملحفوظات  للوثائق  الوطني  املركز  بدور 
اإلى  اجلامعة  تطلع  موؤكًدا  عمله،  واأهمية 
العمل على املزيد من التن�سيق بينها وبني 
املركز لتقدمي ور�س عمل ودورات تدريبية 

ملن�سوبي اجلامعة لرفع الوعي الوثائقي.
اأي�سا  �سهدت  الللتللي  الللور�للسللة  وهللدفللت 
ح�سور عدد من وكاء اجلامعة وعمدائها 
وامللللوظلللفلللني وامللللوظلللفلللات وممللثلللللي املللركللز 
امل�ست�سار  واملللحللفللوظللات  للللللوثللائللق  الللوطللنللي 
عللبللداملللحلل�للسللن اللللهلللداب والأ�لللسلللتلللاذ اإبللراهلليللم 
من�سوبي  خلللللربات  تللطللويللر  اإللللللى  الللل�لللسلللدي، 
التعامل  جمللالت  يف  اجلامعة  ومن�سوبات 
مللع الللوثللائللق، والللعللمللل على �للسللرح وتطبيق 
واملعلومات،  للوثائق  الوطني  املركز  اآليات 

يف كل ما يخ�س التعامل مع الوثائق.
ويف بللدايللة انللطللاق اأعللمللال الللور�للسللة قللدم 
املللل�لللسلللرف علللللللى ملللركلللز اللللوثلللائلللق وامللللحلللفلللوظلللات 
نللبللذة  اخلللللالللللدي  جلللللربان  بلللن  باجلامعة �سامل 

مدير الجامعة يشهد أعمال ورشة مركز الوثائق والمحفوظات 
لنشر الوعي الوثائقي

الوثائق  وت�سنيفات  املللركللز،  مهام  عن  تعريفية 
واأعلللللدادهلللللا علللللى ملل�للسللتللوى اجللللاملللعلللة، واخلللطللة 

امل�ستقبلية للمركز.
وحلللللول اآلللليلللات الللتللعللامللل ملللع الللوثللائللق 
الللوطللنللي للوثائق  املللركللز  والللتللعللريللف مبللهللام 
العامة  الإدارة  مللديللر  اأو�للسللح  واملللحللفللوظللات، 
الوطني  باملركز  الوثائق  وتنظيم  ل�ستقبال 
عبداملح�سن  امل�ست�سار  واملحفوظات  للوثائق 
ن�سر  املركز يعمل على  اأن  الهداب،  بن هداب 
جهات،  عللدة  مللع  بالتعاون  الوثائقي  الللوعللي 
التعامل  واآللليللات  الللوثللائللق  اأنللللواع  ا  م�ستعر�سً
رعايته  اجلامعة  مدير  ملعايل  �ساكًرا  معها، 
واهللتللمللاملله بللالللور�للسللة وخملللرجلللاتلللهلللا، لفللًتللا 
والإدارات  املوؤ�س�سات  يف  الوثائق  اأهمية  اإلللى 
احلكومية، ومقدًما �سرًحا مف�سًا عن مهام 
مراكز الوثائق والتي تتمثل يف حفظ الوثائق 
وا�سرتجاعها والتعامل معها، واختتم الهداب 
اللللور�لللسلللة بلللاللللرد علللللى اأ�للسللئلللللة وا�للسللتللفلل�للسللارات 
التعامل  اآليات  احل�سور التي متحورت حول 
ملللع الللوثللائللق يف جمللللالت خمللتلللللفللة واأهللملليللة 

العمل على رفع م�ستوى الوعي بها.
ي�سار اإلى اأنه مت نقل اأعمال الور�سة 
ب�سكل مبا�سر اإلى �سطر الطالبات، وذلك 
يف ملل�للسللرح كللللليللة اللللعلللللللوم بللطللريللق امللللللك 

عبداهلل باأبها.

 كلية الهندسة بالجامعة تحقق المركز الـ 4 محليا والـ 
501 عالميا في تصنيف التايمز
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أخبار الجامعة

الجامعة تحتفي باليوم العالمي للعصا 
البيضاء

أكثر من 1400 مستفيد من حمالت توعوية 
مجتمعية نفذتها طب الجامعة  37 إعالمية يثرين بالنقاش ورشة 

»صحافة البيانات« بالجامعة 
املجتمع  خدمة  عللمللادة  مللع  بالتعاون  باجلامعة  الإعللامللي  املللركللز  نظم 
الأ�س�س  البيانات:  »�سحافة  بعنوان  جمانية  ور�سة  امل�ستمر  والتعليم 
والللتللطللبلليللقللات« ا�للسللتللفللاد مللنللهللا اأكللللرث مللن 37 اإعللاملليللة وذلللللك باملجمع 

الأكادميي بلع�سان.
الإعامي  املركز  على  العام  امل�سرف  م�ساعدة  الور�سة  وقدمت 
من  خالها  وتناولت  عللامللر،  عبدالقادر  نللورة  املحا�سرة  باجلامعة 
اأهللم  الإلللكللرتوين  والتحرير  ال�سحافة  جمللال  يف  تخ�س�سها  خللال 
الإذاعلللة  هيئة  جتللربللة  مثل  البيانات  �سحافة  يف  العاملية  الللتللجللارب 
الربيطانية BBC و�سحيفة  الإذاعللللة  وهيئة   ABC  الأ�سرتالية
للو�سول  الن�سائح  اأهللم  الور�سة  مقدمة  ا�ستعر�ست  كما  الغارديان، 
للبيانات، والتعريف مبواقع البيانات وخدماتها، والتعريف مبدينة 

البيانات احلرة، وكيفية فهم �سحافة البيانات.
الإعللاملليللات  واملن�سقات  املنطقة  اإعللاملليللات  حتدثت  الللور�للسللة  ذات  ويف 
الت�ساوؤلت  عن عدد من جتاربهن يف هذا ال�سياق، كما طرحن العديد من 
الور�س  تاأتي �سمن �سل�سلة من  الور�سة  اأن هذه  والنقا�سات املرثية، ويذكر 
بع�س  مع  بالتعاون  باجلامعة  الإعللامللي  املركز  �سيقدمها  التي  واللللدورات 
جللهللات اجلللامللعللة يف علللدد مللن جمللللالت اللل�للسللحللافللة والإعللللللام، وت�ستهدف 

من�سوبي الإعام يف املنطقة.

للمعلم  الــســعــوديــة  الجمعية 
»جسم« تفتتح فرعها األول بتعليم 

حائل
بح�سور رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية ال�سعودية للمعلم باجلامعة »ج�سم« 
تعليم  بللللاإدارة  الأول  فرعها  اجلمعية  د�سنت  كا�سي،  اآل  عللبللداهلل  الللدكللتللور 

منطقة حائل.
واأو�سح اآل كا�سي باأن اجلمعية تعتزم افتتاح فرعها الأول خارج حميط 
طلب  على  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  موافقة  بعد  وذلللك  خالد،  امللك  جامعة 
اإدارة تعليم منطقة حائل لفتتاح فرع باملنطقة، واأكد على اأنه �سيتم خال 
حفل الفتتاح انتخاب جمل�س فرع اجلمعية بحائل، وذلك بح�سور مدير 

عام تعليم منطقة حائل الدكتور يو�سف الثويني.

نظمت اجلامعة ممثلة يف عدد من اجلهات فعالية 
»الع�سا البي�ساء« وذلك بالتزامن مع اليوم العاملي 
للع�سا البي�ساء الذي ي�ستهدف اأ�سحاب الهمم من 
ذوي الإعاقة الب�سرية، والذي ي�سادف اليوم الل 15 

من �سهر اأكتوبر.
ويف اإطار ت�سجيع طاب اجلامعة املكفوفني 
علللللى ا�للسللتللخللدام الللعلل�للسللا الللبلليلل�للسللاء وتللعللريللفللهللم 
واأقرانهم باأهميتها، اأقامت عمادة �سوؤون الطاب 
ممثلة يف مركز ذوي الحتياجات اخلا�سة احتفاًل 
املركز  على  امل�سرف  اأو�سح  حيث  املنا�سبة،  بهذه 
اأن املركز هدف من خال  الدكتور عامر جعفر 
هذا الحتفال بالإ�سافة اإلى التعريف والت�سجيع 
مع  التعامل  كيفية  وبلليللان  املجتمع  توعية  اإللللى 
الب�سرية،ويف  الإعاقة  ذوي  من  الهمم  اأ�سحاب 
ا كلية الرتبية ممثلة يف  ذات ال�سياق اأقامت اأي�سً
ق�سم الرتبية اخلا�سة بالتعاون مع جلنة خدمة 
املجتمع فعاليات الحتفال باليوم العاملي للع�سا 
البي�ساء، بح�سور عميد الكلية الدكتور ثابت اآل 
كحان وم�ساركة عدد من من�سوبيها وعدد من 

الطاب املكفوفني.
كللمللا مت خلللال احللتللفللالت اجلللامللعللة بهذه 
املنا�سبة جتربة الع�سا البي�ساء للح�سور، اإ�سافة 
الحتفال  من  امل�ستهدفني  الطاب  تكرمي  اإلللى 

واإهداوؤهم الع�سا البي�ساء.

اأقلللاملللت كللللليللة الللطللب بللاجلللامللعللة ممللثلللللة يف 
نادي الطب والإبداع ونادي طب الطالبات، 
الأملللاين  ال�سعودي  امل�ست�سفى  مللع  بالتعاون 
موؤخًرا، حملتني توعويتني مبنا�سبتي اليوم 
الللعللاملللي لللاإبلل�للسللار، واللليللوم الللعللاملللي لل�سحة 
الللنللفلل�للسلليللة، وذلللللك يف جمللمللع الللرا�للسللد مللول 

التجاري باأبها.
الكلية  عميد  مبتابعة  احلملتان  ومتت 
وتهدف  احلميد،  �سليمان  الدكتور  الأ�ستاذ 
اإللللى توعية  لللاإبلل�للسللار  الللعللاملللي  اللليللوم  حملة 
العيون  ت�سيب  الللتللي  بللالأمللرا�للس  املجتمع 

وطرق الوقاية منها.
ا على خدمات فح�س  وقد ا�ستملت اأي�سً
الللنللظللر، فلليللمللا هللدفللت حللملللللة اللليللوم الللعللاملللي 
بالأمرا�س  التوعية  اإلللى  النف�سية  لل�سحة 
الللنللفلل�للسلليللة امللللخلللتلللللللفلللة، واآثلللللللارهلللللللا، ومللللدى 
اكت�سافها  طللرق  اإللللى  بللالإ�للسللافللة  خطورتها، 

والوقاية منها واآليات عاجها.
كللمللا �للسللهللدت احلللملللللتللان ملل�للسللاركللة عللدد 
ال�سعودي  وامل�ست�سفى  اجلامعة  اأطللبللاء  مللن 
املتطوعني  اإلى عدد من  بالإ�سافة  الأملللاين، 

واملتطوعات من كلية الطب.
قللللدمللللوا خلللدملللاتلللهلللم لأكلللللللرث مللللن 1400 
م�ستفيد وم�ستفيدة من خمتلف فئات املجتمع.

ُ

جمعية   ، والإبللللداع«  »الللطللب  الطب  كلية  نللادي  يف  ممثلة  اجلامعة  �ساركت 
التخ�س�سات  متعددة  �سحية  قافلة  اأعللمللال  يف  مللوؤخللًرا،  ال�سحية  الكوثر 
ا�ست�ساريي  وذلللك مب�ساركة عدد من  املنظر مبنطقة ع�سري،  ثلوث  مبركز 

وطاب كلية الطب من خمتلف تخ�س�ساتها.
القافلة  اأن  االأملعي  و�شاح  الدكتور  الطب  بكلية  الن�شاط  رائد  واأو�شح 
وجراحة  طب  يف  متخ�س�ستني  بعيادتني  اجلامعة  م�ساركة  على  ا�ستملت 

العيون، وعيادة �سدرية اأطفال اإ�سافة اإلى عيادة طب الأ�سرة.
ال�سريري،  الفح�س  تقدمي  امل�ساركة  خال  مت  اأنلله  اإلللى  الأملعي  واأ�سار 
تقدمي  اإلللى  وناديها  الكلية  �سعي  مللوؤكللًدا  للمر�سى،  الطبية  وال�ست�سارات 
ر�سالة  تت�سمنه  ملللا  تنفيًذا  دوري،  ب�سكل  للمجتمع  ال�سحية  اخلللدمللات 
الكوثر  جلمعية  �سكره  ومقدًما  الفعال،  املجتمعي  الإ�سهام  حول  اجلامعة 

ال�سحية على جهودها وتعاونها الدائم مع كلية الطب باجلامعة.
ي�سار اإلى اأنه بلغ عدد امل�ستفيدين من القافلة 92 م�ستفيًدا من الرجال 
متخ�س�سة  م�ست�سفيات  اإلللى  حالة   20 حتويل  مت  كما  والأطللفللال،  والن�ساء 

ل�ستكمال اإجراءات عاجها.

أعمال  في  تشارك  الجامعة  طب 
قافلة صحية بثلوث المنظر
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كليات البنات

برنامج تثقيفي بعنوان »الكيمياء في الغذاء« 
بكلية العلوم

منال القرني
امللك عبد اهلل ممثا يف  للطالبات بطريق  الأكادميي  العلوم  باملجمع  بكلية  الكيمياء  اأقللام ق�سم 
)نادي ثراء(، وبالتعاون مع وكالة العمادة ل�سوؤون الطالبات برنامج تثقيفي بعنوان »الكيمياء يف 
الغذاء« تزامنا مع اليوم العاملي للغذاء وذلك بح�سور م�ساعدة عميد كلية العلوم واأع�ساء هيئة 
التدري�س وطالبات الكلية، وت�سمن الربنامج عر�س تقدميي من اإعداد طالبات النادي، مت خاله 
�سرح تطور حا�سة التذوق وعاقتها بالكيمياء وما تت�سمنه درا�سة النكهات واملركبات الكيميائية، 
كما مت تقدمي عر�س تفاعلي للزائرات بعنوان »املقهى الكيميائي« عر�ست خاله جمموعة من 

الأطعمة وامل�سروبات مب�سميات املركبات الكيميائية التي متيزها، ومعلومات عن هذه املركبات.
واختتم الربنامج  بتقدمي الطالبات ملعلومات توعوية عن املكمات الغذائية وكيفية اختيارها.

نادي ثراء يقيم برنامج  بعنوان »عجائب الرياضيات«
اأقام ق�سم الريا�سيات  بكلية العلوم باملجمع الأكادميي بطريق امللك عبد اهلل ممثا يف »نادي 
ثراء« برنامج بعنوان »عجائب الريا�سيات«، وذلك  بالتعاون مع وكالة عمادة الطاب ل�سوؤون 
الطالبات، مبدر�سة فاطمة بنت اخلطاب البتدائية بخمي�س م�سيط، وت�سمن الربنامج عر�س 
ب�سهولة،  الطالبة  اإلللى  املعلومة  تو�سيل  كيفية  و�سرح  واأهميتها  الريا�سيات  عن  تو�سيحي 
�ساحة  يف  بالألعاب  ترفيهي  تعليمي  الربنامج  ركن  �سم  كما  لا�ستذكار،  ال�سليمة  والطرق 
ولعبة  تو،  تاك  والتيك   ، الإ�ساءة  ولعبة  الأ�سكال،  كم�سابقة  األعاب  اأحتوى على عدة  املدر�سة 

الأرقام، وال�ساعة الورقية، وم�سابقة الفاي، وغريها، كما مت تقدمي الهدايا للطالبات.

وحدة  يزرن  العلوم  بكلية  التوجيه  وحدة  منسوبات 
الحماية االجتماعية

وحدة  واملحا�سرات  الطالبات  من  وعللدد  العلوم  بكلية  والإر�للسللاد  التوجيه  وحللدة  من�سوبات  زارت 
املللراأة  حماية  يف  ودورهللا  الوحدة  على  التعرف  اإلللى  الللزيللارة  وتهدف  باأبها،  الجتماعية  احلماية 
الوحدة واجلامعة وتعريف  املجتمعية ما بني  ال�سراكة  العنف، وتن�سيط  اأ�سكال  والطفل من كل 
املللراأة  بحماية  تعنى  حكومية  كجهة  الجتماعية  باحلماية  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  الطالبات 
والطفل من كل اأ�سكال العنف، وجاءت الزيارة بالتزامن مع تفعيل الوحدة لليوم الدويل لاعنف.
وقدمت الوحدة ثاثة عرو�س مرئية مت التعريف من خالها باحلماية الجتماعية، واأهم 
املواد املن�سو�س عليها يف الائحة التنفيذية للحماية الجتماعية، واليوم الدويل لاعنف وتوجه 
الوحدة يف تفعيله �سمن ن�سق دويل عاملي، وم�سارات الربامج التي تقدمها الوحدة واأهداف كل م�سار.
كل  يقدمها  التي  واخلدمات  الوحدة  الداخلية  باأق�سام  الزائرات  تعريف  كما مت 
ق�سم لنزيات اإيواء الوحدة، ومت عمل جولة على معر�س الوحدة الذي ي�سم اأعمال 

املعنفات بعد توجيه ميولهن من قبل املخت�سات بالوحدة.

برنامج لممارسة الرياضة والتوعية بأهميتها في كلية األعمال
عبير القحطاني

 اأقام »نادي املال والأعمال« بكلية الأعمال بالتعاون مع وكالة عمادة �سوؤون الطاب ل�سوؤون الطالبات  برناجما 
بعنوان »متارين ريا�سية يف التنمية الب�سرية« بح�سور 200 طالبة وع�سرة من اأع�ساء هيئة التدري�س، وهدف 
وحت�سني  اجل�سدية  وال�سحة  الللذاكللرة  تقوية  يف  ودورهلللا  الريا�سة  باأهمية  الطالبات  توعية  الربنامج  اإلى 

القدرات الذهنية، وابتداأ الربنامج بالتعرف بالتمارين الريا�سية وعاقتها بالتنمية الب�سرية.
من  كمية  تدفق  كتمارين  الريا�سية  التمارين  من  عللدد  بعمل  امل�ساركات  وقامت 

الأوك�سجني اإلى املخ، ومتارين النتباه ومتارين التنف�س العميق والتنف�س بالبطن.

برنامج عن سيرة »النبي صل اهلل عليه وسلم« 
بكلية الشريعة وأصول الدين

شريفة مسلط
قدم نادي قناديل الأمل بكلية ال�سريعة واأ�سول الدين بالتعاون مع ق�سم ال�سنة وعلومها وبالتعاون 
مع وكالة عمادة �سوؤون الطالبات برناجما بعنوان »اإ�سراقات من �سرية النبي �سلى اهلل عليه و�سلم«.
وابتداأ الربنامج بكلمة  لوكيلة كلية ال�سريعة واأ�سول الدين الدكتورة اأمل عبد اهلل 

ال�سرحاين حتدثت فيها عن اأهمية التعريف ب�سرية النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، موؤكدة 
التاريخ،  يف  ال�سري  جميع  بني  الأول  املقام  حتتل  جتعلها  ب�سفات  تت�سم  النبي  �سرية  اأن 

وحثت  الطالبات على �سرورة التعرف على �سرية النبي ودرا�ستها والقتداء به.
اأع�ساء ق�سم ال�سنة وعلومها بتقدمي الفقرات املتبقية للربنامج، حيث قدمت الفقرة  ثم قام 
الولى دل هيله �سحيم والتي جاءت بعنوان »درو�س من ال�سرية النبوية قبل الهجرة«، حتدثت فيها عن 

املحن والأحداث التي مر بها النبي الكرمي �سلي اهلل عليه و�سلم اإلى اأن اأمره اهلل تعالى بالهجرة.
 ثم قامت د. �سباح الأمري بتقدمي  فقرة بعنوان »درو�س من ال�سرية النبوية بعدا 

لهجره« حتدثت فيهاحول �سرية النبي �سلي اهلل عليه و�سلم بعد الهجرة.
الفقرة  النبوية جاءت  ال�سرية  التعرف على  الطالبات على مزيد من  ولت�سجيع 
حيث  قدمتها  د.اإ�سراء  بالكلية«،  احلديثية  املكتبة  على  »الللتللعللرف  بللعللنللوان  الثالثة 
مع  بها  املوجودة  الكتب  واهللم  الكلية  يف  املوجودة  احلديثية  باملكتبة  بداأت  بالتعريف 

تو�سيح اأهم اخلدمات التي تقدمها املكتبة للطالبات.
برنامج عن الصداقة والصحة النفسية بكلية الشريعة
�سوؤون  عمادة  وكالة  مع  بالتعاون  الدين  واأ�للسللول  ال�سريعة  بكلية  الأمللل  قناديل  نللادي  قللدم 
عدد  واأجللور ممدودة«  بح�سور  »دقائق معدودة  بعنوان  برناجما  الطالبات  ل�سوؤون  الطاب 
من الطالبات و اأع�شاء هيئة التدري�س، وافتتحت الربنامج  رائدة الن�شاط بالكلية الدكتورة 
�سكينة حممد من خال كلمة ك�سفت من خالها عن اأهم املحاور التي �ستتناولها امل�ساركات.

عن  فيها  حتدثت  منتهى،  الدكتورة  قدمتها  »ال�سداقة«  بعنوان  مب�ساركة  الربنامج  وبللداأ 
ال�سداقة  اآثار  الطاعة، كما حتدثت عن  الإن�سان على  اإعانة  ال�ساحلة ودورهللا يف  ال�سحبة  اأهمية 
جاءت  بعنوان  التي  الثانية  امل�ساركة  ويف  لاإن�سان،  املزاجية  واحلالة  النف�سية  ال�سحة  حت�سني  يف 
»اأهمية ال�سحة النف�سية« قدمتها الأ�ستاذة رحاب عرفت من خالها احلا�سرات بال�سحة النف�سية 
اأهمية  مو�سوع  الثالثة  امل�ساركة  تناولت  فيما  النف�سية،  ال�سحة  تعزيز  وطللرق  تدهورها  واأ�سباب 

الوقت وقدمتها الأ�ستاذة وداد وحتدثت فيها عن اأهمية الوقت وكيفية املحافظة عليه.
فعالية بعنوان »أمي هي«  بكلية أحد رفيدة

شريفة مسلط
الدين  واأ�للسللول  ال�سريعة  بكلية  الأملللل  قناديل  لللنللادي  التابع  خللري  مللبللادرة  فريق  قللدم 
بالتعاون مع وكالة عمادة �سوؤون الطاب ل�سوؤون الطالبات فعالية بعنوان »اأمي هي« 

هدفت اإلى �سكر اأع�ساء هيئة التدري�س على كل ما قدمنه للطالبات.
عر�س  مت  ثم  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  اإلللى  ال�سكر  ر�سائل  بتقدمي  الفعالية  وبللداأت 
ن�سائح من اأع�ساء هيئة التدري�س للطالبات، بعد ذلك قدمت فقرة بعنوان »�سوت العائلة« 
�سارك فيها والد قائدة الفريق بدرية عائ�س بكلمة نقل خالها �سوت عائلتها لأع�ساء 

هيئة التدري�س وقام خالها ب�سكرهن على كل ما قدمنه من دعم لبنته.

أسبوع للفن واإلبداع بكلية العلوم الطبية بمحايل
فاطمة األسمري

مبحايل  للبنات  التطبيقية  الطبية  الللعلللللوم  بكلية  والإر�لللسلللاد  الللتللوجلليلله  وحلللدة  فعلت 
مع  تزامنا  وذلللك  النف�سية  التحديات  ملواجهة  والفن«  الإبللداع  »اأ�سبوع  برنامج  بعنوان 
اليوم العاملي لل�سحة النف�سية، وبداأ الربنامج يف يومه الأول مبعر�س تو�سيحي وعبارات 
ال�شغوط  م��ن  للتخل�س  الر�شم  على  وال��رك��ي��ز  النف�شية  ال�شحة  وتعريف  حتفيزية 

النف�سية، كما مت عر�س عدد من ال�سور قامت بر�سمها الطالبة  تهاين ع�سريي.
اأحمد  خللالللدة  الللدكللتللورة  بالكلية  النف�سية  ال�سحة  دكللتللورة  األللقللت  الللتللايل  اللليللوم   ويف 
حما�سرة بعنوان »النتحار والوقاية منه« حتدثت فيها عن اأ�سباب النتحار واأعرا�سه وطرق 
الوقاية منه وال�سرتاتيجيات التي متنع النتحار، كما تناول الربنامج عدد من  املو�سوعات 
للطالبات،  واجل�سدية  النف�سية  ال�سحة  كتعزيز  واجل�سدية،  النف�سية  بال�سحة  التي  تهتم 
الدرا�سي،  والتح�سيل  الرتكيز  تزيد  التي  الغذائية  والأنظمة  ال�سليمة  الغذائية  والعادات 

والنظافة ال�سخ�سية، واأهمية ممار�سة الريا�سة  ودورها يف حت�سني احلالة النف�سية.
يف  الللعللام  حمايل  مب�ست�سفى  التوعية  ق�سم  من�سوبات  الأ�سبوع  �ساركت  ختام  ويف 
عن  تعريفية  ن�سرات  بتوزيع  وقمن  للطالبات  توعوية  ن�سائح  قدمن  الربنامج  حيث 

املعتقدات اخلاطئة عن النتحار واأكرث الفئات عر�سة لاإقدام على النتحار.
تدريب الطالبات على إدارة الضغوط بكلية رجال ألمع

نورة العمري
والآداب  العلوم  بكلية  امل�ساعدة  الريا�سيات  اأ�ستاذة  والإر�ساد  التوجيه  رئي�سة وحدة  اأقامت 

برجال اأملع الدكتورة زهراء اآل هالل دورة تدريبية تفاعلية بعنوان »حتدي ال�شغوط«.
عرفت من خاللها املتدربات على ماهية ال�شغوط واأنواعها، كما مت تعريفهن بالطريقة املثلى 

الإدارة ال�شغوط وباالأخ�س ال�شغوط اليومية، وكيفية اال�شتفادة منها وحتويلها اإلى �شيء اإيجابي.

دورة عن الصوتيات اإلنجليزية المبسطة بكلية أحد رفيدة
نادية الخثعمي

بعنوان  تللدريللبلليللة  دورة  رفلليللدة  بللاأحللد  والآداب  الللعلللللوم  بكلية  الللتللدريللب  وحلللدة  اأقللامللت 
»ال�سوتيات الإجنليزية املب�سطة« قدمتها الدكتورة اإميان حممود اإبراهيم.

التي  على  الأمثلة  الطالبات  وتللدريللب  اللغة  نطق  اإلى  تعليم  اللللدورة  وهللدفللت 
تعلمهن النطق ال�سحيح والتعرف على الرموز ال�سوتية املختلفة.

والنظام  املختلفة،  واأ�سواتها  الإجنليزية  املحاور كاحلروف  الدورة عدد من  وتناولت 

ال�سوتي العاملي، ورموز الأ�سوات الثابتة واملتحركة الق�سرية واملتحركة الطويلة واملركبة.

برنامج لعرض قصص الملهمات بعمادة شؤون الطالب
روان آل مترك

نظمت عمادة �سوؤون الطاب ممثلة بنادي »اأفق الإعامي املركزي« برنامج ل�ستعرا�س ق�س�س 
الناجحات وامللهمات يف جمالت خمتلفة حتت �سعار »الأفعال ما تاأتي بالإلهام واأما الإلهام نادرا 
ما ياأتي بالأفعال« حتت اإ�سراف الأ�ستاذة منى القحطاين  ومب�ساركة نخبة من ال�سخ�سيات امللهمة 

وذلك على م�سرح املركز اجلامعي لدرا�سة الطالبات بال�سامر.
 4 متتلك  الوهاب،  والتي  عبد  مللرام  ال�سغرية  الكاتبة  اللقاء  املخرتعة  يف  و�سارك 
الدولية  املدربة  واألفت عدة روايللات، كما �ساركت  اخللرتاع،  بللراءة  اخرتاعات وحا�سلة على 
�ساركت هدباء  اأكادميية تديرها بنف�سها، كما  العبيدي وهي فاقدة للب�سر و�ساحبة  اأريج 

القحطاين التي حتدثت عن اإ�سرارها يف اكمال الدرا�سة والبحث  عن دخل وظيفي.
ال�سهري  نللوف  الأعللمللال  رائللدة  والت�سال  الإعللام  ق�سم  ا�ستعر�ست خريجة  كما 

جتربتها، حيث مل تنتظر وظيفة بعد التخرج واأن�ساأت موؤ�س�ستها اخلا�سة.
من جهتها ا�ستعر�ست اأثري عبد اهلل جتربتها مع ال�سمنة املفرطة منذ ال�سغر وكيف 

حتدت ذاتها لنقا�س وزنها بدون  اللجوء اإلى عملية التكميم، وجنحت يف ذلك.
بدورها حتدثت الإعامية والباحثة اأمرية ال�سحيم عن جتربتها حيث تزوجت يف �سن 
اأبناء، وتكفلت وحدها برتبيتهم وتعليمهم واأ�سرت على  مبكر وتويف زوجها ولديها اأربعة 

اكمال تعليهما يف تخ�س�س اإدارة الأعمال.
كما �ساركت هيلة املري جتربتها  مع مر�س ال�سرطان، حيث ك�سفت اأنها ا�ستمرت يف التدري�س ومل 

جتعل املر�س يوؤثر عليها وعلى حياتها، حيث قررت  التوكل على اهلل والت�سلح بالعزمية للتغلب عليه.
ملتقى »لمة« بقسم اإلعالم يستضيف اإلعالمية تغريد العلكمي

أميرة البحيري
»ملة« مديرة حترير  ا�ست�ساف ملتقى  باجلامعة،  الطالبات  ب�سطر  والت�سال  الإعللام  ق�سم  اأن�سطة  �سمن 
�سحيفة الراأي الإلكرتونية، الكاتبة ب�سحيفة اآراء �سعودية، واملدربة يف الإتيكيت الإعامية تغريد العلكمي.

وحتدثت العلكمي اإلى الطالبات عن جتربتها بدخول �سجن اأمن الدولة، واللتقاء 
بالعديد من ال�سجناء الذين اأذهلوها بثقافتهم العالية وحر�سهم على العلم، مبينة اأن 

جتربة زيارة ال�سجن كانت عك�س توقعاتها والتي كان يغلب عليها اجلانب ال�سلبي.
كما تطرقت يف حديثها اإلى عملها كمديرة حترير، وك�سفت لهن عن اأ�سباب عدم 

ن�سر بع�س املواد ال�سحافية ومنها اأ�سباب دينية  واأ�سباب وطنية، وفنية.
 

تحت شعار »أكتوبر الوردي« قسم اإلعالم ينظم برنامجا 
للتوعية بسرطان الثدي

منى علي
 بالتزامن مع �سهر اأكتوبر الذي تتم فيه التوعية ب�سرطان الثدي كل عام، وحتت �سعار »اأكتوبر 
ب�سرطان  للتوعية  برنامج  الإن�سانية  العلوم  بكلية  والت�سال  الإعللام  ق�سم  نظم  اللللوردي« 

الثدي، وذلك يف بهو الكلية.
ب�سرطان  الوعي  ورفللع  املبكر  الك�سف  اإجلللراء  ب�سرورة  التوعية  اإلللى  الربنامج  وهللدف 
الثدي و�سبل الوقاية منه، وقامت خالها طالبات الق�سم بتوزيع املن�سورات الإر�سادية حول 
الذي  الغذائي  النظام  اإلللى  تطرقن  املنزل،  كما  داخللل  دوري  ب�سكل  الذاتي  الفح�س  طريقة 

يقلل ن�سبة الإ�سابة باملر�س كالفواكه واخل�سروات.
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أندية

نادي صفحات للقراءة  ينظم  اللقاء 
األول ألعضاء فريق العمل

النادي وخال  الأول لأع�ساء فريق عمل  اللقاء  للقراءة  نادي �سفحات  اأقللام 
اللقاء الأول مت ا�ستعرا�س الإجنازات التي قدمها النادي خال العام املا�سي 

1439/1440 هل،.
خال  تطبيقها  �سيتم  التي  اخلطة  وبرامج  مو�سوعات  مناق�سة  مت  كما 
الف�سل احلايل، حيث قام كل ع�سو من الأع�ساء باإعطاء فكرة معينة ميكن 
تطبيقها هذا الف�سل تهتم مبجال القراءة والوعي الثقايف ومن ثم مت اختيار 

اأف�سل 6 اأفكار لتكون هي خطة نادي �سفحات للقراءة هذا الف�سل.
وحر�س النادي على اخلروج بعدد من التو�سيات اأهمها العمل على نوعية 
الربامج وجودتها التي �سيقدمها النادي خال هذا الف�سل و ال�سعي اإلى اإيجاد 

�سريحة اأكرب لا�ستفادة من الربامج والفعاليات التي �سيقيمها النادي.

نادي الشريعة ينظم زيارة إلى 
مكتبة أبها العامة

محمد الكعبي
 نظم نادي كلية ال�سريعة واأ�سول الدين، زيارته الثانية للمكتبة العامة باأبها، 

وذلك �سمن برنامج الزيارات الذي ينظمها النادي.
واللللللتلللللقلللللى الللللللوفللللللد بلللللعلللللدد مللللللن ملللنللل�لللسلللوبلللي املللللكللللتللللبللللة حلللليللللث كللللللللان يف 
ا�ستقبالهم  الأ�ستاذ  اأحمد العرايف الذي قام بال�سرح الكامل عن اأجزاء املكتبة 

والتعريف بخدمة البحث وخدمات الإعارة والت�سوير.
وذلللك عن طريق  كتاب  للبحث عن  الوفد على جتربة عملية  اطلع  كما 

البحث يف برنامج املي�سر ثم الذهاب اإلى الرف املطلوب وا�ستخراج الكتاب .
بعد ذلك  توجه الوفد ملكتبة الطفل ومت التعرف على اخلدمات املقدمة 

لهم ، والكتب املنا�سبة لتلك الفئة العمرية.

بين  بالتعاون  دينية  أسبوعية  دروس 
ثالثة أندية طالبية  

حتت �سعار )حياتي تعلُّم( يت�سارك نادي املنح مع نادي املنارة ونادي الإ�سكان 
الإ�سكان  تقدم يف م�سجد  والتي  الأ�سبوعية  الدرو�س  �سري  وتنظيم  تقدمي  يف 

اجلامعي .
يقدمه ف�سيلة  اأ�سبوع  كل  اأحللد من  يوم  كل  التف�سري  در�للس  �سيقام  حيث 
اأ�سبوع  كل  الإثنني من  يوم  العقيدة  كل  ودر�للس  �سلطان،  األ  اإبراهيم  الدكتور 
يقدمه ف�سيلة الدكتور حممد الراجحي، ودر�س ال�سرية كل يوم  الثاثاء من 
كل اأ�سبوع يقدمه ف�سيلة الدكتور علي الغر�سان، ودر�س ال�سنة كل يوم اأربعاء 

من كل اأ�سبوع يقدمه ف�سيلة الدكتور فهد �سالح.
وكذلك تقدمي حلقات حفظ ال�سنة النبوية بعد �ساة الفجر من الأحد 
اأ�للسللبللوع يف ق�سم الأربللعللني الللنللووي وعللمللدة الأحللكللام و  حتى اخلمي�س مللن كللل 

ال�سحيحني)املتفق( واملفردات و ال�سنن.

النادي الطالبي بكلية المجتمع بمحايل 
يزور شركة الكهرباء

املجتمعية  ال�سراكات  توطيد  اإلللى  تهدف  والتي  املتعددة  اخلارجية  زيللاراتلله  اإطللار  يف 
الهيئات  و  ال�سركات  تقدمها  التي  اخلللدمللات  اآللليللة  على  اجلامعي  الطالب  واإطلللاع 
واملوؤ�س�سات العامة وكيفية اإدارتها ومعاجلتها فنياً ومالياً واإدارياً،  قام النادي الطابي 

بكلية املجتمع مبحايل ع�سري بزيارة ملكتب خدمات �سركة الكهرباء بتهامة ع�سري.
كلللان يف ا�ستقبالهم الأ�للسللتللاذ مللاجللد علل�للسللريي مللديللر املللكللتللب اللللذي رحللب 
على  خالها  اأطلعوا  املكتب  واأق�سام  اإدارات  يف  بجولة  وا�سطحبهم  بالطاب 
واإدارتها  واآليات ت�سجيلها وكيفية تنفيذها  املكتب  املقدمة من قبل  اخلدمات 

ومعاجلة اأي اختالت فينة اأو �سكاوي مدنية من قبل املواطنني.

دوري المنح يستكمل مباريات دور ربع 
النهائي

اللقاء  النهائي حيث جمع  اأقيمت مباريات دور ربع  املنح  �سمن بطولة دوري 
الأول فريقي النخبة وبانكوك وذلك على ملعب الإ�سكان،

وخطف  5/�سفر  كبريها  بنتيجة  الفوز  حتقيق  من  النخبة  فريق  وا�ستطاع 
بطاقة التاأهل للدور املقبل .

دورة في الخط العربي بنادي المنح
نلللادي اخلللط العربي والللفللن الت�سكيلي دورة  املللنللح وبللالللتللعللاون مللع  نلللادي  اأقلللام 
تدريبية لطاب املنح اخلارجية الغري ناطقني باللغة العربية عن خط الن�سخ، 

وذلك مبقر نادي اخلط العربي بال�سالة الريا�سية.
الدكتور�سيف  الت�سكيلي  والفن  العربي  اخلللط  نللادي  رائللد  الللدورة  وقللدم 
الدين، حيث �سرح لهم اأ�سا�سيات خط الن�سخ وبع�س القواعد  يف الكتابة بحيث 
تكون ب�سكل جمايل وفني، وكان عدد الطاب امل�ستفيدين من الدورة 29 طالباً.

دورة في فن التعامل مع االخرين 
يقيمها نادي المنح

با�سرتاحة  وذلللك  الآخرين"،  مع  "فن  التعامل  بعنوان  دورة  املنح  نللادي  اأقللام 
كلية  اأحللد طللاب  الفرا،  اأجمللد عبدالرحمن  الللدورة  قللدم  بلع�سان،  ال�سيافة 

الهند�سة باجلامعة .
وتلللنلللاول الللفللرا خلللال حللديللثللة عللن مللعللرفللة اللللللذات، ومللفللهللوم الللعللاقللات 

الإن�سانية، وال�سلوك الإن�ساين ودوافعه، ومهارات الإت�سال.
اأ�ساليب  امل�ساركني  اإك�ساب  هو  اللللدورة  هللذه  اإقللامللة  من  الهدف  اأن  يذكر 
الللذات،  معرفة  على  القدرة  امل�ساركني  اإك�ساب  وكذلك  الآخرين،  مع  التعامل 

واإك�ساب امل�ساركني مهارات جديدة للتوا�سل مع الآخرين.

دورة تدريبية ينظمها نادي العمل 
التطوعي

التطوعية( الأعمال  بعنوان  )اإدارة  تدريبية  التطوعي دورة  العمل  اأقام نادي 
قّدمها الدكتور نا�سر اآل قمي�سان، وذلك يف قاعة التدريب باملدرجات املركزية، 

وحظيت الدورة بح�سور كثيف.

نادي المنح ينظم مباراة في لعبة 
الكريكت

دوري  املنح  بللنللادي  الريا�سية  اللجنة  اختتمت  ريللا�للسللي«  »خليك  �سعار  حتللت 
الكريكت  على اأر�سية ملعب الإ�سكان اجلامعي، حيث جمعت  املباراة النهائية 

فريقي �سريانكا وباك�ستان.
واأ�ستطاع الفريق الباك�ستاين من حتقيق البطولة بعد اأن اأظهر م�ستوى 

مميز خال اللقاء .

ورشة عمل في تطوير األلعاب 
اإللكترونية

اأختتم نادي الألعاب الإلكرتونية ور�سة عمل اقامتها تقنية املعلومات باجلامعة 
حمرك  با�ستخدام  الإلكرتونية،  الألعاب  تطوير  مكة  يف  وادي  مع  بالتعاون 

الألعاب يونيتي 3D ملدة 5 اأيام.
لعبة  و    Maze Runner لعبة  منها  لعبتني  باإن�ساء  اللللدورة  وانتهت 
�سباق الدوران، حيث �سلم النادي  �سهادات ا�ستكمال الدورة التدريبية للطاب 
املطورين احلا�شرين للدورة ، وتكرمي منظمني الدورة من قبل رائد ن�شاط 

النادي. 

نادي الحاسب اآللي يقيم معرضه 
التقني

اأقلللام  الللفلل�للسللل  لللهللذا  نللللادي احلللا�للسللب الآيل  الللتللي يقيمها  الللفللعللاللليللات  اأوللللللى  يف 
النادي  املعر�س التقني حتت �سعار »تعلم للم�ستقبل مع KKU-CS« حيث كانت 
الفعالية عبارة عن معر�س تقني ينق�سم اإلى ق�سمني، الق�سم الأول هو عبارة عن 
من�سة LinkedIn Learning ويتم يف هذه املن�سة تقدمي دورات تدريبية يف 3 
جمالت رئي�سية يف التقنية وريادة الأعمال والبتكار، ومت خال املعر�س توزيع 
ميكن  حيث   2021 �سيف  بنهاية  تنتهي  �سنتني  ملدة  للطاب  جمانية  ع�سويات 

للطاب ال�ستفادة من املوقع ب�سكل كامل بعد تفعيل الع�سوية.

نادي الشريعة يقيم دوري خماسي 
الصاالت

بال�سالة   ، ال�سالت  خما�سي  الدين  دوري  واأ�سول  ال�سريعة  كلية  نللادي  اأقللام 
فريقي  النهائي  اللقاء  وجمع   ، الكلية  طللاب  من  عللدد  بح�سور   ، الريا�سية 
حظيت  مللبللاراة  بعد  اللقب  حتقيق  الللعللاملللي  ا�ستطاع  حيث  والللعللاملللي  الللنللجللوم 

مبتابعة  وح�سور عدد كبري من الطاب .
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قضية

نقص القاعات في قسم اإلعالم واالتصال..

معاناة ضحيتها الطالبات
رائدة آل محي،

آمال علي

امللللكلللان الأول  الللقللاعللة اجلللامللعلليللة هلللي 
اجلامعي،  للتعليم  والأ�سا�سي  والأهلللم 
التي  التعليمية  الللعللمللللليللة  تكتمل  بللهللا 
جتمع ما بني الطالب واملعلم، وهي من 
تعليمية  بيئة  خللق  اللل�للسللروريللات  اأهللم 
جذابة ت�سهم يف زيادة حت�سيل الطاب 
والطالبات، ويف ق�سم الإعام والت�سال 
يف �سطر الطالبات تعاين الطالبات من  
العمل  اأوقات  القاعات وتعار�س  نق�س  
بها، ما يت�سبب يف الإ�سرار بتح�سيلهن 
الأكلللللللادميلللللللي  واحللللللللد ملللللن  الللتللفللاعللل 
واأع�ساء هيئة  الطالبات  الإيجابي بني 
وغياب  املحا�سرات،  واإلللغللاء  التدري�س، 

الطالبات عن املحا�سرات.

إلغاء أو تأجيل المحاضرة
»اآفللللللللللاق« تلللوا�لللسلللللللت مللللع علللللدد مللن 
الطالبات حيث طرحت عليهن عدة 
املعاناة،  تلك  حللول  خمتلفة  اأ�سئلة 
اأكرث من  اأنهن خرجن  اأكللدن  حيث 
مرة من القاعة بحجة اأنها ملٌحا�سر 
اآخلللللر ملللن اأحلللللد الللتللخلل�للسلل�للسللات، ما 
اأعلل�للسللاء  واإربلللللاك  بللاإربللاكللهللن  ت�سبب 
التقدم  وتللاأخللري  الللتللدريلل�للس،  هيئة 
علل�للسللو  وا�لللللسلللللطلللللرار  املللللنللللاهللللج،  يف 
تاأجيل  اأو  لإلللغللاء  الللتللدريلل�للس  هيئة 
املللحللا�للسللرة اإللللللى وقللللت لحلللللق، كما 
حاول اأع�ساء هيئة التدري�س اأي�سا 
اخللتلليللار قلللاعلللات اأخلللللرى �للسللاغللرة يف 
اأوقات حما�سراتهن ولكن ذلك مل 
لللعللدم معرفة  يكن احلللل الأنلل�للسللب، 
الطالبات باإقامة املحا�سرة يف قاعة 
اأخرى غري تلك التي اعتدن عليها، 
غيابهن  ن�سبة  زيللادة  يف  يت�سبب  ما 

وتخلفهن عن املحا�سرات.

االنتقال لمبنى مستقل
الطالبات  على  ا�ستبانة  »اآفللاق«  ون�سرت 
جلللمللع اآرائللللهللللن، حلليللث قللالللت الللطللالللبللة 
تلك  يف  ال�سبب  اأن  القحطاين  �سلوى 
امللل�للسللكلللللة هلللو علللدم وجللللود كللللليللة خا�سة 
بالإعام، م�سرية اإلى اأنه يجب اأن ينقل 
يتحول  اأو  م�ستقل  مبنى  اإللللى  الق�سم 
وم�ساراته،  بالإعام  كلية خمت�سة  اإلى 

وتوافقها الراأي الطالبة مي العمري.

تقسم القاعات بدقة
احلل  �سالح:  علياء  الطالبة  وقالت 
ب��ال��ق��اع��ات  ي��ك��م��ن يف  االن�������ش���ب���اط 
املللللحللللددة بللللاجلللللدول واللللرتكللليلللز من 
اللللقلللائلللملللني علللللللى تللللوزيللللع اللللقلللاعلللات، 
خللا�للس  مللبللنللى  اإلللللللى  بلللالنلللتلللقلللال  اأو 
مع  يتعار�س  ل  لكي  الإعلللام  بق�سم 

حما�سرات كلية العلوم الإن�سانية.
من جانبها ذكرت الطالبة ملى اأحمد 
القاعات  تق�سيم  بللني  امللل�للسللاواة  يجب  اأنللله 
والللتللخلل�للسلل�للسللات واللللتلللدقللليلللق يف تلللوزيلللع 

القاعات وعدم الت�ساهل يف ذلك. 

االعتماد على الطالبات
واعتربت طالبة اأخرى  اأن اأحد اأ�سباب 
اأع�ساء  بع�س  اعتماد  هو  امل�سكلة  تلك 
هيئة التدري�س على الطالبات يف اإيجاد 
تلللللك لي�ست  اأن  قللاعللة خللاللليللة، مللوؤكللدة 

م�سوؤولية الطالبات.

أولوية القاعات
الأ�للسللتللاذة   الللقلل�للسللم  من�سقة  واأو�للسللحللت 
الإعللللللام  قلل�للسللم  اأن  الأحللللمللللد  لللطلليللفللة 
والت�سال لي�س مقره الأ�سا�سي الكلية 
الأولللويللة يف  العلمية، وذلللك ما يجعل 
تق�سيم القاعات للتخ�س�سات العلمية،  
فيما ت�سبح القاعات املتبقية وال�ساغرة 

متاحة لطالبات الإعام.

التحول إلى كلية
الق�سم  امل�سرفة على  قالت  من جانبها 
اأن  �سك  بللا  ال�سلمي:  �للسللارة  الأ�للسللتللاذة 
تاأديته  اثناء  املعلم  تربك  امل�سكلة  هذه 
و  الطالب  و كذلك  التعليمية  العملية 
لكن �سرعان ما يتم حل هذه الإ�سكالية 
باإعادة تن�سيق من قبل م�سجلة الق�سم.
لتحويل  توجه  هناك  اأن  وك�سفت 
واملعلومات  الت�سال  كلية  اإلللى  الق�سم 
يللاأتللي بدعم من  اأن ذلللك   اإلللى  م�سرية 
معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
ومللوؤكللدة يف  ال�سلمي،  اهلل  رجلللاء  فللالللح 
جملة  �سيحقق  ذللللك  اأن   ذاتللله  الللوقللت 
مللللن اللللفلللوائلللد كللا�للسللتللقللاللليللة امللللبلللاين 
وال�ستقالية الفنية والإداريللة وزيادة 

الطاقة ال�ستيعابية.

المركز جهة إشرافية
وعند التوا�سل مع امل�سرفة على مركز 

�سامية  اللللدكلللتلللورة  الللطللالللبللات  درا�لللسلللة 
احلللكللمللي و�للسللوؤالللهللا عللن اأ�للسللبللاب نق�س 
اأن  اأكللدت   امل�سكلة،  القاعات وحللل تلك 
اإ�للسللرافلليلله على  اإل جللهللة  املللركللز للليلل�للس 
الأو�للسللاع  ولتقييم  التعليمية  البيئة 
اأن  اإلى  الأكادميية، لفتة  املجمعات  يف 
امللللقلللررات وخللطللة اجلللللداول الللدرا�للسلليللة 
وتق�سيم ال�سعب لي�ست اإل اأمر اأكادميي 
اللجوء  واأنلله ميكن  به �سلة  لي�س لهم 
ورفللع مطالبات  الطالبات  �للسللوؤون  اإلللى 

الطالبات من خالهم.

أزمة كل فصل
ملللن جللانللبللهللا كلل�للسللفللت ملل�للسللاعللدة عميد  
كلية العلوم الإن�سانية الدكتورة �سهري 
تللوفللر  عللللدم  ملل�للسللكلللللة  اأن  الللقللحللطللاين 
اللللقلللاعلللات الللدرا�للسلليللة لللقلل�للسللم الإعللللام 
اأن  اإللللى  م�سرية  الكلية،  تلللوؤرق  م�سكلة 
هذه الأزمة تتكرر يف كل ف�سل درا�سي 
مرجعة ذلك اإلى اأن الق�سم يف بداياته 
الطالبات  من  قليلة  اأعلللداد  ي�سم  كللان 
املنت�سبات له فكانت القدرة ال�ستيعابية 
اأو �سعتها كافية، ومع  القاعات  يف عدد 

مرور ال�سنوات زاد عدد الطالبات.
واأردفللللللت: »ملللع �للسللم كللللليللات البنات 
للكليات الأم يف �سطر البنني واجه الق�سم 
ملل�للسللكلللللتللان  تللكللمللن يف كلللون مللقللر الق�سم 
الإن�سانية  الللعلللللوم  كلية  مللبللاين  يف  لي�س 
بل يف كلية العلوم، وعدم كفاية القاعات 
املحددة للق�سم من قبل كلية العلوم عددا 
ملقررات  الربط  اأن  كما  للطالبات،  و�سعة 
الللعلللللوم  كللللليللة  اإل ربللللط  يللتللم  الللقلل�للسللم ل 
ملللقللرراتللهللا،  وتلل�للسللبللب يف هلللذا اأيلل�للسللا فتح 
الدرا�سات العليا وجعل مقر درا�ستهم يف 
الكليات الاتي يتبعن لها مما ت�سبب يف 
اإفراغ قاعات درا�سية لهن ومن ثم تقل�س 

عدد القاعات املتاحة للق�سم«.
بهذا  رفعت  الكلية  اأن  واأو�للسللحللت 
املخت�سة  لإيجاد حل  للجهات  الو�سع 
جذري لهذه الإ�سكالية، كما عملت على  
املقررات  اإيجاد احللول بتحويل بع�س 
اإلى مقررات اإلكرتونية،  ولكن ل يظل 

الو�سع قائما.
كللمللا بلليللنللت اأن احللللل يللكللمللن يف 
ع�����دة ن���ق���اط م����ن م���ن���ظ���ور ح��ر���س 
اجلامعة املعهود ناأمل اأن تعمل على 
ا�للسللتللحللداث قللاعللات درا�للسلليللة خا�سه 
الق�سم  نقل  على  العمل  و  بالق�سم 

اإلى مقر كلية العلوم الإن�سانية.

طالبنا
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إعالن

الماء 
مصدر للحياة وثروة وطنية لنا وألحفادنا..

فلنستخدمه بحكمة ودون إهدار

أسبوعية جامعة الملك خالد
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مواهب

يعملن كطاقم مسرحي متكامل
موهبة التمثيل تجمع 4 طالبات من قسم 

اللغة اإلنجليزية

رائدة آل محي

التمثيل  مللوهللبللة  الللكللثللريون  ميتلك 
بالفطرة، حيث مل يلتحقوا مبعاهد 
لكنهم  التمثيل،  ٌتللدر�للس  جامعات  اأو 
املللهللارات  بتعلم  املوهبة  تلك  �سقلوا 
امل�سرح  علللللى  املللمللثللل  يحتاجها  الللتللي 
اجلللامللعللات  ويف  اللللكلللاملللريا،  اأملللللام  اأو 
يعترب التمثيل امل�سرحي بيئة خ�سبة 
والطالبات  الطاب  مواهب  ل�سقل 

التمثيلية.
ملللللوهلللللبلللللة الللللتللللمللللثلللليللللل جلللملللعلللت 
الطالبات �سهام العبديل، وربى �سعد 
ومنار عامر وعائ�سة اآل عبد اهلل من 
باجلامعة،  الإجنللللليللزيللة  اللغة  ق�سم 
م�سرحي  كطاقم  يعملن  واأ�للسللبللحللن 
م��ت��ك��ام��ل م���ن غ��رف��ة ال��ن�����ش��اط ال��ت��ي 
يلللتلللدربلللن بللهللا ومللللن خللالللهللا تللخللرج 

اإبداعاتهن  اإلى النور.

انطالقة الموهبة
الللتللمللثلليللل  يف  وحللللول  بللللدايللللاتللللهللللن 
ك�سفت ربى �سعد اأن  موهبتها ظلت 
الفر�سة  اإلى حني جاءتها  مدفونة 
مللللع بللللدايللللة حللليلللاتلللهلللا اجللللاملللعللليلللة، 
اأنهما  وعللائلل�للسللة  �للسللهللام  اأكلللدتلللا  فيما 
بلللداأتلللا مللبللكللرا، حلليللث بلللللداأت �للسللهللام 
ملللن خلللال ملللدر�لللس املللدر�للسللة وهللي 
طلللاللللبلللة يف ثلللاللللث مللتللو�للسللط حلليللث 
ردود  لكن  ب�سيطة  بللداأت مب�سرحية 
الأفعال جتاه جتربتها الأولى كانت 
ملل�للسللرحلليللات  لها  لتقدمي  حمللفللزة 
طالبة  وهي  عائ�سة  اأخرى،  وبداأت 
يف ال�سف ال�ساد�س ابتدائي انطاقا 

املوهبة،  متلك  باأنها  من  قناعتها 
املدر�سة  م�سرح  يف  بالتمثيل  فبداأت 

وقدمت عدة اأعمال م�سرحية.

مسرحية ماكبيث لشكسبير
اجلامعة،  مع  م�سرح  جتربتهن  ويف 
قللللللدمللللللن مللل�لللسلللرحللليلللتلللهلللن الأوللللللللللللى 
الإجنللللليللزي  الأدب  يف  والتي  كانت 
وهي ن�س مل�سرحية ماكبيث ل�سك�سبري 
امل�سرحيات  اأ�للسللهللر  مللن  تعترب  الللتللي 
عامليا،  وحر�سن  على  تللقللدم  الللتللي 
الللزي  مللن  امل�سرحية  تفا�سيل  كللافللة 
الإ�سكتلندي القدمي وغريها، ولقت 
امللل�للسللرحلليللة ا�للسللتللحلل�للسللان الللطللالللبللات 

واأع�ساء هيئة التدري�س.

تنمية الموهبة
وحلللللول مللللدى حللر�للسللهللن علللللى تنمية 
ت�سعى  ل  اأنللهللا  ربلللى  اأكللللدت  موهبتهن 
اإللللللى تللنللملليللتللهللا فللقللط بلللل تلل�للسللعللى اإللللى 
الللدعللم  جتللد  اأن  الحرتافية  متاأملة 
امللللنلللا�لللسلللب، فلليللمللا اعللللتللللربت �لللسلللهلللام اأن 
الثاثة  الاتي  برفيقاتها  اللللتللقللاء 
جللمللعللهللن حلللب الللتللمللثلليللل، اإ�للسللافللة اإللللى 
جتعلها  بالكتابة  عنهن  اهتمام  »اآفاق« 
جانبها  مللن  اأكلللرث،  مبوهبتها  تتم�سك 
بالن�سبة  التمثيل  اأن  عائ�سة  اعللتللربت 

لها موهبة ولي�س عمل.

واقع المسرح السعودي
ال�سعودي  امل�سرح  اآرائللهللن عن  وعللن 
اأكدن جميعا اأنهن يولينه الأهمية، 
التطور  حتقيق  ب�سرورة  ويعتقدن 
الدولة  واإدخال  اإللليلله  دعلللت  اللللذي 

العن�سر الن�سائي يف امل�سرح.
اأنه لكونها فتاة  واأكللدت �سهام 
منقبة فاإنها �ستمثل يف م�سرحيات 
نلل�للسللائلليللة بللحلل�للسللور نلل�للسللائللي فقط، 
�للسللالللح  ملللللن  ذلللللللك  اأن  ملللعلللتلللربة 
كلللونللله يجعل  املللنللقللبللات  الللفللتلليللات 

الفر�س اأكرث واأو�سع.
املللمللثلللللني  اأن  ربللللللى  واعلللللتلللللربت 
وامللللخلللرجلللني الللل�لللسلللعلللوديلللني اأتللللاحللللوا 
القادم،  فيما  للجيل  جديدة  فر�س 
ال�سعودي  امل�سرح  اأن  اعتربت  عائ�سة 
اإلللللللللى الهللللتللللمللللام  ل يللللللللزال يلللفلللتلللقلللر 
بللالللتللفللا�للسلليللل كلللللالأزيلللللاء واللللديلللكلللور 

وتقدمي رعاية اأف�سل.

كمان وقيثار
اإذا ملللا كلللن ميللتلللللكللن مللواهللب  وعللمللا 
اأخلللللرى بللعلليللدا علللن الللتللمللثلليللل اأكللللدن 
الللتللي  الللللعللللزف  ملللوهلللبلللة  للللديلللهلللن  اأن 
ي�سعني لتنميتها ويعتربنها م�ساندة 
ملوهبتهن يف التمثيل، وك�سفت �سهام 
الكمان  اآللللة  اقللتللنللت  �سهر  مللنللذ  اأنللهللا 
موؤكدة  عليها،  الللعللزف  تعلم  وقلللررت 

الذكاء العاطفي
ن�سللللر  عندمللللا   1990 عللللام  العاطفللللي  الللللذكاء  م�سطلللللح  بللللرز 
 Emotional سالفللللوي وماير مقللللاًل بعنوان الللللذكاء العاطفللللي�
Intelligence، ويف عللللام 1995 ن�سللللر دانيال جوملان كتابا بعنوان 
الوليللللات  يف  باهللللرا  جناحللللا  حقللللق  والللللذي  العاطفللللي  الللللذكاء 
املتحللللدة الأمريكيللللة مللللن حيللللث املبيعللللات.  وقد عللللرف �سولفوي 
ومايللللر الللللذكاء العاطفللللي علللللى اأنه نللللوع من الللللذكاء الجتماعي 
يعنللللى بقللللدرة ال�سخ�س على مراقبة و�سبللللط م�ساعره وم�ساعر 
الآخريللللن ومن ثللللم ا�ستخدامهللللا لتوجيه التفكللللري والت�سرفات 

»�سولفوي و ماير، 1990«.
كما عرف جوملان الذكاء العاطفي باأنه حزمة من القدرات 

التي متكن املرء من اإدارة م�ساعره وم�ساعر الآخرين.
الأكادميللللي  املجللللال  يف  العاطفللللي  الللللذكاء  اأهميللللة  تكمللللن 

والجتماعي والتعامل مع الآخرين.
حيث اأظهرت بع�س الدرا�سات تاأثري الذكاء العاطفي لدى 
املعلمللللني والأكادمييللللني على م�ستللللوى التح�سيل لدى طابهم 
والتاأثللللري يف ردود اأفعالهللللم مللللن خللللال التحكللللم يف م�ساعرهللللم 
ورفللللع م�ستللللوى الدافعيللللة لديهللللم، وحتقيق جو اآمللللن على املناخ 

الدرا�سي.
الناجتللللة  احلللللوادث  تراجللللع  الدرا�سللللات  هللللذه  اأثبتللللت  كمللللا 
عللللن �سللللوء ال�سلللللوك لللللدى الطللللاب وبالتللللايل تراجللللع العقوبات 

الدرا�سية بن�سب ت�سل اإلى ٪44. 
واظه����رت النتائ����ج زي����ادة يف االن�شب����اط الدرا�ش����ي وارتف����اع 

ن�سبة احل�سور لدى الطاب »جوملان، 2019«.
طرح دانيال جوملان يف كتابه »الذكاء العاطفي« اأ�س�س الذكاء 
العاطفللللي؛ التللللي يللللرى اأنهللللا ال�سبيل لتحقيللللق الكفللللاءة الذاتية، 
ومللللن هللللذه الأ�س�للللس: الوعي الذاتللللي، ومعرفة الللللذات، والتحكم 
الذاتي وهو قدرة املرء على التحكم مبزاجه وم�ساعره وف�سلها 
عللللن قراراتلللله يف احليللللاة اليوميللللة والتحكللللم بطريقللللة التفكللللري 
وعللللزل هذه امل�ساعللللر من خللللال مقاومة الندفاعللللات والتحكم 
بال�ستجابللللات والتخل�للللس مللللن قب�سة ال�سعور ال�سيللللئ والغ�سب 

وجتنب الأفكار ال�سلبية والتفكري بعقانية.
كمللللا حتللللدث عللللن الوعللللي الجتماعللللي ومعرفلللله ال�سخ�للللس 
مل�ساعر الآخرين وكيفية ال�ستجابة لها، وكيفية اإدارة العاقات 
مللللع الآخرين وجتنب عدوى النفعللللالت وتلقائية انتقالها بني 

الأ�سخا�س.
اإن القللللدرة على التفكللللري الإيجابي والتخل�س من تاأثريات 
القلللللق اأو الكتئللللاب مللللن �سمات الللللذكاء العاطفي لللللدى الن�سان 
؛وهللللي من �سمات ال�سخ�سيللللة الناجحة يف احلياة الجتماعية و 
العمليللللة. لللللذا يعترب الللللذكاء العاطفي من عوامللللل النجاح التي 
ميكللللن تعلمهللللا والتللللدرب عليهللللا؛ فمن خللللال ممار�سللللة مهارات 
الللللذكاء العاطفللللي يف احلياة اليوميللللة ي�ستطيللللع الإن�سان جتنب 
العديد من اأ�شباب ال�شغوط النف�شية و امل�شكالت االجتماعية.

د. عبير صالح الشهري 
مركز االرشاد النفسي

اأن اخللتلليللارهللا لآللللة الللكللمللان حتللديللدا 
يللللعللللود اإللللللللى ارتللللبللللاطلللله بللطللفللولللتللهللا 
اأن  ول�سعوبة  تعلم عزفه حيث ترى 
يف تعلمه حتدي لها، كما تقوم بن�سر 
اخلا�سة  �سفحتها  علللللى  تللعللزفلله  مللا 

بالن�ستغرام.
اآلللللة القيتار  كللمللا متللتلللللك عللائلل�للسللة 
املتو�سطة،  املللرحلللللة  مللن  الللتللخللرج  منذ 
املرحلة  ويف  العزف،  عن  انقطاع  وبعد 
اجللللاملللعللليلللة اأعللللللللادت للللهلللا ملللنلللار وربللللى 

و�سهام  �سغف العزف.

التدرب بصوت عالي
وحلللللللللللللول اللللللطلللللقلللللو�لللللس اخللللللا�لللللسلللللة 
اأثناء  �سهام  اأنها  بالتدريب  ك�سفت 
عائلتها  اإزعللاج  يف  تت�سبب  الربوفات 
قللبلليللل الأيلللللام الللتللي تلل�للسللبللق الللعللر�للس 
عايل  تقوم  بالتدرب  ب�سوت  حيث 

وتكرار التدرب مرات عديدة.

إدارة المسرح
ال�سعوبات  حللول  �سوؤالهن  على  وردا 
اللللتلللي تلللواجلللهلللهلللن كلل�للسللفللت ربلللللى اأن 
امل�سرح  اإدارة  يف  تتمثل  اللل�للسللعللوبللات 
مللللن اللللنلللاحللليلللة الللتللقللنلليللة بللحلليللث ل 
تللتللنللا�للسللب حلللركلللة املللمللثلللللني املللتللكللررة 
التاأثريات  ترتيبات  مع  امل�سرح  على 
اإدارة  موؤكدة  اأن  املرئية  و  ال�سوتية 
ذو خربة  عاملني  اإلى  امل�سرح  حتتاج 

متو�سطة اإلى عالية.
عائ�سة  الهتمام  ب�سكل  واقرتحت 
اأكللللرب علللللى ملل�للسللتللوى اجلللامللعللة بللامللل�للسللرح، 
واإقلللاملللة ملل�للسللرحلليللات �للسللنللويللة علللللى الأقلللل 

لكت�ساف  املواهب الطابية  ورعايتها.
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مبتعثون

أحمد ومتالزمة »غيالن باريه« قصة إصرار تنتهي  بالنجاح
عبير الجابر،
روان زندان

مل يللقللف الللطللالللب بللامللل�للسللتللوى اللللل10 
بق�سم ال�سيدلة اأحمد احل�سن عاجزا 
اإلى  الللذي ت�سلل  الللنللادر  اأمللام املر�س 
لدرا�سة  وهو  طالبا  مبتعثا  ج�سده 
الللطللب واجلللراحللة، بللل اأكللمللل طريق 
النجاح بكل عزم واإ�سرار متغلبا على 
الللتللحللديللات الللتللي اعللرت�للسللت طريقه 
يف  الأملللثلللللللة  اأروع  �لللسلللاربلللا  للللللنللجللاح 

العزمية والهمة العالية.
بللللللللداأ احللللل�للللسللللن املللللل�لللللسلللللوار مللنللذ 
حلمه  م�سرية  يف  الأوللللى  انطاقته 
للللرحلللللللة البللللتللللعللللاث الللللتللللي داملللللللت 4 
املتحدة  والللوليللات  اأملانيا  يف  �سنوات 
لكنه  الطب واجلراحة،  يف تخ�س�س 
غري  �سيف  ب�سبب  ابتعاثه  يكمل  مل 
املر�س بني  داهمه  بلله، حيث  مرحب 
ت�سخ�سيه  ومت  و�للسللحللاهللا،  علل�للسلليللة 
باريه«  »غيان  مبتازمة  بالإ�سابة 
وهي عبارة عن التهاب �سديد ي�سيب 
امليايني  لطبقة  مللزيللل  الأعلل�للسللاب 

املو�سلة لاإ�سارات الع�سبية.

خبرات عديدة
يقول احل�سن يف حديثه مع )اآفللاق( 
»البتعاث كان حلم وطموح بالن�سبة 
يل واحلمد هلل على حتقق جزء من 
باأنني مل  الللرغللم  هللذا احللللللم، وعلى 
اأنللنللي ح�سلت  اإل  ابللتللعللاثللي  اأكللمللل يف 
وخ�ست  اخللللربات  مللن  العديد  على 

الكثري من التجارب وتعلمت«.

فاجعة وصدمة
ويلللحلللكلللي احلللل�لللسلللن عللللن �للسللعللوبللة مللا 
اأ�سد  »مللن  قائا  مر�سه  اإثللر  واجهه 

امللل�للسللاعللب الللتللي واجللهللتللهللا يف حياتي 
هللي املللر�للس كللون اأن الإنلل�للسللان مي�سي 
فرا�س  على  وي�سبح  بدنه  يف  معافى 
املللللر�للللس،  هللللذه بللحللد ذاتلللهلللا فللاجللعللة 

و�سدمة«.
الللتللي  املللل�لللسلللاعلللب  »ملللللن  واأردف 
درا�ستي  حتويل  هي  اأي�سا  واجهتها 
لداخلها،  وجتاهل  اململكة  من خارج 
حلمي والأدهى والأمر باأنني جربت 
باأن اأعيد �سنواتي الدرا�سية الأربع«.

االنتقال إلى الصيدلة
عللللللللاد احللللل�للللسللللن الللللللللى اللللل�للللسللللعللللوديللللة 
ب��ن��ف�����س م��ث��ق��ل��ة ب��ال�����ش��غ��وط و���ش��وء 
يف  الللطللمللوح  فللبللداأ  النف�سية  احلللالللة 
الدرا�شي  م�شتواه  الهبوط،  وتراجع 
بتخ�س�س الطب واجلراحة،  وانتقل 
اإلى تخ�س�س ال�سيدلة حيث  بعدها 
يقول »كان تخ�س�س الطب اجلراحة 
حلللللمللي اللللدائلللم ولللكللن بللعللد انللتللقللايل 
اأتوجه  اأنني  اأعلم  اأكللن  مل  لل�سيدلة 

نحو �سغفي«.

ارتقاء بالعمل التطوعي
مل يللللقللللف عللللنللللد هلللللللذا احللللللللد حلليللث 
بداأ  موؤخرا نهجا جديدا يف تخ�س�سه 
التطوعي  الفريق  اأع�ساء  اأنه من  اإذ 
ال�سيدلين 5919 وعن الفريق يقول 
»فريق 5919 يجمع فريق من �سباب 
التطوعي  بالعمل  �سغوفني  و�سابات 
وهدفهم  هللديف  عالية  وهمة  روح  ذو 
الرتلللللقلللللاء بللالللعللمللل اللللتلللطلللوعلللي مللن 

منظور ال�سيديل«.

ال تتخلى عن حلمك
وحتللللدث اأحلللملللد ملللن واقللللع جتللربللتلله 
املريرة التي عا�سها بدءا من مر�سه 
اإلى انتقاله  ومن ثم درا�سته و�سول 
من تخ�س�سه اأحامه اإلى تخ�س�س 
اآخر، واأ�ساف »ثق متام الثقة مبدبر 
اأنلللك  واأخللللريا،  واأعلللللللللم  اأول  اللللكلللون 
لللو خللللريت  يف الللقللدر ملللا اخللللرتت اإل 
لك،  مهما  اهلل  اأخللتللاره  الللذي  القدر 
من  واجهت  ومهما  اخلطط  تغريت 
ظروف ل تتخلى عن حلمك وجاهد 

للح�سول على مبتغاك، و�سوف جتده 
بنهاية الطريق، وا�ستفد من جتارب 
النا�س، و دائما حاول اأن ت�سع نف�سك 
مكانهم،  واخترب نف�سك وا�ساأل ماذا 
�للسللتللفللعللل للللو واجلللهلللت نللفلل�للس املللوقللف 
هل  �ست�ست�سلم  امل�سري!،  هل  ونف�س 
اأو  الأ�سلوب؟  بللذات  املوقف  �ستواجه 
هل �سيكون لك طريقتك يف املواجهة 
امللل�للسللاعللب؟ احلللليلللاة لي�ست  وحتللللدي 
ترف دائما ول تاأتي اأحيانا على هوى 

وتخطيط الب�سر«.

أسبوعية جامعة الملك خالد

القراءة
تفتح لك باب 

كل علم
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أمير عسير يلتقي منسوبي ومنسوبات كلية 
الطب بالجامعة
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رياضة

 رعى وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية 
والأكلللادميللليلللة الأ�للسللتللاذ الللدكللتللور �سعد 
بللن دعللجللم، خللتللام فعاليات  بللن حممد 
اأقامته  الللذي   6 الل  الريا�سي  الأوملبياد 
عمادة �سوؤون الطاب ممثلة يف وكالة 
العمادة لاأن�سطة الريا�سية، وذلك يف 
اجلامعية  باملدينة  الريا�سية  ال�سالة 

باأبها "قريقر".
الل  ن�سخته  يف  الأوملللبلليللاد  وت�سمن 
الللعللام  مللن  الأول  الللدرا�للسللي  للف�سل   6
اجلللامللعللي اجللللاري 5 بللطللولت يف عدد 
من الأن�سطة الريا�سية، �سملت التن�س 
القوى،  واألللعللاب  والكاراتيه،  الأر�للسللي، 
كرة  ال�ساطئية، وكذلك  الطائرة  وكرة 

القدم خلما�سي ال�سالت.
الأوملللبلليللاد  خللتللام  حفل  �سهد  فيما 
حيث  بطولة،  كللل  يف  الفائزين  تتويج 
امللل�للسللرتكللة باجلامعة  الللربامللج  تللوجللت 
الللقللدم  كلللرة  بللكللاأ�للس الأوملللبلليللاد لبطولة 
كللذلللك ح�سلت  الللل�لللسلللالت،  خلللمللا�للسللي 
يف  الللثللاين  املللركللز  على  ال�سيدلة  كلية 
الأعمال  كلية  ح�سلت  فيما  البطولة، 

على املركز الثالث.
كما مت تتويج كلية العلوم الطبية 

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية يرعى ختام 
األولمبياد الرياضي الـ 6

التن�س  بطولة  بكاأ�س  باأبها  التطبيقية 
حققت  فيما  الأول،  واملللركللز  الأر�لللسلللي 
كلية علوم احلا�سب الآيل املركز الثاين، 
وح�سلت كلية الطب على املركز الثالث 
كلية  ح�سلت  كذلك  البطولة،  ذات  يف 
املللركللز  علللللى  الللديللن  واأ�لللسلللول  ال�سريعة 
الأول يف بطولة الكاراتيه، فيما ح�سلت 

على املركز الثاين كلية العلوم.
ويف بطولة األعاب القوى ت�سدرت 
بتحقيقها  املللنللافلل�للسللة  الللهللنللد�للسللة  كللللليللة 
الللثللاين  املللركللز  الأول، وجلللاء يف  املللركللز 
للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  وحللدة 
بغريها، وكلية الطب يف املركز الثالث، 
لللا  كلللملللا حللقللقللت كللللليللة الللهللنللد�للسللة اأيللل�لللسً
الطائرة  كللرة  بطولة  يف  الأول  املللركللز 
ال�ساطئية، واحتلت كلية الرتبية املركز 
امل�سرتكة  الللربامللج  وح�سلت  الللثللاين، 

على املركز الثالث.
يذكر اأن وكالة الأن�سطة الريا�سية 
بعمادة �سوؤون الطاب باجلامعة تنظم 
وبلللطلللولت  مللنللافلل�للسللات  دوري  بلل�للسللكللل 
خالها  مللن  تهدف  طابية،  ريا�سية 
اإلللى �سقل مواهب طللاب اجلامعة يف 

خمتلف املجالت الريا�سية.
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سؤال السبوع

ما مدى الوعي بأهمية الفحص 
المبكر لسرطان الثدي؟

شهد القحطاني،
 سارة الربيعي

يعترب مر�س �سرطان الثدي اأحد اأنواع 
الأمرا�س ال�سرطانية التي تظهر عادًة 
علللللى اأنلل�للسللجللة اللللثلللدي، وهلللو مللن اأكللرث 
الن�ساء،  تخيف  التي  املر�سية  احلللالت 
ب�سكل  بلله  لللاإ�للسللابللة  معر�سات  لأنللهللن 
الللرجللال، وهناك نوعان منه  اأكللرب من 
و�سرطان   ٪90 بن�سبة  حميد  �سرطان 

خبيث تعادل ن�سبته ٪15.
وتتعدد اأ�سباب هذا املر�س ما بني 
 5 ن�سبة  ت�سكل  التي  الوراثية  العوامل 
وطبيعة  الهرمونات  وتغري   ،٪10 اإلللى 
لاإ�سعاع،  والتعر�س  الغذائي  النمط 
وتلل�للسللري علللدد ملللن اللللدرا�لللسلللات اإلللللى اأن 
واحللللدة مللن بللني 8 نلل�للسللاء حلللول الللعللامل 
مللعللر�للسللة لللاإ�للسللابللة بلله يف مللرحلللللة ما 
الفح�س  �سرورة  يحتم  ما  حياتها،  يف 

املبكر.
الفح�س  باأهمية  الوعي  مدى  ما 
»اآفاق« طرحت  الثدي،  املبكر ل�سرطان 

هذا ال�سوؤال على عدد من الأ�سخا�س.

استئصال الثدي
تهاين  الفيزياء  ق�سم  خريجة  ك�سفت 
املللر�للس،  مللع  جتربتها  عللن  القحطاين 
مللوؤكللدة اأنللهللا اأ�للسللعللب رحلللللة ملللرت بها، 
حلليللث اكللتلل�للسللفللتلله يف ملللراحللللللله الأوللللللى 
بللللوجللللود كللتلللللة �لللسلللغلللرية حتلللوللللت اإلللللى 
�لللسلللرطلللان، ومت الللكلل�للسللف عللللليللهللا وبللللداأ 
اللللعلللاج بللا�للسللتللئلل�للسللال اللللثلللدي وملللن ثم 
العاج  بعدها  ومن  الكيماوي  جرعات 

الهرموين.

ضرورة الفحص الذاتي
و�سددت القحطاين على �سرورة زيادة 
وعدم  الثدي  �سرطان  مبر�س  الوعي 
بعد  اللللذاتلللي  للفح�س  امللللللراأة  اهللمللال 
ال�سنوي  والفح�س  �سهرية  دورة  كللل 
الللثللدي عاجه  �للسللرطللان  »اإن  قللائلللللة: 
مبلللراحللللللله  الأوللللى  كللللان  اإذا  بلل�للسلليللط 
ون�سبة ال�سفاء منه عالية جدا اإذا كان 

يف مراحله الأولى«.
ملللن جللانللبلله دعلللا طللالللب الإعللللام 
جميع  هلللتلللان  اآل  فلليلل�للسللل  والتللل�لللسلللال 
الللنلل�للسللاء اإللللللى الللفللحلل�للس املللبللكللر �للسللواء 
مل  اأو  امللللللر�لللللس  علللللاملللللات  لحلللللظلللللوا 
اإحدى  ياحظوها، م�ست�سهدا بتجربة 
قريباته مع املر�س حيث مت ا�ستئ�سال 

اللمفاوية،  الغدد  من  جللزء  مع  ثديها 
وتطور املر�س بعد ذلك لينت�سر وينهي 

حياتها.

أهمية االكتشاف المبكر
الإعللللللام  اإدارة  يف  املللل�لللسلللرفلللة  وقللللالللللت 
والتللل�لللسلللال بللتللعللللليللم علل�للسللري الأ�لللسلللتلللاذة 
اأ�سماء مفرح ع�سريي »�سرطان الثدي« 
يلللعلللد مللللن اأكللللللرث الللل�لللسلللرطلللانلللات الللتللي 
بعد  خا�سة  الللعللامل  يف  الن�ساء  ت�سيب 
من  العديد  اأثبتت  حيث  اللليللاأ�للس،  �سن 
الدرا�سات اأن الكت�ساف املبكر للمر�س 
ملللن اأكلللللرب اللللعلللواملللل يف زيللللللادة فللر�للس 
جناح العاج، ويجب اأن تكون اإجراءات 
اللللفلللحللل�لللس اللللللللللللدوري حتلللللت اإ�لللللسلللللراف 
ال�سعاعية  اللل�للسللور  واإجلللللراء  الللطللبلليللب، 

والفحو�سات الازمة لذلك.

حملة إعالمية توعوية
وذكرت طالبة الإعام والت�سال اأكنان 
حممد در�س اأنها �ساركت يف اإقامة  حملة 
اإعلللامللليلللة للللللتللوعلليللة مبلللر�لللس �للسللرطللان 
جدا  جميلة  جتربة  »اإنها  قائلة  الثدي 
عندما امتزج فيها احل�س الإعامي مع 
ح�س الطب والتوعية ب�سرورة  الك�سف 
املبكر من خال الإعام، حيث �ساهمت 
ت�ساميم  وعمل  الإعامية  التغطية  يف 

املطبوعات والدعوات«.

الوقاية من المرض
واأو�سح خريج ق�سم الإعام والت�سال 
الللوقللايللة  طللللرق  اأن  حلللاملللد  اآل  حمللمللد 
ملللن امللللر�لللس كللثللرية ومللنللهللا الللر�للسللاعللة 
الطبيعية وممار�سة الريا�سة وتخفيف 
اللللللوزن و جتللنللب الللتللعللر�للس لللاإ�للسللعللاع 

والتلوث البيئي.

الفرق بين األورام
وبللليلللنلللت اللللطلللاللللبلللة بللقلل�للسللم الإعللللللللام و 
بني  الفرق  القحطاين  هاجر  الت�سال 
الأورام ال�سرطانية حيث قالت »باأيامي 
الأوللللللى  علللللنلللللدملللللا علللللرفلللللت  بلللللاأن للللدي 
اأبحث عن الأورام واأ�سبابها و  ورم  كنت 
ماذا تودي اإليه و تعمقت بالبحث كثري 
اأتتني  لكن  جللدا،  املو�سوع  اأقلقني  حتى 
باأن  بامل�ست�سفى  الأطباء  الطماأنينة من 
الورم حميد ول يوجد خطر علي، ومت 
تو�سيح الفرق بينه وبني الورم اخلبيث، 
واأجللريللت  واطماأننت  املللو�للسللوع  وتقبلت 

عمليتني وا�ستئ�سال للورم احلميد«.

سرطان الثدي
ما هو سرطان الثدي؟

عرف �سرطان الثدي باأنه منو غري طبيعي للخايا املبطنة لقنوات 
ال�سرطاين يف  الللورم  يتكون  الثدي. غالبا ما  اأو لف�سو�س  احلليب 
قنوات نقل احلليب واأحياناً يف الف�سو�س وجزء ب�سيط جداً يف بقية 

الأن�سجة.
الأوعللليلللة الللللليللمللفللاويللة هللي قللنللوات حتللمللل �للسللائللل �للسللفللاف ينقل 
خملفات الأن�سجة وخايا املناعة من الثدي اإلى عقد �سغرية ت�سمى 
العقد  اإلللى  اللمفاوية  الأوعلليللة  ت�سب  ما  غالباً  الليمفاوية،  العقد 
اإلى العقد فوق عظمة الرتقوة  املوجودة يف منطقة الإبط واأحياناً 

اأو حتت عظمة الق�س.

اللمفاوية  القنوات  اإلى  الدخول  ال�سرطانية  ت�ستطيع اخلايا 
ثم  الليمفاوية ومن  العقد  اإلى  القنوات  والنت�سار من خال هذه 
اإلى اأع�ساء اجل�سم الأخرى وذلك عن طريق الأوعية الليمفاوية اأو 

الأوردة الدموية.
ي�سنف اإلى اأنواع عديدة وذلك ا�ستنادا اإلى مكان املن�ساأ: القنوات 
الأن�سجة  اإلللى  انت�ساره  مللدى  ال�سامة،  الأن�سجة  اأو  الف�سو�س  اأو 
واأخللرياً  انت�ساره )يف موقعه(،  اأم عدم  )الغازي(  الثدي  املجاورة يف 

اإلى �سكل اخلايا حتت املجهر.
 

األعراض
ثللديلليللك، ل  للقلق يف  مللثللرية  اأو  غللري طبيعية  تللغللريات   اإذا وجلللدت 

تتاأخري – اذهبي لروؤية الطبيب.
اأكرث الأ�سياء التي تكت�سفها ال�سيدات عادة من خال الفح�س 
الذاتي للثدي هي كتل، وتغري يف ال�سكل اخلارجي، واإفرازات. معظم 
اأن  ي�ستطيع  فقط  طبيبك  ولكن  �سرطانية،  لي�ست  التغريات  هللذه 

يوؤكد ذلك. التاأخري هو اإهمال خطري من ناحيتني هامتني:
والراحة  الطمئنان  فللاإن  �سرطانا،  التغري  يكن  مل  اإذا  اأوًل،   •  
ال�سامل  الفح�س  بوا�سطة  التاأكد  اإل من خال  ياأتيا  لن  النف�سية 
م�سيعة  هو  مربر  الغري  القلق  اإن  اأخرتيهما،  اللذين  واملاموجرام 

حليويتك وطاقتك.
اإذا كلللان الللتللغللري �للسللرطللانللاً، فلللاإن الللوقللت اأملللر حا�سم   • ثللانلليللاً، 
التي  املفيدة  القاعدة  للمر�س.  ال�سريع  والعاج  املبكر  للت�سخي�س 
يجب اأن تاأخذيها يف العتبار هي اأنه كلما كان اكت�ساف الورم مبكراً 

كلما كانت فر�س عاجه اأف�سل.
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إعالن

مارس رياضة المشي
لـ 30 دقيقة وخفف

عن نفسك أعباء السمنة

أسبوعية جامعة الملك خالد
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استاذات

أكاديميا
مسؤولة عن 40 ألف طالبة وتعتبرهن مشروعها

الدكتورة خديجة عسيري: نهدف في مركز 
اإلرشاد النفسي إلى بناء شخصية الطالبة

رائدة آل محي

يللرتللبللط الإر�للللسللللاد الللنللفلل�للسللي ارتللبللاطللا 
به  يقوم  ملا  والرتبية  بالتعليم  وثيقا 
والدرا�سة،  العمل  م�سكات  حل  من 
على  الللتللعللرف  اأيلل�للسللا  ذللللك  ويت�سمن 
واإزالللة  واأعرا�سها،  امل�سكات  اأ�سباب 
الأ�للللسللللبللللاب املللعلليللقللة للل�للسللري الللعللمللللليللة 
�سليم،  وكل  ذلك  ب�سكل  التعليمية 
يللللوؤكللللد علللللللى اأهلللمللليلللة وجللللللود ملللراكلللز 
النف�سي  بالتوجيه والر�ساد  خمت�سة 

يف اجلامعات.

جهود فردية
للتوجيه  مللركللزا  هنالك  جامعتنا  يف 
والإر�للللسللللاد الللنللفلل�للسللي، كللانللت بللدايللاتلله 
امل�سرف  من  م�ساعدة  فردية  بجهود 
علللللللللى امللللللركلللللز بللل�لللسلللطلللر اللللطلللاللللبلللات 
ع�سريي،  حيث  خللديللجللة  الللدكللتللورة 
اأكلللرث مللن �سخ�س  تللقللوم بعمل  كللانللت 
ذلللللك مت  بللعللد  واحللللد،  ولللللكللللن  اآن  يف 
الإر�ساد  برامج  وو�سع  الوحدة  اإن�ساء 

النف�سي والتعريف بالإر�ساد.
وللللكلللن مل يللتلل�للسللح ذللللللك بلل�للسللكللل 
بني  خلط  هناك  كللان  فلقد  ملمو�س، 
والأكللادميللي، لذلك  النف�سي  الإر�للسللاد 
مت العمل على الربامج واخلطط التي 
الطالبات  احللتلليللاج  تلبية  علللللى  تعمل 

مما اأو�سح الفرق.

ثالثة وحدات
تعزيز  اإللللى  عمله  يف  املللركللز  وي�سعى 
الللطللالللبللة كونها  وتلللللبلليللة احللتلليللاجللات 
الللعللمللريللة �سعبة،  ومللرحلللللتللهللا  اأنلللثلللى 
اأقللل�لللسلللام تتمثل  امللللركلللز عللللدة  ويلل�للسللم 
ال�سلوكي،  املللعللريف  الللعللاج  وحلللدة  يف 
واملهني،  الجتماعي  الإر�ساد  ووحللدة 
النف�سي  واللللوعلللي  الر�لللسلللاد  ووحلللللدة 

واملجتمعي.

30 وحدة إرشادية
وحول بداية املركز قالت م�ساعدة 
املللل�لللسلللرف علللللللى املللللركللللز اللللدكلللتلللورة 
بدايته  »متثلت  ع�سريي  خديجة 

بوجود وحدات اإر�سادية ولكنه الآن 
يرعى اأكرث من 30 وحدة اإر�سادية 
يف �سطر الطالبات وكل وحدة يعمل 
بها ع�سو من كل كلية،  و بالرغم 
من اأنهن لي�سوا متخ�س�سات فلهن 
كل  يللقللدمللن  ال�سكر،  فهن  جللزيللل 
الطالبات  اإر�للسللاد  يف  ي�ستطعن  مللا 
احتاجت  حللال  وم�ساعدتهن،  ويف 
الللطللالللبللة ل�للسللتلل�للسللارة تلللرجلللع اإللللى 
بكلية  الرئي�سي  الإر�للسللادي  املللركللز 

الرتبية«.

بطاقة
•  الدكتورة خديجة ع�سريي

الللللعلللللللللملللليللللة:  امللللللللللللوؤهلللللللللللات   •
بللكللالللوريللو�للس: تللربلليللة و علللللوم 

نف�س
• ماج�ستري: ال�سحة النف�سية

• الدكتوراه: اإر�ساد نف�سي
• املللنلل�للسللب احللللللايل: ملل�للسللاعللدة 
و  التوجيه  مركز  على  امل�سرف 

الر�ساد �سطر الطالبات.

اأكللدت  املللركللز  بللدعللم  يتعلق  وفيما 
اأنه مل يكن هناك دعم  مايل اأو ب�سري 
اختلف  الأملللر  م�سرية  اأن  بللدايللاتلله،  يف 
التي  ال�سهري  الدكتورة عبري  مبجيء 
اأ�لللسلللافلللت الللكللثللري للللللمللركللز بللجللهللودهللا 

املتوا�سلة.

التعبير بالفن
للمركز  الرئي�سي  الهدف  اأن  واأكللدت 
هللللو بلللنلللاء �للسللخلل�للسلليللة اللللطلللاللللبلللة مللن 

جميع النواحي، م�سرية اإلى اأن اأكرث 
الربامج التي يقدمها املركز وقائية، 
لفلللتلللة اإلللللللى اأنلللللله وقلللللع الخلللتللليلللار يف 
للتوعية  جديدة  طريقة  على  املركز 
واللللوقلللايلللة هلللذا اللللعلللام وهلللي طريقة 
الللتللعللبللري النلللفلللعلللايل بللالللفللن للليللكللون 
النفعايل  التنفي�س  الطالبات  لللدى 
باأي طريقه ت�سعر فيها الطالبة اأنها 

و�سفت ما بداخلها.
وده�ستها  عن  �سعادتها  وعربت 
من احل�س الفني لدى طالبات كلية 

زيارتهن  اأثللنللاء  خا�س  ب�سكل  تهامة 
اأن الللبلليللئللات  اأنلللهلللا اكللتلل�للسللف  ملللوؤكلللدة 
اأكرث  واإبللداع  فن  تنتج  نف�سيا  املتاأملة 
يولد  الفن  معتربة  اأن  غريها،  من 

من الأمل.

الطالبة هي مشروعي
واعلللتلللربت اأن الللطللالللبللة هللي الللرقللم 
واحللللد يف مللعللادلللة للللوائلللح اجلللامللعللة 
األللف  عللن 40  اأنللهللا م�سوؤولة  مللوؤكللدة 
طللالللبللة وتلللللرى اأنلللهلللن ملل�للسللروعللهللا، 

علللللى ع�سو هيئة  »يللجللب  واأ�للسللافللت 
الللتللدريلل�للس ا�للسللتلل�للسللعللار ملل�للسللوؤوللليللتلله 
متزنة  ب�سخ�سية  ميللتللاز  اأن  وعليه 
ومللتللفللهللمللة للللللللطلللاب واللللطلللاللللبلللات 
لأنلله  عليهم  العظيم  الأثلللر  للله  لأن 
تلل�للسللرفللاتلله  مراآتهم،  فجميع  هلللو 
تنعك�س على اأفعالهم، فاإن اأ�سعرتهم 
بللاأهللملليللتللهللم واأحللليلللت اأنللفلل�للسللهللم فقد 
طبقت قول اهلل تعالى )ومن اأحياها 

فكاأمنا اأَحيا النا�س جميعا(«.

احتواء الطالبات
وعللربت عن مدى حبها لتخ�س�سها، 
ملللوؤكلللدة اأنللله علللللى الللرغللم ممللا ت�سعر 
بلله مللن �للسللغللط اأثلللنلللاء الللعللمللل اإل اأنلله 
اأو�للسللع  كللثللرية ومللعللرفللة  يعطيها قلليللم 
بالطالبة ومبا يف نف�سها دون احلاجة 
ل�سوؤالها من خال جتربتها العميقة 

ومتر�سها يف العمل الإر�سادي.
ووجلللللللللهلللللللللت نللللل�لللللسللللليلللللحلللللة اإللللللللللى 
»احتوي طالباتك  قائلة  الأكادمييات 
وعللامللللليللهللن بلللللطللف وتللللللللوددي لللهللن 
اجل�سد،  فاإنه  بلغة  معهن  وتعاملي 
اإذا  التعب  كللل  يخفف  جميل  ل�سعور 
اأر�سلت  اأو  �ساعدتها  طالبة  �سادفتك 
لللقللد تغريت  تللقللول فيها  لللك ر�للسللاللله 
�سعور ول  اأف�سل  لاأف�سل، فهذا هو 
اأن جللعلللللنللي يف  يللو�للسللف فللاحلللمللد هلل 
اأقللللدم فلليلله ملل�للسللاعللدة ملجتمعي  مللكللان 

ومنحني القوه لعمل لذلك«.

برامج لتنمية القيم
وحول اأهم الربامج التي تعمل عليها 
برامج  على  تعمل  اأنها  ك�سفت  الآن 
تلللقلللدم للللللمللجللتللمللع وبلللراملللج لللتللعللزيللز 
الجتماعية  القيم  وتنمية  ال�سلوك 
والإيللجللابلليللة يف اللل�للسلللللوك الإنلل�للسللاين 
اأن اأهم ما ت�سعى  ال�سوي، كما اأكدت 
اإلللليللله هلللو اأن تللعللرف الللطللالللبللة اأنللهللا 
ونعاتبها  جنادلها  ول  مكرم  اإن�سان 
كل  والعيب،  واأن  احلللللرام  بلللاب  مللن 
بكرامتها،   واأن  يللللليللق  تللفللعللللله  ملللا 
غري  اأ�سبحت  التقليدية  الأ�ساليب 
مللفلليللدة بلللل عللكلل�للس ذلللللك قلللد تعطي 

نتائج عك�سية.
برنامج  طبقت  واأردفت  »اأي�سا 
»احللللد مللن اللليللاأ�للس« على حلللالت تعرث 

درا�سي كثرية و بنتائج مر�سية«.
وكللل�لللسلللفلللت عللللن علللزملللهلللا دخللللول 
اإ�سافة  الأخ�سائي  التدريب  جمال 
اإللللللى اهللتللمللامللهللا بلللللللاإدارة الللعللاقللات 
اللللعلللاطلللفللليلللة واللللتلللملللكلللني الللنللفلل�للسللي 
للللللللملللراأة  وجملللال امللللهلللن امللل�للسللاعللدة 
وجلللللانلللللب ال�للللسللللتللللنللللزاف اللللعلللاطلللفلللي 

و�سيكولوجية ال�ست�سئاد.
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استاذات

األستاذة فاطمة الشهري:
أنصح طالب وطالبات المحاسبة بعدم االكتفاء بالمقررات الدراسية

مساعدة عميد كلية العلوم واآلداب بتنومة: نسعى في الكلية 
لتهيئة البيئة الجاذبة لطالبات المحافظة

رفعة الشهراني

ق�سم  وم�سرفة  الأعللمللال  كلية  وكيلة  اأكللدت 
بللله، زملليلللللة الهيئة  املللحللا�للسللبللة واملللحللا�للسللرة 
ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني الأ�ستاذة 
اإطللاع  �سرورة  على  ال�سهري  علي  فاطمة 
كل  على  املحا�سبة  ق�سم  وطللالللبللات  طللاب 
الكتفاء  بالتخ�س�س وعدم  ما هو مرتبط 
اأن ذلللك  اللللدرا�لللسللليلللة، مللعللتللربة  بلللامللللقلللررات 
التخ�س�س  بللهللذا  مللعللرفللتللهللم  ملللن  �للسلليللزيللد 
اإللللى زيلللادة الللرغللبللة يف  واأهللملليللتلله ويدفعهم 

تعلمه واكت�ساف كل جديد به.
وك�سفت يف احلوار الذي اأجرته معها »اآفاق« 
القانونيني  للمحا�سبني  اللل�للسللعللوديللة  الهيئة  اأن 
داعية  املحا�سبة  لطاب  جمانية  ع�سوية  تقدم 
اإلللى  احل�سول على  جميع  الطاب والطالبات  

الع�سوية وال�ستفادة من خدماتها.

ليس  تــخــصــص  الــمــحــاســبــة 
يمكن  فــكــيــف  ــســهــل،  ــال ب
وتحقيق  بدراسته  االستمتاع 

أعلى الدرجات به؟
الللتللحللق  اأن كللللل مللللن  نللللظللللري  مللللن وجللللهللللة 
م�ستمتع  فهو  رغللبللة  عللن  التخ�س�س  بللهللذا 
جلللدا بللدرا�للسللتلله وفللخللور كللونلله قللبللل يف هللذا 
التخ�س�س،  ولكن اأوجه كلمه ملن قبل فيه 
وفق اآليات القبول املوحد فاأود اأن اأقول لهم 
اأقبل فيه  يللوم ما كنت مثلهم ومل  بللاأين يف 
اأدنلللى فكرة عنه،  عللن رغللبللة، ومل تكن لللدي 
بللاأن هذا التخ�س�س  اأقللول لهم  اليوم  ولكن 
اأمل من تعلم  اأ�سبح بالن�سبة يل �سغف ول 
املجال،  مللا هللو جديد ومرتبط يف هللذا  كللل 
تخ�س�س املحا�سبة من التخ�س�سات الرائدة 

واجلميلة والرائعة واملمتعة جدا.
ومتابعة  بالطاع  بالهتمام  واأن�سح 

د. هيثم بشير 

اأكللللللللدت مللل�لللسلللاعلللدة علللمللليلللد كللللليللة 
�سطر  بللتللنللومللة  والأداب  الللعلللللوم 
الللطللالللبللات الأ�لللسلللتلللاذة  اأمللللل بنت 
ما  متي  اأنلله  م�سحم  اآل  اهلل  عبد 
�للسللعللرت الللطللالللبللة بللللاأن اجلللامللعللة 
فيه  اللللذي حتللظللى  الللثللاين  بيتها 
كافة  فيها  ومتللار�للس  بللالهللتللمللام، 
ملللن خالها  وتللتلللللقللى  هللوايللتللهللا، 
وتللنللال حقوقها  اللللللازم،  الللدعللم 
بالنتماء  حينها  �ست�سعر  كاملة، 

لهذا ال�سرح التعليمي الكبري.
»اأفاق« األتقت بالأ�ستاذة اأمل ال 
على  اأكللرث  ال�سوء  لت�سلط  م�سحم 
كلية الآداب بتنومة �سطر الطالبات 

واخلطط امل�ستقبلية لها.

ــــن  أهـــدافـــك  ــا ع ــن ــي ــدث ح
تسعين  الــتــي  وطــمــوحــاتــك 

لتحقيقها ؟
لبناء  اأوًل   وتوفيقه  اهلل  بعون  اأ�سعى    
بللليلللئلللة تللعللللليللملليللة جللللاذبللللة للللللللطلللاللللبلللات، 
تكون  اأن  اأطللمللح  كما  للعمل،  وحمللفللزة 
الكلية موؤ�س�سة جمتمعية تخدم املنطقة 

كللل مللا هللو مرتبط يف هللذا التخ�س�س من 
هللذا  رائللللدة يف  و�للسللخلل�للسلليللات  جللهللات مهنية 
الكللتللفللاء  وعللللدم  تللدريللبلليللة  ودورات  املللجللال 
باملقررات الدرا�سية، هذه العوامل �ست�ساهم 
التخ�س�س  بهذا  املعرفة  زيللادة  يف  �سك  با 
تعلم  يف  الرغبة  وزيلللادة  وحمبته  واأهميته 

املزيد واكت�ساف كل ما هو جديد فيه.

في األعوام األخيرة اتجهت الجامعة 
المحاسبة  دبلومات  تجسير  إلــى 
كيف  البكالوريوس،  إلى  واإلدارة 

ترين هذه الخطوة؟
�سك، وهي مبثابة طريق  رائعة با  خطوة 
للللللتللطللويللر وال�لللسلللتلللزادة مللن الللعلللللم يف هللذه 
املجالت، واأقدم الن�سيحة لطاب وطالبات 
باللتحاق  الرغبة  لديهم  الدبلومات ممن 
بللللربامللللج الللتللجلل�للسللري بلللال�لللسلللتلللعلللداد لللهللذه 
العميق يف  اأثناء درا�ستهم والتو�سع  املرحلة 
الدبلوم  بعد  ملا  اأنف�سهم  لتهيئة  املعلومات 

من اكمال البكالوريو�س.

طالبات قسم القانون يذكرن أن 
مواد التخصص تعليم إلكتروني 

هل هناك عجز في األعضاء؟
ق�سم الللقللانللون مللن الأقلل�للسللام احلللديللثللة ول 
اأوللللى اهتماماتي  بللدايللتلله، وهللو مللن  زال يف 
لللتللطللويللره وبلللنلللاءه بللنللايللة قللويللة بللللاإذن اهلل، 
ونحن يف كلية الأعمال نعمل جاهدين على 
تطويره وا�ستقطاب اأف�سل الكفاءات وباإذن 

اهلل �سيتم حل هذا العجز قريبا.

تضم  مكتبة  من  الكلية  تخلو 
الطالبات  تفيد  دراسية  مراجع 
مناسب  جـــو  ــهــن  ل ــح  ــي ــت وت
نية  لديكم  هل  لالستذكار، 

فقط  تقت�سر  ل  واأن  املجالت،  �ستى  يف 
الكلية،  داخللل  الأكادميية  العملية  على 
املجتمع،  لتطوير  خداماتها  متتد  بللل 
من خال امل�ساركة الفاعلة يف الق�سايا 
فيها  والإ�للسللهللام   املختلفة،  الجتماعية 

ب�سورة وا�سعة.

االحتياجات  تــوفــر  ــدى  م مــا 
في  الــضــروريــة  التعليمية 
الجو  تهيأ  ــتــي  ال الكلية 
األكاديمي المناسب للطالبة؟

البنني  �سطر  الكلية ممثلة يف  بذلت 
جلللللهلللللود علللظللليلللملللة لللللتللللوفللللري جللملليللع 
الحللتلليللاجللات اللل�للسللروريللة قللبللل بللدء 
اللللعلللام اللللدرا�لللسلللي فلللللهللم مللنللا جللزيللل 
يف  كبري  تعاون  بيننا  ويوجد  ال�سكر، 
كافة  ق�سايا الكلية التي ت�سمن �سري 
مر�سية.  ب�سورة  التعليمية  العملية 
ومل يللتللوانللى �للسللعللادة عللملليللد الللكللللليللة 
حلظة  الفقية  العزيز  عبد  الدكتور 
وامل�ساعدة  العون  تقدمي  عن  واحللدة 
بللل وجللدنللا تللعللاونلله مللن قللبللل افتتاح 
الكلية وهو يوجه وير�سد، ويحر�س 
كللللل احلللللر�للللس علللللللى ظلللهلللور الللكللللليللة 
بخربته  يبخل  ومل  �للسللورة،  باأف�سل 

لتوفير مكتبة؟
املللكللتللبللة اأحلللللد امللللرافلللق الللهللامللة واللللتلللي من 
ال�سروري تواجدها ،ونحن حري�سني جدا 

على جتهيزها يف اأقرب وقت ممكن.

أهم  من  التدريب  أن  نعلم  كما 
أسباب تطوير الذات، ما خططكم 

في هذا الجانب بالكلية؟
جدا  مهم  والتطوير  التدريب  اأن  �سك  با 
يف تللطللويللر وتللنللملليللة الللعللديللد ملللن امللللهلللارات 
امل�ساعدة على فهم الذات واكت�ساف جوانب 
العديد  على  نعمل  ،حاليا  وال�سعف  القوة 
ملللن اخلللطللط الللتللي تللتلل�للسللمللن الللعللديللد من 
بللاإذن  �ستكون  التي  العمل  وور�لللس  اللللدورات 

اهلل مفيدة لطالباتنا.

الكلية  تفتقده  ـــذي  ال ــا  م
وتعملون على توفيره؟

اأوؤكلللد عليه  اأن  اأريلللد  الكمال هلل وحلللده، ومللا 
الكلية  مب�ستوى  للرقي  جاهدين  نعمل  اأننا 
الآن  عليه  �سنعمل  وملللا  امللللجلللالت،  �ستى  يف 
واخلللدمللات  املللرافللق  تللطللويللر  هللو  بالتحديد 
التعليمية وكذلك جانب التدريب والتطوير 

وباإذن اهلل �سيكون و�سع الكلية لاأف�سل.

كونك حاصلة على زمالة الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين 

حدثينا عن هذه الشهادة؟
للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  زمالة  �سهادة 
القانونيني هي اإحدى ال�سهادات املهنية التي 
عليها  للمتقدمني  املحا�سبني  هيئة  متنحها 
بعد اجتياز اختباراتها التي تعقدها يف خم�س 
مللللواد وهلللي )املللحللا�للسللبللة، املللراجللعللة، الللزكللاة، 

وال�سريبة، فقه املعامات والأنظمة(.
وتعترب مادة املحا�سبة هي العقبة الأكرب 

للللللحلل�للسللول علللللى هللللذه اللل�للسللهللادة تللللليللهللا ملللادة 
امل��واد،  وهناك عدة �شروط  املراجعة ثم بقية 
عللللليللهللا جميعها  للللللحلل�للسللول  اللللتلللقلللدم  لللطلللللب 
الللتللقللدم  طللالللب  اأي  وي�ستطيع  جلللدا  مللعللقللوللله 

عليها بعد تخرجه مبا�سرة من اجلامعة.
فقد  لللهللا،   بال�ستعداد  يتعلق  وفيما 
دورات  اإلى احل�سول على  ال�سخ�س  يحتاج 
ت�ساعده يف اجتياز اختباراتها تقدم الهيئة 
العديد من الللدورات يف هذا املجال اإ�سافة 
انني  اإل  تقدمها جهات،  دورات  وجللود  اإلللى 
ال�سخ�سي  املجهود  على  بالعتماد  اأن�سح 
على  واوؤكلللد  لها  ال�ستعداد  يف  كبري  ب�سكل 
اأن ي�سع املتقدم اأمام عينيه اأنه مقبل على 

مللا ل ميكن  هللنللاك  لي�س  واأن  حتللدي كبري 
حتقيقه اأو من امل�ستحيل حتقيقه واأنه قادر 
اإلى بذل املزيد من  على ذلك واأنلله بحاجة 
اأول  والللنللجللاح  والتوفيق  امل�ساعف  اجلللهللد 

واآخرا بيد اهلل �سبحانه وتعالى.
تعترب هذه ال�سهادة من اأهم ال�سهادات 
التي تعطي احلا�سل عليها قيمة عالية يف 
�سوق العمل حيث تعرب عن م�ستوى التاأهيل 

العايل لدى ال�سخ�س احلا�سل عليها.
الطالب  ع�سوية  الهيئة  تقدم  اأي�سا 
وهللللللي عللل�لللسلللويلللة جملللانللليلللة متلللنلللح لللطللاب 
املحا�سبة واأن�سح جميع الطاب والطالبات 
من  وال�ستفادة  الع�سوية  لهذه  بالن�سمام 

خدماتها منذ التحاقهم بهذا التخ�س�س.

لــلــكــوادر  توجهينها  كلمة 
ــرى  وأخ بالكلية  األكــاديــمــيــة 

للطالبات؟
لكوادر الكلية: اأنتم حتملون اأمانة عظيمة، 
القوة وم�سدر  اأنتم  وتللاأدون ر�سالة �سامية، 
الإلهام، مبفردنا ن�ستطيع اأن ننجز القليل 
اأن  ن�ستطيع  اجلللهللود  بتظافر  ولللكللن  جلللدا 

ننجز الكثري والكثري جدا.
احلياة  يف  �للسللعللاري  الكلية:  لطالبات 
مروم  �سرف  يف  غامرت  »اإذا  املتنبي:  اأبيات 

فا تطمع مبا دون النجوم«.

الإداريللللللة الللتللي كلللان لللهللا اأكلللرب الأثلللر 
لإجناح اأعمالنا بالكلية.

ما ال�صعوبات التي واجهتك منذ 
توليك من�صب م�صاعدة العميد؟ 

غالبا  فال�سعب  �سعوبات  اأقللول  ل 
ل ميللكللن جتلللللاوزه لللكللنللهللا حتللديللات 
نللللتللللجللللاوزهللللا بللل�لللسلللي ملللللن الللل�لللسلللرب 
واملثابرة، ول اأنكر جهود من�سوبات 
ملللواجلللهلللة  اللللكللللللليلللة جلللمللليلللعلللهلللم يف 
تلللللك الللتللحللديللات بللهللدف الللو�للسللول 
بالكلية لأعلى م�ستوى من اجلودة 
والللللكللللفللللاءة، وللللعلللل ملللن اأبللللللرز تلك 
التوا�سل مع  التحديات هو �سعف 

اجلامعة خا�سة يف البداية.

في  األول  الفصل  هــذا  يعد 
عنها  حدثينا  الكلية  عمر 
األيام  في  طموحاتكم  وعن 

المقبلة ؟
من  جللليلللدة  وا�للسللتللجللابللة  تللفللاعللل  اأرى 
بالكلية،  املقدمة  للربامج  الطالبات 
وباإذن اهلل نطمح يف املزيد، ول�سك اأن 
الهتمام  كلياتها  كافة  تويل  اجلامعة 
الللبللالللغ يف تللطللويللرهللا  وفلللتلللح اأقلل�للسللام 

جديدة تخدم املجتمع. 
وقلللللد بللللللللداأت اللللكللللللليلللة بللثللاثللة 
وعلوم  الإجنللللليللزيللة،  اللغة  اأقلل�للسللام: 
ن�سعى  والللتللمللويللل، حيث  احلللا�للسللب، 
اجلللاذبللة  البيئة  لتهيئة  الكلية  يف 
ي�سعرهن  ممللا  املحافظة  لطالبات 
بللال�للسللتللقللرار والللرغللبللة يف الإبللللداع 
وتنمويا،  علميا،  املحافظة  وخدمة 
عليها  يللعللود  ملللا  الللطللاقللات  وت�سخري 
وعلللللللى اللللوطلللن بللالللنللفللع وهلللللذا با 
�للسللك هلللو ديلللللدن جللامللعللتللنللا  وكللافللة 
اجللللللاملللللعلللللات بلللامللللملللللللكلللة اللللعلللربللليلللة 
وطننا  واأن  خ�سو�سا  اللل�للسللعللوديللة، 
ينعم بقيادة ر�سيدة تبذل كل �سيء 
من اأجل تقدم الوطن وتطوره، كما 
روؤية  الكلية لتحقيق  ن�سعى يف  اأننا 
اململكة  روؤيللللة  لتطبيق  م�ستقبلية 
ريلللادي  دور  لللهللا  يللكللون  واأن   2030
العنا�سر  بجميع  يهتم  باملجتمع 
الطالب واملعلم والعملية التعليمية 

واملجتمع.
الللكللللليللة اجللللوانلللب  تللهللمللل  ومل 
التدري�س  هيئة  لأع�ساء  التدريبية 
الأع�ساء  ت�سجيع  من  نتمكن  حتى 
ي�ستطيعون  مللا  اقلل�للسللى  بلللذل  علللللى 

اللللكللللللليلللة  تلللللقلللللدم  للللللللمللل�لللسلللاهلللملللة يف 
وازدهارها.

حللليلللث �للللسللللارك اأعلللل�للللسللللاء هلليللئللة 
التدري�س يف عدد من الدورات املقامة  
بفروع اجلامعة، وكذلك داخل الكلية 
التدريبية  الور�س  اإقامة بع�س  متت 
التدري�س ول  هيئة  اأع�ساء  قبل  من 

زلنا نطمح للمزيد.

بماذا تصفين تجربتك 
الحالية بالكلية؟

جتلللربلللة ملللفللليلللدة جلللللدا ومملللتلللعلللة ل 
تخلو مللن الللتللحللديللات واحلللمللد هلل 
اأعللمللل و�للسللط جمللمللوعللة طيبة  اإين 
ومللتللعللاونللة، كللل همها واحلللمللد هلل 

تقدمي عمل مقنع.

كيف يتم تفعيل وتعميق حب 
الجامعة في نفوس الطالبات 

وبث حب التعليم فيهن؟ 
متي ما �سعرت الطالبة باأن اجلامعة 
بيتها الثاين حتظى فيه بالهتمام، 
ومتار�س فيه هوايتها، وتتلقى فيه 
تنال  الللنللواحللي  مللن جميع  الللدعللم 
واجباتها  كللاملللللة،وتللوؤدي  حقوقها 

�ست�سعر  الطالبة  بلللاأن  اأ�للسللمللن  هنا 
اللل�للسللرح، والنجاح  لللهللذا  بللالنللتللمللاء 
طريق حمفوف بال�سعوبات ولي�س 

معبدا يف كثري من اأحواله.

لطالبات  قوله  تودين  مــاذا 
الكلية بصورة خاصة وطالبات 

الجامعة بصورة عامة ؟
اجلامعي  مللقللعللدك  للجميع  اأقللللول 
لللللك واللللكلللثلللري  نلللعلللملللة وهلللبلللهلللا اهلل 
يللتللمللنللاهللا فللاأحلل�للسللنللي ا�للسللتللغللالللهللا 
اإل  تلللللدوم  ل  الللنللعللم  اأن  وتللللذكللللري 
تنومة  كلية  واأمللا لطالبات  بال�سكر 
�ستزدهر  وبكم  اهلل  بعد  اأملنا  اأنتم 
الللكللللليللة ومبلللواهلللبلللكلللم وقلللدراتلللكلللم 
تنومة  كلية  لتكون  حتما  �سن�سل 
�سرح  علمي ي�سار له بالبنان وهذا 
للليلل�للسللت بللبللعلليللد فللقللط عللللليللنللا اجلللد 
والجتهاد من اأجل اأن نر�سي معان 
لللهللا قلليللمللة عللظلليللمللة تللعللكلل�للس وجللهللا 
م�سرقا وخدم املجتمع خدمة فاعلة 
كما اأ�للسللكللر كللل مللن كللانللت للله يللد يف 
جناحي، كما  ل اأن�سى �سكر �سحيفة 
الناطق  ال�سوت  الرائدة وهي  اآفاق 

جلامعتنا.
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قيادات أكاديمية

فضاءات
األستاذ الدكتور عمر علوان عقيل: 

عدد المستفيدين من الدورات التدريبية التي تقدمها الجامعة تجاوز الـ )63960(

سلطان عسيري

ت�سعى عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر 
ال�سرتاتيجية  خطتها  خال  من  باجلامعة 
اإلى تنمية قدرات املجتمع وموؤ�س�ساته بحلول 
مللبللتللكللرة، وبلللراملللج نللوعلليللة ذات اأثللللر اإيللجللابللي 
ملمو�س لدى كافة فئات املجتمع يف كل اأرجاء 
منطقة ع�سري من خال كوادر موؤهلة، وبيئة 
عللمللل جللاذبللة، وتللقللنلليللات مللتللطللورة، و�للسللراكللات 

ا�سرتاتيجية فاعلة.
وحول العمادة وما تقدمه للمجتمع، 
وملللللا تلللقلللدمللله لإجنللللللللاح خلللطلللة اجلللامللعللة 
»اأفللللللاق« بعميد  األللتللقللت  ال�للسللرتاتلليللجلليللة، 
العمادة الأ�ستاذ الدكتور عمر علوان عقيل 
والأرقلللام  احلقائق  مللن  الكثري  لنا  ليبني 

من خال هذا احلوار.

تقدمه  الـــذي  ـــدور  ال مــاهــو 
العمادة للمجتمع؟ 

ت�سطلع اجلامعة بدور جمتمعي قيادي يف 
معنية  فهي  امل�ستدامة،  التنمية  عجلة  دفع 
بخدمة املجتمع وتلبية احتياجاته التنموية 
مبنطقة ع�سري، والتي تعد اأ�سا�سا وظيفتها 
الثالثة بعد التدري�س والبحث العلمي، حيث 
خططها  وتلل�للسللع  اأهللدافللهللا  اجلللامللعللة  تبني 

وتقيم اإجنازاتها حتقيقا لذلك الدور.
للللهلللذا حللظلليللت علللملللادة خلللدملللة املللجللتللمللع 
ل  بللدعللم   - احلللمللد  وهلل   - امل�ستمر  والتعليم 
حمللللدود مللن مللعللايل مللديللر اجلللامللعللة الللنللابللع 
التكامل بني مهام  اإر�ساء  باأهمية  قناعته  من 
خدمة  يف  دورهلللا  وتفعيل  اجلامعة  ووظللائللف 
املجتمع وتنميته امل�ستدامة مبفهومه الوا�سع.
فلللعلللملللادة خلللدملللة املللجللتللمللع والللتللعللللليللم 
اأكرب  من  جلامعة  انتمائها  بحكم  امل�ستمر 

اجلامعات ال�سعودية والعامل العربي، ت�سعى 
بحلول  وموؤ�س�ساته  املجتمع  قدرات  لتنمية 
اإيجابي  اأثلللر  ذات  نوعية  وبللرامللج  مبتكرة 
ملللللمللو�للس مللن خلللال كللللوادر مللوؤهلللللة وبيئة 
و�للسللراكللات  مللتللطللورة  وتقنيات  جللاذبللة  عمل 
احتياجات  لتحليل  فللاعلللللة،  ا�سرتاتيجية 
اأولللويللاتللهللا  وحتللديللد  امل�ستهدفة  اللل�للسللرائللح 
ملللن اللللتلللطلللويلللر، وتلللقلللدمي بلللراملللج نللوعلليللة 
للم�ساهمة  اخلارجي  وللمجتمع  للطاب 
يف ن�سر املعرفة الإن�سانية، وتقدمي درا�سات 
وا�ست�سارات متخ�س�سة، �سعياً لتحقيق ر�سا 
مع  الفاعلة  ال�سراكات  وبناء  امل�ستفيدين، 
املوؤ�س�سات املجتمع احليوية، وتوفري اأحدث 
الللازمللة  والللبلليللئللة  والللتللجللهلليللزات  التقنيات 

لبيئة تعليمية تدريبية خاقة.
با�ستهداف  الللعللمللادة  تلتزم  ثللم  ومللن 
حاجاته  تلم�س  يف  املجتمع  �سرائح  كافة 

تقدم حزمة  بها، حيث  الإيللفللاء  و�للسللرورة 
متنوعة من الربامج التدريبية وامل�ساريع 
املللجللتللمللعلليللة املللل�لللسلللتلللداملللة اللللقلللائلللملللة علللللى 
عام  اإطلللار  يف  حملية،  جمتمعية  �سراكات 
املجتمعية  امللل�للسللوؤوللليللة  مللفللهللوم  تبني  مللن 
التناف�سية،  اجلللللودة  مبللعللايللري  والللللتلللزام 
باأن  والعمادة  اجلامعة  تطلعات  لتحقيق 
املجتمع،  خللدمللة  يف  متميزة  مللنللارة  تللكللون 
ال�سرتاتيجي  ال�سريك  كونها  خال  من 
يف تللنللملليللة قلللللدرات املللجللتللمللع ومللوؤ�للسلل�للسللاتلله 

بحلول احرتافية فاعلة.
ويلللعلللد اللللتلللدريلللب ملللن اأهلللللم حملللاور 
بللتللزويللد  اأنلللللله كللفلليللل  اإذ  اللللعلللملللل  تلللطلللويلللر 
اأداء  العاملني باملهارات الازمة لتح�سني 
اأعمالهم والرقي بامل�ستوى العام للجهات 
اللل�سلوك  وتغيللري  فلليللهللا،  يللعللملللللون  الللتللي 
والجتلللاهلللللللللللات، كللمللا اأنلللله يللنللمللي امللللهلللارات 

اأو الإداريللللللة  الللفللنلليللة  �لللسلللواء  وامللللعلللللللوملللات 
والإنتاجية  الفنية  املعرفة  تنمية  ويحقق 

والإدارية والقت�سادية املت�سلة بالعمل.

من  المستفيدين  عــدد  ــم  ك
العمادة  تقدمها  التي  الدورات 
والدبلومات التطبيقية واألعمال 

التطوعية؟
لللقللد نللفللذت اجلللامللعللة ملللن خللللال الللكللللليللات 
الللربامللج  الللعللديللد مللن  املختلفة  والللعللمللادات 
اجلامعي  العام  خال  التدريبية  واللللدورات 
مللن  الآلف  �لللسلللملللت  هللللللل   1440/1439
امل�ستفيدين وامل�ستفيدات من داخل اجلامعة 
وخللارجللهللا حلليللث بلللللغ علللدد الللربامللج )858( 
 )63960( امل�ستفيدين  عللدد  وبلغ  برناجماً، 
ملل�للسللتللفلليللد وملل�للسللتللفلليللدة، وعللللللدد اللل�للسللاعللات 
التدريبية )3696( �ساعة، مب�ساركة )1081( 

التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  ومدربة  مدرباً 
املتميزين من كليات اجلامعة املختلفة.

من هي الفئة المستفيدة من 
تلك الدورات والبرامج؟

الربامج  كافة  امل�ستفيدة من  الفئات  تتعدد 
العمادة حيث بلغت  التي نفذتها  التدريبية 
قدمها  مللتللنللوعللاً  تللدريللبلليللاً  بللرنللاجمللاً   )59(
التدري�س  هيئة  اأعلل�للسللاء  مللن  مللدربللا   )65(
املللتللملليللزيللن بللكللللليللات اجللللاملللعلللة، وبلللللللغ عللدد 
باإجمايل  �ساعة   )971( التدريبية  ال�ساعات 
عدد امل�ستفيدين )1823( م�ستفيداً من كافة 
لاأعمال  وبالن�سبة  املجتمع،  و�سرائح  فئات 
فعالية   )54( الللعللمللادة  نللفللذت  الللتللطللوعلليللة 
عدد  بلغ  حيث  متطوعاً،   )486( مب�ساركة 
�ساعة   )1683( للربامج  الفعلية  ال�ساعات 
 )30644( الللتللطللوعلليللة  اللل�للسللاعللات  واجلللملللايل 
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قيادات أكاديمية

�ساعة، باإجمايل عدد امل�ستفيدين )4712(.

ــات  ــوم ــل ــدب ـــن ال ومــــــاذا ع
التطبيقية؟

 فيما يتعلق بالدبلومات التطبيقية وح�سب 
نفذت   ،  1440/1439 للعام  اإح�سائية  اآخللر 
ا�ستفاد  تطبيقية  دبلللللومللات   )5( الللعللمللادة 
منها )77( طالباً، و)206( طالبة باإجمايل 
الأكادميية  ولل�سنة  وطالبة،  طالباً   )283(
امل�سجلني 566  علللدد  بلللللغ  احلللاللليللة 1441هللللل 
طلللاللللبلللاً وطلللاللللبلللة يف خمللتلللللف الللدبلللللومللات 
وامل�سنفة  خالد  امللك  جامعة  من  املعتمدة 

من وزارة اخلدمة املدنية. 
ت�سنيف  الللعللمللادة جنللحللت يف  اأن  كللمللا 
بدبلوم الرقابة والتفتي�س الأمني من وزارة 
اخلدمة املدنية كاأول دبلوم تطبيقي يقدم 
يف اجلامعات ال�سعودية وذلك بالتعاون مع 

جامعة نايف للعلوم الأمنية. 

ــحــة الــتــي  ــشــري مـــن هـــي ال
العمادة من خالل  تستهدفها 

إقامة الدورات؟
تتعدد الفئات امل�ستفيدة من برامج العمادة 
فت�سمل كافة فئات و�سرائح املجتمع لت�سمل 
اجلللللهللللات الللعلل�للسللكللريللة ملللثلللل الأملللللللن اللللعلللام 
واللللدفلللاع امللللدين واأمللللن املللنلل�للسللاآت، ودوريللللات 
التعليم  واملللدنلليللة مثل  واللل�للسللجللون،  الأملللن، 
وديللللوان علللام املللراقللبللة وغللريهللا، واخلللرييللة 
والللتللطللوعلليللة ملللن خلللال تللقللدمي الللربامللج 

التدريبية وال�ست�سارات املختلفة.

شراكتها  العمادة  عن  عرف 
حدثنا  المتعددة،  المجتمعية 

عن تلك الشركات؟
�ساركت  املجتمعية  اللل�للسللراكللات  م�ستوى  علللللى 
اأكرث  بلغت  الفعاليات  من  العديد  يف  العمادة 
اأكلللللرث من  ا�للسللتللفللاد مللنللهللا  ملللن )14( فللعللاللليللة 
املجتمع،  فللئللات  كللافللة  مللن  م�ستفيدا   )4960(
علللاوة علللللى ملل�للسللاركللة الللعللمللادة يف تنظيم ويف 
فعاليات الربنامج ال�سحي والثقايف والتوعوي 
الفر�سة،  مللن  بللدء  ال�سابقة  ال�سبع  ن�سخه  يف 
وتللثللللليللث، وحملللايلللل علل�للسللري، وثلللربلللان، ورجلللال 
من  وبلللارق،  وبلل�سمر،  احلري�سة،  مبركز  املللع 
التدريبية  الربامج  من  العديد  تقدمي  خال 
والثقافية املختلفة وامل�ساركة بالأ�سبوع املكثف 

من خال جناح العمادة باملعر�س.

العمادة  تسعى  مـــاذا  ــى  إل
وماهي خططها المستقبلية؟
تلل�للسللعللى علللملللادة خلللدملللة املللجللتللمللع والللتللعللللليللم 
امللل�للسللتللمللر بللاجلللامللعللة اإللللللى حتللقلليللق اللللريلللادة 
الوطنية يف التنمية املجتمعية امل�ستدامة وفق 
امل�ستمر،  والتطوير  ال�ساملة  اجللللودة  اأ�س�س 
من خال توثيق ال�سلة بني اجلامعة وكافة 
فلللئلللات املللجللتللمللع ملللن خللللال تلللقلللدمي بللرامللج 
ممللليلللزة، تلللواكلللب تللطلللللعللاتللهللم، يف ظلللل جلللودة 
تناف�سية، وبناء �سراكات ا�سرتاتيجية فاعلة. 
لتوفري  ال�سعي  العمادة  خطط  ومللن 
مللتللطلللللبللات تلللطلللويلللر اللللنلللطلللاق امللللللللايل مللن 
خلللال اإيللجللاد مللللوارد مللاللليللة ثللابللتللة وتنمية 
التكاليف  للللللعللمللادة و�للسللبللط  املللاللليللة  املللللوارد 
من  التنفيذ  متطلبات  وتوفري  الت�سغيلية، 
خال توفري نطاق البنية التحتية وتوفري 
اأحلللللدث الللتللقللنلليللات والللتللجللهلليللزات والللبلليللئللة 
اللللازملللة، وا�للسللتللقللطللاب وتللطللويللر وحتفيز 
النظام  تطوير  وكللذلللك  الب�سرية،  الللكللوادر 
الإداري واملايل، عاوة على تلبية متطلبات 
الداخلية،  العمليات  بنطاق  املتعلقة  التميز 
نوعية،  برامج  وتقدمي  تطوير  خللال  من 
وتللطللويللر وتلللقلللدمي درا�للللسللللات وا�للسللتلل�للسللارات 
مللتللخلل�للسلل�للسللة مبللللا يلللخلللدم املللجللتللمللع داخللللل 
اجلامعة وخارجها،  كما اأنها ت�سعى لتطوير 
نظام اجلودة ال�ساملة والعتماد الأكادميي 
ودورات  بللرامللج  مللن  الللعللمللادة  تقدمه  فيما 
اجلامعة  مللن  م�سنفة  ودبلللللومللات  تدريبية 
بللالإ�للسللافللة  املللدنلليللة،  وزارة اخللللدملللة  وملللن 

موؤ�س�سات  مع  الفاعلة  ال�سراكات  بناء  اإلللى 
املللجللتللمللع احلللليلللويلللة امللللدنللليلللة والللعلل�للسللكللريللة 
وتطوير  والتطوعية،  واخلللرييللة  والمنية 
برامج  لكافة  فاعلة  ت�سويقية  واآليات  نظم 
اللللعلللملللادة �للسللعلليللاً لللتللحللقلليللق روؤيللللللة الللعللمللادة 
املنبثقة من روؤية وكالة الأعمال والقت�ساد 
روؤيلللة اجلامعة مبللا يحقق  املللعللريف يف �سوء 
احتياجات  خللال حتليل  ، من   2030 روؤيللة 
اأولوياتها من  ال�سرائح امل�ستهدفة وحتديد 

التطوير �سعياً لتحقيق ر�سا امل�ستفيدين.
ان  امل�ستقبلية  العمادة  خطط  ومن 
الربنامج  يف  الللعللمللادة  م�ساركة  اهلل  �ساء 
اللل�للسللحللي اللللتلللوعلللوي الللتللثللقلليللفللي اللللقلللادم 
والللللللذي �للسلليللكللون يف احلللللرجللللة، وتللنللفلليللذ 
برنامج توعوي وتثقيفي يف وادي احلياة 

ان �ساء اهلل تعالى.

االستراتيجية  األهداف  ماهي 
التي تريد العمادة تحقيقها ؟

العمادة ومن خال خطتها ال�سرتاتيجية 
تاأمل يف حتقيق  العديد من الهداف ولعل 
هللو حت�سني  الأول  ال�للسللرتاتلليللجللي  الللهللدف 
فللعللاللليللة اخللللدملللات املللجللتللمللعلليللة وتللنللويللعللهللا 
امللللبلللادرات والتي  مللن خللال جمموعة مللن 
من  املجتمع  احتياجات  حتللديللد  يف  تتمثل 
احللرتافلليللة وحتديد  بللدرا�للسللة  القيام  خللال 
والدبلومات  للللللدورات  املجتمع  احتياجات 
والللتللطللوع، بللالإ�للسللافللة اإللللى تنفيذ اللللدورات 
الللتللدريللبلليللة يف خللدمللة املللجللتللمللع مللن خللال 
املللللراكللللز اللللتلللدريلللبللليلللة بلللاللللعلللملللادة والللللفللللروع 
املللخللتلللللفللة وكللللذلللللك الللللتللللدريللللب عللللن بللعللد، 
املختلفة  الللفللعللاللليللات  تنظيم  يف  وامللل�للسللاركللة 
مثل املوؤمترات املجتمعية وامللتقيات وور�س 

العمل، وت�سويق اخلدمات املجتمعية.
الثاين  ال�سرتاتيجي  الهدف  وميثل 
اجلامعة  بللني  الإعللامللي  الللتللوا�للسللل  تعزيز 
واملجتمع اخلارجي من خال عدة مبادرات 
للمجتمع  اجلامعة  فعاليات  نقل  يف  تتمثل 
وتاأ�سي�س  احلديث  الإعلللام  عرب  اخلللارجللي 
قلللنلللوات اتللل�لللسلللال حللللول اأنلل�للسللطللة اجلللامللعللة 
بللللني امللللهلللتلللملللني مللللن فلللئلللات امللللجلللتلللملللع، مللع 
ال�ست�سارات  خال  من  املجتمعية  التوعية 
للللللمللوارد  الأمللثللل  وال�للسللتللثللمللار  املتخ�س�سة 
اللللبللل�لللسلللريلللة بلللاجللللاملللعلللة للللتلللقلللدمي خلللدملللات 
)التدريب  خال  من  للمجتمع  ا�ست�سارية 
ون�سر  – ال�للسللتلل�للسللارات(  اخللللربة  – بلليللوت 
اللقاءات  وعقد  املجتمعية  اخلدمة  ثقافة 
واللللزيلللارات واإعلللللداد مللطللبللوعللات وفللعللاللليللات 
باأهمية  للتوعوية  واملجتمع  اجلامعة  بني 

ال�سركات املجتمعية.
واأملللللا اللللهلللدف الللثللالللث فلليللمللثللل تفعيل 
الللل�لللسلللراكلللات مللللع امللللجلللتلللملللع املللللللدين املللحلللللي 
العديد من  والللدويل من خللال  والإقليمي 
ال�سراكات التدريبية واملجتمعية والإعامية 
امل�سرتكة،  والأن�سطة  والتمويلية  والبحثية 
وتلللللقلللللدمي خلللللدملللللات جملللتلللملللعللليلللة مللتللنللوعللة 
وملللتلللمللليلللزة، وا�لللسلللتلللحلللداث وتلللطلللويلللر بللرامللج 
جمتمعية  برامج  وتقدمي  امل�ستمر،  التعليم 
ويتمثل  املجتمع،  ق�سايا  حللل  يف  لللاإ�للسللهللام 
اللللهلللدف اللللهلللدف ال�للسللرتاتلليللجللي اللللرابلللع يف 
واإعداد  بالعمادة،  اإدارة اجلودة  تطوير نظام 
واأمتللتللة  املجتمع،  خلللدمللة  ال�سنوية  اخلللطللة 

عمليات واإجراءات العمادة.

ماهي أهم انجازات العمادة؟
تتعد اجنازات العمادة يف كافة املجالت �سواء 
يف جمال التدريب والربامج التدريبية او يف 

جمال التعليم امل�ستمر ب�سطري العمادة.
فلللفلللي جمللللللال الللللتللللدريللللب تلل�للسللتللهللدف 
اللللعلللملللادة تللقللدمي جمللمللوعللة ملللن الللربامللج 
الللدرا�للسللي  الف�سل  الللنللوعلليللة يف  الللتللدريللبلليللة 
بالتعاون  تدريبية  دورة   )16( بلغت  الأول 
ملللع اأعللل�لللسلللاء هلليللئللة الللتللدريلل�للس املللتللملليللزيللن 
مللللن كللللللليلللات اجللللاملللعلللة فللمللثللا تلل�للسللتللهللدف 
الللعللمللادة تللقللدمي دورة اأنللظللمللة الخللتللبللارات 
ودورة  امللللدنللليلللة،  الللهللنللد�للسللة  يف  امللللتلللقلللدملللة 

 Plasticsو  ،ANUFACTURING L
برنامج  وتطبيقات   ،in Everyday Life
ديللنللاملليللكللا امللللوائلللع احللل�للسللابلليللة بللا�للسللتللخللدام 
الللنللمللذجللة  وبللرنللامللج   ،)ANSYS، CFX(
 ،SAP2000 با�ستخدام  للمباين  الإن�سائية 
 Improving Power K Systemو
 ،Quality using Active power Filter
و  الإجنللللللليلللزيلللة،  اللللللغللة  ا�للسللا�للسلليللات  ودورة  
براجمها  ودورة  الآيل،  احلا�سب  تطبيقات 
وعاجها،  النف�سية  م�سكاتها  اللجاجة 
للمعاقني  واحلركة  التوجه  مهارات  ودورة 
بللل�لللسلللريلللاً وذويلللللهلللللم، وغللللريهللللا اللللكلللثلللري مللن 

الدورات التي تقدم يف �سطري العمادة.
التطبيقية  اللللدبلللللللوملللات  جمللللال  ويف 
دبلومات   )10( عللدد  العمادة  تنفذ  املعتمدة 
يف  الأول  اللللدرا�لللسلللي  الللفلل�للسللل  يف  تطبيقية 
الربجمة التطبيقية، واإدارة املوارد الب�سرية، 
التطبيقية،  واملحا�سبة  املكتبية،  والإدارة 
وال�سحة  واللل�للسللامللة  واللللللغللة الجنللللليللزيللة، 
وبالفروع  بالقريقر  الرئي�س  باملقر  املهنية، 
املللخللتلللللفللة يف حملللايلللل واملللللجللللاردة وظلللهلللران 
امل�سجلني  الطاب  عللدد  بلغ  حيث  اجلنوب، 
بللاجللمللايل  طللالللبللة  و)467(  طلللاللللب،   )116(
)583( طال وطالبة، وكما اأن العمادة �سنفت 
تلبي  التي  الدبلومات احلديثة  العديد من 
املجتمع  العمل واحتياجات  �سوق  احتياجات 
ومنها   2030 اململكة  روؤيللللة  وحتللقللق  املللحلللللي 
ودبلللللوم  املهنية،  وال�سحة  ال�سامة  دبلللللوم 
املحاماة، ودبلوم التفتي�س والرقابة الأمنية 
ت�سنفه، وغريها من  �سعودية  كاأول جامعة 
تطلعات  تلبي  الللتللي  احلللديللثللة  الللدبلللللومللات 

واحتياجات اأبناء الوطن.

ـــــاذا عـــن ســجــل خــدمــة  م
المجتمع؟

اإعللداد  اأهللم اجنللازات العمادة  اأن من  حقيقة 
يعد خطوة  والللذي  املجتمع(  )�سجل خدمة 
ال�سعودية  اجلللامللعللات  م�ستوى  على  رائلللدة 
فقد بللداأت العمادة يف اإعللداده ح�سب توجيه 
مللعللايل مللديللر اجلللامللعللة الأ�للسللتللاذ الللدكللتللور 
فلللاللللح بللللن رجللللللاء اهلل اللل�للسلللللمللي ملللنلللذ علللام 
1439/1438، وللعام الثاين على التوايل اأي 
14439/ 1440، ويعترب ال�سجل توثيق لكافة 
املقدمة  الأنلل�للسللطللة واللللرباملللج والللفللعللاللليللات 
وخارجها،  اجلامعة  داخللل  املجتمع  خلدمة 
الف�سول  مللن  الللعللديللد  ال�سجل  ي�سم  حيث 
التي  التفاقيات  الأول  الف�سل  يف  لت�سمل 
الف�سل  ويف  اجلامعة،  م�ستوى  على  اأبرمت 
اللللثلللاين الللل�لللسلللراكلللات، ويف الللفلل�للسللل الللثللالللث 
التدريب، ويت�سمن الف�سل الرابع الأعمال 
على  اخلام�س  الف�سل  وي�ستمل  التطوعية، 
مت  الللعللام  هلللذا  ويف  التطبيقة،  الللدبلللللومللات 
ال�سيفية  الربامج  عن  كامل  ف�سل  ا�سافة 
التي نفذتها العمادة، بالإ�سافة اإلى ا�ستماله 
من  الللعللمللادة  نفذتها  ميدانية  درا�للسللة  على 
التعرف  ت�ستهدف  ا�ستبانة  تطبيق  خللال 
العمادة  بللرمللج  مللن  امل�ستفيدين  ر�للسللا  على 
نتائجها  جلللاءت  والللتللي  املختلفة  ودوراتلللهلللا 

جيدة جدا بحول اهلل تعالى. 

على  ــعــمــادة  ال تعمل  ــل  ه
تحديث هيكلها التنظيمي؟

تلل�للسللعللى الللللعللللمللللادة اإلللللللى حتلللديلللث هلليللكلللللهللا 
بع�س  ا�للسللتللحللداث  خلللال  مللن  التنظيمي 
الت�سويق  الللوحللدات اجلللديللدة مثل وحللدة 
والإعام ووحدة ال�سوؤون القانونية ووحدة 
والت�سنيف  العتماد  الفني ووحدة  الدعم 
وغريها من الوحدات احلديثة، كما ت�سعى 
العمادة اإلى خطتها ال�سرتاتيجية واإعداد 
و�سف وظيفي كامل لكافة الوظائف داخل 
الللعللمللادة، واإعلللللداد دللليللل اجلللللودة وتوحيد 
�سطري  بللني  والجللللراءات  العمليات  كافة 
الللعللمللادة مللن خللا اإعلللداد منلللاذج للعمليات 
العمادة  موقع  على  ون�سرها  والجللللراءات 
كللبللرية لتحديثه  تللبللذل فيه جللهللودا  اللللذي 

وتطويره.

أساتذة

د. مقبل النـويري: علم 
الحشرات علم واسع يحتاج 

للبحث واالستكشاف 

مداوي األحمري

اأو�لللسلللح الأ�لللسلللتلللاذ امللل�للسللارك يف كللللليللة الللعلللللوم بق�سم 
الحياء الدكتور مقبل اأحمد  النويري اأهمية علم 
احللل�للسللرات يف حلليللاة الإنلل�للسللان ، وبللني اأنللله يللدخللل يف 
تكوين العديد من الأدوية والعاجات، كما ي�سكل  

فوائد  غذائية واأخرى اقت�سادية ٌجمة .
كما تناول النويري العديد من الأمور الهامة 
ليو�سح  به  األتقت  »اأفللاق«  العلمية،  خال م�سريته 

العديد من الأمور الهامة خال م�سريته تلك.

بداية حدثنا عن م�صريتك التعليمية والعملية ؟
راأ�سي  التعليمية يف قريتي وم�سقط  بداأت م�سريتي 
بولية اجلزيرة الواقعة يف جمهورية ال�سودان، حيث 
والثانوية،  البتدائية   ، الأولللى  مراحلي  بها  اأكملت 
ثللم انللتللقلللللت  اللللى جللامللعللة اخللللرطلللوم دار�لللسلللا ملرحلة 
البكالوريو�س واملاج�ستري، يف كلية العلوم متخ�س�سا 
العلمي للبحوث،  يف علم احل�سرات، وبعدها للق�سم 
ابتعاثي  مت  ثم  ومن  العامني،  لقرابة  باحثا  اأ�ستاذا 
لللدولللة املللانلليللا �سمن الللربنللامللج الللتللبللادل الأكللادميللي 
الأملاين فح�سلت على الدكتوراه من جامعة مارتن 
علم  تخ�س�س  يف  هالة-فيتنربغ  يف  الللواقللعللة  لللوثللر 
للعمل من  عللدت ملوطني  البيئة احلللديللث، ومللن ثم 
خلللال  بع�س اجلللامللعللات ، و�للسللار بللي الللطللريللق نحو 
جمهورية ال�سني مبنحة يف اأكادميية ال�سني لعلوم 
امللك  جامعة  الللى  وبعدها   ، باحث  كاأ�ستاذ  الللزراعللة 

خالد اأ�ستاذا م�ساركا يف ق�سم الحياء.

ما هي اأهم املو�صوعات البحثية التي متنحها 
اهتمامك الكبري؟ 

اأنقب  فتجدين  بالبحث  �سغوفا  ال�سغر  منذ  كنت 
واأبللحللث حتت الأر�لللس وفللوق الأ�للسللجللار، فنميت هذه 
القومي  املركز  ثم  باجلامعة،  التحقت  املوهبة حتى 
للبحوث ، حيث كانت لدي ت�ساوؤلت كثريه نحو علم 
اأو�سلني لختياري  احل�سرات، فهذا هو الباب الذي 
على  ترتكز  كانت  اأبحاثي  ومعظم   ، باملركز  للعمل 
احل�سرات النافعة ، مثل النحل ودوره يف البيئة، ويف 

املنتجات الغذائية القيمة، والعاجات املختلفة.

نريد منك تعطي القراء فكرة  عن علم  
احل�صرات ؟

وا�سع  ، علم  درا�سة  العلوم  اأمتع  علم احل�سرات هو 
وجمالته كبرية ، ويحتاج اإيل البحث وال�ستك�ساف، 
فابد لأي �سخ�س اأن ميتلك معرفة عامة وخا�سة  
بعامل وعلم احل�سرات ، فهو عامل جماور لاإن�سان 
يف �سكنه ووجلللوده يف اأمللاكللن كللثللريه، كما اأنلله اأمللان 

غذائي له و ذو م�سارات عديده ومفيدة .

ما مدى معرفة العامة واهتمامهم  بعلم 
احل�صرات ؟

تلللراث علمي ملللوروث يف تاريخ  للله   علم احللل�للسللرات 
املللجللتللمللعللات الللعللربلليللة والإ�للسللاملليللة، ولللكللن معرفة  
اإذا  اإل  منعدمة،  تكون  تكاد  به  واهتمامهم  العامة 
وجدت من يحركها ويثريها  فحينها  جتد تدفق  

املعلومات حوله. 

ما مدى جاهزية  اجلامعة لتفعيل  هذا النوع 
من العلوم ؟

 اإن جامعة امللك خالد  تتمتع  بجاهزية كاملة  جعلتني 
اهتماما كبريا من  اأين  وجللدت  �سعيدا جللدا وخا�سة 
اإن�ساء  مت  حيث   البحثي  اجلانب  يف  والق�سم   الإدارة 
وحللده خا�سة لنحل، واأنللا على  يقني تام بعد م�سيئة 

اهلل  بوجود م�ستقبل زاهر لهذا العلم يف اجلامعة. 

ماهي املتطلبات التي  ترى اأنه ال غنى عنها  
اأثناء الدرا�صة اجلامعية ؟  

لبد من  ربط اجلانب العملي مع اجلانب النظري، 
تتيح  وعللديللدة  كبرية  فللوائللد  لهم  اجلانبني  فربط 
املعرفة احلقيقة لديه مع تر�سيخ  للطالب ت�سكيل 

املعلومة اأكرث يف ذاكرته. 

كلمة اخرية 
الطاب  اأبنائه  مقبل  دكتور  يو�سي  اللقاء  ختام  يف 
اإل يكتفوا بحفظ املعلومة، ولكن عليهم احلفظ مع 
اآفللاق على فتح  العمل واملمار�سة، ثم ي�سكر �سحيفة 

�سفحاتها لاأ�ساتذة لتقدمي اخلربات واملعرفة.
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الرأي الجامعي

محمد ابراهيم العسيري
نائب المشرف العام

وقفة

أيها الزمالء والزميالت 

اأكللتللب هلللذه اللل�للسللطللور واأنللللا يف كثري 
اأبعث  مغمور،  املتباينة  امل�ساعر  من 
اأبكي  حزنا  اأحمل  �سعًرا  اأكتب  �سكرا 
وجدا اأر�سم وردا منتهزا الفر�سة يف 
تقدمي وافر ال�سكر وعظيم المتنان 
ال�سلمي على  فللالللح  الللدكللتللور  ملللعللايل 
للعمل  ثالثة  فر�سة  ومنحي  ثقته 
ظرفا  اأن  اإل  خالد  امللك  جامعة  يف 
اأ�لللسلللريلللا �للسللعللبللا اأملللللّر بللله حللللال بيني 
متعة  وموا�سلة  بينكم  البقاء  وبللني 
الللعللمللل مللعللكللم وكللللان لللزامللا علللللي اأن 
اأملللللّر مبللرحلللللة للليلل�للس بلليللنللي وبلليللنللهللا 
الللللوداع  مللرحلللللة  اإنللهللا  اأو حمللبللة،  وّد 
النفو�س  نفور  مدى  جميعا  ونللدرك 
قلب  على  وقعها  عللن  ناهيكم  منها 
واحتليتم  قلبه  مللن  متكنتم  �ساعر 
يف  اأنكم  ح�سبي  منه  كبرية  م�ساحة 
اأينما كانت وجهتي ويف  قلبي ومعي 
متحوكم  لن  عليها  اأقمت  اأر�للس  اأي 
الأيام من ذاكرتي ولن تدخلوا دائرة 

الن�سيان ما حييت.
يللللا اأهللللللل علل�للسللري اأهللللللل اللليلل�للسللر 
والكرم واجلود والعطاء والوفاء مل 
األق منكم منذ اأول يوم �ساركتكم املاء 
والزاد والعمل واملزاح والود والهواء 
الللنللقللي والللعلل�للسللل .. مللنللذ افللرت�للسللت 

اأر�س اخلري اأر�سكم وتلحفت عباءة 
اإل كل ما ي�سر  األللق  املاتع مل  جوكم 
الأخ  كنتم  العدو  ويغي�س  ال�سديق 
يل  كنتم  احلميم  واللل�للسللديللق  اللللويف 
كل �سيء .. اأ�سعد عندما ندعى اإلى 
لأين  اجتماع  اأو  منا�سبة  اأو  احتفال 
و�ستغرق  بروؤيتكم  نللاظللري  �ساأمّتع 
نف�سي يف م�ساعركم اأمازحكم كثريا 
فللرت�للسللمللون يل ملللن ابللتلل�للسللامللاتللكللم 
وحبا  الطريق  ينري  اأمللا  ال�سادقة 
وخللروجللا  املللكللان  يف  وت�سبًثا  للحياة 
اأجللدكللم يف كللل �سيء  مللن كللل �سيق 

جميل تقع عليه عيني.
حلظة الوداع حّملتني ما ل اأطيق 
العمل  مللن  الأخلللري  الأ�للسللبللوع  اأمّت  فلم 
فللقللد �للسللاقللت علللللي الأر�للللس مبللا رحبت 
اإلللى  فاجتهت  بطيء  قتل  اأنلله  و�سعرت 
مللقللعللدي اللللذي اعللتللدتلله كللل اأ�للسللبللوع يف 
الطائرة لكنه هذه املرة خمتلف متاما 
ل  جللللدا  �للسلليللق  امللللكلللان  اأن  �للسللعللرت   ...

ي�سعني واأحزاين..
حللللظلللة الللللللللللوداع ثللقلليلللللة جلللدا 
حولتني اإلى كوم من الأ�سى وركام 
من احلزن وبقايا اإن�سان رغم اأنني 
اأكرث من حقيبة �سفر  حملت معي 
هللذه امللللرة لكنني واأنلللا اأجللمللع فيها 
بللاأنللهللا تبعث  اأ�للسللعللر  اأ�للسلليللائللي  بع�س 
بدخان يكتم اأنفا�سي .. يا اهلل نعم 
كللنللت اأهللللرب مللن الللتللفللكللري يف هللذه 
ثقلها  اأتللخلليللل  مل  لكنني  اللحظة 

ومل اأت�سور �سعوبة جتاوزها.
يلللدخلللل علللللي بللعلل�للس اللللزملللاء 
واملحبني وهللم كللرث واأبللنللائللي ممن 
يللعللملللللون مللعللي واأعللللمللللل مللعللهللم يف 
ثنيي  فيحاولون  ال�سغري  مكتبنا 
عن هذا القرار لكن دموعي حتول 
 .. النقا�س  يف  اخلو�س  وبللني  بيني 
والللدا  الللتللي ف�سحت  الللدمللوع  تلك 
يلللزرع فيهم  كلللان  اأبللنللائلله فلكم  مللع 
اللل�للسللرب واجللللللد ومللقللاومللة احللليللاة 
لكنه ف�سل ف�سا ذريعا عند املحك 
اأواري  حلللاوللللت  الللتللطللبلليللق  عللنللد   ..
اأنا  ما  لكن  عنهم  و�سعفي  دموعي 
�سانع؟ كللان احلللل هللو الللفللرار من 
املكان لكي ل يرى اأبنائي يف املكتب 
والنللهللزاملليللة  ال�سعف  مللن  مللزيللدا 
اأحتدث عن من؟ الزماء يف املكتب 

.. اللللوكلللاء..  الللعللمللداء.. اأعلل�للسللاء 
جمل�س  ..اأعلل�للسللاء  التدري�س  هيئة 
 .. الإدارات  مللللللدراء   .. اجللللاملللعلللة 
املللهللنللد�للسللني .. رجللال  املللوظللفللني .. 
العمل  بيئة  حلللّول  عللمللن   .. الأمللللن 
اإلللللى خللللليللة نللحللل ومللتللعللة ل تللقللاوم 
اأعلللنلللي اأبللللا مللهللنللد مللديللر اجلللامللعللة 
اجلم  وتللوا�للسللعلله  الللفللريللد  باأ�سلوبه 
واأخللللاقلللله الللعللاللليللة وثللقللتلله الللتللي 
نكل  ول  اجلللهللد  نلل�للسللاعللف  جعلتنا 
ملللللن الللللعللللمللللل؟ هلللللل اأحتلللللللللدث عللن 
العمل  نطاق  خللارج  ع�سري  جمتمع 
 .. الأخلللرى  الللدوائللر احلكومية   ..
الإملللللارة .. الأملللانلللة .. الأنلللديلللة .. 
 .. الباعة   .. واملحبني هناك  املطار 
قلبي  اأثقلتم  لقد   .. احلي  جماعة 
اأهل ع�سري بحجم حبي لكم ...  يا 
نعم لي�س الوقت وقت جماملة مل 
تعد تربطني بكم رابطة عمل لكن 
الرابطة اأ�سحت رابطة حب متغلل 

يف النف�س ل ينفك.
علللللدت اإلللللللى اللللريلللا�لللس اأحلللملللل 
ورائحتكم  ال�سامية  اأ�سماءكم  معي 
اللللعلللطلللرة وذكللللريللللاتللللكللللم اجلللملليلللللة 
اأنني  اأكذبكم  ول  القول  واأ�سدقكم 
اأنللكللم قللد �سيطرمت  اأعلللللم  اأكللللن  مل 
وعواطفي  م�ساعري  على   .. علي 

واأحا�سي�سي بهذا احلجم.
هلللبلللطلللت اللللللطلللللائلللللرة واللللللللذي 
الللوراء عندما  اإلللى  األتفت  جعلني 
دخلللللللللت مللللطللللار امللللللللللك خللللالللللد يف 
كان  الذي  املنادي  �سوت  الريا�س 
اإلى  اإقللاع رحلة  يعلن عن موعد 
اأبها .. اأنظر اإلى وجوه امل�سافرين 
مللللن خلللللللف الللللزجللللاج الللللللذي حلللال 
بيني وبينهم .. يا اهلل كم متنيت 
كلل�للسللر هللللذا الللللزجللللاج لأحللللللق بهم 
اأريد  اإلللى حيث  ويحملوين معهم 
فك�سر هذا الزجاج كان اأهون علي 

من ك�سر قلب ت�سكنونه.
يا اأهل ع�سري لي�س هذا القلب 
وحده الذي ينعم بكم لكن جوايل 
الللللذي رجللعللت وذاكلللرتللله حتملكم 
وكناكم  واألقابكم  اأ�سماءكم  حتمل 
.. قد حفظتكم يف كل �سيء قريب 

مني وجميل.
 اأ�لللسلللعلللب �لللسللليء متللللر بلللله اأن 

))يا أهل عسير: عسير فراقكم((

د.عبداإلله سعيد الشهراني 
أستاذ االنظمة المساعد – كلية الشريعة

والجتماعية،  الوظيفية  احللليللاة  ويللواجلله  اجلامعة  مللن  الطالب  يتخرج  حينما 
ويرتبط ببناء اأ�سرة ومتر ال�سنوات،  يتذكر كما  تذكر كاتب املقال بعد حني ن�سيحة 
اأهداها لهم اأ�ستاذهم وهم على مقاعد الدرا�سة اجلامعية حينما قال لهم:»اإذا مل 
ت�ستغلوا هذه الفرتة من حياتكم، �ستندمون عليها بعد ذهابها كما ندمنا نحن على 

ذهاب اأوقاتنا ونحن يف اأعماركم«.
بلللللغ الللكللاتللب اأ�للسللده وو�للسللل اإللللى مللا و�للسللل اللليلله معلمه، وجللللل�للس علللللى مقعد 
التدري�س، واأيقن ان الفرتة الذهبية من حياة الطالب هي املرحلة اجلامعية، هي 

اثمن الأوقات ل م�سوؤليات ول ارتباطات اجتماعية واإمنا الطالب مفرغ للتعلم.
بثمن،  يقدر  ل  كنزا  متلكون  انتم  الللطللاب،  ابناءنا  اإلللى  نوجهه  الكام  هللذا 
اأعماركم  فيه  ت�ستثمرون  مللا  تلل�للسللاوؤون،  كما  فيه  تت�سرفون  ايللديللكللم،  بللني  وقتكم 
واأنتم يف مقاعد الدرا�سة من قراءة، وحفظ، ومهارة تكت�سب، جتنون ثماره حينما 

تتخرجون، يكون قاعدة واأ�سا�سا ملا بعد ذلك.
فاأ�سغلوا اأوقاتكم بالعلم والتعلم، اأ�سيفوا لغة اإلى لغتكم، وحفظا اإلى حفظكم، 
ابحثوا عما متيل له نفو�سكم فاأتقنوه، انتم يف الزمن الذي يح�سدكم فيه غريكم 
وهدى  نللور  م�ساعل  اهلل  بعون  ودمتم  ال�سوارف،  عنه  ت�سرفكم  ل  ت�سيعوه،  فا 

وتقدم وجناح لهذا البلد املبارك. 

الزمن الذهبي
ضع قوانينك الخاصة بك 

عبد الكريم بن علي آل عمر
اعالم واتصال 

يف هذه احلياة لبد من وجود قوانني تخ�س كل �سخ�س ل تنك�سر ول ي�ستطيع اأحد 
اأن  التي يجب  الدرو�س  �سل�سلة من  اإل  »احلياة ما هي  كيلر  تقول هيلني  تخطيها، 
نعي�سها حتى نفهمها« ،والقوانني هي جمموعة من القواعد التي تنظم �سلوك اأفراد 

املجتمع، �سواآءا كانت هذه القوانني دينية اأو نف�سية اأو توجهيه اأو غري ذلك. 
اأن نحرتم قوانني الأ�سخا�س الآخرين كونهم ملزمني بتطبيق هذه القواعد  ولبد لنا من 
واأي�سا ليحرتموا قواعدنا، يقول ال�سري توما�س مور »اأرقى اأنواع الحرتام، احرتام م�ساعر النا�س«. 
من امل�ستحيل اأن ت�سل اإلى اأي اأمر تريد النجاح فيه دون و�سع قوانني خا�سة لك 
تقودك اإلى النجاح الكامل، ولكن لبد اأن ن�سع هذه القوانني بتاأين وبتفكري وا�ست�سارة 
الللذات، ولكنها  اأ�سحاب اخلربة يف احلياة والعمل باملثل »احلياة لي�ست بحثاً عن  من 

رحلة ل�سنع الذات، فكون من نف�سك �سيئا ي�سعب تقليده«.
القرار  »معرفة  اهلل«،  »رحللملله  الق�سيبي  غللازي  الدكتور  ال�ساعر  الأديلللب  يقول 
ال�سحيح ل تعني القدرة على اتخاذه«، ولكن يف اجلهة املقابلة يتفق الناجحون على 
اإلى  تعديلها  الذكاء  ومن  خاطئة،  كانت  اذا  القوانني  بتلك  التم�سك  اخلطاأ  من  اأنلله 
ال�سواب، ول يعترب ذلك تخليا عن قواعدك التي �سيكون اأولها عدم التهاون اأو اخلروج 
عنها، بل يف كثري من الأوقات يكون التعديل اأو الرتاجع �سجاعة وجناح كبري، ولكي 
ت�سل للقمة يجب عليك حتديث قوانينك تفاديا للوقوع يف ف�سل جديد يتكرر مرًة تلو 
الأخرى ، ولكن كن واثًقا باهلل ثم بنف�سك، ومت�سك بطموحك وكن على علم كايف بكل 
املخاطر املحيطة التي قد تواجهك والإخفاقات املحتملة، عندئذ �ستكون �سخ�سا ي�سع 
جناحا واإيجابية وهو ي�سق طريق النجاح، وبا �سك �ستنجح و�ست�سل اإلى قمة الهرم.

احيوا أسبوع الشجرة 
ع�سنا خال مراحل الدرا�سة الأولى لنا ما كان يطلق عليه اأ�سبوع ال�سجرة 
ب�سورة جميلة  الأ�سابيع  باأحياء هذه  املدار�س  يقوم عدد من طاب  حيث 
الرقعة  وزادت  كللثللريا  بللهللا  وارتللبللط  اللل�للسللجللرة  يللحللب  منهم  الللكللثللري  جعلت 
هذا  ان  لاأ�سف  ولللكللن  التطوعي  العمل  هللذا  بف�سل  مدننا  يف  الللزراعلليللة 
تللزرع غري  ال�سجرة  نللرى  بلله وع�سنا ل  العمل  والللغللي  ي�ستمر  الأ�للسللبللوع مل 
البع�س  ا�شبح  حتى  بال�شجرة  االأجيال  ارتباط  وقل  البلدية  عمال  بيدي 
بدانا  اننا  ال�سجرة، عري  زراعللة  رغبتنا يف  وقلت   ، لوجودها  يهتم حتى  ل 
باأهميتها  ملعرفتهم  وال�سجرة  بالبيئة  املهتمني  بع�س  من  حراكا  نلحظ 
خا�سة يف مناخنا ال�سحراوي اجلاف ومببادرات فردية ا�ستجابت احلكومة 
لهذه الطلبات واخذت بالتعاون مع عدد من اجلهات احلكومية واجلمعيات 
البيئة وها هيا »وزارة البيئة واملياه والزراعة، تطلق مبادرة لزراعة ع�سرة 
مايني �سجرة، وذلك �سمن مبادرات الوزارة يف برنامج التحول الوطني 
2020 تت�سمن، زراعة اأربعة مايني �ستلة من الأ�سجار الربية املحلية من 
مع  بال�سراكة  �ستلة  مايني  �ستة  وزراعللة   ،2020 نهاية  حتى  اللللوزارة  قبل 
من  وغريها  والأوديلللة  الغابات،  يف  احلكومية،  واجلللهللات  اخلا�س  القطاع 

املواقع املنا�سبة للت�سجري«.
البيئة  احلللفللاظ على  مللن �سمن خططها  والللتللي   2030 لللروؤيللة  وكلللان 
واحلد من التلوث، وامل�سوؤولية العظيمة جتاه الأجيال القادمة وهو ما يتم 
اأنواعه، ومقاومة الت�سحر، ولعل  العمل عليه للحد من التلوث مبختلف 
الرقعة  امل�ستمرة لزيادة  واإقامة احلمات  بال�سجرة  الدولة تهتم  ما جعل 
اخل�سراء يف عدد من املنتزهات الوطنية وكذلك الهتمام بها يف �سوارعنا 
والعناية بها وباأنواعها يجعلنا متفائلني خال ال�سنوات القادمة بان جند 
ال�سجرة تاأخذ حيزا كبري من اهتمامنا وقد نلم�س هذا الهتمام اذا عدنا 
ال�سجرة الذي  اأ�سبوع  اإعللادة احياء  املدار�س واجلامعات من خال  الى  بها 
�ستعرف  التي  القادمة  والجلليللال  ال�سجرة  بللني  ال�سغف  هللذا  لنا  �سيحقق 
اأهميتها من خال م�ساركتهم يف زراعتها ومفاخرتهم بني اقرانهم بانهم 
من  �ساهم يف  زرعة هذا ال�سارع او احلديقة او الأ�سجار التي زرعت امام 
منزله كما ان المانات املدن الدور الأكرب بت�سجيع عمل احلدائق ال�سغرية 
و�سوارعنا حتى  النباتية يف مدننا  الرقعة  وزيللادة  املنازل  امللام  والحوا�س 

ت�سبح ال�سجرة ماألوفة للعني.

أ.د  محمد بن علي الحسون
وكيل الجامعة سابقا

ميللتلللللك �للسللخلل�للس قلللللبللك ويللبللتللعللد 
.. فكيف بك عندما ميتلك  عنك 
وجتللربك  بللاأ�للسللره  جمتمع  قلبك 
اللللظلللروف علللللى ملللغلللادرتللله؟؟ اإنللله 
جمللتللمللع علل�للسللري اللللللذي ا�للسللتللولللى 
اأو قد  ي�سعب  وهللنللا  الللقلللللب  علللللى 

ي�ستحيل العاج.
كللنللت اأدّر�للللللس مللللادة الللتللحللريللر 
الللعللربللي يف جللامللعللة الإمللللللام قبل 
للطاب  اأ�سع  وكنت  �سنوات  عدة 
واللللللطلللللاللللللبلللللات ملللللثلللللال للللللحلل�للسللر 
للكرم  املللثللال  فللكللان  والتخ�سي�س 
.. واآخلللذ مللثللال للله فللاأ�للسللع العرب 
ثللم اأ�للسلليللق اللللدائلللرة فلللاأقلللول اأهللل 
اجللللللزيلللللرة اللللعلللربللليلللة ثللللم اأ�للسلليللق 
اململكة  جللنللوب  فلللاأقلللول  الللللدائللللرة 
يف  يللدر  ومل  ال�سعودية..  العربية 
خلدي اأنني �ساأمر بهذا املثال حتى 
عا�سرتهم فوجدتهم كرماء واأبناء 
اأكلللرملللني .. كلللرملللاء يف كلللل �للسلليء 
عليه  الق�سيبي  قللال  كما  واأقللللول 
رحمة اهلل اإن العرب ق�سروا الكرم 
علللللى الأكلللللل والللل�لللسلللرب لللكللن اأهلللل 
ع�سري كرماء فيهما ويف اأخاقهم 
وتللعللاملللللهللم وابللتلل�للسللامللاتللهللم زادهلللم 

اهلل ول حرمهم الأجر 
مللنللحللوين ملل�للسللاحللة كللبللرية يف 
قلوبهم ومنازلهم وكل ما ميلكون 
.. اأ�لللسلللعلللر واأنللللللا بلليللنللهللم بللالللراحللة 
الكرماء  اأيها  لكم  فهنيئا  التامة 
الأوفياء على ما من اهلل به عليكم 

من كرمي اخللق.
ال�سارقون  اأيها  اأهل ع�سري  يا 
الللقلللللوب.. ملللاذا �سنعتم  �للسللراق   ..

بي؟ وكيف اأرد جميلكم؟
يلللا مللنللطللقللة علل�للسللري َوَيلللللا اأهلللل 
علل�للسللري اأ�للسللتللودعللكللم اهلل الللللذي ل 
تلل�للسلليللع ودائلللعللله .. حللفللظللكللم اهلل 
الللداريللن  رفعة يف  وزادكلللم  جميعا 
اأ�للسللعللاف ملللا مللنللحللتللم كللاتللب هللذه 
اللل�للسللطللور مللن الللتللقللديللر والإكللللرام 
والإحللللللللللرتام فلللللقللد مللنللحللتللمللوين 
درو�سا يف احلياة �ستى تنري طريق 
عودتي وت�سلي مكلوم فراق �سائًا 
اهلل تعالى اأن يجمعني بكم مرات 
يف  واإيلللاكلللم  ي�سكنني  واأن  ومللللرات 

اأعلى منازل اجلنات.
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الرأي الجامعي

اأجللل حتقيق  نحن كب�سر خلقنا من 
اأجل  الللكللون.. من  هللذا  العبادة على 
بع�سنا  يكمل  واأن  الأر�لللس  نبني  اأن 
اأهدافا  الآخللر.. خلقنا كي تكون لنا 
عليها،  ونللتللعللرف  نللحللددهللا  �سامية.. 
ونلللخلللطلللط للللللللعلللملللل بلللهلللا ومللللللن ثللم 
نللنللجللزهللا.. الأهللللداف تللكللون اأحللامللا 

اإلى اأن تتحقق بالعمل والن�سال.
دون  ميتلكها  اأدوات  فلكلمنا 
منط  �سوياعلى  نخلق  مل  غلللريه، 
بتفكري  نخلق  ومل  واحللد،  ب�سري 
مللتلل�للسللابللهللني  نللخلللللق  واحلللللللد، ومل 

باأهدافنا.
بعيدا  اأجللنللحللة حتلق  لللاأهللداف 
التي  اخل�سبة  الأر�لللس  على  تقع  ثللم 
تللنللبللت الللثللمللر، فللاجللعللل ملللن اأفلللكلللارك 

واأهدافك حقول مليئة بالثمر.
اأهللللدافللللنللللا،  نللللحللللدد  واأن  لبلللللد 
�سامتة  حلظات  اأنف�سنا  مع  ونقف 

إيمان هيف بن وارد
كلية االعمال

عللنللدمللا نللتلل�للسللاءل ملللا هلللو هلللدف املللنللظللمللات 
ب�سكل عام، وعلى وجه اخل�سو�س املنظمات 
حتقيق  يف  تكمن  الإجللابللة  جند  الربحية؟ 
امللللايل، وعلى  امللللال  الللكللفللاءة وتعظيم راأ�لللس 
ذللللك يللقللوم املللللللدراء بلللتلللجلللاوزات اأخللاقلليللة 
ليحققوا هللذا الللهللدف بللاأقللرب وقللت، وبللاأي 
و�سيلة كانت »الغاية تربر الو�سيلة«، لذلك 
يعتقد رجال الأعمال، واملدراء باأن اللتزام 
بلللالأخلللاقللليلللات الإداريللللللللللة تللعلليللق حتللقلليللق 
اأهلللدافلللهلللم، فلليللحللدث هلللذا الللتللجللاوز الغري 
العك�س  هللو  الأمللللر  حقيقة  ويف  اأخلللاقلللي، 
املللدى  اإللللى  الإدارة  تنظر  فعندما  متللامللا، 
ت�سهم  وبرامج  م�ساريع  تبني  فللاإن  البعيد، 
كمراكز  باملجتمع،  معينة  فئة  م�ساعدة  يف 
وم�ساريع  الأيتام،  وتعليم  الكلوي،  الف�سل 
امللل�للسللوؤوللليللة الجللتللمللاعلليللة، واحللللفلللاظ على 
الطريقة  البيئة يف جمللالت خمتلفة، هي 

الللتللي تللكلل�للسللب ملللن خللالللهللا ثللقللة الللعللمللاء 
ويرتفع  ال�سوق،  يف  طيبة  ب�سمعة  وحتظى 
م�ستوى الإقبال على املنظمة ويزداد الربح 

تبعا لذلك.  
التي  فاملنظمة  ذللللك،  على  وعلللاوة   
تلتزم باأخاقيات الإدارة كمدخل للتعامل 
ي�سمى  مللا  بتعظيم  تللقللوم  الأخلللريلللن،  مللع 
براأ�س املال الجتماعي لديها، الذي يكفل 
بللقللاوؤهللا وا�للسللتللمللرارهللا، و�للسللهللولللة توا�سل 
اأفراد املجتمع فيما بينهم، وبناء عاقات 
اجتماعية طيبة مع اأفراد املجتمع تتمثل 
لتحقيق  و�لللسلللول  واللللثلللقلللة،  بللاللل�للسللفللافلليللة 

الكفاءة يف املدى البعيد.
ب�ساندوي�سات  �سهرية  مطاعم  �سل�سلة 
الربجر، تقوم بتح�سري اللحم اخلا�س بها 
تتجاوز  عالية،  بن�سبة  ح�سوات  اإ�سافة  مللع 
احللللد امللل�للسللمللوح مللن هيئة الللغللذاء والللللدواء، 
الأدنلللى،  احلللد  اإلللى  م�سروفاتها  مللن  لتقلل 
هي،  كما  اليومية  املبيعات  ن�سبة  وت�ستمر 
امل�سروفات  بانخفا�س  الأربلللاح  تزيد  وعليه 

وزيللادة الإيلللرادات ومن ثم حتقق �سايف ربح 
مللرتللفللع، ويف وقللت وجلليللز. وبللعللد ملللرور مدة 
من الزمن اكت�سف اأمر هذا املطعم من قبل 
بن�سر  با�ستمرار، وقام  للمطعم  زبون يرتدد 
ما اكت�سفه على مواقع التوا�سل الجتماعي 
فلللاأحلللدث �للسللجللة اإعلللامللليلللة، و�للسللن حللمللات 
املللطللعللم، وحللظلليللت احلللمللات  مقاطعة �للسللد 
مبلللوؤيلللديلللن، وتلللرتلللب عللللليللهللا خلل�للسللائللر مالية 
باهظة الثمن، وحتمل غرامات مالية، و�سوء 
للتاأكد  املطعم  واإغلللاق  ال�سوق،  يف  ال�سمعة 
من �ساحية ما يتداول بني النا�س، ويعود 
ال�سبب يف كل ذلك؛ لعدم التزام اإدارة املطعم 

باأخاقيات الإدارة وخمالفتها. 
اأو  الإدارات  للللنلللجلللاح  واأخللللللللللريا 
اأن  عليها  ن�ساطها  كلللان  اأيلللا  املللنللظللمللات 
تللر�للسللى بللالللربللحلليللة املللعللقللولللة، وتللقللدم 
لللعللمللائللهللا، وتلتزم  الللقلل�للسللوى  املللنللفللعللة 
روؤو�لللللس  وتلللعلللزز  الإدارة،  بلللاأخلللاقللليلللات 
الأمللللللوال الأخللللللرى، لللتللحللقللق كللفللاءتللهللا 

وتوؤمن و�سعها على املدى البعيد.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما
أهدافنا لها أجنحة..

أسباب العزوف عن أخالقيات اإلدارة

الثقافة االستهالكية
لقد اأ�سبحنا نعي�س ثقافة ا�ستهاكية �سطحية من خال تعر�سنا املتوا�سل 
على  هيمنت  التي  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  وخا�سة  الإعللام  لو�سائل 
خال  مللن  جمتمعاتنا  يف  والنقد  التفكري  وم�ستويات  الإعللامللي  الفعل 
حمتويات منطية تروج يف كثري من الأحيان لاإثارة والت�سليل والإ�ساعة 

يتيه يف خ�سمها جوهر الإعام.
يف  واللللتلللوازن  ال�للسللتللقللرار  تر�سيخ  هللي  احلقيقية  الإعللللام  وظيفة  اإن 
املجتمع من خالل مراقبة جمريات االأمور واالأحداث يف اأو�شاط ال�شرائح 
الجتماعية ون�سر الوعي يف جنباتها ملنع الفو�سى والت�ستت مثلما يوؤكده 
»التنمية  كتابه  يف  �للسللرام«  »ويلرب  الأمريكي  بينهم  ومللن  الت�سال  علماء 
الإن�سان  اإن�سانية  لتحقيق  دائما  ي�سعى  اأن  يجب  الإعللام  بللاأن  والت�سال« 
وكينونته واحرتامه لذاته وحقوقه وحريته وخا�سة املحافظة على البيئة 
الوجودية  التجليات  اأهللم  اإحلللدى  بو�سفها  الكائنات  وخمتلف  والطبيعة 
للحياة على وجه الأر�س وكذا اإ�سفاء اإدراكات اأخرى جديدة على معارفنا 
تزودنا با�سرتاتيجيات ت�سمح لنا بتفعيل العديد من الف�ساءات العمومية 
امل�سكلة للنظام الجتماعي و لن�سقه الذي نعي�س فيه، ويف هذا الإطار ي�سري 
و�سائل  م�سامني  اأن  اإلللى  ماكلوهان«  »مار�سال  الكندي  الإعللامللي  املفكر 
الإعام هي التي تر�سم معامل النظام يف املجتمع وذلك من خال عمليات 
والتنمية  والللوعللي  املعرفة  مللن  درجلللة ممكنة  اأكلللرب  الللتللي حتقق  التلل�للسللال 

لتح�سني اأو�ساعه والرفع من م�ستواه القت�سادي والثقايف اإلى الأف�سل.
اإن املت�سفح لتاريخ الإعام احلديث يكت�سف اأنه كان يف �سنوات ال�ستينات 
من القرن املن�سرم هو املحرك الأ�سا�سي للعديد من برامج التنمية وخا�سة 
جهود  على  واهتمامه  تركيزه  خ��الل  من  العربية  جمتمعاتنا  اأو���ش��اط  يف 
العديد من  اإلللى ظهور  اأدى  الللذات مما  الأفكار وتطوير  وتوحيد  التنمية 
لللاأوطللان مثل  املللجللالت احليوية  مللن  العديد  الطموحة يف  النللطللاقللات 
والثقافة  والتعليم  الأ�سرة  وتنظيم  ال�سحية  والتوعية  والزراعة  ال�سناعة 

وغريها...، ال�سيء الذي اأ�سبحنا نفتقده لاأ�سف يف اإعامنا املعا�سر. 
ولإخراج و�سائلنا الإعامية من فخ العوملة ومن طغيان الإلهاء امل�سلط 
على تفكرينا و�سلوكنا عرب الإنرتنت وتطبيقاته وخا�سة �سبكات التوا�سل 
داخل  املتعددة  الن�شاط  اأوج��ه  لت�شارك يف  بها  ندفع  اأن  االجتماعي فيجب 
جمتمعاتنا واأن تدور يف فلكها حتركها وفق منطلقات ذات مرجعية حملية 
واملللبللادرة  الإرادة  روح  فيه  وتبعث  والتطوير  التنمية  اإلللى  تهدف  وطنية 

خ يف ذاكرته احلب والعطاء وتبعد عنه فو�سى القيم والأفكار. وتر�سَّ

بنان بنت حسن الحجاجي
كلية اللغات والترجمة

منغم�سة يف التفكري عن ماذا تريد 
الف�سيح؟  الللكللون  هلللذا  يف  اأرواحلللنلللا 
فللكللل الللنللاجللحللون و امللللللهللمللون كللان 
لدينا  املتوفر  الزمن  نف�س  لديهم 
لكنهم  مثلنا  عقول  ولديهم  الآن.. 
بللاأنللهللم خمططون  يللخللتلللللفللون عللنللا 
ملا  اأكرب كي ي�سلوا  ويعملون بجهد 

يريدون.
يللللللقللللللول اأحللللللللللللد كللللللبللللللار رجللللللللال 
على  ال�سديد  الرتكيز  الأعللمللال:»اإن 
هللللدف مللعللني هلللو اللللعلللاملللل احلللا�للسللم 
يف الللنللجللاح، �للسللواءا يف اأمللللور امللللال اأم 

لليللف قللائللا:»هللنللاك  يف �لللسلللواه«، ويلل�للسِ
حتللدد  اأن  للق:  املللتللاألِّ للنجاح  �للسللرطللان 
واأن  بللاللل�للسللبللط،  تلللريلللده  ملللا  لنف�سك 
تعلم الثمن الذي يجب دفعه، وتكون 

م�ستعدا لدفعه«.
ومللللللن اجللللللديلللللر بللللالللللذكللللر بلللاأنللله 
قلللد اأجلللريلللت درا�لللسلللة ملللن قللبللل فللريللق 
اإدارة  كلية  مللن  ال�سلوكية  لللاأبللحللاث 
الأعمال بجامعة هارفارد، حيث كانت 
ع�سوائية  عينة  على  تطبق  الللدرا�للسللة 
وعللللددهللللا  ملللائلللة ملللن طللللاب اللل�للسللنللة 
الأخللللللرية يف اجللللاملللعلللة، و�للسللاألللوهللم: 
يكون  اأن  واحللد منهم  كللل  يريد  مللاذا 
بعد ع�سرة �سنوات من الآن؟ فاأجابوا 
اأن يللكللونللوا قللوى  يلللريلللدون  جللملليللعللا: 

موؤثرة يف دنيا املال والأعمال. 
اأن ع�سرة من  الباحثون  ولحللظ 
الللطللاب فللقللط هللم مللن و�للسللعللوا لهم 
ومكتوبة،  ومف�سلة،  حمللددة،  اأهللدافللا 
وبعد  لتحقيقها،  بخطط  ومللدرو�للسللة 
ملللللرور الللعلل�للسللرة �لللسلللنلللوات قللللام فللريللق 
الأبلللللحلللللاث نللفلل�للسلله مبللتللابللعللة لأفللللللراد 
هللوؤلء  ميلكه  ما  اأن  فللوجللدوا  العينة، 
الأ�للسللخللا�للس الللعلل�للسللرة اللللذيلللن حلللددوا 
اأهللدافللهللم كللتللابللة قللبللل علل�للسللرة �سنوات  
اإجمايل  تعادل 96٪ من  ثللروة  لديهم 

الرثوة التي ميلكها الآخرون.
ولللللذلللللك نلللقلللول بللللللاأن اللللهلللدف 
العقبات  جتلللاوز  لنا  يتيح  الللوا�للسللح 
واللللعلللراقللليلللل وقلللللد نللنللجللز يف وقلللت 
ق�سري اأ�سعاف ما ينجزه اأخرون يف 

وقت اأطول. 
واأخلللللريا يللا اأ�لللسلللدقلللاء، مللن الآن 
وملللن اللللللحللظللة قلللرر وخللطللط وحلللدد 
بالأ�سغر منها. وقبل  وابداأ  اأهدافك 
هلللذا كللللله يللجللب اأن تللكللون الللرغللبللة يف 
بعيداعن  مللوجللودة  اأهللدافللك  حتقيق 

عدم احرتام الآخرين لها.
اكتب اأهدافك يف ورقة وال�سقها 
اأجلها  اأمام عينيك، واعمل بجد من 
�ستكون فخورا  �سنة 1441هللل  وبنهاية 
بذاتك منت�سرا على انهزاماتك قويا 

اأمام التحدي باإذن اهلل.
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منطقتنا

7 مرشحات لجائزة الشيخ 
بتعليم  راشد  بن  حمدان 

عسير

أمانة عسير تنهي ترسية مشروع سما أبها

وفد مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ 
يزور غرفة أبها

املر�سحات  اأ�سماء  ع�سري،  منطقة  يف  للتعليم  العامة  الإدارة   اأعلنت 
اآل مكتوم لاأداء التعليمي املتميز، يف  جلائزة ال�سيخ حمدان بن را�سد 

دورتها الل 22 على م�ستوى الإدارة للعام اجلاري.
عن  اأ�سفرت  النتائج  اأن   ، الع�سي  خلود  اجلائزة  من�سقة  واأو�سحت 
لتحفيظ  الأولى  البتدائية  من  ال�سهراين  علي  هيا  من:  كل  تر�سح 
الثانوية  من  ع�سريي  �سعد  وعزة  م�سيط،  بخمي�س  الكرمي  القراآن 
الرابعة بخمي�س م�سيط يف فئة "القيادة املدر�سية املتميزة"، ونادية غرم 

ال�سهري من ابتدائية �سدوان ببل�سمر، يف فئة " املعلم املتميز".

هيفاء  الطالبات:  املتميز(،  )الطالب  فئة  يف  تر�سح  فيما 
الهو�ساوي  علي  وعا  العقيدة،  درب  ثانوية  من  دايل  اآل  عبدالرحمن 
من الثانوية الثالثة بخمي�س م�سيط، ورغد را�سد ال�سهري من الثانوية 
وثانوية  متو�سطة  من  ال�سهري  علي  �سهد  والطالبة  باأبها،  الثالثة 

التميز الإبداعي بخمي�س م�سيط .
واأ�سارت خلود الع�سي اإلى اأنه مت عقد العديد من الور�س الثرائية 
جلميع الفئات، وحمكمات اجلائزة، بتنظيم من الإدارة العامة للتوجيه 

والإر�ساد بوزارة التعليم، عرب برنامج " الزوم ".

حلم م�سروع  لتحقيق  �سعيها   يف 
 27 اأبها« وعلى م�ساحة  الطائرة  »�سما 
ع�سري  منطقة  اأمانة  قامت  م2  الف 

برت�سية امل�سروع .
منطقة  اأمني  بني  حيث 
اأن  احلميدي  وليد  الدكتور  ع�سري 
نظرا  كبرية  اأ�سداء  �سيجد  امل�سروع 
امل�سوغات  من  العديد  ي�سم  لكونه 
»حلم  ا�سم  يحمل  التي  جتعله 
يحمله  ملا  نظرا  فعلي  ب�سكل  اأبها« 
ان�سائية،  اأفكار  من  امل�سروع  هذا 
�ساليهات،  منها  مميزة،  ومعمارية 
اأهم  لي�ستقطب  جتاري  ومول 
ت�سوق،  ومراكز  العاملية،  املاركات 
باملطاعم  ق�سم خا�س  الى  بالإ�سافة 

والكافيهات اخلارجية املطلة.
�سيتم  اأنه  احلميدي  بني  كما 
ان�ساء  يف  املدرجات  ا�ستغال 
�سيتم  كما  امل�سروع  حول  مم�سى 
مطعم  الى  الطائرة  حتويل 
عامة  مرافق  ان�ساء  الى  اإ�سافة 
لأكرث  يت�سع  مفتوح  م�سرح  و 
تغيري  و�سيتم  �سخ�س،   300 من 
الت�سميم الداخلي للطائرة ب�سكل 
يتنا�سب مع جمال املكان، والكيفية 

جتارة  تنمية  جمل�س  من  وفد  زار 
التجارية  الغرفة  اأم�س،  كونغ  هونغ 
ال�سناعية باأبها لعر�س الفر�س التجارية 

وال�ستثمارية يف هونغ كونغ.
عن  تقريراً  الزائر  الوفد  وقدم 
يف  املتخ�س�سة  التجارية  املعار�س 

املعمارية للديكور الداخلي.
اطلعت  مت�سل  �سياق  يف   و 
امل�سروع  خمططات  على  الأمانة 
خال  تنفيذها  يف  للبدء  متهيدا 

الأ�سهر املقبلة.
ولفت احلميدي الى ان م�سروع 
مطعم الطائرة خرج من كونه م�سروع 
امل�ساريع  اأ�سخم  لي�سبح  من  ملطعم 
ال�سياحية،  وال�ستثمارية  التي تطل 
من جبال اأبها لكي ي�ستحق ان يكون 

معلما �سياحيا.
ع�سري  منطقة  »اأمانة  واأ�ساف 
ال�ستثمار  قد  وكالة  يف  ممثلة 
»الطائرة«  اأبها  �سما  طرحت  موقع 
و  عامة  مزايدة  يف  اأبها  مبدينة 
و�سيانة  وت�سغيل  لإن�ساء  ذلك 
»�سياحي  ال�ستخدام  متعددة  من�ساآت 

وترفيهي و جتاري««.
بدعم  حظي  »امل�سروع  واأ�ساف 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن 
منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  طال 
ع�سري - حفظه اهلل -، ومعايل وزير 
الدكتور  والقروية  البلدية  ال�سووؤن 

ماجد الق�سبي«.

جمالت جتارية عديدة منها املنتجات 
والأزياء،  الأطفال،  واألعاب  املكتبية، 
واملجوهرات،  الكرمية،  والأحجار 

والرتاخي�س التجارية.
غرفة  عام  مدير  اأكد  جهته  من 
اأن  عقران،  اآل  ريا�س  الدكتور  اأبها 

لرجال  ت�سهيات  �ستقدم  الغرفة 
التجارية  العاقات  لتعزيز  الأعمال 
الثنائية بني رجال الأعمال يف منطقة 
كوجن،  هوجن  يف  ونظرائهم  ع�سري 
املتعلقة  املعلومات  اأحدث  وتبادل 
لتطوير  ال�سراكات  وعقد  بال�سوق 

الأعمال لل�سركات واملوؤ�س�سات.
التجارة  تنمية  جمل�س  اأن  يذكر 
 ،1966 عام  يف  تاأ�س�س  كوجن  هوجن  يف 
وم�ساعدة  لتعزيز  قانونية  هيئة  وهو 
وتطوير جتارة هونغ كونغ، من خال 

50 مكتباً عاملياً.
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منطقتنا

إنطالق برنامج )قياس األداء( 
بالجمعية السعودية 

للعلوم التربوية والنفسية

شهداء  ذوي  خدمة  تفعل  المدنية  األحوال 
الواجب بعسير

الرتبوية  للعلوم  ال�سعودية  للجمعية  التنفيذي  املدير  اأفتتح 
اآل معتق،  والنف�سية )ج�سنت( فرع ع�سري الأ�ستاذ حممد نا�سر 
والذي  التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  الأداء  قيا�س  يف  الأول  الربنامج 
تنظمه اجلمعية مب�ساركة 70م�سارًكا وم�ساركة، وذلك يف مركز 

ابن ر�سد الثقايف.
ثم  وامل�ساركات  بامل�ساركني  معتق  ال  رحب  الربنامج  بداية  ويف 
املزمع  للربامج  امل�ستقبلية  وخططها  واأهدافها،  اجلمعية،  دور  بني 
الإدارات  خمتلف  مع  املجتمعية  ال�سراكات  عقد  وكذلك  تنفيذها 

واملوؤ�س�سات الأهلية.
الدكتور  ع�سري  بتعليم  الأداء  وقيا�س  اجلودة  م�سرف  تناول  بدوره 
و�سناعة  الأداء  وقيا�س  الإ�سرتاتيجية  �سياغة  حجري،  اآل  عزيز  فار�س 

املبادرات واملراجعة لاأداء.
اجلمعية  بني  جمتمعية  �سراكة  عقد  مت  الربنامج  نهاية  ويف 
خرباء  ومكتب  )ج�سنت(  والنف�سية  الرتبوية  للعلوم  ال�سعودية 
الإدارة والتقنية لا�ست�سارات بجامعة امللك خالد وميثلها الدكتور 

عمر �سعيد اآل م�سيط .
يذكر اأن الربنامج يهدف اإلى تطوير قدرات امل�ساركني وامل�ساركات 

يف جمال بناء وقيا�س وحتليل موؤ�سرات الأداء.

اإنفاًذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو 
بن  عبدالعزيز  الأمري  امللكي 
عبدالعزيز  بن  نايف  بن  �سعود 
وكالة  فّعلت  الداخلية،  وزير 
ذوي  خدمة  املدنية  الأحوال 
�سهداء الواجب مبنطقة ع�سري.
وزارة  وكيل  قام  حيث 
املدنية  لاأحوال  الداخلية 
اإبراهيم  اللواء عبدالرحمن بن 
اخلدمة  هذه  بتفعيل  اجللعود 
لعدد  تقدميها  خال  من 
الواجب  �سهداء  ذوي  اأ�سر  من 

مبنطقة ع�سري.
الإعامي  املتحدث  واأو�سح 
لاأحوال املدنية حممد اجلا�سر 
الواجب  �سهداء  ذوي  خدمة  اأن 
التي د�سنها �سمو وزير الداخلية 
تتيح  موؤخًرا،   - اهلل  حفظه   -
خيار  الواجب  �سهداء  لذوي 
اأو  اإقامتهم  مواقع  يف  زيارتهم 
عرب  لهم  مواعيد  تخ�سي�س 
نظام املواعيد اخلا�س باخلدمة 
يف  اأولوية  مينحهم  الذي 
لدى  اخلدمات  من  ال�ستفادة 
لاأحوال  مكتب  اأي  زيارتهم 

املدنية.
ذوي  اأن  اجلا�سر  واأكد 
�سهداء الواجب يحظون برعاية 
حكومة  من  كبريين  واهتمام 
ال�سريفني  احلرمني  خادم 
اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
�سعود و�سمو ويل عهده الأمني ل 
حفظهما اهلل ل ومتابعة من �سمو 

وزير الداخلية.
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اأقيمت اليوم يف قرية بن ع�سوان الرتاثية مبركز بيحان، 
مركز  لإن�ساء  التاأ�سي�سية  اخلطط  ملناق�سة  عمل  ور�سة 
�سباب بللحمر، الذي ياأتي �سمن م�سروع امل�سهد احل�سري 
الذي وجه بتنفيذه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن 

طال بن عبدالعزيز اأمري منطقة ع�سري.
وثمن اأمني منطقة ع�سري الدكتور وليد احلميدي دعم 
و اهتمام �سمو اأمري منطقة ع�سري ومتابعته امل�ستمرة واإميانه 
والذي  ال�سباب،  تنمية  يف  واإ�سهامها  ال�سبابية  املراكز  باأهمية 
يبدو جلياً يف توجيه �سموه باإن�ساء 16 مركزا �سبابياً موزعة بني 
حمافظات ومراكز املنطقة، والبدء يف اإعداد الدرا�سات الازمة 
لإن�سائها والت�ساميم املقرتحة مبا يتنا�سب وطبيعة املنطقة، 
م�سرياً اإلى اأن تلك املراكز �ست�سهم يف تنمية الن�سئ وتعمل على 
ا�ستثمار اأوقات فراغهم يف ممار�سة الأن�سطة الريا�سية وتنفيذ 
 ، ال�سعرية  الأم�سيات  واإقامة  والجتماعية  الثقافية  الربامج 
املتنوعة، مبا  واملهارات  املعرفية  العلوم  اإك�سابهم  على  والعمل 
يحويه ت�سميمها من �سالت للعر�س ودور لل�سينما ومقاهي 

وماعب متنوعة حتت�سن كافة الفئات.
واأبان احلميدي اأن امل�سروع ياأتي اإنفاذاً لتوجيهات ولة الأمر 
وحر�سهم على اإ�سراك ال�سباب والفتيات يف كافة منا�سط وفعاليات 
املنطقة وخططها التطويرية، واإتاحة الفر�سة لل�سباب للم�ساركة 

باأفكارهم واإبداعاتهم مبا يحقق البناء والنماء للوطن واملواطن.
بدوره اأو�سح رئي�س بلدية بللحمر املهند�س عبداهلل 
بن ح�سن الأ�سمري اأن الور�سة التي �سارك فيها اأكرث من 
اإلى  والتقني،  العام  التعليم  قطاع  من  و�سابة  �ساب   150

جانب م�ساركة عدد من روؤو�ساء املراكز ومديري الإدارات 
احلكومية واملوؤ�س�سات الأهلية واملثقفني ورجال الأعمال 
البلدي،  املجل�س  واأع�ساء  املنطقة،  يف  والعاميني 
اخلطط  و�سع  اإلى  يهدف  الور�سة  اإقامة  اأن  اإلى  لفتاً 
الأولية لإن�ساء مركز ال�سباب، وتقدمي النماذج املقرتحة 
يواكب  مبا  ال�سباب  روؤية  وفق  املبتكرة  والت�ساميم 
احتياجاتهم  بحث  على  والعمل  امل�سروع،  من  تطلعاتهم 
تاأتي  التي  ال�سبابية  املراكز  برنامج  �سمن  وجدولتها 

�سمن مبادرة حت�سني امل�سهد احل�سري يف املنطقة، 
ال�سباب  مركز  حمور  على  امل�سرف  اأكد  جهته  من 
مدير عام وحدة متابعة امل�ساريع املهند�س في�سل جربان 
اأنه مت تقدمي العديد من اأوراق العمل خال الور�سة ومن 
�سيقدمها  التي  والتدريبية  التعليمية  اخلدمات  اأبرزها 
واخلدمات  واملهنية  الرتفيهية  واخلدمات  امل�سروع 
املتعلقة بالفنون وعامل الطفل، اإلى جانب تبادل الأفكار 
املنا�سبة  للحلول  للو�سول  احل�سور  بني  واملقرتحات 
املركز مبا يحقق تطلعات  الو�سائل لتفعيل تلك  واأف�سل 
املركز  لإن�ساء  املائم  املكان  اختيار  اإلى  اإ�سافة  ال�سباب، 
منظومة  وفق  املعايري  اأف�سل  وفق  وت�سميمه  ال�سبابي، 
و�سابات  �سباب  وتطوير  تنمية  اإلى  ت�سعى  اجتماعية 

املنطقة ودعم �سبل التوا�سل بني كافة �سرائح املجتمع.
عنا�سر  الور�سة  خال  ناق�سوا  امل�ساركون  اأن  واأ�ساف 
الحتياجات  تلبية  لتت�سمن  من  املقرتحة  ال�سبابية  املراكز 

الثقافية والتعليمية والرتفيهية والجتماعية والريا�سية.

لمناقشة  عمل  ورشة  تنظم  بللحمر  بلدية 
الخطط التأسيسية إلنشاء مركز الشباب

بدعم وتوجيهات سمو أمير المنطقة
صحة عسير تعلن نجاح أول عملية قسطرة قلبية 

بمركز األمير فيصل بن خالد للقلب

اأول عملية ق�سطرة قلبية ملري�س عمره   اأعلنت �سحة ع�سري جناح 
50 عاماً يف مركز الأمري في�سل بن خالد لأمرا�س وجراحة القلب 

مبدينة اأبها با�ستخدام تقنيات طبية حديثة.
احلمد-  وهلل   - بنجاح  متت  العملية  اأن  ع�سري  �سحة  وبينت 
بقيادة مدير املركز ا�ست�ساري اأمرا�س القلب والق�سطرة التداخلية 
القلبية  الق�سطرة  وحدة  رئي�س  ومب�ساركة  م�سوري  عادل  الدكتور 

علي القرين والفريق الطبي امل�ساند له.
والأي�سر  الأمين  بال�سريان  جلطات  من  يعاين  املري�س  وكان 
للقلب، حيث مت عمل دعامات واإعادة فتح ال�سرايني، ويتمتع املري�س 

الآن ب�سحة جيدة يف ق�سم العناية املركزة للقلب - بف�سل اهلل -.
جاء ذلك خال الت�سغيل اجلزئي للمرحلة الأولى من مراحل 

الت�سغيل التدريجي للمركز، والذي ي�سم اأحدث التجهيزات الطبية 
والغري طبية.

ع�سري  مبنطقتي  ال�سحية  ال�سوؤون  عام  مدير  �سعادة  وقدم 
البالغ ل�ساحب  �سكره وتقديره  وجنران خالد بن عائ�س ع�سريي 
اأمري منطقة  الأمري تركي بن طال بن عبدالعزيز  امللكي  ال�سمو 
بعد  الف�سل  لها  كان  والتي  امل�ستمرة  وتوجيهاته  ع�سري على دعمه 

اهلل يف حتقيق هذا الإجناز.
الربيعة  توفيق  الدكتور  ال�سحة  وزير  ملعايل  �سكره  قدم  كما 
التدريجي  الت�سغيل  العمل يف مراحل  ل�سري  اليومية  على متابعته 
طبية  خدمات  �سيقدم  والذي  النوعي،  الطبي  ال�سرح  لهذا 

تخ�س�سية لأهايل املنطقة عرب فريق عمل متكامل.



تقنية

إيلون ماسك يمهد إلنترنت فضائي سريع وبأقل تكلفة

سامسونج تطلق هاتف Galaxy Fold القابل للطي

بشائر الغامدي

جنلللللح رجلللللللل الأعلللللللملللللللال اللللكلللنلللدي 
احلا�سل على اجلن�سية الأمريكية، 
املهند�س واملخرتع  اإيلون ما�سك يف 
�سبكة  بوا�سطة  تغريدة  اأول  ار�سال 
الأقللمللار  عللرب  الف�سائي  الإنللرتنللت 
اللل�للسللنللاعلليللة »�لللسلللتلللار لللليلللنلللك«  الللتللي 
ت�سل �سرعة الإنرتنت بها اإلى 100 

قيقابايت يف الثانية.
ويلللهلللدف »�لللسلللتلللار للليللنللك« اإللللى 
تللللوفللللري اإنلللللرتنلللللت فللل�لللسلللائلللي علللايل 
والتي  التكاليف،  بللاأقللل  اللل�للسللرعللات 
بلللللداأت بللعللدد حمللللدود ملللن الأقلللملللار 
الف�سائية والتي �سي�سل عددها اإلى 
األللف قمر �سناعي على مراحل   12

متتالية.
واأ�لللسلللتلللطلللاع مللا�للسللك الللو�للسللول 
اإللللللى الللفلل�للسللاء بللعللد اأ�للسلل�للس �للسللركللة 
املللركللبللات  لت�سنيع  اإكللل�لللس  �سبي�س 
للف�ساء  بعثات  واإطاق  الف�سائية 
وكلللذللللك �للسللركللة تلليلل�للسللا ملللوتلللورز 
للل�للسللنللاعللة امللللركلللبلللات الللكللهللربللائلليللة 
�ساهم  كما  ال�سم�سية،  والأنللظللمللة 
يف تللاأ�للسلليلل�للس �للسللركللة الأبلللحلللاث غري 
الربحية  اأوبن اإيه اآي التي تهدف 
ال�سطناعي،  الللذكللاء  تطوير  اإلللى 
تللاأ�للسلليلل�للس �سركة  اأيلل�للسللا يف  و�للسللاهللم 
جمللال  يف  املتخ�س�سة  نللوراللليللنللك 
تركز  التي  الع�سبية  التكنولوجيا 
الدماغ  ات�سال  �سبل  تطوير  على 
»حا�سوب  احلللا�للسللوب  مللع  الب�سري 

العقل الو�سيط«.

»�سبي�س  عمل  بللدايللات  وتللرجللع 
اأطلق  اإلى عام 2001  عندما  اإك�س« 
مللا�للسللك ملل�للسللطلللللح »واحللللللات املللريللخ 
لللللزراعللللة امللللحلللا�لللسللليلللل علللللللى �للسللطللح 
ت�سميد  علللللى  بلللالعلللتلللملللاد  املللللريللللخ« 
احلللللطللللام الللل�لللسلللخلللري يف حملللاوللللة 
مللنلله لللتللعللمللري الللفلل�للسللاء واللللبلللدء يف 
متهيد العي�س على اأ�سطح الكواكب 

الأخرى.
�سركة  ح�سلت   2006 عللام  ويف 
نا�سا  من  توكيل  على  اإك�س  �سبي�س 
للللانلللتلللهلللاء مللللن تلللطلللويلللر واخلللتلللبلللار 
�ساروخ فالكون 9 من �سنع �سبي�س 
اإك�س  اإك�س و�سفينة الف�ساء �سبي�س 
اإلللى حمطة  دراجلللون لنقل حمولة 
الف�ساء الدولية،  ويف 2015 جنحت 
�للسللبلليلل�للس اإكللل�لللس يف اإعلللللللادة املللرحلللللة 
الأولللللى مللن �للسللواريللخ فللالللكللون اإلللى 
من�سة الإطللللاق، وكللانللت هللذه هي 
امللللرة الأولللللى يف الللتللاريللخ الللتللي يتم 
مللللداري  �لللسلللاروخ  اأول  علللللودة  فلليللهللا 
�سليم ن�سبيا مما يقلل من تكاليف 

الو�سول اإلى الف�ساء.
اإك�س  �سبي�س  اأطلقت  ويف 2018 
�لللسلللاروخ فللالللكللون الللثللقلليللل بللنللجللاح، 
الللل�لللسلللاروخ احللللا�لللسلللل علللللى املللركللز 
الللقللدرة على مر  الللرابللع مللن حيث 
اللللتلللاريلللخ الأقللللللللوى �للسللمللن جللملليللع 
عللللام 2018،  املللنللطلللللقللة  اللل�للسللواريللخ 
وكانت البعثة الفتتاحية بال�ساروخ 

حتمل حمولة وهمية.

شوق يحيى

غري  جللهللاز  �سام�سوجن  �سركة  اأطلللللقللت 
التقنية، وهللو  هاتف  عللامل  م�سبوق يف 
جللهللاز  يللعللد  اللللللذي   Galaxy Fold
ويحتوي  للللللطللي،  قللابللل  كللونلله  خمتلف 
 7،3 بحجم  مبهرة  �سا�سة  على  اجلهاز 
البوليمري  مللادة  من  م�سنوعة  بو�سة 
املبتكرة ل�سمان املرونة والنحافة، وهي 
اأكللرب �سا�سة على الإطلللاق، كما ميكن 

طي اجلهاز وفتحه كالكتاب.
التكامل  يف  رائللدا  اجلهاز  ويعترب 
النلل�للسلليللابللي بلللني اجللللهلللاز والللللربامللللج، 
كللمللا ميللكللن امللل�للسللتللخللدم ملللن ا�للسللتللعللمللال 
ثاثة تطبيقات معا، كالبحث واللعب 

والكتابة.
كامريات   6 على  اجلهاز  ويحتوي 

.12GB احرتافية مع ذاكرة �سعة
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آفاق

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

الحمالت اإلعالمية 
لقسم االعالم

�سعدنا يف ق�سم الإعام والت�سال بكلية العلوم الإن�سانية - وكعادتنا 
طابنا  ينظمها   اإعللاملليللة  بحمات   - درا�للسللي  ف�سل  كللل  نهاية  يف 
وطالباتنا بالق�سم كم�سروعات تخرج، ومت اختيار مواقع جماهريية 
لتنفيذ هذه احلمات  مثل مراكز الت�سوق او امل�ست�سفيات او موؤ�س�سات 
تعليمية وغريها من اجلهات حتى يكون التوا�سل مع عموم النا�س 
الأيلللام  وخلللال  امل�ستهدف.  جمهورها  الللى  احلملة  ر�للسللالللة  ليلل�للسللال 
ف�ساءات  اوجدته  املنطقة  يف  وا�سعا  اإعاميا  حراكا  �سهدنا  املا�سية 
و�سياحية  �سحية  عديدة  مو�سوعات  تتناول  والتي  احلمات،  تلك 
واإعامية وجمتمعية مبنية على اأ�س�س منهجية علمية يف بناء واإدارة 
احلمات الإعامية. واأود اأن اأ�سكر الزماء بالق�سم الذين اأ�سرفوا 
وتابعوا هذه احلمات وعلى راأ�سهم الزميل الدكتور علي بن زهري 
القحطاين والزميلتني بالق�سم الأ�ستاذة نوره عامر والأ�ستاذة �ساره 

ال�سلمي والزماء والزميات بالق�سم.

نافذة

جامعة الملك خالد

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

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

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

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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صناعة السعادة
اأجمللللل مللللا متلللللك يف حياتللللك هللللو كونك �ساحللللب عقللللل �ساحك 
يجعلللللك مقبللللا على احلياة و�سانعاً لل�سعللللادة وم�سدر لها، لأن 

العقل ال�ساحك يهدي �ساحبه قلبا وبال مطمئنا.
ويعطلللي اإح�سا�سا جميا باأن ال�سعاب واملواقف الع�سرية 
ميكلللن اجتيازهلللا للللذا ل ت�سملللح حلادثلللة عنيفلللة ول ملوقلللٍف 
ملللوؤمل ول لتعلللب ثقيلللل ول ملر�لللس موجع بلللاأن يتمكنوا منك 
واأن يحرملللوك ملللن حقلللك ال�سريح يف اأن حتيا حيلللاة �سعيدة 

كرمية. 
قلللراأت يوملللا مقولة »لرجلللاء النقا�س« يف احلللدى موؤلفاته 
عقلللًا  اأن ميللللك  دون  ال�سعلللادة  ب�سلللر  ي�ست�سعلللر  )للللن  تقلللول 

�ساحكا(.
اإذا ال�سعيللللد هللللو من يللللدرك اأن ما اأعطللللاه اهلل اأكرث بكثري 
ممللللا فقللللد واأن لللللكل اإن�سان اأيللللا كان حاله ن�سيب مللللن ال�سعادة 
وال�سقللللاء فلي�س هنللللاك حياة كاملة واإمنا هنللللاك �سعادة دائمة 

و�سفاء من الأمل.
فمللللا ت�ستطيع تغيريه مما �ساءك اأمللللره فعليك بذل اجلهد 
و الطاقللللة لتغيللللريه ومللللا ل متتلك تغيريه فلي�للللس اأمامك �سوى 
احتماللللله وال�سرب عليه وهذه �سجاعللللة ومبداأ احلياة احلقيقية 

التي ت�سمو وت�سل للمراتب العليا من الر�سا والقبول.
اأخريا ن�سيحتي لك �سديقي الإن�سان اطلق العنان لنف�سك 
وا�سحك يف موطن ال�سحك وابك با خجل اإذا اأحتجت واهزم 

همومك بالإ�ستعانة باهلل ثم مواجهتها.

آفاق طالبية

SIENA INTERNATIONAL PHOTO AWARDS 2019

طالب مدرسة حنين في آفاق

مصور سعودي يفوز بجائزة عالمية في محور الشخصيات والوجوه 
خطلللف امل�سور ال�سعودي املهند�س عمار 
الأملللري، اجلائلللزة ال�سرفيلللة يف حملللور 
 fascinating ال�سخ�سيلللات والوجلللوه
يف  وذللللك   ،faces & characters
م�سابقلللة )�سيينا الدوليلللة( التي اأعلنت 
نتائجهلللا يف اإيطاليا موؤخراً  من خال 

التقاطه �سورة للحرم املكي ال�سريف.
واأكد امل�سور واملخرج التلفزيوين 
عمار الأملللري انه يعتز باإظهار �سعرية 
ملللن �سعائر الإ�سلللام، يف م�سهد ميثل 
ملللن  حللللة  يف  امل�سللللني  ا�سطفلللاف 
البيا�لللس وهلللو لبا�لللس الإحلللرام، و�سط 
والتلللي  وال�سكينلللة،  اخل�سلللوع  ذروة 
الأديلللان  خمتللللف  اأملللام  عر�سهلللا  مت 

والأجنا�س يف اإيطاليا.
وقلللال »م�سابقلللة �سيينا هلللي اإحدى 
يف  الفوتوغرافيلللة  امل�سابقلللات  اأكلللرب 
العلللامل، ومت اختيلللار ال�سلللورة ملللن بني 
فنانلللون  بهلللا  تقلللدم  ال�سورالتلللي  اآلف 

حمرتفون من دول العامل«.
كملللا بلللني الأملللري احلا�سلللل على 
العديد من اجلوائز العاملية واملحلية، 
منظملللات  ملللن  العديلللد  يف  والع�سلللو 
الحتلللاد  مثلللل  العامليلللة  الت�سويلللر 
اللللدويل لفن الت�سويلللر الفوتوغرايف 
للم�سوريلللن  العامللللي  والحتلللاد 
الفوتوغلللرايف  الت�سويلللر  وجمعيلللة 
للكاملللريا  عا�سلللق  اأنللله  الأمريكيلللة 
وللقطلللات الحرتافيلللة، التلللي توثلللق 

املع�سكلللر  افتتلللاح  حفلللل  هام�لللس  عللللى 
الأعملللال  لريلللادة  الأول  النموذجلللي 
نظمتللله  واللللذي  امل�ساحلللب،  واملعر�لللس 
املوهبلللة  مركلللز  يف  ممثللللة  اجلامعلللة 
بالتعلللاون  الأعملللال،  وريلللادة  والإبلللداع 
مع الهيئلللة العامة للمن�سلللاآت ال�سغرية 

واملتو�سطة "من�ساآت".
قلللام وفد من طلللاب ثانوية حنني 
بلللن  اأحملللد  الأ�ستلللاذ  باإ�سلللراف  باأبهلللا 
اإبراهيم التيهلللاين بزيارة ملقر �سحيفة 
اآفلللاق، واأطلع الوفلللد الطابي اإلى ملحة 
تاريخيلللة علللن م�سلللرية ال�سحيفلللة وملللا 
تقدملللة، بالإ�سافلللة اإللللى املراحلللل التلللي 
ميلللر بها اخللللرب ال�سحفي و�سلللوًل الى 

مرحلتي الإخراج، والتوزيع.

االحوال اجلوية املتوقعة ملدينة أبها خالل االسبوعني القادمني االحوال اجلوية املتوقعة ملدينة الرياض خالل االسبوعني القادمني االحوال اجلوية املتوقعة ملدينة مكة املكرمة خالل االسبوعني القادمني

28-2223-1518-11

31-2224-1319-10

30-2224-1419-11

31-2124-1320-9

32-2326-1520-11

31-2123-1220-9

32-2326-1419-11

31-2123-1219-9

30-2226-1519-11

31-2123-1220-9

31-2225-1319-11

31-2124-1220-9

31-2223-1219-11

31-2124-1220-9

األحداألحداألحد

األحداألحداألحد

اإلثننياإلثننياإلثنني

اإلثننياإلثننياإلثنني

الثالثاءالثالثاءالثالثاء

الثالثاءالثالثاءالثالثاء

األربعاءاألربعاءاألربعاء

األربعاءاألربعاءاألربعاء

اخلميساخلميساخلميس

اخلميساخلميساخلميس

اجلمعةاجلمعةاجلمعة

اجلمعةاجلمعةاجلمعة

السبتالسبتالسبت

السبتالسبتالسبت

»ل�سلللك  وقلللال  املعماريلللة،  الهند�سلللة 
اأن احللللرم ال�سريلللف يتمتلللع بهند�سلللة 
فنيلللة رائعه، ول اأخفلللي �سغفي الدائم 
الإ�ساملللي  الكبلللري  للطلللراز  وحبلللي 
الإ�ساميلللة  والنقو�لللس  والزخلللارف 
النادرة بالإ�سافلللة اإلى ال�سوء والظل 

متنلللح  التلللي  الب�سريلللة  والعنا�سلللر 
امل�سور الزاوية التي يريدها«.

علللام  يف  بدايتلللي  »كانلللت  واأ�سلللاف 
ديجيتلللال  كاملللريا  ب�سلللراء  2005م 
لت�سويلللر الرحات العائليلللة ورحات 
ثلللم  الطبيعيلللة  واملناظلللر  الأ�سدقلللاء 

الت�سويلللر  جملللال  يف  اأكلللرث  تعمقلللت 
والتفلللت لأعملللال امل�سوريلللن اجلميللللة 
مملللا �سلللدين للتعللللم والتعملللق يف هلللذا 
املجال عن طريق الدرو�س يف املنتديات 
بامل�سوريلللن  والحتلللكاك  واليوتيلللوب 

املحرتفني«.

شذا عبد الرحمن
رئيسة التحرير * 

* طالبة قسم االعالم واالتصال


