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"مسيرة وطن.. 
ورفاهية مواطن"

تركي بن طالل بن عبدالعزيز
       أمير منطقة عسير
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ال�شريفني  احلييرمييني  خييادم  �شيدي  لتويل  اخلام�شة  الييذكييرى  تيياأتييي 
امللك �شلمان بن عبد العزيز - حفظه اهلل - مقاليد احلكم حمفوفة 
باخلري، متوجة بالعطاء، مملوءة باملنجزات، حققت رفاهية املواطن، 
بحزم  اململكة خاللها  �شارت  البالد،  وا�شتقرار  واأميين  املقيم،  و�شعادة 
تنه�ض  روؤييية  وبعزم على حتقيق  الداخلية واخلارجية،  يف ق�شاياها 

بالإن�شان واملكان على هذا الرثى املبارك.
العهد اجلديد الذي قاده خادم احلرمني ال�شريفني املبني على 
تعدد م�شادر الدخل، وال�شفافية، وحما�شبة املخطئ ومتابعة املق�شر، 
كل  م�شبوقة،  غييري  تنموية  عمل  ور�ييشيية  اإلييى  خالله  الييبييالد  حتولت 
ذلك ي�شّب مل�شلحة الوطن واملواطن، وحتقيق العدالة وامل�شاواة بني 

اجلميع.
كييل ذليييك جييعييل املييمييلييكيية حييديييث الييعييامل بيياأ�ييشييره، كيييييف ل، وهييي 
ترتقي يوماً بعد اآخر، داخلياً وخارجياً، واجلميع ي�شهد تلك الّلحمة 
يف  التنموية  والنه�شة  وامليييواطييين،  الييقيييييادة  بييني  الييكييبييرية  الييوطيينييييية 

الداخل، وامل�شاركة يف قيادة الراأي الدويل العاملي بكل حزٍم وقوه.
يف  قييدوة  تكون  اأن  الييبييالد  لهذه  وتعالى  �شبحانه  اهلل  اأراد  لقد 
ا�شتقبالها للم�شلمني من م�شارق الأر�ض ومغاربها، واأراد لها اأن تكون 
اأن تكون مثاًل يف  واأراد لها  منوذجاً يف ال�شتقرار والأميين والأمييان، 
العالقة بني الراعي والرعية، واأراد لها اأن تكون خمتلفة يف كل �شيء.
خادم  �شيدي  تييويل  من  اخلام�شة  ال�شنة  نعرب  ونحن  واليييييوم.. 
احلكم،  مقاليد  عبدالعزيز  بيين  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلييرمييني 
اأت�شرف باأن اأرفع با�شمي ونيابة عن اأهايل منطقة ع�شري اأ�شمى اأيات 
واليييولء  العهد  بيعة  وجنيييدد  ال�شريفني،  احلييرمييني  خليييادم  التهاين 
اهلل  وحفظ  الأميييني،  عهده  ويل  ول�شمو  امل�شرية  لقائد  والإخييال�ييض 

بالدنا واأدام عليها اأمنها وا�شتقرارها.

�ييييشييييادف الييييثييييالييييث ميييين �ييشييهيير 
ربيييييع الآخييييير1441هيييييي املييوافييق 
نوفمرب  �شهر  ميين  الييثييالثييون 
خم�شة  مييرور  منا�شبة  2019م 
اأعيييييييييييييوام عييييلييييى تييييييييويل خييييييادم 
احليييرميييني اليي�ييشييريييفييني املييلييك 
�ييشييلييمييان بييين عييبييد الييعييزيييز اآل 
مقاليد  اهلل-  -حفظه  �شعود 
العربية  للمملكة  ملًكا  احلكم 

ال�شعودية.

عهد االزدهار والرخاء والنهضة
الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
احتفاء

ويحتفي �شعب اململكة واملقيمون 
عيييليييى اأر�يييشيييهيييا بيييهيييذه امليينييا�ييشييبيية 
�شغوفة  مطمئنة  حمبة  بقلوب 
بييييييييييالإجنييييييييييازات ممييييتيييينيييية خلييري 
اليييعيييطييياء، يف جمييييييالت احلييييييياة 
كييييافيييية، ييييالمييي�يييشيييون بييحييوا�ييشييهييم 
الييتييطييور الييييذي تيي�ييشييهييده اأجييهييزة 
ومييوؤ�ييشيي�ييشييات الييدوليية يف خمتلف 

اأنحاء اململكة.

توفير الرفاهية
ويييييي�يييييشيييييعيييييى خيييييييييييييادم احلييييييرمييييييني 
الييي�يييشيييرييييفيييني امليييليييك �يييشيييليييميييان بيين 
اآل �شعود -اأّيييده اهلل-  عبدالعزيز 
بكل قييوة وعييزم وحييزم ميين خالل 
اإلييى توفري  الكربى  العمل  ور�ييض 
اخلري والرفاهية للمواطن الذي 
يييبييادلييه احلييب والييييولء يف �شورة 
جيي�ييشييدت اأ�ييشييمييى مييعيياين الييتييفيياف 

الرعية حول الراعي.

المزيد من المنجزات
و�شهدت اململكة منذ مبايعة خادم 
امللك �شلمان  ال�شريفني  احلرمني 
اآل �شعود -حفظه  العزيز  بن عبد 
اهلل-  املزيد من املنجزات التنموية 
م�شاحاتها  امتداد  على  العمالقة 
القطاعات  خمتلف  يف  ال�شا�شعة 
القت�شادية والتعليمية وال�شحية 
واملوا�شالت  والنقل  والجتماعية 
والييي�يييشييينييياعييية واليييكيييهيييربييياء واملييييييياه 
جمملها  يف  وتيي�ييشييكييل  واليييييزراعييييية، 



ذكرى البيعة الخامسة 
الغالية  وبالدنا  تأتي 

تنعم باألمن واألمان

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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رجيياء  بيين  فالح  الدكتور  الأ�ييشييتيياذ  اجلامعة  مدير  معايل  رفييع 
�شلمان  امللك  ال�شريفني  التهنئة خلادم احلرمني  ال�شلمي  اهلل 
الأمييييني �شاحب  عييهييده  عييبييدالييعييزيييز -حييفييظييه اهلل- وويل  بيين 
ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز -حفظه 
الذكرى  مبنا�شبة  ال�شعودي  وال�شعب  الر�شيدة  والقيادة  اهلل- 

اخلام�شة ملبايعة خادم احلرمني ال�شريفني ملًكا للمملكة.
وبالدنا  تاأتي  اخلام�شة  البيعة  ذكرى  اأن  ال�شلمي  واأو�شح 
يف  فخر  بكل  ا�شمها  وت�شجل  والأمييييان  بييالأميين  تنعم  الغالية 
�شفحات التطور والتقدم واملنجزات احل�شارية الكبرية، لفًتا 
الييدوليية ميين دعييم واهتمام  قييطيياعييات  مييا �شهدته خمتلف  اإليييى 
الإدارييية  واملمار�شات  والأنظمة  اللوائح  يف  وتطوير  وحتديث 
الأميييير اليييذي كيييان لييه الأثيييير الإيييجييابييي يف جيييودة الييعييمييل ورفييع 

م�شتوى الأداء.

واأ�شاف ال�شلمي اأن ذكرى البيعة اخلام�شة منا�شبة غالية 
ال�شعودية من  العربية  اململكة  �شهدته  نفو�شنا جت�شد ما  على 
التي  والبطولة  الت�شحية  ق�ش�ض  ا�شتلهام  اإلى  وتعيدنا  مناء 
التنمية  عجلة  لت�شتمر  املباركة  البالد  هييذه  توحيد  �شاحبت 

وي�شري البناء بُخطا ثابتة.
وقطاع  القطاعات  خمتلف  به  حظيت  مبا  ال�شلمي  ونييوه 
التعليم ب�شكل خا�ض من دعم ورعاية وتطوير واهتمام موؤكًدا 
باأن  العميق  واإميانها  الر�شيدة  القيادة  اهتمام  يعك�ض  ذلك  اأن 
ال�شتثمار يف الإن�شان هو اأغلى واأهم درجات ال�شتثمار، م�شيًدا 
احلرمني  خييادم  من  خالد  امللك  جامعة  لقيته  الييذي  بالدعم 
ال�شريفني وويل عهده الأمني وموؤكًدا اأن ذلك حقق للجامعة 
منجزات كبرية ومّكنها من توفري بيئة تعليمية متميزة هياأتها 
�شنوات   7 ملدة  الكامل  املوؤ�ش�شي  العتماد  2017م  عام  يف  لتنال 
من هيئة تقومي التعليم والتدريب باململكة واأتاح للجامعة اأن 
املوؤ�ش�شي ومواكبة روؤية  التحول  تقطع �شوًطا جيًدا يف جمال 
حققتها  التي  املنجزات  من  العديد  عن  ف�شال   2030 اململكة 
اجلامعة يف جمالت التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع.

خييادم  يحفظ  اأن  اهلل  ت�شريحه  خييتييام  يف  ال�شلمي  ودعيييا 
العزم  بن عبدالعزيز، ملك  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
الأمييين  �شاعده  الأميييني  عهده  وويل  نه�شتنا،  وقييائييد  واحليييزم 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان .

اإجنازات جليلة متيزت بال�شمولية 
والتكامل يف بناء الوطن وتنميته؛ 
ما ي�شعها يف رقم جديد بني دول 

العامل املتقدمة.

تواريخ في الذاكرة  
وقيييييد ُبييييويييييع خييييييادم احليييرميييني 
اليي�ييشييريييفييني املييلييك �ييشييلييمييان بن 
-حفظه  �شعود  اآل  عبدالعزيز 
العربية  للمملكة  ملًكا  اهلل-، 
اليي�ييشييعييودييية يف 3 ربيييييييع الآخيييير 
ييينيياييير   23 امليييييوافيييييق  1436هييييييييييي 
اأكيييرث  قيي�ييشييى  اأن  بييعييد  2015م، 
ولًيا  العام  ون�شف  عامني  من 
جمل�ض  لرئي�ض  ونييائييًبييا  للعهد 
الييييييييوزراء؛ اإثييييير تييعيييييييينييه يف 18 
كما  ملكي  بيياأميير  2012م  يونيو 
وزييييًرا  من�شبه  يف  حينها  بقي 
للدفاع، وهو املن�شب الذي ُعنّي 
فيه يف 5 نوفمرب 2011م، وقبل 
اأميييرًيا  املييلييك �شلمان  ذلييك كييان 

مليينييطييقيية اليييرييييا�يييض لأكيييييرث من 
خم�شني عاًما.

والدة خادم الحرمين 
الشريفين ونشأته

ُولد �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود 
�ييشييوال �شنة  يف اخليياميي�ييض ميين �شهر 
املوافق 31 دي�شمرب 1935م  1354هييي 
الييريييا�ييض، وهييو البييين اخلام�ض  يف 
العربية  اململكة  ملوؤ�ش�ض  والع�شرون 
اليي�ييشييعييودييية املييلييك عييبييدالييعييزيييز اآل 

�شعود رحمه اهلل.
ن�شاأ خادم احلرمني ال�شريفني 
مييع اإخيييوانيييه يف الييقيي�ييشيير املييلييكييي يف 
والييده  يرافق  كييان  حيث  الريا�ض، 
ملوك  مييع  الر�شمية  الييلييقيياءات  يف 

وحكام العامل.

تعليمة
تلقى خادم احلرمني ال�شريفني 
اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك 

مدر�شة  يف  املبكر  تعليمه  �شعود 
در�ض  حيث  بالريا�ض،  الأميييراء 
الييدييينييييية والييعييلييوم  الييعييلييوم  فيها 
الكرمي  القراآن  احلديثة، وختم 
كيييامييياًل، وهيييو يف �ييشيين الييعييا�ييشييرة 
امل�شجد  وخطيب  اإميييام  يييد  على 
خياط  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  احل���رام 

رحمه اهلل.
املييلييك �شلمان بن  اأبيييدى  وقييد 
عبد العزيز منذ ال�شغر اهتماًما 
من  العديد  على  وح�شل  بالعلم، 
اليي�ييشييهييادات الييفييخييرييية واجليييوائيييز 

الأكادميية.

أمير الرياض
تييييييييولييييييييى خيييييييييييييييادم احلييييييرمييييييني 
اليي�ييشييريييفييني املييلييك �ييشييلييمييان بن 
من�شب  �شعود  اآل  عبدالعزيز 
اإحدى  الريا�ض؛  اأمري منطقة 
العربية  اململكة  مناطق  اأكيييرب 
وال�شكان  امل�شاحة  يف  ال�شعودية 

مرحلة  يف  اليييدولييية  وعييا�ييشييميية 
املدينة،  ه��ذه  تاريخ  من  مهمة 
حيث ُعنّي بداية اأمييرًيا ملنطقة 
اليييرييييا�يييض بيييالييينيييييييابييية، وهيييييو يف 
اليييتيييا�يييشيييعييية عييي�يييشيييرة ميييين عييمييره 
بتاريخ 11 رجب 1373هي املوافق 
عييام  وبييعييد  1954م  ميييار�يييض   16
واحد ُعنّي -حفظه اهلل- حاكًما 
ملنطقة الريا�ض، واأمرًيا عليها 
ب��رت��ب��ة وزي������ر، وذل�����ك ب��ت��اري��خ 
 18 املييوافييق  �شعبان 1374هيييي   25

اأبريل 1955م.

خمسة عقود
وا�ييشييتييميير اأميييييرًيا مليينييطييقيية الييريييا�ييض 
اأ�ييشييرف  عييقييود،  لأكييييرث ميين خم�شة 
املنطقة  خاللها على عملية حتول 
من بلدة متو�شطة احلجم ي�شكنها 
حييوايل 200 األييف ن�شمة اإلييى اإحدى 
اأ�يييشيييرع الييعييوا�ييشييم منييييًوا يف الييعييامل 

العربي اليوم.



البيعة الخامسة

بمناسبة الذكرى الـخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين
المملكة من  بما شهدته  الوالء وينوهون  الجامعة يجددون  وكالء 

تقدم في مختلف المجاالت
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ال�شريفني  احلرمني  خييادم  مقام  ومن�شوبوها  اجلامعة  وكييالء  هناأ 
امللك �شلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل وويل عهده الأمني وال�شعب 
�شهده  مبا  م�شيدين  للبيعة،  اخلام�شة  الذكرى  مبنا�شبة  ال�شعودي 
عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز - حفظه 
الييقييطيياعييات وخمتلف  اهلل - ميين منييو وازدهيييييار وتييطييور �شمل كييافيية 

املجالت.

المتغيرات التنموية الكبيرة
املعريف  والقت�شاد  املكلف ووكيل اجلامعة لالأعمال  وقال وكيل اجلامعة 
غالية  ذكييرى  علينا  الأيييام حتل  الدكتور عبداللطيف احلديثي: يف هذه 
اإنها ذكرى البيعة املجيدة  اأبناء اململكة العربية ال�شعودية؛  وعزيزة نحن 
عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خييادم  لتويِلّ  اخلام�شة 
النه�شة  اململكة يف عهده قفزات هائلة من  ت�شهد  والييذي  مقاليد احلكم 

والتقدم والرقي يف �شتى املجالت.
املا�شية  اخلم�ض  ال�شنوات  خييالل  اململكة  اأن  احلييديييثييي  واأ�ييشيياف 

الإيجابية  والتغريات  الكبرية  التنموية  املتغريات  العديد من  �شهدت 
الأمر الذي انعك�ض على تقدم اململكة يف املجالت كافة والتعليم خا�شة 
موؤكداً اأن نظام اجلامعات اجلديد الذي اأقر موؤخًرا ميّثل حتول كبريا 
يف م�شرية التعليم اجلامعي يف اململكة وهو الذي ياأتي متوائما مع ما 

ورد يف روؤية اململكة 2030.

نمو متسارع
ورفع وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية والأكادميية الأ�شتاذ الدكتور 
�شعد بن دعجم التهاين والتربيكات خلادم احلرمني ال�شريفني امللك 
الأمييني وللحكومة  �شلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل ولويل عهده 
الر�شيدة، وال�شعب ال�شعودي كافة مبنا�شبة ذكرى البيعة اخلام�شة 

لتوليه مقاليد احلكم.
اإن هذه الأعييوام اخلم�شة كانت خري �شاهد على  وقال ابن دعجم: 
خمتلف  يف  ال�شاملة  والنه�شة  املييتيي�ييشييارع  النمو  وعييلييى  والييعييزم  احليييزم 
اململكة،  حققته  مبا  ومتفردة  باملنجزات،  حافلة  كانت  فقد  املييجييالت؛ 

اآميين  لوطن  متناهية،  ودقيية  عييال،  باهتمام  امل�شتقبل  مالمح  ور�شمت 
واأدعو  والرخاء،  الأمييان  نعيم  ويرفل يف  بقادته،  يفخر  و�شعب  م�شتقر 
اهلل اأن يحفظ خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده الأمني، واأن يزيد 

هذا الوطن رفعة و�شموخا ومناًء.

شامة العز
وقال وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي الأ�شتاذ الدكتور 
�شعد العمري: تهّل علينا هذه الذكرى الغالية ذكرى البيعة اخلام�شة يف 
ظل قيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز حفظه 
وا�شتقرارا  رخيياًء  اأيامها  اأبهى  تعي�ض  ال�شعودية  العربية  واململكة  اهلل، 
تعاَقَب  ما  العز  و�شامة  العقد  وا�شطة  تعالى  اهلل  بيياإذن  و�شتظل  واأميينييا، 
احلدثان وما توالت الأزمان يف ظل هذا التكاتف بني القيادة الر�شيدة 

وهذا ال�شعب املعطاء.
اهلل،  حفظه  ال�شريفني  احلييرمييني  خليييادم  البيعة  الييعييمييري  وجيييدد 
�شائال اهلل تعالى له التوفيق ملا فيه خري العباد والبالد، واأن يحفظه 
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اهلل ملهما وقائدا ورائدا للم�شرية املظفرة.

فخر واعتزاز
املكلف  امليي�ييشيياريييع  وقيييال وكيييييل اجلييامييعيية للتطوير واجليييييودة ووكيييييل 
الدكتور مرزن ال�شهراين: اإن ما تقدمه اململكة اليوم على يد قائدها 
خادم احلرمني ال�شريفني من املحافظة على اأمنها داخليا والوقوف 
وامل�شاندة  الييدعييم  وتييقييدمي  اخليييارج،  اأمنها يف  تعزيز  مييع جيياراتييهييا يف 
ل�شتى الدول الإ�شالمية، وح�شورها الدائم بني دول العامل ومكانة 
قراراتها، وما قدمته يف جمال مكافحة الإرهاب يجعل املواطن ي�شعر 
بالفخر والعتزاز يف ظل قيادتها احلكيمة. واأ�شاف: كل هذا يوجب 
اهلل  اأن يحفظ  املباركة  البالد  لهذه  ال�شادق  اخلال�ض  الدعاء  علينا 
والثقة  البيعة  وجتديد  اأمييرهييا،  وولة  وممتلكاتها  واأمنها  عقيدتها 
والييدفيياع عنه على كل  الييوطيين  الأمييير وفقهم اهلل، وزرع حييب  ليييولة 
وتعزيز  وممتلكاته،  الييوطيين  مكت�شبات  على  واملحافظة  امل�شتويات، 

الهوية الوطنية يف املحافل املحلية والدولية.

دعم وتمكين المرأة
خلود  الييدكييتييورة  الأ�ييشييتيياذة  الطالبات  ل�شوؤون  اجلامعة  وكيلة  رفعت  كما 
اأبوملحة التهاين والتربيكات خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 

وتوليه  للبيعة  الذكرى اخلام�شة  عبدالعزيز حفظه اهلل مبنا�شبة حلول 
مقاليد احلكم.

ملوؤها  بقلوب  الييذكييرى  بهذه  واملواطنون  الوطن  يحتفي  وقييالييت: 
احلب والأمن والطمئنان والإجناز والعطاء والنجاحات على امل�شتوى 
املحلي والدويل؛ فمنذ تويل امللك �شلمان ملقاليد احلكم حر�ض حفظه 
اهلل على موا�شلة م�شرية والده املوؤ�ش�ض امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه، 
حيث ات�شم هذا العهد الزاهر بت�شارع عجلة التطوير يف كافة القطاعات 
ويف جميع اأنحاء وطننا احلبيب، وها نحن ن�شهد يف كل عام مزيدا من 
بال�شمولية  متيزت  القطاعات  كافة  يف  العمالقة  التنموية  املنجزات 

والتكامل يف بناء الوطن وتنميته.
اإلى ما �شهده هذا العام من جهود ومنا�شط  اأبوملحة  وا�شارت 
ودعمت  ال�شامخ  ال��وط��ن  دروب  ت�شيء  وم��ازال��ت  اأ���ش��اءت  خمتلفة 
توجهات التحول الوطني 2020 وروؤية اململكة 2030 اللتني توؤ�ش�شان 
يف  واأ�شمل  اأو�شع  ف�شاءات  نحو  وانطالًقا  اإ�شراًقا  اأكييرث  م�شتقباًل 
الدخل  م�شادر  تنوع  على  تعتمد  التي  امل�شتدامة  والتنمية  الإنتاج 
وتيينييمييييية امليييييوارد غييري اليينييفييطييييية، اإ�ييشييافيية اإليييى مييا حظيت بييه امليييراأة 
اأخاها  لت�شارك  املييجييالت  �شتى  يف  والتمكني  الدعم  من  ال�شعودية 

الرجل م�شرية النماء والعطاء.

سعد العمريسعد بن دعجم  مرزن الشهرانيعبداللطيف احلديثي



أخبار الجامعة

... ويرعى لقاء رؤساء ومشرفات األقسام العلمية

برعاية معالي وزير التعليم ..
مدير الجامعة يفتتح فعاليات مؤتمر )المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل(

الأ�شتاذ  برعاية معايل مدير اجلامعة 
ال�شلمي،  اهلل  رجيياء  بيين  فالح  الدكتور 
نيييظيييميييت وكيييياليييية اجلييياميييعييية ليييلييي�يييشيييوؤون 
الثاين  اللقاء  والأكادميية   التعليمية 
لروؤ�شاء وم�شرفات الأق�شام الأكادميية، 
وذلك بح�شور وكيل اجلامعة لل�شوؤون 
التعليمية والأكادميية الأ�شتاذ الدكتور 
�شعد بن دعجم، وعميد املوارد الب�شرية 
الأ�ييشييتيياذ الييدكييتييور حمييمييد الييبييحييريي، 
الييدكييتييور  والت�شجيل  الييقييبييول  وعييميييييد 
مبنى  يف  وذليييك  الييقييرين،  عبداملح�شن 
اجلامعية  باملدينة  املركزية  املييدرجييات 

باأبها.
ويف بيييدايييية الييلييقيياء رحييييب مييعييايل 
مييدييير اجلييامييعيية بيييروؤ�يييشييياء وميي�ييشييرفييات 
الأق�شام، موجًها �شكره لوكالة ال�شوؤون 
جهودهم  على  والأكادميية  التعليمية 
الإداري  الييعييمييل  وتيينييظيييييم  تيينيي�ييشيييييق  يف 

والأكادميي.
واأكيييييد اليي�ييشييلييمييي عييلييى اأهييمييييية دور 
العملية  �شري  يف  وامل�شرفات  الييروؤ�ييشيياء 
العلمي  العمل  جتويد  ويف  التعليمية 
والأكادميي، م�شرًيا اإلى اأنه يتطلع اإلى 
اأهمية  حول  القادم  اللقاء  يتمحور  اأن 
الق�شم العلمي يف �شوء نظام اجلامعات 

اجلديد.
كييمييا لييفييت اليي�ييشييلييمييي اإلييييى �ييشييرورة 
اإتييياحييية اليي�ييشييالحيييييات لييعيي�ييشييوات هيئة 
�شطر  اأق�شام  ميين  امل�شرفات  التدري�ض 
�شي�شهم  ذلييك  اأن  مو�شًحا  الطالبات، 
الطالبات  �شطر  اأقيي�ييشييام  مييهييام  اأداء  يف 

برعاية معايل وزير التعليم الأ�شتاذ الدكتور 
ح��م��د ب��ن حم��م��د اآل ال�����ش��ي��خ، اف��ت��ت��ح معايل 
مييدييير اجلييامييعيية الأ�ييشييتيياذ الييدكييتييور فييالييح بن 
املا�شي، فعاليات  الأربعاء  ال�شلمي  رجاء اهلل 
وطموح  التنمية  متطلبات  »املعلم:  مييوؤمتيير 
اجلمعية  بتنظيم من  يقام  الذي  امل�شتقبل«، 
ال�شعودية العلمية للمعلم باجلامعة »ج�شم«، 

وذلك ملدة يومني بفندق ق�شر اأبها.
ويف بداية حفل الفتتاح رحب معايل 
مييدييير اجلييامييعيية بيياحليي�ييشييور وامليي�ييشيياركييني، 
التعليم  مثمًنا رعاية واهتمام معايل وزير 
لييهييذا احلييييدث الييعييلييمييي املييهييم، ميي�ييشييرًيا اإلييى 
وتنمية  الأجيييييال  بناء  يف  املعلم  دور  اأهمية 
واملييحييور  اليييزاويييية  حييجيير  ب�شفته  املييجييتييمييع 
م�شت�شهًدا  التعليمية،  للعملية  الرئي�شي 
التعليم  لقطاع  الر�شيدة  احلكومة  بدعم 
مييين خييييالل تييخيي�ييشييييي�ييض ميييييزانييييية �شخمه 

وبرامج تطويرية وخطط ا�شرتاتيجية.
على  كلمته  خييالل  ال�شلمي  اأكييد   كما 
من  كغريها  اهتمامها  تييويل  اجلييامييعيية  اأن 
املييوؤ�ييشيي�ييشييات الييوطيينييييية بييالإ�ييشييهييام يف تطوير 
الييعييمييلييييية الييتييعييليييييمييييية يف املييمييلييكيية الييعييربييييية 

ال�شعودية ومواكبة روؤية اململكة 2030 .
 لفًتا اأن اجلامعة من خالل هذا املوؤمتر 
لإعداد  التنمية  اإلى حتقيق متطلبات  تتطلع 
مييعييلييم امليي�ييشييتييقييبييل وال�ييشييتييفييادة مييين الييتييجييارب 
واخلييييييربات املييحييلييييية واليييدولييييييية اليينيياجييحيية يف 

برامج التنمية املهنية ملعلم امل�شتقبل.
اإ�شافة  املييوؤمتيير  اأن  ال�شلمي   واأو�شح 
على  ي�شتمل  املنوعة  العلمية  الأوراق  اإلييى 
تطوير  ت�شتهدف  الييتييي  الييور�ييض  ميين  عيييدد 
اجليييانيييب املييهيينييي واليييتيييي يييقييدمييهييا مييدربييون 
الكفاءة،  عالية من  درجة  وعلى  خمت�شون 

هناك  اأن  اإلييى  لفًتا  املطلوب،  بال�شكل 
طاقات مميزة يف ال�شطر الن�شائي يجب 

تفعيلها لتحقيق امل�شلحة العامة.
بييييييدوره رحييييب وكيييييييل اجلييامييعيية 
لييليي�ييشييوؤون الييتييعييليييييمييييية والأكيييادميييييييية 
واحل�شور،  اجلامعة  مدير  مبعايل 
وح�شورهم،  حر�شهم  لهم  �ييشيياكييًرا 
الأكادميي  الق�شم  اأهمية  اإلييى  لفًتا 

عييلييى ميي�ييشييتييوى الييتييعييليييييم اجلييامييعييي 
الوكالة  اأن  على  موؤكًدا  واجلامعات، 
تيي�ييشييعييى بيي�ييشييكييل ميي�ييشييتييميير اإلييييييى دعيييم 
وميي�ييشييانييدة كييل مييا ميين �ييشيياأنييه خدمة 
الأقيي�ييشييام الأكيييادميييييييية والييييذي ينتج 
عنه اإقامة وتنظيم هذا اللقاء ب�شكل 
دوري لدعم الق�شم يف كافة املجالت، 
تكون  اأن  اإليييى  كلمته  خييالل  م�شرًيا 
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اليييليييقييياءات اليييقيييادمييية عييلييى ميي�ييشييتييوى 
من  ليتم  علمي  مييوؤمتيير  ثييم  ملتقى 
ت�شهم  عييمييل  اأوراق  تييقييدمي  خيياللييه 
باإذن اهلل يف تطوير الأق�شام العلمية 
اجلديد  النظام  �شدور  مع  متا�شًيا 
على  بيييدوره  يركز  الييذي  للجامعات 
يف  ودوره  الأكييادميييي  الق�شم  اأهمية 

تطوير اجلامعات والربامج.

ونيييييييابييية عييين روؤ�ييييشيييياء الأقييي�يييشيييام 
العربية  الييلييغيية  ق�شم  رئييييي�ييض  تيينيياول 
واآدابيييهيييا بيياجلييامييعيية الييدكييتييور اأحييمييد 
والتي  املييحيياور،  ميين  عيييدًدا  التيهاين 
قيييدم ميين خيياللييهييا اأبييييرز املييالحييظييات 
واليييعيييقيييبيييات اليييتيييي تييييواجييييه روؤ�ييييشيييياء 
عملهم  مهام  يف  الأق�شام  وم�شرفات 

واحللول املمكنة.

واخييتييتييم الييلييقيياء بييحييوار مفتوح 
ووكيلها  اجلامعة  مدير  معايل  مع 
والأكييادميييييية،  التعليمية  لييليي�ييشييوؤون 
وعييميييييد املييييييوارد الييبيي�ييشييرييية، وعييميييييد 
اليييقيييبيييول واليييتييي�يييشيييجيييييييل، مت خيياللييه 
ييي�ييشييهييم يف تطوير  ميينيياقيي�ييشيية كيييل ميييا 
ودعيييييييم عيييميييل روؤ�ييييييشيييييياء ومييي�يييشيييرفيييات 

الأق�شام، واآليات تفعيل دورهم.

مييقييدًمييا �ييشييكييره لييكييل ميين �ييشيياهييم يف تنظيم 
واإقيياميية هييذا املييوؤمتيير واآمييياًل اأن يييخييرج مبا 

يعود بالفائدة على التعليم.
من جهته رحب رئي�ض اللجنة العلمية 
للموؤمتر رئي�ض جمعية ج�شم الدكتور عبداهلل 
اآل كا�شي، مبعايل مدير اجلامعة واملتحدثني 
املناطق،  خمتلف  من  واحل�شور  وامل�شاركني 
موؤكًدا اأن اللجنة العلمية للموؤمتر ا�شتقبلت 
اأكرث من 233 بحًثا وورقة علمية حكمت من 
اعتماد  ومت  متخ�ش�شني،  اأكييادمييييييني  قييبييل 

عبارة عن مل�شقات  بحًثا   27 منها  بحًثا،   61
علمية �شيتم عر�شها على عدد من اجلل�شات 
اأن  اإلييى  م�شرًيا  املييوؤمتيير،  يومي  املييوزعيية على 
نقا�شية  حييلييقييات   3 ي�شتمل  املييوؤمتيير  بييرنييامييج 
يقدمها 9 خييرباء دوليني، و8 ور�ييض تدريبية 
منوعة ملدربني وممار�شني واأكادمييني، لفًتا 
اأنه جتاوز عدد امل�شجلني  اإلى  يف ختام كلمته 

يف ور�ض املوؤمتر 1500 م�شتفيد وم�شتفيدة.
اطلع احل�شور  على عر�ض  بعد ذلك 
ميييرئيييي مت مييين خيييالليييه تيييقيييدمي نيييبيييذة عن 

جمعية »ج�شم«، والأهداف التي تطمح لها 
واخلدمات  وتطلعاتها  ور�شالتها،  وروؤيتها 

التي �شتخدم جمال الرتبية التعليم.
مييين جييانييبييه قييييدم اأ�يييشيييتييياذ اليييدرا�يييشيييات 
عبداللطيف  الدكتور  طيبه  بجامعة  العليا 
الييعييرييينييي كييلييميية بيياليينيييييابيية عييين امليي�ييشيياركييني، 
واجلمعية  خييالييد  املييلييك  جييامييعيية  فيها  �شكر 
هذا  تنظيم  على  »ج�شم«  للمعلم  ال�شعودية 
املوؤمتر  اأهمية هذا  اأن  على  موؤكًدا  املوؤمتر، 
للمعلمني  امل�شتمر  النمو  حتقيق  يف  تكمن 

،ورفييييع ميي�ييشييتييوى اأدائيييهيييم املييهيينييي ،وحتيي�ييشييني 
التعليمية  مييهيياراتييهييم  و�شقل  اجتيياهيياتييهييم، 
على  مقدرتهم  وم�شتوى  معارفهم  ،وزيييادة 
الإبيييييداع والييتييجييديييد ،مييين خيييالل اطالعهم 
على التطورات احلديثة يف تقنيات التعليم 
وطرق التدري�ض ومن خالل زيادة فاعليتهم 
ورفع كفايتهم الإنتاجية بتعريفهم باأحدث 
وتقنيات  والنف�شية  الييرتبييوييية  اليينييظييريييات 
التعليم احلديثة ،ومن خالل تدريبهم على 
التعليم  الأ�ييشيياليييييب احلييديييثيية يف  ا�ييشييتييخييدام 

كالتعليم املربمج وتعليم الذات وغريها من 
اأ�شاليب التعليم احلديثة.

ويف خييتييام احلييفييل كيييرم مييعييايل مدير 
اجلييامييعيية املييتييحييدثييني يف جييليي�ييشييات وور�ييييض 
اللجنة  واأع�شاء  املدربون،  املوؤمتر، وكذلك 
اإدارة  جمل�ض  اأع�شاء  اإلييى  اإ�شافة  العلمية، 

اجلمعية ال�شعودية للمعلم »ج�شم«.
يذكر اأن فعاليات اأول اأيام املوؤمتر ت�شم 
اإلييى 4  5 جل�شات، و 5 ور�ييض عمل، بالإ�شافة 

جل�شات خا�شة بالبو�شرتات العلمية.
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ضم 5 جامعات ويهدف إلى التكامل
مدير الجامعة يرعى اللقاء التنسيقي لكليات الهندسة في جامعات الجنوب

د�ييشيين مييعييايل مييدييير اجلييامييعيية الأ�ييشييتيياذ 
بيين رجييياء اهلل ال�شلمي  الييدكييتييور فييالييح 
الهند�شة  لييكييليييييات  التن�شيقي  الييلييقيياء 
بيييجييياميييعيييات جييينيييوب املييمييلييكيية الييعييربييييية 
كليات   5 مب�شاركة  وذليييك  اليي�ييشييعييودييية، 
متثل كاًل من جامعة جنران، وجامعة 
جييييييييازان، وجييياميييعييية اليييبييياحييية، وكيييذليييك 
جامعة  وامل�شت�شيفة  بييييي�ييشيية،  جييامييعيية 

امللك خالد.
معايل  رحييب  الجتماع  بداية  ويف 
ميييديييير اجلييياميييعييية مبييمييثييلييي الييكييليييييات، 
ميي�ييشيييييًدا بييجييهييود واإميييكيييانيييييييات كييليييييات 
الهند�شة يف جامعات املناطق اجلنوبية، 
يف  �شي�شهم  اللقاء  هييذا  اأن  اإلييى  م�شرًيا 
امل�شاركة  الهند�شة  كليات  اأعييمييال  دعييم 
وخمييرجيياتييهييا، واآميييييياًل اأن يييخييرج هييذا 
ت�شب يف م�شلحة  بتو�شيات  الجتماع 

كافة الأطراف وتعزز من اإمكانياتها.
نقا�ض  جل�شة  انطلقت  ذلييك  بعد 
عيييميييداء كييليييييات الييهيينييد�ييشيية ووكييالئييهييم 
بجامعة  الهند�شة  كلية  عميد  برئا�شة 
املييلييك خييالييد الييدكييتييور اإبييراهيييييم فلقي، 
ومناق�شة  التعاون  �شبل  لبحث  وذلييك 
مييكيياميين اليييقيييوة وامليييالحيييظيييات يف كييافيية 
اليييكيييليييييييات اخليييمييي�يييض و�يييشيييبيييل الييتييطييوييير 

والتميز.
ا  اأي�شً النقا�ض  وا�شتملت حماور 
عيييليييى مييينيييح �يييشيييالحيييييييات ا�ييشييتييخييدام 
املييعييامييل وور�ييييض الييعييمييل، والييو�ييشييول 
لييالأبييحيياث املييدعييوميية يف اجلييامييعييات 
بحثية  جمموعات  وت�شكيل  اخلم�ض 
ييا  ميي�ييشييرتكيية، و�ييشييمييلييت امليييحييياور اأييي�ييشً
يتنقل  �شنوي  هند�شي  موؤمتر  عقد 
موقع انعقاده بني جامعات اجلنوب، 
املوؤمتر  ن�شر  منافذ  تييوزيييع  وكييذلييك 

الييهيينييد�ييشييي بيييني جمييييالت جييامييعييات 
جملة  اإنيي�ييشيياء  اأو  املخت�شة  اجليينييوب 
قاعدة  يف  موؤر�شفة  واحييدة  هند�شية 
مهند�ض  يوم  واإقامة  عاملية،  بيانات 
اجلامعات  بييني  فيما  ينتقل  �شنوي 
فر�ض  توفري  على  ويرتكز  اخلم�ض 
وظيفية للخريجني وي�شم معر�ض 
الييتييخييرج وجييليي�ييشييات نقا�ض  ميي�ييشيياريييع 
مواءمة  حمييور  اإلييى  اإ�شافة  علمية، 
املييينييياهيييج ليي�ييشيينيياعيية انيييتيييقيييال �ييشييليي�ييض 
ليييليييطيييالب وبيييينيييياء بييييرامييييج ميي�ييشييتييقييليية 
الأ�شاتذة  انتقال  وت�شهيل  م�شرتكة، 

الزائرين بني كليات الهند�شة.
ك���م���ا ن���اق�������ش االج���ت���م���اع ال��ن��ق��اط 
حتديد  يف  متثلت  والييتييي  التنظيمية 
امليي�ييشييمييى امليينييا�ييشييب، وتيياأ�ييشييييي�ييض الأميييانييية 
وحتديد موقعها، بالإ�شافة اإلى حتديد 
الييدورييية،  الجتماعات  ومييدد  مواعيد 
ومنهجية  احليي�ييشييور،  عييييينيية  وحتيييدييييد 

حتديد اجلامعة امل�شت�شيفة.
بدوره اأو�شح فلقي عميد كلية 
اأن  خالد  امللك  بجامعة  الهند�شة 
اأبرز اأهداف اللقاء تكمن يف تقوية 
وتوحيد  اأدائييهييا،  وتعزيز  الكليات 
املوارد والإمكانيات وتعدد م�شادر 
اليييتيييميييوييييل ليييليييبييياحيييثيييني، وكيييذليييك 
تيييكيييويييين �ييشييبييكيية عييلييمييييية مييتييميييييزة 
لتح�شني جودة وم�شتوى التكامل 
البحثي، واإن�شاء قاعدة بيانات عن 
اإلييى  اإ�ييشييافيية  اإمييكييانيييييات كييل كلية، 
�شناعة  اأجييل  من  املناهج  مواءمة 
فيير�ييض تييكييامييل اأفيي�ييشييل، وتييوحيييييد 
الييعييقييود والتييفيياقيييييات الييتييعيياونييييية 
مييييع املييينيييظيييميييات الييييدولييييييييية ليينييقييل 
املعرفة الأكادميية والبحثية باأقل 
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بني  الأعيي�ييشيياء  وتييبييادل  التكاليف، 
الكليات وخا�شة يف ف�شل ال�شيف 
ل�شد حاجة فتح ال�شعب واإغالقها 

يف الكليات اخلم�ض.
التن�شيق  مييزايييا  اأبييييرز  وحيييول 
اأكد فلقي اأنه يتميز بعدة عنا�شر 
املتاحة،  املييوارد  تتمثل يف م�شاركة 
وتوفري  الييدعييم،  قيياعييدة  وتو�شيع 
اإ�شافة  للمعلومات،  اأكرب  م�شادر 
اإلييييى تيييبيييادل املييعييرفيية واخليييييربات، 
امليييوارد  بتوحيد  التكلفة  وتقليل 
والييييي�يييييشيييييرف، وكيييييذليييييك تيييوحيييييييد 

اإقيييياميييية الييفييعيياليييييات  اجلييييهييييود يف 
الأكييادميييييية واكييتيي�ييشيياب مييزيييد من 
عامل  وت�شكيل  والفاعلية،  الزخم 
بتوفري  يتعلق  فيما  ومتنوع  قوي 

الدعم.
ممثلو  اطلع  اللقاء  ختام  ويف 
كييليييييات الييهيينييد�ييشيية يف اجلييامييعييات 
اخلم�ض على مرافق ومعامل كلية 
خالد  املييلييك  جامعة  يف  الهند�شة 
ا�شتطالعية  تعريفية  جولة  عرب 
مت من خاللها التعريف باملرافق 

والإمكانيات واآليات توظيفها.

�شدد معايل مدير اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور 
اأهمية  عييلييى  ال�شلمي  اهلل  رجييياء  بيين  فييالييح 
والبحثي،  العلمي  الوعي  تعزيز  و�ييشييرورة 
والعمل اجلاد على تطوير املهارات البحثية 
موؤكًدا  العليا،  الدرا�شات  وطالبات  لطالب 
�ييييشييييرورة اأن ييييكيييون هييينييياك بيييراميييج داعييميية 
لبحوث طالب الدرا�شات العليا، واأن يكون 
هيينيياك ربيييط وثيييييق بييني اليييدرا�يييشيييات العليا 

والبحث العلمي.
جييياء ذليييك خيييالل رعيييايييية معاليه 

... ويرعى انطالق برنامج  تكوين  لطالب وطالبات الدراسات العليا

انطالق برنامج »تكوين« الذي نظمته 
لطالب  الدين  واأ�شول  ال�شريعة  كلية 
وطالبات الدرا�شات العليا، يف املدرجات 

املركزية باملدينة اجلامعية باأبها.
ت�شع  اجلامعة  اأن  ال�شلمي  اأكييد  كما 
الهييتييمييام بييالييربامييج اليينييوعييييية والييتييو�ييشييع 
اأهييم  �شمن  العليا  الييدرا�ييشييات  بييرامييج  يف 
خططها امل�شتقبلية، بالإ�شافة اإلى العمل 
عييلييى تييطييوييير الييبيينييييية اخلييا�ييشيية بييطييالب 
وطييياليييبيييات اليييدرا�يييشيييات الييعييليييييا، وتييوفييري 

الييبيييييئيية املييحييفييزة عييلييى الإبيييييداع والييبييحييث، 
برنامج  بفكرة  ا  اأي�شً املدير  واأ�شاد معايل 
تعميمه  �شيتم  اأنييه  اإلييى  م�شرًيا  »تكوين« 
خالل الفرتة القادمة على جميع طالب 
وكالة  �شاكًرا  العليا،  الدرا�شات  وطالبات 
اجلييياميييعييية ليييليييدرا�يييشيييات الييعييليييييا والييبييحييث 
وكلية  العليا،  الدرا�شات  وعمادة  العلمي، 
ال�شريعة واأ�شول الدين، على ما حظي به 

هذا الربنامج من اهتمام.
العليا  الييدرا�ييشييات  عميد  رحيييب  بييييدوره 

فييايييع مبعايل  اآل  اأحييمييد  الييدكييتييور  باجلامعة 
مدير اجلامعة واحل�شور وامل�شاركني مقدًما 
اجلامعة  وكيييييل  عيين  نيابة  فيها  اأ�ييشيياد  كلمة 
بالدعم  العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�شات 
�شتى  والباحثني يف  البحث  به  الييذي يحظى 
اإدارة اجلييامييعيية، ومييوؤكييًدا  املييجييالت ميين قبل 
على اأهمية البحث العلمي والدرا�شات العليا 
يف تقدم املنظومة ومناف�شتها يف الت�شنيفات 
كما  الأولييييى،  املييراكييز  على  واملحلية  العاملية 
قدمها  للكلية  كييلييميية  الفييتييتيياح  حييفييل  �ييشييهييد 

العلمي  والييبييحييث  العليا  لييلييدرا�ييشييات  وكيلها 
الدكتور �شيف اهلل الزيداين.

فيما �شم الربنامج م�شاركة نخبة من 
العلمي  البحث  جميييالت  يف  املتخ�ش�شني 
واليييدرا�يييشيييات الييعييليييييا، ومت خيييالل انييعييقيياده 
مناق�شة عدة موا�شيع �شملت، �شرح اللوائح 
يف  العليا  بييالييدرا�ييشييات  املتعلقة  والأنييظييميية 
جامعة امللك خالد، ومعرفة اأهمية البحث 
ومييوقييعييه  بيياملييجييتييمييع  اليينييهييو�ييض  يف  ودوره 
البحث  ومييكييانيية  التعليمية،  املييوؤ�ييشيي�ييشييات  يف 

وكييذلييك  املييمييلييكيية 2030،  روؤيييييية  الييعييلييمييي يف 
املييكييتييبيية الييرقييمييييية، والييتييعييامييل مييع بييرنييامييج 

الوورد طباعة واخراًجا.
دورات   4 ا  اأي�شً الربنامج  وتيينيياول 
والييدرا�ييشييات  البحث  بيياآليييييات  تعريفية 
العملية  اخلييطييوات  ناق�شت  العلمية، 
الييعييلييمييييية لييليي�ييشييري يف الييبييحييث الييعييلييمييي، 
الييبييحييثييييية، وحتليل  و�ييشيينيياعيية الأفيييكيييار 
اليينيي�ييض الييفييقييهييي لييلييبيياحييثييني، وخييارطيية 

البحث.
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العلمية  الدرجات  جلميع  الأكادميية  للربامج  درا�شية  خطة   85 من  اأكييرث  تطوير  موؤخًرا  اجلامعة  اأنهت 
باجلامعة )الدبلوم، الدبلوم العايل، البكالوريو�ض، املاج�شتري، الدكتوراه(.

ياأتي ذلك بعد انطالق م�شروع »واكب« الذي د�شنه معايل مدير اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور فالح بن رجاء 
اهلل ال�شلمي، ويهدف لإن�شاء وتطوير الربامج الأكادميية باجلامعة، والذي ا�شتهدف اأكرث من 100 برنامج 

اأكادميي يف خمتلف الدرجات العلمية.
فيما اأو�شح وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية والأكادميية الأ�شتاذ الدكتور �شعد بن حممد بن دعجم 
اأن وحدة املناهج واخلطط التابعة للوكالة قطعت �شوًطا كبرًيا يف خطتها لبناء برامج حديثة، اإ�شافة اإلى 
تطوير ما هو قائم حاليًّا عرب الإ�شراف املبا�شر على اإعداد اخلطط الدرا�شية ومن ثم اعتمادها وتنفيذها، 
م�شرًيا اإلى اأن من اأهم املبادرات التي ت�شب يف م�شلحة تطوير الربامج وا�شتحداث كل ما هو جديد يف �شوق 
العمل عمل الوحدة خالل الفرتة احلالية على تطوير متطلبات اجلامعة والتي متثلت يف اللغة العربية، 

والثقافة الإ�شالمية، اإ�شافة اإلى اللغة الإجنليزية.
كذلك اأكد ابن دعجم اأن الوحدة منذ اإن�شائها عملت على تطوير واإن�شاء اأكرث من 4 برامج يف مرحلة 
الدبلوم، و26 برناجًما اآخر ملرحلة البكالوريو�ض، اإ�شافة اإلى 7 برامج دبلوم عال، و41 يف مرحلة املاج�شتري، 
ا على توفري عدد  كذلك 9 برامج يف مرحلة الدكتوراه، لفًتا اإلى اأن الوحدة تعمل خالل الفرتة احلالية اأي�شً
من املهارات اجلامعية واملهنية واحلياتية لطالب وطالبات اجلامعة يف عدة جمالت، مما �شي�شهم يف �شقل 

مواهب اخلريجني وتهيئتهم ل�شوق العمل الواعد.
من جهتها بّينت امل�شرفة العامة على وحدة املناهج واخلطط الدكتورة اأ�شواء الأحمري حر�ض واهتمام 
الوحدة على املواكبة وال�شتمرار يف تطوير اخلطط الأكادميية بالأق�شام وحتديثها ب�شكل دوري مبا ينعك�ض 
توجيه  على  ا  اأي�شً الييوحييدة  حر�ض  اأكييدت  كما  العمل،  �شوق  يف  ومناف�شتها  التعلم  خمرجات  حت�شني  على 
الطالب والطالبات اإلى برامج منا�شبة وفًقا لروؤية اململكة 2030، بالإ�شافة اإلى اإن�شاء برامج بينية جديدة 

تخدم خمرجاتها مبا يتواءم مع اخلطة الوطنية للتوظيف يف القطاعني العام واخلا�ض.
يذكر اأن اجلامعة اأولت م�شروع »واكب« اهتماًما كبرًيا، وذلك لتحقيق خطتها ال�شرتاتيجية، اإ�شافة 
اإلى حتقيق روؤيتها متا�شًيا مع روؤية اململكة العربية ال�شعودية 2030 والتي تتمثل يف اأن تكون �شمن اأف�شل 

200 جامعة على م�شتوى العامل.

اليييي 4  حييقييق ق�شم الييفيييييزييياء بكلية الييعييلييوم بيياجلييامييعيية املييركييز 
التاميز  موقع  ت�شنيف  ح�شب  وذلييك  ا،  عاملًيّ  601 والييي  ا  حملًيّ
ورفييعييت  2020م،  لييلييعييام  والييبييحييثييييية  الأكييادميييييية  للموؤ�ش�شات 
ملعايل  ال�شكر  الفيزياء  ق�شم  ورئي�ض  بعميدها  ممثلة  الكلية 
مدير جامعة امللك خالد الأ�شتاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل 

ال�شلمي على دعمه ومتابعته امل�شتمرين للكلية والق�شم.
اأن  ال�شاطي  علي  الييدكييتييور  الأ�ييشييتيياذ  الكلية  عميد  واأو�ييشييح 
الت�شنيفات الدولية موؤ�شرات يعتمد عليها و تعطي ت�شوًرا عن 
اأداء اجلامعات ومن ثم الكليات والأق�شام، والإجناز الذي حققته 
الكلية بح�شول ق�شم الفيزياء على املركز الرابع حمليًّا والي 601 
عامليًّا هو اإجناز تفخر به الكلية، وهو يعك�ض حجم اجلهد املبذول 

والبحثي،  التدري�شي  امل�شتويني  على  الق�شم  اأع�شاء  جميع  من 
م�شرًيا اإلى اأن ق�شم الفيزياء لديه العديد من التعاونات الدولية، 
وهيييو اأحيييد الأقيي�ييشييام اليييرائيييدة يف املييجييال البحثي ميين حيييييث عييدد 
ا وجودة البحث الذي يعك�شه عدد  الأوراق البحثية املن�شورة �شنويًّ

ال�شت�شهادات والقتبا�شات باأبحاث الق�شم.
من جهته قال رئي�ض ق�شم الفيزياء الدكتور علي ال�شهري 
بحثية متميزة وجهود  نييتيياج جمييمييوعييات  هييو  الإجنيييياز  هييذا  اإن 
بالعديد من  يزخر  الييذي  الق�شم  وع�شوات  اأع�شاء  كبرية من 
اأرقييى  يف  خرباتها  نالت  التي  والبحثية  التدري�شية  الكفاءات 
اجلامعات العاملية، كما بنّي اأن الق�شم لديه خربة تفوق 40 عاًما 

يف جمال التدري�ض والبحث منذ تاأ�شي�شه يف العام 1397.

وتطور  تستحدث  الجامعة 
أكثر من 85 برنامجا أكاديميا 

لجميع الدرجات العلمية

قسم الفيزياء بالجامعة يحقق المركز الـ4 
محليا والـ 601 عالميا في تصنيف التايمز

بالجامعة  والتسجيل  القبول  عمادة 
تدشن حزمة خدمات إلكترونية جديدة

التعليمية والأكييادميييييية  لييليي�ييشييوؤون  د�ييشيين وكيييييل اجلييامييعيية   
اخلدمات  من  جمموعة  دعجم  بن  �شعد  الدكتور  الأ�شتاذ 
الإليييكيييرتونييييييية اجلييييديييييدة امليييقيييدمييية ميييين عييييمييييادة الييقييبييول 
والت�شجيل، والتي تاأتي يف اإطار تطوير اخلدمات املقدمة، 
بني  التوا�شل  وت�شهيل  الداخلية  العمل  بيئة  تطوير  مع 
طالب اجلامعة ومن�شوبيها من خالل بوابتها الإلكرتونية 

ب�شكل فعاٍل وبكفاءٍة عالية. 
الدكتور  باجلامعة  والت�شجيل  القبول  عميد  ورفيييع 
عبداملح�شن القرين �شكره وتقديره ملعايل مدير اجلامعة 
دعمه  على  ال�شلمي  اهلل  رجيياء  بيين  فالح  الدكتور  الأ�ييشييتيياذ 
اليييالحميييدود وتييوجيييييهيياتييه امليي�ييشييتييمييرة لييتييطييوييير اخلييدمييات 
التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة     ولوكيل  للطالب،  املقدمة 

والأكادميية على متابعته الدائمة. 
اإطييالق وتد�شني جمموعة  اأنه مت  القرين  اأو�شح  كما 
مبيًنا  والكلفة،  اجلهد  من  التقليل  بهدف  اخلييدمييات  من 
اأكييرث للعملية  �شت�شاهم يف توفري دعييم  اأن هييذه اخلييدمييات 
الأكيييادميييييييية والييتيي�ييشييهيييييل عييلييى اليييطيييالب ملييتييابييعيية اأميييورهيييم 

الأكادميية دون احلاجة اإلى زيارة العمادة. 
تد�شينها  الييتييي مت  اأن اخليييدميييات اجليييدييييدة  بييني  كييمييا 
ا�شتملت على خدمة النطاقات الطالبية، وهي خدمة تتيح 
الطالب من معرفة  الطالب �شمن نطاقات متكن  توزيع 
م�شتواه واأدائييه الأكييادميييي وفق األييوان حمييددة ذات دللت 
ب�شكل  الأكيييادمييييي  و�شعه  معرفة  للطالب  تتيح  وا�ييشييحيية 
وا�شح كما تتيح اخلدمة للمر�شد الأكادميي اأي�شا ت�شنيف 
الييطييالب وفيييق نييطيياقيياتييهييم الأكيييادميييييييية لييتييقييدمي الإر�يييشييياد 

الأكادميي للطالب وفق احلاجة. 
مع  التوا�شل  خدمة  على  ا  اأي�شً اخلييدمييات  وا�شتملت 
املر�شد  مييع  التوا�شل  للطالب  تتيح  خدمة  وهييي  امليير�ييشييد، 
من خالل اأكادمييا، وخدمة املعامالت الإلكرتونية والتي 
ب�شكل  ييا  اإلييكييرتونيييًّ الييطييالب  بطلبات  الييرفييع  للكليات  تتيح 
النظام  العمادة من خالل  كامل، ويتم تدقيق الطلب من 

واإعيييادتيييه للكلية  اأو رفيي�ييشييه  الييطييلييب  الأكيييادمييييي واعييتييميياد 
مو�شًحا فيه ال�شبب.

ا خدمة حتديد امل�شار، والتي متكن  و�شملت اخلدمات اأي�شً
التي  ال�شوابط  وفييق  بييه  اخلييا�ييض  امل�شار  حتديد  ميين  الطالب 
و�شعتها الكلية وي�شتطيع من خاللها متابعة طلبه من خالل 
العام، وهي خدمة  الييذوق  �شجل  اإلييى خدمة  بالإ�شافة  املوقع، 
الطالب  عن  مالحظات  ت�شجيل  التدري�ض  هيئة  لع�شو  تتيح 
اأثناء املحا�شرات من خالل اأكادمييا وميكن الرجوع اإليها عند 

احلاجة والتاأكد من التزام جميع الطالب بالذوق العام.   
هذا بالإ�شافة اإلى خدمة طلب اإعادة الت�شحيح التي 
تتيح للطالب طلب اإعادة ت�شحيح ورقة الختبار من خالل 
�شوابط  �شمن  الكلية  مراجعة  اإلى  احلاجة  دون  اأكادمييا 
طلبه،  مييتييابييعيية  خيياللييهييا  ميين  الييطييالييب  وي�شتطيع  معينة 
التي  الف�شلية  الخييتييبييارات  نتائج  خييدميية  اإليييى  بييالإ�ييشييافيية 
تتيح للطالب الطالع على نتائج الختبارات الف�شلية من 
خالل اأكادمييا، كما �شملت اخلدمات املقدمة خدمة روابط 
مهمة حيث تتيح للجامعة و�شع جميع امل�شتندات الر�شمية 

والروابط التعليمية الهامة على بوابة الطالب اأكادمييا. 
كذلك خدمة الآيبان وهي خدمة متكاملة لبث املكافاأة 
واملعاجلات املتعلقة بها ب�شكل اإلكرتوين دون حاجة الطالب 
الدبلوم  قبول  اإ�شافة خلدمة طلب  العمادة،  الى مراجعة 
التطبيقي، والتي تتيح ا�شتقبال طلبات التقدمي وا�شتكمال 
اإجراءات القبول ب�شكل اإلكرتوين، وخدمة حتديث بيانات 
قيييييا�ييض والييثييانييوييية ميين خيييالل طييلييب الييقييبييول، والييتييي تتيح 
والتح�شيلي  والقيا�ض،  الثانوية،  درجات  حتديث  للطالب 
من خالل البوابة دون تدخل العمادة ويتم التكامل يف هذه 
من  التعليم  ووزارة  للقيا�ض  الوطني  املييركييز  مييع  اخلييدميية 
الأداء؛  متابعة  خدمة  ل�شتحداث  اإ�شافة  )ي�ّشر(،  خييالل  
وذلك �شعًيا من العمادة ملراقبة اأداء العمل فيها ويف الكليات 
وملتابعة احلالت احلرجة اأو ذات الطبيعة اخلا�شة ور�شد 

الغياب واحل�شور اأو الدرجات، والنتظام الدرا�شي.

الدكتور  الأ�ييشييتيياذ  اجلامعة  مدير  معايل  رعييى 
فييالييح بييين رجيييياء اهلل اليي�ييشييلييمييي الييفييعييالييييية الييتييي 
بنادي  ممثلة  باجلامعة  الييطييب  كلية  اأقييامييتييهييا 
الطب والإبداع �شمن احلملة التوعوية باأهمية 
التربع باخلاليا اجلذعية بال�شراكة مع ال�شجل 
ال�شعودي للمتربعني باخلاليا اجلذعية، وذلك 

مببنى اإدارة اجلامعة باملدينة اجلامعية باأبها.
وا�شتمع  الفعالية  اأركييان  على  معاليه  واطلع 
ليي�ييشييرح ميييوجيييز عييين اأهيييمييييييية الييتييوعييييية بييالييتييربع 
باخلاليا اجلذعية و�شعي ال�شجل لإن�شاء قاعدة 
اجلذعية  باخلاليا  التربع  يف  للراغبني  بيانات 

وانييعييكييا�ييض ذلييييك عييلييى عييييالج بييعيي�ييض الأمييييرا�ييييض 
الدم  واأمييرا�ييض  الييدم  �شرطان  ومنها  امل�شتع�شية 

الوراثية وغريها. 
الييدكييتييور  الأ�ييشييتيياذ  الييطييب  كلية  واأكييييد عميد 
املو�شوع  اأهمية هذا  �شليمان بن حممد احلميد 
بذلك  اأطيييييافييه  بكافة  املجتمع  توعية  و�ييشييرورة 

وتكثيف احلمالت التوعوية يف هذا الجتاه.
يذكر اأن هذه احلملة تاأتي ا�شتمراًرا للحملة 
التي نظمتها الكلية �شيف العام املا�شي وت�شتمر 

3 اأيام يف 3 مقرات يف اجلامعة.

مدير الجامعة يرعى فعالية طب الجامعة 
والسجل السعودي للتبرع بالخاليا الجذعية
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العمداء  يلتقي  واألكاديمية  التعليمية  للشؤون  الجامعة  وكيل 
ومنسوبي وحدات الخدمات األكاديمية في الكليات

أطلق جائزة »إشعاع« ومبادرة اليوم العلمي
الجامعة  تنشئ وحدة ألبحاث أمراض آل دعجم يرعى االحتفال باليوم العالمي لألشعة

السرطان

التعليمية  لل�شوؤون  اأكد وكيل اجلامعة 
والأكيييادميييييييية الأ�ييشييتيياذ الييدكييتييور �شعد 
بيين حمييمييد بيين دعييجييم، اأهييمييييية تفعيل 
الأكيييادميييييييية  اخلييييدمييييات  وحييييييدات  دور 
يف خمييتييلييف كييليييييات اجلييياميييعييية، وذليييك 
مييين خييييالل حيييل ومييعيياجليية امليي�ييشييكييالت 
يف  الييوحييدات  هييذه  بوا�شطة  الطالبية 
للوقت  توفري  ذلك من  ملا يف  الكليات، 
الغاية  حتقيق  اإليييى  اإ�ييشييافيية  واجلييهييد، 
التي  اليييوحيييدات  تاأ�شي�ض  ميين  املييرجييوة 
تييهييدف اإليييى تييوفييري خييدميية ذات جييودة 

و�شرعة لطالب وطالبات اجلامعة.
جاء ذلك خالل لقاء عمداء الكليات 
اخلدمات  وحدات  ومن�شوبات  ومن�شوبي 
الأكادميية يف كليات اجلامعة، الذي اأقيم 
بهدف متكني عمل الوحدات الأكادميية 
يف الييكييليييييات بييحيي�ييشييور وكيييييييل الييي�يييشيييوؤون 
التعليمية والأكادميية باجلامعة، �شباح 
اليييييييوم اخلييمييييي�ييض، يف مييبيينييى امليييدرجيييات 

املركزية باملدينة اجلامعية باأبها.
وجيييييييييرى خيييييييالل الييييلييييقيييياء عييقييد 
ممثلي  مب�شاركة  مو�شعة  عمل  ور�شة 
الييعييمييادات امليي�ييشييانييدة، وذليييك لإييي�ييشيياح 
ملن�شوبي  بييالييوحييدات  املنوطة  الأدوار 
وميييينيييي�ييييشييييوبييييات وحييييييييييدات اخليييييدميييييات 

الأكادميية يف خمتلف الكليات.
الور�شة عدة حماور  تناولت  فيما 
بييعييمييادة  يتعلق  مييا  الييبييداييية  يف  �شملت 

 نياًبة عن معايل مدير اجلامعة رعى 
التعليمية  لييليي�ييشييوؤون  اجلييامييعيية  وكيييييل 
بن  �شعد  الدكتور  الأ�شتاذ  والأكادميية 
حمييمييد بيين دعييجييم، احييتييفييال اجلامعة 
ممييثييلييًة يف قيي�ييشييم الييعييلييوم الإ�ييشييعيياعييييية 
بكلية العلوم الطبية التطبيقية باأبها، 
باليوم العاملي لالأ�شعة، يف مقر املدينة 

اجلامعية باأبها.
وكيل اجلامعة  و�ييشييول  وفييور 
والأكييادميييييية  التعليمية  لل�شوؤون 
اإلييييى مييقيير الحييتييفييال اطييلييع على 
اجلولة  وبعد  امل�شاحب،  املعر�ض 
اخلطابي  احلفل  بييداأ  املعر�ض  يف 
العام  للم�شرف  بكلمة  لالحتفال 
على فعالية اليوم العاملي لالأ�شعة، 
ثم بداأت اجلل�شة احلوارية الأولى 

القبول والت�شجيل واملتمثل يف التدريب 
وال�شالحيات،  الأكادميي  النظام  على 
وامليي�ييشييطييلييحييات الأكيييادميييييييية املييرتييبييطيية 
بطالب وطالبات اجلامعة، اإ�شافة اإلى 
الإر�يييشييياد الأكيييادمييييي، و�ييشييوابييط اإعيييادة 

وكيفية  ال�شتثنائية،  والفر�ض  القيد 
اإعييييييداد اجلييييييداول الييدرا�ييشييييية لييلييمييواد، 
وكيييذليييك اآلييييييية املييعييادليية ملييييواد الييطييالب 
املحولني من داخل اجلامعة وخارجها، 
و�شوابط العتذار والتاأجيل والعتذار 

عيين مييقييرر، كييمييا مت تييد�ييشييني عيييدد من 
اخلدمات الأكادميية الإلكرتونية التي 

قدمتها العمادة حديًثا.
كيييذليييك نيياقيي�ييشييت اليييور�يييشييية املييحييور 
اخلا�ض بعمادة �شوؤون الطالب والذي 

تناول مو�شوع اأ�ش�ض الإر�شاد الطالبي، 
اإ�ييشييافيية اإلييييى حميييور مييقييدم ميين وحييدة 
الإر�شاد والتوجيه تناول مو�شوع اآليات 

التعامل مع الطالب املعتذر.
ييي�ييشييتييهييدف  الييييلييييقيييياء  اأن  يييييذكيييير 

م�شريف الوحدات، وم�شجلي الكليات، 
بالإ�شافة  فيها،  الأكييادميييي  واملر�شد 
والتوجيه،  الإر�شاد  رئي�ض وحدة  اإلى 
�ييشييطييري  الييييييوحييييييدة، يف  ومييييوظييييفييييي 

الطالب والطالبات.

اأ�شدر معايل مدير اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور فالح 
بن رجاء اهلل ال�شلمي قراًرا باإن�شاء وحدة لي»اأبحاث 
اأمرا�ض ل�شرطان« ترتبط بعمادة البحث العلمي 
ال�شرطان  اأمرا�ض  درا�شة  اإلى  باجلامعة، وتهدف 
البيئية  امل�شببات  ومعرفة  اجلنوبية،  املنطقة  يف 
واحليوية واجلينية، وعمل الإح�شائيات الالزمة 
لأمرا�ض ال�شرطان على م�شتوى املنطقة مقارنة 

باململكة والعامل.
اإيجاد بيئة بحثية  اإلى  ا  اأي�شً وتهدف الوحدة 
خيييالل توفري  ميين  اليي�ييشييرطييان  لأميييرا�يييض  خ�شبة 
العينات واخلاليا الأولية وانعكا�شها على م�شتوى 
البحثي  التعاون  فر�ض  وتعزيز  الطبية،  الرعاية 
امليي�ييشييرتك بييني الييبيياحييثييني يف اجلييامييعيية واجلييهييات 
تعليمية  بيييييئيية  واإييييجييياد  املتخ�ش�شة،  اخلييارجييييية 

البكالوريو�ض  طييالب  من  للمنت�شبني  وتدريبية 
واليييدرا�يييشيييات الييعييليييييا واأعييي�يييشييياء هيييييئيية الييتييدرييي�ييض 
وغييريهييم ميين املييهييتييمييني يف هيييذا امليييجيييال، اإ�ييشييافيية 
لتوحيد جهود الباحثني والأق�شام العلمية املهتمة 
الكيميائية  امليييواد  توفري  يخ�ض  فيما  باجلامعة 

والأجهزة املتعلقة باأبحاث ال�شرطان. 
وتيي�ييشييم اليييوحيييدة 5 خميييتيييربات بييحييثييييية هييي: 
خمييتييرب ا�ييشييتييئيي�ييشييال وا�يييشيييتيييزراع اخليياليييا الأولييييية 
اأبييحيياث علم  اليي�ييشييرطييانييييية، وخمييتييرب  الأورام  ميين 
وخمترب  ال�شرطان،  لأمرا�ض  واجلينوم  اجلينات 
اأبحاث علم ال�شرطان املناعي واحليوي، وخمترب 
اأبحاث  وخمترب  لل�شرطان،  امل�شببة  الفريو�شات 

علم وبائيات ال�شرطان وطرق الوقاية.

الإ�شعاعية:  العلوم  »ق�شم  بعنوان 
احلييييا�ييييشيييير وروؤيييييييييييية املييي�يييشيييتيييقيييبيييل« 
رئي�ض  العلياين  مقبول  للدكتور 
الييعييلييوم الإ�ييشييعيياعييييية، تلتها  قيي�ييشييم 
 Could it be a بييعيينييوان  جل�شة 
game changer قدمها الدكتور 
حممد القحطاين، كذلك ا�شتمل 
الحييييتييييفييييال عيييليييى كيييليييمييية لييوكيييييل 
اجلييياميييعييية ليييلييي�يييشيييوؤون الييتييعييليييييمييييية 
والأكيييادميييييييية الأ�يييشيييتييياذ الييدكييتييور 
�ييشييعييد بييين دعيييجيييم عيييرب فيييييهييا عن 
واجلييهييات  والكلية  للق�شم  �شكره 
امليي�ييشيياركيية ميي�ييشيييييًدا مبييا حتييظييى به 
اأنيي�ييشييطيية وفييعيياليييييات اجلييامييعيية من 
واهتمام كبريين من معايل  دعم 

مدير اجلامعة.

اإطيييالق   ويف خييتييام الحييتييفييال مت 
مبادرة جائزة »اإ�شعاع« لالبتكار والتميز 
اليوم  مييبييادرة  اإطيييالق  مت  كما  البحثي 
العلمي ال�شنوي لطالب البكالوريو�ض 
scientific day undergraduate كما مت 
بحثيتني  ملجموعتني  جوائز   3 ت�شليم 
لإعييدادهييا  جمثل  اآل  اأ�شماء  وللطالبة 
ا بطالب وطالبات المتياز،  كتيًبا خا�شًّ
تيييال ذلييييك تيييكيييرمي اجليييهيييات امليي�ييشيياركيية 
والييييراعييييييييية واملييتييمييثييليية يف امليي�ييشييتيي�ييشييفييى 
الحتفال(،  )راعييي  الأملييياين  ال�شعودي 
ال�شوؤون  واإدارة  الييدولييييية،  الغد  وكلية 
وم�شت�شفى  ع�شري،  مبنطقة  ال�شحية 
خمي�ض  وم�شت�شفى  امليييركيييزي،  عيي�ييشييري 
اجلامعية،  الطبية  واملييدييينيية  م�شيط، 

واملركز الإعالمي.
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والتيي�ييشييال  الإعييييالم  ق�شم  رئي�ض  بح�شور 
�شويل  بن  علي  الدكتور  الأ�شتاذ  باجلامعة 
الييييقييييرين، ورئييييييي�يييض قيي�ييشييم الييلييغيية الييعييربييييية 
الدكتور اأحمد التيهاين، وعدد من اأع�شاء 
نييادي  واأعيي�ييشيياء  باجلامعة  التدري�ض  هيئة 
بال�شياحة  املهتمني  من  وعييدد  الأدبييي  اأبها 
ق�شم  طييالييبييات  اأقييياميييت  عيي�ييشييري،  منطقة  يف 
الإعالم والت�شال باجلامعة موؤخراً مبقر 
نيييدوة بعنوان »حت�شني  اأبييهييا الأدبييييي،  نيييادي 
اأ�يييشيييول الييتييعييامييل مييع اليي�ييشييائييح واأثيييييره على 
ال�شياحة مبدينة اأبها«، وذلك �شمن اأعمال 
حييمييليية »تيييرحييياب« الييتييي ييينييظييمييهييا وييي�ييشييرف 

عليها ق�شم الإعالم والت�شال باجلامعة.
وتيينيياولييت اليينييدوة عييدة حميياور �شملت 
اليييتيييجيييارب اليي�ييشييييياحييييية الييعيياملييييية يف اإطييييار 
بيييياإدارة ع�شو  اليي�ييشييييياح، وذليييك  مييع  التعامل 
خالد  امللك  باإعالم جامعة  التدري�ض  هيئة 

الأ�شتاذ الدكتور عو�ض اإبراهيم.
ييا عيي�ييشييو هيئة  وقيييد اأثييييرى احلييييوار اأييي�ييشً
الدكتور  والتيي�ييشييال  الإعيييالم  بق�شم  التدري�ض 
عبداهلل اآل مرعي ع�شريي من خالل احلديث 
عن جتربتني يف جمال ال�شياحة، بالإ�شافة اإلى 
خالد  الأ�ييشييتيياذ  ال�شياحي  املر�شد  ميين  م�شاركة 
ال�شياح  مع  ف�شل يف جتربته  والييذي  طييوق  اآل 
ميييوؤكيييًدا عييلييى اأن الييتييميي�ييشييك بييياأخيييالق الإ�ييشييالم 

احلميدة هي خري ِترحاب ب�شياح اململكة.
العربية  اللغة  ق�شم  رئي�ض  اأ�ييشيياد  كما 
بعنوان  التيهاين  اأحمد  الدكتور  باجلامعة 
بالغته  اإلييييى  ميي�ييشييرًيا  "ِترحاب"،  احلييمييليية 
واإييي�ييشييالييه الييفييكييرة بيي�ييشييكييل �ييشييحيييييح، واأكييييد 
اأن جميع  الأدبيييي  بيياليينييادي  مييديييرا  ب�شفته 
مييرافييق اليينييادي تييرحييب بييطييالب وطييالييبييات 

اجلامعة يف اأي وقت.
ويف ختام الندوة اأعلن م�شرف التدريب 
اآل  الييدكييتييور علي  الإعيييالم والتيي�ييشييال  بق�شم 
زهري القحطاين فوز احلملة باأف�شل م�شروع 
تييخييرج لييطييالييبييات قيي�ييشييم الإعيييييالم والتيي�ييشييال 
441هيييي،  اجلييامييعييي  الييعييام  ميين  الأول  للف�شل 

أكثر من ثالثة أالف زائر يشاركون في مشاريع تخريج طالبات االتصال االستراتيجي 
طالبات قسم االعالم يقمن ندوة حول التعامل مع السياح 

بأدبي أبها

مثنًيا على متيز احلملة فكرة وتنفيًذا.
ميييين جيييهييية اأخيييييييرى انييطييلييقييت مييييوؤخييييراً 
ق�شم  لطالبات  التخرج  م�شروعات  فعاليات 
الإعيييييييالم والتييي�يييشيييال تييخيي�ييشيي�ييض التيي�ييشييال 
واإ�شراف  بح�شور  باجلامعة،  ال�شرتاتيجي 
باجلامعة  والتيي�ييشييال  الإعييييالم  ق�شم  رئي�ض 
و  القرين،  �شويل  بن  علي  الدكتور   الأ�شتاذ 
زهري  علي  الييدكييتييور  الييتييدريييب  على  امل�شرف 
القحطاين، ورئي�شة ق�شم الإعالم والت�شال 
ال�شلمي،  �ييشييارة  الأ�ييشييتيياذة  الطالبات  ب�شطر 

وذلك مبجمع الرا�شد مول مبدينة اأبها.
و�ييشييمييلييت املييي�يييشيييروعيييات اإقيييياميييية ثييالث 
حييييمييييالت اإعييييالمييييييييية تيي�ييشييميينييت عييييييدد ميين 
املييييو�ييييشييييوعييييات واليييقييي�يييشييياييييا الجيييتيييمييياعييييييية 
اليييزوار  والييتييوعييوييية، مب�شاركة وا�ييشييعيية ميين 

الذي جتاوز عددهم الثالثة األف زائر.

الحملة األولى بعنوان
)كن معهم (

بعنوان  جيياءت  والتي  الأوليييى  احلملة  نظمت 
)كن معهم( كل من الطالبات: اأماين ح�شن 
ع�شريي، غيداء حممد ع�شريي، غادة حممد 
عيي�ييشييريي، بيي�ييشييرى حمييمييد الأحيييميييري، ورزنييية 

�شعيد القحطاين، ومرام علي ع�شريي.
وا�شتهدفت احلملة توعية اجلمهور من 
خالل ت�شليط ال�شوء على حقوق كبار ال�شن، 
يف  ومتطلباتهم  بهم،  حتيط  التي  وامل�شاكل 

هذه املرحلة العمرية احل�شا�شة.
ما  احلملة  هييذه  زوار  عييدد  بلغ  حيث 
يقارب )500( زائراً ، حيث مت تعبئة)100( 
ر�شا  مييدى  قيا�ض  بهدف  ورقييييية،  ا�شتبانة 
اجلمهور عن  مو�شوع  احلملة و م�شتوى 
احلملة  وقيييدميييت  فيييييهييا،  واليييتييياأثيييري  الأداء 
الجتماعية  الرعاية  لييدار  اخلا�ض  ال�شكر 

للم�شنني ورابطة جنران الإعالمية.

الحملة الثانية )مالئكة األرض(
وكييانييت احلييمييليية الييثييانييييية والييتييي جيياءت 

اعييداد  ميين  الأر�ييييض(  )مالئكة  بعنوان 
اليييطييياليييبيييات : نيييييدى ميي�ييشييبييب، و�يييشيييوق 
اليي�ييشييهييراين، وليلى خييلييف، ونيييوف علي 
 ، حييمييد  ورهيييييف  الييقييحييطيياين،  وولء   ،
؛  املجتمع  توعية  احلملة  وا�شتهدفت 
بكيفية التعامل مع م�شابي  )متالزمة 
داون (، وذلك من خالل النظر جلمال 

اأرواحهم ونقائهم وفطنتهم.
و�يييييييشيييييييرحيييييييت احلييييييمييييييليييييية الييييييييفييييييييروق  
داون(   بييني م�شابي )مييتييالزميية  الييطييبييييية   
والنيي�ييشييان الييطييبيييييعييي ؛ حيييييث يييبييلييغ الييعييدد 
الطبيعي  الن�شان  لدى  الكرومو�شومات   
اأ�شخا�ض   لييدى  بينما   ، كرومو�شوماً   )46(

متالزمة داون )47( كرومو�شوماً .
كيييييميييييا بييييييييينييييت احليييييميييييلييييية  الييييييفييييييروق 
اجل�شمانية لدى م�شابي )متالزمة داون( 
، حيث التاأخر  يف النمو وامل�شي والنطق ؛ 
اإ�شافة اإلى ال�شعف يف معدل الذكاء الذي 
واأحياناً   )45-35( بني  ما  لديهم  يييرتاوح 

قد ي�شل الى)80(.
وتييينييياوليييت احلييمييليية اأيييي�يييشييياً مييعييانيياة 
امل�شاكل  �شارحة   داون،  م�شابي متالزمة 
الجييتييميياعييييية واليينييفيي�ييشييييية اليييتيييي يييعييانييون 
ميينييهييا  داخيييييل املييجييتييمييعييات، ميي�ييشييرية اإيل 
اأ�شكالهم  ميين  وال�ييشييمييئييزاز  قبولهم  عييدم 
وا�ييشييتيي�ييشييغييارهييم،  واإطييييالق الأليييقييياب غري 
اإيل  احلملة  نبهت  كما   ، عليهم  الكرمية 
�يييشيييرورة الهييتييمييام بييفييئيية املييراهييقييني من 
يف  متطلباتهم  ومراعاة  داون؛  متالزمة 

هذه املرحلة العمرية احل�شا�شة.
وحظيت احلملة ب�شدى كبري واقبال 
وا�ييشييع  زاد علي اأكييرث من األفي زائييير،  كما 
�شارك يف احلملة الدكتورة حظيه اأخ�شائية 
متالزمة داون والأ�شتاذ علي اجلنيبي من 
دولة المارات )اأخ( لأحد م�شابي متالزمة 
بييين حمييييمييييد)اأب( لأحيييد  و�ييشيييييدان  داون،  

م�شابي  متالزمة داون.
ال�شكر  ويف اخلتام قدمت احلملة 

على  اخلا�شة  الرتبية  ملدينة  اخلا�ض 
تعاونهم وم�شاركتهم.

الحملة الثالثة )ثق بقدرتك(
نييفييذت احلييمييليية الييثييالييثيية واليييتيييي جييياءت 
بييييعيييينييييوان )ثيييييييق بيييييقيييييدرتيييييك( كيييييل ميين 
علي،  وب�شاير  حممد،  هيا  الطالبات: 
وم�شاعل  �شعيد،  وعبري  احييمييد،  ووفييياء 
ح�شني، واروى الفهد، والتي ا�شتهدفت 
الييتييوعييييية  بيييييدور املييييييراأة اليي�ييشييعييودييية يف 
اإيل   ، كما �شعت احلملة  الأعمال  ريييادة 
ت�شجيع دخول املراأة يف املجال ال�شيا�شي 
والقت�شادي، ودعت اإيل اأهمية ا�شتثمار 
احل�شول  من  ومتكينها  امليييراأة   طاقات 
لها  املنا�شبة  ال�شتثمارية  الفر�ض  على 
ولغريها، كما نبهت احلملة اإيل �شرورة  
ابيييييراز  دور املييييييراأة   يف املييجييتييمييع  ورفييع 

م�شتواها التعليمي والثقايف.

حملة ) أعرف حقك(
التدريب  م�شرف  وبح�شور  اأخيييرى  جهة  ميين 
ناحي  ال  وال�شتاذ ح�شن  الدكتور علي زهري، 
وزارة  بفرع  والإعييالم  العامة  العالقات  مدير 
امل�شرف  بع�شري  الجتماعية  والتنمية  العمل 
عييلييى اليييطيييالب املييتييدربييني مييين قيي�ييشييم الإعييييالم 
والت�شال باجلامعة بفرع وزارة العمل بع�شري؛ 
نظم طالب الإعالم والت�شال باجلامعة ثاين 
)اأعرف  بعنوان  جاءت  والتي  التخرج  حمالت 
العمل  وزارة  بالتعاون مع فرع  وذلييك  حقك(، 
تخللها  ع�شري  مبنطقة  الجتماعية  والتنمية 

ندوة عن الثقافة العمالية.
وتيييييينيييييياول كيييييل مييييييين: ال�يييييشيييييتييييياذ جييييالل 
اليي�ييشييهييراين، وال�ييشييتيياذ عييبييداهلل بيين �شعيد ال 
زربييييه، احلييديييث عيين عييقييود الييعييمييل، وواجييبييات 

امليييوظيييف وحيييقيييوقيييه يف عييقييد اليييعيييميييل، واأنييييييواع 
الأجيييييور، و�ييشيياعييات الييعييمييل، ونييظييام الإجيييييازات 
العاملة،  واملييراأة  للعامل،  وامل�شتحقة  الر�شمية 
تعد  والييتييي  العمل،  عقد  يف  العامة  واحلييقييوق 
�ييشييعييييياً مييين الييييييييوزارة حلييفييظ حيييقيييوق الييعييمييال 
بحقوق  التعريف  و�شمان  الأعمال  واأ�شحاب 

اأطراف الإنتاج الثالثة وواجباتهم.
الييتييطييرق خييالل  اليي�ييشييييياق مت  ذات  ويف 
الندوة اإلى تعريف املقبولني يف �شوق العمل 
بييواقييع الييعييالقييات الييعييمييالييييية، كييمييا وردت يف 
نييظييام الييعييمييل اليي�ييشييعييودي، و�يييشيييرورة تنمية 

مهارات ال�شباب  الباحثني عن الوظائف.
ومت �شرح �شرورة  اإملام ال�شباب بهذه 
العمالية  اخلالفات  من  للحد  الأنظمة 
، والييرتكيييييز عييلييى اإييي�ييشييال ر�ييشيياليية مكتب 
من  كبرية  �شريحة  اإلييى  واأنظمته  العمل 

اأفراد املجتمع.
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مجتمع محايل يقيم دورة في طرق 
الوقاية من االحتيال اإللكتروني

يف اإطار برناجمه التدريبي )مهارة( اأقام النادي الطالبي بكلية املجتمع مبحايل ع�شري 
دورته التدريبية الثالثة للف�شل الدرا�شي الأول من العام اجلامعي احلايل.

الإلييكييرتوين  والن�شب  الحييتيييييال  بيياآليييييات  التعريف  الييييدورة  وا�شتهدفت 
وكيفية الوقاية منها واأكرث الربامج الإلكرتونية فعالية يف هذا املجال.

وا�شتعر�ض الدكتور  حممد اأبكر مقدم الدورة كافة الإجراءات الالزمة للحماية من 
خطر املحتالني الذين يركزون على اجلذب الوهمي لل�شخ�ض با�شتخدام التحفيز املادي اأو 

العاطفي وكيفية التعامل مع الروابط املجهولة والربامج التج�ش�شية.

نادي المنح يختتم برنامجه الرياضي
محمد الكعبي

اأختتم موؤخراً نادي املنح برناجمه الريا�شي، وذلك  على اأر�شية ملعب الإ�شكان 
اجلامعي بح�شور رائد نادي املنح الدكتور اإبراهيم حممد اآل �شلطان.

كينيا  فييريييقييي  بييني  الييقييدم  كيييرة  دوري  النهائية يف  امليييبييياراة  واأقيييييمييت 
اأحتل  املنح، فيما  املباراة بفوز فريق �شمك بكاأ�ض دوري  و�شمك، وانتهت 

كينيا و�شافة الدوري.
ويف دوري الكريكت جاء فريق باك�شتان يف املركز الأول، ويف كرة الطائرة 
حقق املركز الأول فريق �شرانديب من �شريالنكا، فيما جاء يف املركز الثاين 

فريق م�شرب من تايالند. 

نادي مجتمع محايل ينفذ زيارة لجمعية 
رفق لأليتام بالتعاون مع النادي الطالبي 

بعلوم وآداب محايل 
نفذ النادي الطالبي بكلية املجتمع مبحايل ع�شري  بالتعاون مع النادي الطالبي بكلية 
جلمعية  زيييارة  بالكلية  التوجيه  وحييدة  مع  وبال�شراكة  ع�شري  مبحايل  والآداب  العلوم 
والعرفان  وال�شكر  املعنوي  الدعم  تقدمي  اإلييى  الييزيييارة  الأيتام.  وهدفت  لرعاية  رفييق 
كما مت خالل  لييالأيييتييام.  الييعييون  يييد  مييد  تقديراً جلهودهم يف  على اجلمعية  للقائمني 
واإعا�شة  اإ�شكان  يف  بها  ودورها  تقوم  التي  الأن�شطة  وعلى  باجلمعية  التعريف  الزيارة 
الدور  فقيه  راجييي  الأ�شتاذ  الكلية  وكيل  ثمن  بييدورة  وم�شادر.  الأيتام  وتعليم  وتربية 
الذي تقوم به اجلمعية وقدم ال�شكر لكافة العاملني على جهودهم يف خلق مناخ �شحي 

ومثايل لالأيتام ي�شاهم يف دجمهم يف املجتمع وتطوير اإمكانياتهم.

نادي األنشطة الطالبية بكلية ظهران 
الجنوب يقيم دورة أساسيات البرمجة
بعنوان   اجلنوب دورة  بظهران  والآداب  العلوم  بكلية  الطالبية  الأن�شطة  نييادي  اأقييام 

»اأ�شا�شيات الربجمة« باإ�شراف رائد الن�شاط الدكتور جمدي حممد اخلطيب.
وا�شتهدفت الدورة طالب الكلية، مت بعدها طباعة �شهادات ح�شور للطالب.

دورة في كرة الطائرة بنادي المنح بالتعاون مع نادي اإلسكان
 

الطائرة  كييرة  دوري  مناف�شات  الإ�شكان  نييادي  مع  وبال�شراكة  املنح  نييادي  اأقييام 
وذليييك �شمن فييعيياليييييات الييربنييامييج الييريييا�ييشييي اليييذي يييقييدمييه نيييادي امليينييح لهذا 

الف�شل،  وذلك على ملعب الإ�شكان اجلامعي .

شؤون الطالب تقيم ورشة العمل التفاعلية 
)أدوات اإلتقان(

 
�ييشييوؤون  عييمييادة  نييفييذت  )مييتييقيين(  املجتمع  با�شمح خلييدميية  بييرنييامييج  �شمن 
�شركات  جمموعة  مييع  بالتعاون  واجلييييودة  التطوير  بييعييمييادة  ممثلة  الييطييالب 

با�شمح ور�شة عمل تفاعلية بعنوان ) اأدوات الإتقان (.
واقيمت الدورة بكلية املجتمع مبحايل ع�شري، وهدفت الى  تعريف اأمناط 
ال�شخ�شية ودورها واأماكنها يف العمل ومهارات الت�شال الفعال، والتعرف على 
املهارات  من  متكاملة  باقة  �شمن  التخطيط  مهارات  وتنمية  املنا�شبة،  املكانة 

ال�شرورية لتنمية القدرات الالزمة ل�شوق العمل .
وبداأت الدورة   والتي تنوعت اأ�شاليب تقدميها بني املحا�شرة وجمموعات العمل 

والع�شف الذهني بهدف حتقيق اأعلى م�شتويات الفائدة املعرفية للطالب.

ختام المسابقة الثقافية في نادي  مجتمع محايل
بح�شور عميد كلية املجتمع مبحايل الدكتور اأحمد ح�شن اآل عامر وح�شور 
م�شابقته  بالكلية  الطالبي  النادي  اختتم  فقيه  ال�شتاذ  راجي  الكلية  وكيل 

الثقافية للف�شل الدرا�شي الأول من العام اجلامعي.
احلييزم  بني  فريقي  الييثييقييايف  بيياجلييانييب  تييهييتييم  واأقيمت  امل�شابقة  التي 
وال�شباب، وا�شتطاع احلزم من حتقيق 11 نقطه حا�شل على املركز الأول مقابل 

7 نقاط لل�شباب .
وبهذه النتيجة ح�شل  احلزم على لقب "مثقف "بعد  اأن ا�شتطاع الإجابة 

على كافة ال�شئلة .
اأحمد حامد ع�شريي من  الطالب  ا�شتطاع  �شوؤال اجلمهور  م�شابقة  ويف 

الفوز باجلائزة .

زيارة نادي األنشطة الطالبية بظهران 
الجنوب لمركز الملك فيصل للبحوث 

والدراسات اإلسالمية
يف  اأمييانيية  وطننا  لربنامج  باجلامعة  الفكرية  التوعية  وحييدة  تنفيذ  اإطييار  يف 
والدرا�شات  للبحوث  في�شل  امللك  مركز  اإدارة  مدير  ا�شتقبل  الثالثة  ن�شخته 
الإ�شالمية الدكتور �شمو المري عبداهلل بن خالد اآل �شعود وفد اجلامعة امللك 
والآداب  العلوم  كلية  الوادعي عميد  اأحمد  بن  م�شفر  خالد  برئا�شة  الدكتور 

بظهران اجلنوب ونائب امل�شرف على وحدة التوعية الفكرية باجلامعة.
ومتكن طالب نادي الأن�شطة بكلية ظهران اجلنوب خالل الزيارة الطالع على اأعمال 

املركز واإ�شهاماته التوعوية يف الرقي بالفرد واملجتمع معرفياً وثقافياً واجتماعياً.
 من جهة اأخرى ويف اإطار التعاون امل�شرتك بني اجلامعة  ومركز احلرب 

الفكرية ا�شت�شاف املركز وفد اجلامعة .
ومت خالل الزيارة الطالع على جمهودات املركز التوعوية الفكرية على 
امل�شتوى املحلي والدويل، كما مت التطرق اإلى تفعيل �ُشُبل التعاون بني اجلامعة 

واملركز فيما يخدم روؤية ور�شالة اجلامعة التعليمية و الأكادميية.

نادي كلية ظهران الجنوب في زيارة  لقطاع 
حرس الحدود 

له  والنتماء  الوطن  حب  وتعزيز  الطالبية  الأن�شطة  تفعيل  اإطييار  يف 
مكونة  طالبية  زييييارة  اجليينييوب  بييظييهييران  والآداب  الييعييلييوم  كلية  نظمت 
احل��دود  لقطاع حر�ش  االإر���ش��اد،  �شفراء  ، وط��اب  الن�شاط  من ط��اب 
بن  عييبييدالييرحييميين  الكلية  الدكتور  وكيييييل  بييرئييا�ييشيية  اجليينييوب  بييظييهييران 

عبداهلل  احلازمي.
كان يف ا�شتقبالهم قائد القطاع العقيد ح�شن الزهراين ، والعقيد 
اإطار  �شالح الوادعي ، حيث بني وكيل الكلية باأن هذه الزيارة تاأتي يف 
يف  املبذولة  جهودهم  على  لهم  ال�شكر  وتقدمي  البوا�شل  جنودنا  دعييم 
وتعزيز  الطالب  مهارات  تنمية  اإلييى  بالإ�شافة  اجلنوبي،  احلد  حماية 

انتمائهم للوطن وحتمل امل�شوؤولية.
م وكيل الكلية درعا تذكاريا ل�شعادة قائد قطاع  ويف ختام الزيارة قدَّ

حر�ض احلدود بظهران اجلنوب .

نادي المنح يقيم دورة تخصصية في 
التكيف االجتماعي والنفسي

 بح�شور  اأكرث من 100 طالب  من طالب املنح، اأقام نادي املنح اأولى دوراته التخ�ش�شية 
لهذا الف�شل،  يف ا�شرتاحة ال�شيافة بلع�شان ، وكان عنوان الدورة »التكيف الجتماعي 

والنف�شي لطالب املنحة امل�شتجد«.
حيث  وتيييربيييوي،  اأ�ييشييري  وم�شت�شار  ميييدرب  ال�شهيمي  خيي�ييشييران  الييدكييتييور  الييييدورة  قيييدم 
حتدث  الدكتور عن اأهم العوامل التي ت�شاعد الطالب امل�شتجد يف التكيف مع البيئة اجلديدة، 

وكيفية التعامل مع بع�ض التغريات التي يواجها يف املحيط اجلديد التي و�شل اإليه.

تدريبية  ورشة  يقيم  اإلسكان  نادي 
بالتعاون مع نادي القراءة

اأقام نادي الإ�شكان بال�شراكة مع نادي �شفحات للقراءة و نادي املنح الور�شة 
بعنوان  جييياءت  �شفحات   والتي  برنامج  ملتقى  �شمن  الثانية  التدريبية 
قدمها  بلع�شان  اجلامعي  الإ�شكان  ب�شالة  وذلييك  امل�شتقبل«،  بوابة  »الييقييراءة 

الربوفي�شور عبداحلميد احل�شامي .
اليييييييي100 طييياليييب، حيث  اأبدى  كييبييري جتييييياوز  اليييييييدورة حيي�ييشييور  و�يييشيييهيييدت 
الطالب  �شعادتهم باإقامة مثل هذه الدورات التي تك�شبهم الفائدة والطالع.

ندوة بعنوان "المصادر األصولية" بنادي الشريعة
التابعة  الرابعة  اليينييدوة  باجلامعة  الدين  واأ�ييشييول  ال�شريعة  كلية  نييادي  اأقييام 
ف�شيلة  الأ�شولية  قدمها  اليينييوازل  بعنوان  والتي  جاءت   ، تاأ�شيل  لربنامج 

ال�شيخ اأ د. علي بن خ�شران العمري االأ�شتاذ بق�شم اأ�شول الفقه.
وحتدث ال�شيخ عن تعريف امل�شادر ، والفرق بينها وبني املراجع ، ثم ذكر املدار�ش 
الأ�شولية والفروع التي اندرجت منها ، وذكر اأهم مناهج الأ�شوليني والطرق التي 
�شاروا عليها يف تاأليف الكتب ، ثم ذكر ا�شتمداد علم اأ�شول الفقه عامًة اإذ ذلك يوؤثر 

يف تعاطي امل�شائل الأ�شولية وتنزيلها على الوقائع الفقهية والعك�ض كذلك.



العدد 255  |  11 ربيع الثاني 1441  |  8 ديسمبر 2019كليات البنات

حملة لنشر الوعي بأهمية ذكر اهلل بكلية أحد رفيدة
نادية الخثعمي

حملة  رفيييييدة  بيياأحييد  والآداب  العلوم  بكلية  والإر�ييشيياد  التوجيه  وحييدة   اأقامت 
بعنوان "األ بذكر اهلل تطمئن القلوب"  وذلك حتت اإ�شراف الدكتورة ماجدة 

بابكر وبح�شور 150 طالبة من خمتلف التخ�ش�شات.
الوعي  الطالبات، ونشر  الديني لدى  اجلانب  إلى تعزيز  البرنامج   وهدف 
بأهمية ذكر اهلل في حياة الطالبة، وأهمية املواظبة على األدعية املأثورة 
وقراءة ورد من القرآن الكرمي، وتخلل البرنامج توزيع مطويات ومنشورات، 
وعمل ركن خاص باحلملة، وتدوين الطالبات لعبارات عن موضوع احلملة،

 
برنامج عن أضرار التدخين بكلية أحد رفيدة

العلوم واآلداب بأحد رفيدة  التوجيه واإلرشاد بكلية   أقامت وحدة 
برنامج بعنوان »أضرار التدخني واإلقالع عنه« حتت إشراف الدكتورة 

ماجدة بابكر، وبحضور 120 طالبة  وعدد من منسوبات الكلية.
في  واملساهمة  التدخني   مبخاطر  الوعي  نشر  إلى  البرنامج  وهدف 
بأضرار  اجملتمعي  الوعي  وتعزيز  التبغ،   ومشتقات  التدخني  مكافحة 
التدخني، والتوعية والتثقيف الصحي بأضرار التدخني، وتخلل البرنامج ركن 
توعوي، وتوزيع للمنشورات التوعوية، وعرض باوربوينت من تقدمي الطبيبة 

مبستشفى امللك فهد العسكري الدكتورة شيمة محمد القحطاني.

برنامج الكتشاف المواهب بمدارس انبثاق العلم
واآلداب  العلوم  بكلية  األعمال  وريادة  واإلبداع  املوهبة  وحدة  أقامت 
مدارس  في  وذلك  ونتعلم«  معا  »لنبدع  بعنوان  برنامج  رفيدة  بأحد 
انبثاق العلم األهلية حتت إشراف  منسقة الوحدة األستاذة رمي أحمد 
إتاحة  إلى  البرنامج  وهدف  الطالبات،  من  عدد  ومبشاركة  راقع،  آل 
وتنميتها  قدراتهم  إلبراز  باملدرسة،  واملوهوبات  للموهوبني  الفرصة 

واكتشاف ميولهم ومواهبهم.
آل  أصالة  الطالبة  بصوت  احلكيم  الذكر  من  بآيات  البرنامج   وبدأ 
شويل، ثم توالت فقرات البرنامج حيث قامت الطالبة رزان عسيري بتوزيع 
لوحات خشبية لشخصيات كرتونية على الطالب والطالبات وطلبت منهم 
تلوينها، كما قامت الطالبة أصايل آل شويل بتعليم أطفال املدرسة كيفية 
الطباعة على األكواب، كما قدمت الطالبة مرام الشريف بعض األناشيد، 
كما قامت الطالبة مليس آل جالب بتعليم األطفال كيفية الطباعة على 

اجلينز، وفي ختام البرنامج مت توزيع الهدايا على األطفال.

تفعيل برنامج عن ريادة األعمال بالمتوسطة 
الـ23 بخميس مشيط

أقامت وحدة املوهبة واإلبداع وريادة األعمال بكلية العلوم واآلداب بأحد 
املتوسطة  مدرسة  في   وذلك  الريادة«  »نحو  بعنوان  برنامج   رفيدة  
رمي  األستاذة  الوحدة  منسقة  إشراف  حتت  مشيط   بخميس  الـ23 

أحمد آل راقع ومبشاركة عدد من الطالبات املوهوبات.
وهدف البرنامج إلى ترسيخ ريادة األعمال لتنمية الدافع إلى العمل 

احلر إليجاد وظائف وفرص عمل تستوعب خريجي مؤسسات التعليم 
والتدريب باململكة، وحتدثت الطالبة املوهوبة في مشاركتها في فقرات 
البرنامج عن أهم املهارات في ريادة األعمال، ثم ألقت الطالبة فاطمة 
القحطاني كلمة مفصلة عن األوهام واحلقائق في عالم ريادة األعمال، 
مع  مسجلة  حوارية  فقرة  القحطاني  شهد  الطالبة  قدمت  كما 
عن  حتدث  الذي  الدوسري  سيف  باجلامعة  الطالب  السرطان   محارب 

موهبته  في الرسم التي وفرت له عائد مادي.
 وشاركت الطالبة املوهوبة مرام الشريف ببعض األناشيد احملفزة 
الطالبة  قدمت  كما  الذات،  على  االعتماد  وضرورة  الهمم  لشحذ 
املوهوبة أروى األحمري فقرات مصورة متنوعة لطالبات  من اجلامعة 
بدأن من الصفر وأصبحن رائدات أعمال في مجاالت عديدة كالتصوير 
املدرسة  املناسبات، كما مت مناقشات بعض طالبات  واملكياج وجتهيز 

الالتي يرغنب بأن يصبحن شخصيات ريادية.

تفعيل مبادرة كسوة الشتاء بكلية ظهران الجنوب
بظهران  واآلداب  العلوم  بكلية  العربية  اللغة  قسم  ساهم 
أطلقتها  التي   الشتاء«  »كسوة  مبادرة  تفعيل  في  اجلنوب 
الكلية حتت رعاية عميد الكلية الدكتور مسفر الوادعي، حيث 
قامت رئيسة جلنة خدمة اجملتمع بالقسم الدكتورة منال األمني 
مصطفى بجمع التبرعات التي ساهمت بها منسوبات الكلية 

من أعضاء هيئة تدريس وإداريات وطالبات.

األوائل  مسابقة  من  الثانية  المرحلة  اختتام 
األكاديمية بكلية أحد رفيدة

اختتمت املرحلة الثانية من مسابقة األوائل األكادميية بكلية العلوم وآلداب 
بأحد رفيدة  والتي ينظمها نادي سمو التابع لوحدة النشاط الطالبي.

وأقيمت املسابقة بتوجيه عشرة أسئلة إلى كل قسم، ومت 
التحكيم  من قبل  احملكمات في جلنة حتكيم،  وأعلنت وكيلة 
النتيجة،  عذبة  آل  أفنان  األستاذة  واجلودة   للتطوير  الكلية 
حيث فاز  قسم الرياضيات باملرتبة األولى وقسم علوم احلاسب 

باملرتبة الثانية، وقسم اللغة اإلجنليزية باملرتبة الثالثة.

دورة عن اإلسعافات األولية بكلية أحد رفيدة
واآلداب  العلوم  بكلية  والتدريب  العلمي  البحث  وحدة  أقامت 
بأحد رفيدة دورة تدريبية بعنوان »اإلسعافات األولية والتثقيف 
عبد  نبيلة  بالكلية  التمريض  اختصاصية  قدمتها  الصحي« 

اهلل األحمري وذلك  في مقر ورشة العمل بالكلية.
وهدفت الورشة إلى  تثقيف الطالبات بأساسيات اإلسعافات 
األولية في حاالت الطوارئ، وتناولت الورشة حاالت اإلغماء واحلروق 
والنزف وطرق  إسعاف كل حالة منها، كما مت عرض فيديوهات عن 

طرق اإلسعاف األولي اخملتلفة حسب  كل حالة.

دورة عن أهمية المحادثات الشفهية بكلية أحد رفيدة
واآلداب  العلوم  بكلية  والتدريب  العملي  البحث  وحدة  أقامت 
الشفيهة"  احملادثات  "أهمية  بعنوان  تدريبية  دورة  رفيدة  بأحد 

قدمتها الدكتورة مشك شميم.
الشفهية  احملادثات  مهارات  أهمية  مناقشة  إلى   وهدفت 

وفهم اإليجابيات والسلبيات وذكر أنواع احملادثات الشفهية.

برنامج عن بداية اإلعالم المرئي والمسموع بالسعودية
 رنا جمال

الطالبات  لشؤون  العمادة  بوكالة  املركزي  أفق  نادي   أقام 
برنامج  واالتصال  اإلعالم  لقسم  اإلعالمي  النادي  مع  بالتعاون 

بعنوان »جزء من الذاكرة«  وذلك في مقر النادي اإلعالمي.
البرنامج استعراض رموز اإلعالم السعودي، وبداية اإلعالم   ومت  خالل 

املرئي واملسموع بالسعودية، وأبرز إجنازات اإلعالم السعودي قدميا.

محاضرة عن القلق النفسي بكلية رجال ألمع
نورة العمري

 أقامت وحدة التوجيه واإلرشاد األكادميي بكليتي العلوم واآلداب 
واجملتمع برجال أملع  محاضرة بعنوان »القلق النفسي واضطرابات 
القلق العام« قدمتها عضو فريق عسير التطوعي األستاذة نورة 
آل صالح وذلك حتت إشراف أستاذة الرياضيات املساعدة الدكتورة 

زهراء آل هالل وبالتعاون مع فريق عسير التطوعي.
عالجها،  وطرق  النفسية  األمراض  أنواع  احملاضرة   وتناولت 
وعالج القلق النفسي املصاحب لفترات االختبارات، كما أجرت 

احملاضرة اختبارا لقياس مدى القلق لدى الطالبات.

فعالية اليوم العالمي للترجمة برجال ألمع
أقام قسم اللغة اإلجنليزية بكلية العلوم واآلداب برجال أملع فعالية 
اليوم العاملي للترجمة وذلك بحضور عميدة الكلية الدكتورة سهام 
اللغة اإلجنليزية  التدريس بقسم  آل حيدر، ومبشاركة أعضاء هيئة 
الالتي قدمن عروضا تقدميية أوضحن من خاللها أهمية الترجمة بني 

اللغات خملتلف الشعوب وماهية الترجمة وأنواعها.
كما تخلل الفعالية مسابقة ترجمة تنافسية بني عدد من طالبات 
اللغة اإلجنليزية،  حيث تسابقت 20 طالبة لترجمة أنواع مختلفة من 
النصوص في 4 جوالت للوصول إلى املرحلة النهائية، وقامت 4 أعضاء 
األخيرة،  املرحلة  إلى  طالبات  ثالثة  ووصلت  بالتحكيم،   تدريس  هيئة 
كما  بتكرميهن،  قامت  كما  مراكز  بالثالثة  الفائزات  العميدة  وأعلنت 

كرمت رئيسة القسم جميع املشاركات تقديرا ملشاركتهن.

احتفال يوم الجودة العالمي برجال ألمع
واجملتمع  واآلداب  العلوم  بكليتي  واجلودة  التطوير  وحدة  أقامت 
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حتت  وذلك  للجودة  العاملي  اليوم  مبناسبة  احتفاال  أملع  برجال 
رعاية عميدة الكلية الدكتورة سهام آل حيدر.

وكيلة  كلمة  ثم  احلكيم  الذكر  من  بآيات  الفعالية  وبدأت 
ذلك  تال  عبداهلل،   منال  األستاذة  بالكلية  واجلودة  التطوير 
بالكلية  األكادميية  والوحدات  األقسام  خملتلف  تقدميية  عروض 
حيث  الشأن،  هذا  في  األقسام  وإجنازات  وأهميتها  اجلودة  عن 
قامت على إعدادها واإلشراف عليها منسقات اجلودة في كل 

قسم ومجموعة من اخلريجات املتطوعات.

فعالية للتوعية بأهمية الرياضة بكلية رجال ألمع
 أقام نادي أملع بكليتي العلوم واآلداب واجملتمع برجال أملع فعالية 
الرياضية  الثقافة  ونشر  الرياضة  بأهمية  للتوعية  رياضية 
الطالبات،  بحضور  وذلك  الكلية،  ومنسوبات  الطالبات  بني 
ومبشاركة طبيبة الكلية التي ألقت كلمة عن أهمية الرياضة 
والغذاء الصحي، وطريقة حساب السعرات احلرارية، ثم أقيمت 
الركض  كماراثون  الطالبات  بني  مختلفة  رياضية  مسابقات 

ونط احلبل، ثم أعلنت أسماء الفائزات ومت تقدمي اجلوائز لهن.

بكلية  الحاسوب  العالمي ألمن  اليوم  تفعيل 
رجال ألمع

أقام قسم نظم املعلومات بكليتي العلوم واآلداب واجملتمع برجال أملع برنامج 
»اليوم العاملي ألمن احلاسوب«، وتخلل البرنامج عرض تعريفي يوضح الفرق 
األمن  أهمية  هم  لفيديو  وعرض  السيبراني،  واألمن  املعلومات  أمن  بني 
السيبراني، وتوزيع املنشورات التوعوية بأنواع اإلساءات في مواقع التواصل 
االجتماعي وكيفية اإلبالغ عنها، وكيفية حماية األجهزة احملمولة وحماية 

الشبكات وجعلها أكثر أمانا، واألمن السيبراني وأهميته.
املعلومات  نظم  قسم  طالبات  من  مجموعة  قدمت   كما 

تعريفا بأمن احلاسوب وأنواع االختراقات والهجمات ضد احلاسوب.

حملة عن الحفاظ على الكتاب الجامعي 
حنان البشري

توعويه  االتصال حملة   و  اإلعالم  بقسم  الـ8  املستوى  طالبات  أقامت 
بعنوان: "احترامي لكتابي" وذلك في فناء كلية العلوم اإلنسانية.

وهدفت احلملة إلى إرشاد الطالبات بأهمية  احلفاظ على كتب املواد 
الدراسية وعدم رميها في الفناء اجلامعي واحملافظة على نظافتها.

محاضرة عن أخالقيات الممارس الصحي بتطبيقية 
محايل

فاطمة األسمري
التطبيقية  الطبية  العلوم  بكلية  واإلرشاد  التوجيه  وحدة  أقامت 
للبنات مبحايل محاضرة تثقيفية بعنوان »أخالقيات املمارس الصحي 

داخل وخارج املنشأة الصحية« قدمتها الدكتورة منتهى محمد.
للممارس  األساسية  األخالقيات  محمد  منتهى  الدكتورة  وتناولت 
عن  الفريق، كما حتدثت  بروح  والعمل  والثقة  والكرامة  كاألمانة  الصحي  
الصحة  حتسني  تشمل  والتي  واملمرضة  للممرض  األساسية  املسؤولية 
وتعزيزها واإلسهام في الوقاية من املرض وتأهيل املرضى وتخفيف معاناتهم.

دورة عن الذكاء االجتماعي بكلية العلوم بأبها
منال القرني

أقامت وحدة خدمة اجملتمع بكلية العلوم للبنات بأبها  دورة بعنوان 
"الذكاء االجتماعي"  انطالقا من مبدأ التعاون والشراكة اجملتمعية 
بني الكلية ومراكز ومؤسسات اجملتمع، وذلك بحضور مساعدة عميد 

كلية العلوم ووكيلتها وبعض منسوبات الكلية والطالبات.
استعرضت  كما  العلمية،  ومسمياته  االجتماعي  الذكاء  معنى  الدورة  وتناولت 
والذكاءات  هيرمان  لنظرية  عملي  تطبيق  مع  اكتسابه  وآليات  تنميته  طرق  املدربة 

املتعددة جلاردنر، كما تناولت املدربة موضوع قيادة الذات وإدارتها وكيفية بناء األهداف.

»معا ضد السرطان« قدمت خالله طالبات النادي تعريفا بكل نوع 
من أنواع السرطان كسرطان الدم والرحم والدماغ والكبد والرئة. 

كما  نوع،  كل  عن  تثقيفية  منشورات  بتوزيع  الطالبات   وقامت 
عرضن شريحة مجهرية لتوضيح اخلاليا السرطانية في سرطان الدم.

الرحم مع  كمت قمن بشرح احلاالت املبكرة واملتأخرة لسرطان 
ودماغ  دماغ سليم  عرض صور وشريحة مجهرية، وعرض عينة من 
لعملية  تثقيفي  فيديو  عرض  مع  بينهما،  الفرق  وإيضاح  مصاب 
استئصال الدماغ، كما عرضن عينة كبد ورئة مت تشريحهما مباشرة، 
بعنوان  لوحة  عرضت  كما  إكس،  أشعة  حتت   بهما  للورم  وصورة 

»أبطال حاربوا السرطان«.
وفي ذات السياق أقام نادي ثراء بالتعاون مع جمعية زهرة لسرطان 
الثدي محاضرة توعوية عن سرطان الثدي قدمتها كال من استشارية 
عسير  مبنطقة  الصحية  للشؤون  العامة  باملديرية  األسرة  طب 
واملمرضة سحر األسمري وفنية التمريض نورة الصوقعي، كما أقامت 

وحدة التوجيه واإلرشاد بالكلية ركن توعوي عن سرطان الثدي.

معرض لعرض مواهب الطالبات بكلية األعمال
عبير القحطاني

أقام نادي املال واألعمال بكلية األعمال بالتعاون مع وكالة  عمادة شؤون 
قدرات عظيمة«  لديك  »أنِت  بعنوان  الطالبات معرض   الطالب لشؤون 
وذلك في بهو الكلية وعرضت خالله أعمال الطالبات في الرسم والتصوير 
الزائرات من  املعرض بحضور  وغيرها، وحظي  والطبخ  اليدوية  واألشغال 

كليتي االقتصاد واجملتمع، واختتم بتقدمي شهادات شكر للمشاركات.

حملة بعنوان »مطمئنون« على مسرح كلية العلوم
أمينة مدني

بعنوان  باجلامعة حملة  النفسي  واإلرشاد  التوجيه  أقام مركز 
األستاذة  الطالبات  شؤون  وكيلة  رعاية  حتت  "مطمئنون" 
الدكتورة خلود أبو ملحة، واستمرت احلملة على مدى ثالثة أيام 
ثقافة  نشر  إلى  وهدفت  العلوم  بكلية  اخلدمات  مسرح  على 

الوعي النفسي.
السلوكي  املعرفي  اإلرشاد  آليات  احلملة  في  واستخدمت 
اجلماعي بطرق متثيلية درامية مختلفة، ومت خالل احلملة معاجلة 
بعض املشاكل النفسية التي  تعاني منها الطالبات من قبل 

اخملتصات في  املركز.

دورة عن رأس المال الفكري بكلية المجتمع بأبها
ليلى الشمراني

أقام نادى التعاون بكلية اجملتمع للبنات بأبها بالتعاون مع عمادة 
"رأس  بعنوان  تدريبية  دورة  الطالبات  لشؤون  الطالب  شؤون 
الطالبات  الفكري مفهومه وحتديات قياسه" استهدفت  املال 
تنميته  وطرق  وأهميته  الفكري  املال  رأس  مفهوم  وتناولت 

وتصنيفه وحتديات قياسه.

حلقتان نقاشيتان بكلية المجتمع بأبها
نقاشية  حلقة  اجملتمع  بكلية  العلمي  البحث  جلنة  أقامت 
بعنوان "رحلة  باسم مراجع متطوع في مجلة علمية" قدمتها 
احملاضرة في تخصص البرمجة وتشغيل احلاسبات بقسم نظم 

املعلومات األستاذة آالء الوابل.
في  مراجع  تكون  وهي كيف  عدة محاور  إلى  احللقة  وتطرقت 
كمراجع،  تساعدك  مواقع  كمراجع،  منك  املطلوب  ما  مجلة، 

مميزات أن تكون مراجعا في مجلة علمية.
 Mendeley اللجنة حلقة نقاشية أخرى بعنوان  أقامت  كما 
احلاسبات  وتشغيل  البرمجة  تخصص  في  احملاضرة  قدمتها 
بقسم نظم املعلومات األستاذة مها العتيبي، وتناولت محاور 
احللقة حتميل برنامج منديلي، والتسجيل فيه واستخدامه في 

االستشهادات ومميزاته.

السماء«  أبواب  على  »الطرق  بعنوان  برنامج 
بكلية العلوم

أقام نادي ثراء ممثال في قسم الفيزياء  بكلية العلوم  في شطر 
الطالبات بالتعاون مع وكالة العمادة لشؤون الطالبات برنامجا 

بعنوان "الطرق على أبواب السماء"، مت تقدميه في 5 أجزاء.
خاللها  قدمت  البرنامج  بفكرة  تعريف  للبرنامج  األول   اجلزء  وتناول 
الثاني  اجلزء  وتناول  بالكون،  الفيزياء  عالقة  عن  خاصة  توزيعات  الطالبات 
العظيم،  االنفجار  عن  الثالث  اجلزء  وجاء  الفيزياء،  علماء  بأشهر  تعريفا 
الطالبات  إحدى  قامت  كما  تبدأ،  وكيف  النظرية  عن  فيديو  عرض  مت  كما 
بشرح الفكرة الفيزيائية لنشوء الكون، وتناول اجلزء الرابع النجوم ومواقعها 
واالتساع الكوني، وقامت الطالبات بشرح فكرة االتساع الكوني وتطبيقها 
على مجموعة من اجملسمات وإيضاح كيفية تأكيد توسع الكون باخلواص 
مجموعة  الطالبات  عرضت  كما  النجوم،  مواقع  وتغير  للضوء  املوجية 
في  وجاء  وحفظها،  الطاقة   حتوالت  فكرة  إليضاح  بتركيبها  قمن  أجهزة 
اجلزء اخلامس عن الرسم والفيزياء، حيث عبرت إحدى الطالبات عن الفيزياء 
بالرسم، وقامت بتجهيز ركن خاص بالرسومات، ورسمت رجل فضائي ويدين 
تتمحور  على عدة كواكب، كما قامت بعمل مجسمني من الفلني لكوكب 

الكرة األرضية وكوكب املريخ، كما قامت برسم مجرة على فلني. 

التطبيقات  مع  التعامل  مهارات  عن  دورة 
اإللكترونية بكلية العلوم

أقامت وحدة خدمة اجملتمع بكلية العلوم دورة بعنوان »مهارات 
التعامل مع التطبيقات واأللعاب االلكترونية« لسعادة املشرف 
على مركز التوجيه واإلرشاد باجلامعة الدكتور خضران بن عبد 

اهلل السهيمي وذلك بحضور 40 متدربة.
وتناول املدرب  مفاهيم حول املوضوع ثم مت نقاشا حول بعض 
التطبيقات واأللعاب االلكترونية مع احلضور ثم عرض االيجابيات 
والسلبيات، كما ناقش السلبيات من اجلانب الديني واالجتماعي 
واإلحصائيات  النسب  من  جملة  وعرض  والصحي،  واألخالقي 
التي أكدتها الدراسات العلمية، وتوصل معهم لعالج القصور 

وكيفية بناء برامج عملية لالستفادة من التقنية.

ورشة عمل عن اجتياز اختبار آيلتس بكلية العلوم
أقامت رابطة اخلريجني بكلية العلوم بأبها ورشة عمل بعنوان »كيف 
جتتازين بنجاح اختبار آيلتس« قدمتها مساعدة عميد كلية العلوم، 
السرحاني  بدرية  الدكتورة  الفيزياء  بقسم  التدريس  هيئة  عضو 

بحضور 50 خريجة وطالبة مقبلة على التخرج.
ومت خالل الورشة التعريف باختبارات حتديد اللغة اخملتلفة، والتعريف 
األساسية  واملهارات  االختبار،  في  البدء  وكيفية  اآليلتس،  باختبار 
القراءة  املطلوبة الجتيازه، وقسم احملادثة وقسم االستماع وقسم 
وقسم الكتابة، وأهم االستراتيجيات املساعدة في اجتياز االختبار، 
والكتب  املواقع  ألهم  واستعراض  واالستماع،  الكتابة  جلزء  ومناذج 

املساعدة للتعرف على طبيعة االختبار والتدريب عليه.

لقاء عن أهمية القدوة ودورها بكلية العلوم
للطالبات  لقاء  العلوم  بكلية  واإلرشاد  التوجيه  وحدة  أقامت 
بعنوان »على اخلطى« قدمته األستاذة منى األحمري وعرضت  
ثم  الطالبة،  خطوات  حتديد  في  ودورها  القدوة  أهمية  خالله 
وبعض  وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمد  بالرسول  استشهدت 
الشخصية  اجلوانب  من  كثير  في  متيزن  الالتي  الصحابيات 
للقدوة  كنماذج  عصرهن  في  اجملتمعية  واخلدمة  والعلمية 
املثالة،  كما استعرضت بعض القواعد التربوية املساعدة في 

سير اإلنسان نحو حتقيق الهدف.

برنامج توعوي بعنوان "معا ضد السرطان" بكلية العلوم
مع  بالتعاون  العلوم  بكلية  األحياء   قسم  في  ممثال  ثراء  نادي  أقام 
بعنوان  توعويا  صحيا  برنامجا  الطالبات  لشؤون  العمادة  وكالة 
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روان القرشي:
الرسم التقليدي أبلغ في المشاعر وأصدق بالتفاصيل

حنان البشري،
ريم يحيى

اإدارة  تييخيي�ييشيي�ييض  طييياليييبييية  اعييييتييييربت 
اليييييوهييييياب  عييييبييييد  روان  الأعييييييييمييييييييال 
القر�شي املوهوبة بالر�شم، اأن الر�شم 
من  لها  بالن�شبة  اأفيي�ييشييل  التقليدي 
الإليييييكيييييرتوين كيييونيييه اأو�ييييشييييح واأبيييليييغ 
بامل�شاعر واأ�شدق بالتفا�شيل، موؤكدة 
اأن الر�شم جت�شيد لكل امل�شاعر ويعد 

اأف�شل طريقة للتعبري.
الذي  وك�شفت من خييالل احلييوار 
النا�ض  اأن ت�شجيع  »اآفيياق«  اأجرته معها 
وبالأخ�ض والدها كان الدافع الأ�شا�شي 

لها يف اإظهار وتنمية موهبتها.

كيف كانت بداياتك
مع الرسم؟

كيييانيييت بييييداييييياتييييي قيييبيييل  5 �ييشيينييوات 
تييييقييييريييييبييييا  انييييطييييالقييييا ميييييين ر�يييشيييم 
�ييشييخيي�ييشيييييات »اإمنييييييييي« اليييتيييي كييانييت 
تييقييتييحييم �ييشيياحييات الييير�يييشيييام يف ذلييك 
نوعا  بييداأت مب�شتوى جيد  الييوقييت، 
ميييا، مل تييطييل تييلييك لييفييرته لأين مل 
اأكن  اأجد نف�شي يف هذا املجال ومل 
املناف�شني  لييكييرثه  لييه  جيييييدة  متقنة 
اجليييييييديييين والييير�يييشيييميييات اليييرائيييعييية 
من  اليينييا�ييض  دعيييم  املحرتفة،  لكن 
امل�شتمر  ال�شديد  واإ�شرارهم  حويل 
وتيي�ييشييجيييييعييهييم يل وبيييالأخييي�يييض اأبيييي 
الييييذي لييطيياملييا كيييان اليييييد الأوليييييى يف 
الييييدعييييم اليينييفيي�ييشييي والييتيي�ييشييجيييييع يف 
دورات  ليييدي  مييين  املييوهييبيية  تيينييميييييه 
تعليمية وكل ما هو مفيد  يف جمال 
التي  الدرا�شية  الر�شم،  والأن�شطة 
كييانييت الييدافييع الأ�ييشييا�ييشييي يف اإظييهييار 
هيييييذي امليييوهيييبييية اليييتيييي اأتييييياحيييييت يل 
و�شحت  التي  بامل�شابقات  امل�شاركة 

النقلة بني امل�شتويني.
الرسم  هل  نظرك  وجهة  من 
أم  اإلنسان  مع  تولد  موهبة 

مكتسبة؟
الر�شم بالعادة يكون موهبة ومع الوقت 
والتدريب قد ي�شبح مكت�شب لكن من 
وغريزة  اأكرث  موهبة  كييانييت  ناحيتي 

من اأنه �شيء اكت�شبته مع الوقت.

وجهة  من  واألجمل  األدق  ما 
أم  التقليدي  الــرســم  نظرك 

الرسم اإللكتروني؟
الر�شم التقليدي اأف�شل من الر�شم 
الإلييييييكييييييرتوين بيي�ييشييكييل كيييبيييري جيييدا 
لأنيييه يييكييون اأو�ييشييح واأبييلييغ بامل�شاعر 
واأ�يييييشيييييدق بييالييتييفييا�ييشيييييل ومييفييهييوم 
جت�شيد  اأنييييه  يل  بالن�شبة  اليير�ييشييم 
اإيجابية  م�شاعر  �شواء  امل�شاعر  كل 
يف  لأن  �ييشييور  هيئة  على  �شلبية  اأو 
اأغلب الأوقات الكالم ل يكون كايف 
لتو�شيل امل�شاعر فيكون الر�شم هو 
للتعبري  واأن�شبها  طريقة  اأفيي�ييشييل 

واأ�شدق اأنه »�شعر �شامت«.

هل الوقت عامل أساسي في 
جودة الرسمة؟ بمعنى كل ما 
زاد الوقت كل ما كانت بطابع 
هو  الموهبة  عنصر  أم  أحسن 

األساس؟
الييوقييت لييه دور كييبييري يف حتييديييد مييهييارة 
الييير�يييشيييام، فيياليير�ييشييم يف اليييفيييرتة الأوليييييى 
الفرتة احلالية، ولي�ض من  يختلف عن 
اليي�ييشييروري اأن تييكييون طييويييليية ولييكيين قد 
يحدث الفرق الكبري والتح�شن، فالر�شم 
ميييتيييجيييدد دائييييمييييا والييييوقييييت هييييو الييعييامييل 

الذي  يزيد من مهارة الر�شام نف�شه.
 

يخلق  أن  الممكن  مــن  هــل 
الموقف إيحاء لرسمة ما؟

�شامت  �شعر  اليير�ييشييم  اأن  قبل  ميين  قلت 
اأو مواقف  �شيء يعرب عن م�شاعر  وهو 
فيييييه  ييي�ييشييعيير  اأن  �شيء  ممكن  اأي  اأو 
تعطي  اأنييهييا  دور  ال�شخ�ض،  فللمواقف 
للر�شام فر�شة يف اإي�شال فكرته لو�شف 

املوقف ب�شكل بليغ ومعرب جدا.
 

وهل يمكن أن تصنع  المواقف 
رسومات فريدة؟

نييعييم امليييواقيييف دافييييع لييليير�ييشييم حييتييى وليييو مل 
تييكيين اليير�ييشييميية ميين فييكييرة اليير�ييشييام و كانت 
مقتب�شة، فاإنها تالم�ض قلبه عندما ي�شيف 
وبذلك  اخلييا�ييشيية،  ومل�شاته  التفا�شيل  لها 
موقف،  اأو  م�شاعره  وج�شد  عرب  قد  يكون 
ت�شنع  اأن  لييلييمييواقييف  املييمييكيين  واأي�شا  من 
ر�ييشييام  وغريبة،  فكل  فيييرييييدة  ر�ييشييم  فييكييرة 
لهذا  الآخيير يف طريقة و�شفه  يختلف عن 
املوقف خا�شة اإذا كان موقف موؤثر اأو مي�ض 
ويج�شد  يو�شف  عندها  �شلة  بيياأي  للر�شام 

اإح�شا�شه وم�شاعره ب�شكل اأ�شدق.

طالبنا
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حقق المركز األول على مستوى العالم في حفظ القران الكريم
حاتم عبداهلل ال رايزة: ما شاهدته من حفاوة  ليس  لذاتي لكنه لكتاب اهلل عز وجل

محمد الجائزي

اأكد طالب كلبة ال�شريعة حامت عبداهلل 
ال رايزة عجزة عن و�شف �شعورة عند 
الأول يف م�شابقة  باملركز  فييوزة  اإعييالن 
حلفظ  الييدويل  ال�شاد�ض  حممد  امللك 

القراآن الكرمي.
الييييقييييراآن  حيييافيييظ  اإن  بييييني  كيييميييا 
اهلل  مييييييييين  عيييييظيييييييييييمييييية  نيييييعيييييمييييية  يف 
كالم  هو  الكرمي  �شبحانه، فالقراآن 
نزلت  التي  املعجزة  وهييو  تعالى  اهلل 
عليه  اهلل  �شلى  حممد  �شيدنا  على 
ل�شان  اأنييزلييه اهلل على  ولييقييد  و�ييشييلييم، 

جربيل اإلى الر�شول.
وبيييهيييذه امليينييا�ييشييبيية ا�ييشييتيي�ييشييافييت 

»اأفاق« الطالب الفائز باملركز الأول 
م�شابقة  يف  اليييعيييامل  ميي�ييشييتييوى  عييلييى 
امليييليييك حمييمييد الييي�يييشييياد�يييض الييدولييييية 
اأقيمة  التي  الكرمي  القران  حلفظ 

باملغرب العربي.

حفظ  في  بداياتك  عن  حدثنا 
القرآن الكريم والصعوبات التي 

واجهتك ؟
حييلييقيية  يف  الييييتييييحييييقييييت  الييييييبييييييداييييييية  يف 
اليييتيييحيييفيييييييظ  مييينيييذ اليييي�ييييشييييف الييييثيييياين 
ميييتيييو�يييشيييط، مبييجييمييع حيييليييقيييات مييلييتييقييى 
احل�����ف�����اظ، ع���ن���د ال�������ش���ي���خ اأح����م����د ب��ن 
بيييعيييدهيييا  وانييييتييييقييييلييييت   ، عيييييبيييييداليييييوهييييياب 
عبداللطيف  ب��ن  حم��م��د  اإيل  ال�شيخ 

اأح��م��د،  اإل���ى ال�شيخ  ل��ف��رة، ث��م ع���دت 
وا�ييشييتييمييريييت عييلييى ذلييييك حييتييى ختمت 
القراآن كاماًل يف اآخر �شنة من الثانوية 
، تخلل هييذه الييفييرتة دخييويل يف حلقة 
التميز يف ملتقى احلفاظ، والتي كانت 
ال�شيخ  القا�شي  من  �شخ�شي  باإ�شراف 

حممد بن �شعود التميمي .
وحيييييييول الييي�يييشيييعيييوبيييات الييييتييييي واجيييهيييتييينيييي 
هي  لي�شت �شعوبات مادية ونحوها-  ولكنها  ما 
الك�شل  اأمثايل، وهي  ال�شباب  يعرتي كثري من 
وحب الراحة ، وكذلك وح�شة الطريق لوجودي 
لوحدي فيه ، ثم م�شاألة التوفيق بني احللقات 
للتوفيق  جهداً  كبرياً  والدرا�شة،   فبذلت 
بينهما ،  وعيييدم اإهييمييال اأحيييد اجلييانييبييني، وهييذا 

حقيقة تتطلب مني جهداً م�شنياً ومتعباً .

كيف تم ترشيحك للمسابقة ؟
العامة  الأمييانيية  طريق  الرت�شيح  عن  مت 
مل�شابقة القراآن الكرمي املحلية والدولية، 
التابعة لوزارة ال�شوؤون الإ�شالمية،  والتي 
هييي بييدورهييا تختار اأ�ييشييميياء ميين الأ�ييشييميياء 
املحلية  �شلمان  امللك  م�شابقة  املر�شحة يف 

حلفظ القراآن الكرمي.

في  المشاركة  لك  سبق  هل 
مسابقات أخرى؟

امللك  حممد  ميي�ييشييابييقيية  �يييشييياركيييت  قيييبيييل 
الكرمي  القران  حلفظ  الدولية  ال�شاد�ض 
الأخرية، بعدد من امل�شابقات منها : جائزة 
تنزانيا الدولية حلفظ القراآن الكرمي، و 
امللك  ال�شريفني  احلييرمييني  جائزة  خادم 
�ييشييلييمييان بييين عييبييدالييعييزيييز حلييفييظ اليييقيييراآن 
الكرمي وتالوته وتف�شريه، وم�شابقة تدبَّر 

الوزارية التابعة لوزارة التعليم.
جمعية  م�شابقة  اإليييى  بييالإ�ييشييافيية 
الأمري �شلطان بن عبدالعزيز اخلريية 
لييتييحييفيييييظ اليييييقيييييراآن الييييكييييرمي لأبييينييياء 
من�شوبي وزارة الدفاع، وم�شابقة رئي�ض 
الهيئة العامة للريا�شة للقراآن الكرمي 

واحلديث ال�شريف.

 من هم أبرز الداعمين لك؟
ُكييييرث مييين خمتلف  اأنييييا�ييييض  اليييداعيييميييني 
الأعمار ، بالإ�شافة اإيل جهات خمتلفة 
،  وهذا يدل على مت�شك املجتمع بكتاب 
اهلل وتوجههم اإليه،  واعترب اأن كل من 
واأعييييان مبا   ، و�ييشيياأل  دعيييا يل  و  قابلني 

ي�شتطيع هو داعم يل .

هناك  مسابقة  كل  بطبيعة 
تحديات  تواجهك ما هو أقوى 
المسابقة  في  صادفك  تحدي 

األخيرة ؟
امل�شابقة  يف  واجييهييتيينييي  الييتييي  الييتييحييديييات 
علوم  للقراآن  على  ا�شتمالها  الأخييييرية، 
اليييكيييرمي الأخييييييرى، الييتييفيي�ييشييري والييبييالغيية 
والإعراب والأحكام، كذلك وجود امل�شابقة 

خارج اململكة وحتمل معاين الغربة.

 صف لنا تجربتك في المسابقة 
بشكل عام؟

العمر،  قابلت  فيها  جتيييربييية  اأنييييهييييا  حييقيييييقيية 
ال��ع��امل، ف�شاركت  ب��ل��دان  احل��ف��اظ م��ن خمتلف 
دولة،  ف�شمعت  غرائب  ميييين  40  اأكييييرث  فيييييهييا 
ق�ش�شهم يف احلفظ واحللقات،  واجتهادهم  يف 
اأهييييايل  ميييع  واختلطت  فيها  عيي�ييشييت  و   ، ذلييييك 

الييعييادات  ،  مع اخييتييالف  املييغييرب الطيبني  دوليية 
والطبائع،  وخ�شت حتدي امل�شابقة و�شعوبتها.

لحظة  شــعــورك  ــان  ك  كيف 
األول  بالمركز  ــوزك  ف ــالن  اع

الذي يحسب إنجاز للوطن؟
اأعيييجيييز عييين و�يييشيييف الييلييحييظيية اليييتيييي مت 
بني  الأول  باملركز  فييوزي  فيها  اإعيييالن 
لكن   ، املختلفة  الييدول  من  املتناف�شني 
عندما يخلو الإن�شان اإيل  نف�شه قلياًل، 
التي  والييلييحييظييات  الأيييييام  بع�ض  يتذكر 
لقيها، وما فيها من تعب، وحينها األهج 

باحلمد هلل وحده.

االستقبال  في  حفاوة  رأينا 
في  هاشتاق  انــشــاء  وايــضــا 

تويتر يحمل اسمك.
ماذا يعني لك هذا؟

مييييييييا ذكيييييييييييييرت ميييييييين حيييييييييييييفييييييييييييياوة،  اأراه 
حقيقة  لي�ض  لذاتي،  ولكنه لكتاب اهلل 
عييز وجييل، وهييذا دافييع يل بييياإذن اهلل عز 
وجل لال�شتمرار، وهو كذلك لإخواين 
يف حلقات حتفيظ القراآن، فيعلموا اأن 
املجتمع باأكمله،  ينتظر هذا اجليل، اأن 
ينطلق بكتاب اهلل عز وجل، ول يلتفت 
بيياإذن  كذلك  وهييم  الدنيا،  ملهيات  اإلييى 
الييذي  الكثري  اليي�ييشيييء  يعني  وهييو  اهلل، 

اأحمله يف نف�شي ما حييت باإذن اهلل.

ما هي النصيحة التي تقدمها 
للجميع ؟

اأو�يييشيييي اجلييميييييع بيييياأن يييلييزمييوا كييتيياب 
والييربكيية  اخلييري  وجل،  فثم  عييز  اهلل 

والييينيييور، واليينييجيياة يف الييييدارييييين، ويييا 
اأهييييل احلييلييقييات، ا�يييشيييربوا و�ييشييابييروا 
تفلحون،  لعلكم  اهلل  واتقوا  ورابطوا 
الطريق  هييذا  �شلك  ميين  اأن  واعييلييمييوا 
اأنيييه ليين يييجييده ممييهييدا ومييريييحيياً، بل 
وي�شتوح�ض  ويجتهد  ويكابد  �شيتعب 
اأنه  فليعلم  ا�شتوح�ض  فيياإذا  الطريق، 
كان  الييذي   ، ال�شحيح  الطريق  �شلك 
لي�ض  واأنييييه   ، اليي�ييشييالييح  اليي�ييشييلييف  عليه 
العلم  لوحده وليتذكر ) ل ي�شتطاع 
الطالب  وليبحث   ،) اجل�شم  بييراحيية 
عيين الييعييلييميياء املييعييتييربييين الييذييين من 
الييذييين  الييهييوى والييفيين،  �شلموا ميين 
يييدلييونييه عييلييى الييطييريييق اليي�ييشييحيييييح ، 

ويخت�شرونه له.

ماذا  الحوار  هذا  ختام   في 
تود أن تقول حاتم ؟          

 اأحمد اهلل واأ�شكره عز وجل، واأ�شاأله 
اأن يعينني على ذكره و�شكره وح�شن 
عبادته، واأتقدم بال�شكر اجلزيل ملقام 
وولييويل  ال�شريفني،  احلرمني  خييادم 
عييهييده الأميييني،  ثيييم لييوزييير اليي�ييشييوؤون 
، ولأمييييييييني ميي�ييشييابييقيية  الإ�ييييشييييالمييييييييية 
الكرمي،  وللجمعية اخلريية  القراآن 
مبحافظة  الكرمي  الييقييراآن  لتحفيظ 
ملتقى  حلقات  وملجمع  رفيييييدة،  اأحييد 
وال���دي فاأحيلهم على  اأم��ا  احل��ف��اظ، 
اأقييدر على �شكرهم  اهلل عز وجل فال 
مني  يتقبل  اأن  اهلل  فقط،  واأ�شاأل 
يجعل  واأن  الييعييمييل،  �ييشييالييح  وميينييكييم 
عييمييلييي خيييالييي�يييشييياً ليييوجيييهيييه اليييكيييرمي، 

واحلمدهلل رب العاملني.
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ريان حافظ:
بإمكاني أن أحرك مشاعر شخص  بنغمة 

أو لحن من صوتي

املعلومات  بكلية  نييظييم  بني  طالب 
امليييجيييتيييميييع بييياجلييياميييعييية ريييييييان حييافييظ 
اليي�ييشييوت  مبيييوهيييبييية  اأكيييييرميييييه  اهلل  اأن 
الييذي  املييجييال  اخييتييار  اجلميل،   واأنه 
ييينييا�ييشييب هييييذه املييوهييبيية وهييييو اليييقيييراآن 
الكرمي ، ف�شارك يف عدد من املناف�شات 
، ونال التقدير والحرتام  والت�شجيع 
األتقت به ليحدثنا  والتحفيز  »اآفيياق« 

اأكرث عن هذه املوهبه.

كيف كانت بدايتك؟
فيها  وع�شت  املكرمة،  مبكة  ولدت 
الى عمر  9�شنوات، ثم انتقلت الى 
العمر  ذات  ويف  م�شيط،   خمي�ض 
�ييشييوتييي جييميييييل يف  اأن  اكييتيي�ييشييفييت 
بع�ض  اأقلد  القراآن،  وكنت  تييالوة 
امل�شابقات  يف  واأ�يييشيييارك  املن�شدين 

)تالوة ، ن�شيد(.

التي  ــك  مــشــاركــات ــي  ــاه م
شاركت بها ؟

تطوير  يف  جييهييدي  ق�شار   بذلت 
نيييفييي�يييشيييي فيييي�ييييشيييياركييييت ميييييرتيييييني يف 
ميييهيييرجيييان خييمييييي�ييض ميي�ييشيييييط عييام 
عييام  اأبيييهيييا  ميييهيييرجيييان  ويف   ،1438
يف  مييي�يييشييياركيييتيييي  اأن  1439،  ال 
اأفييي�يييشيييل  مييييين   1440 مييييهييييرجييييان 
التي  اللحظات  واأحلى  امل�شاركات، 
اأبييييهييييا، ثم  عيي�ييشييتييهييا يف ميييهيييرجيييان 
الأخ�شر  اجلبل  حفل  يف  �شاركت 

مع فرقة الفرا�شات.
ومييييييين اأهيييييييييم اليييييييدوافيييييييع ايل 
املجال  رغبتي،  ليييهيييذا  حييفييزتيينييي 
وكيييييذليييييك كييييييان تييي�يييشيييجيييييييع اأخيييتيييي 
جميل  )�ييشييوتييك  قييالييت  يل  حيث 
نييفيي�ييشييك  ميييين  تييييطييييور  اأن  ويييييجييييب 
وتيي�ييشييارك هنا وهيينيياك(، بعد ذلك 

الزهايمر )المرض الصامت(
ل �شييييك اأن روؤييييية �شخ�ييييض عزيييييز على قلبييييك قد بداأ يفقييييد اأدنى 
القييييدرات للعناييييية بنف�شه اأو معرفة من حولييييه من اأبناء واأحفاد 
يولييييد لديييييك �شعييييور مييييوؤمل جييييداً؛ والأكييييرث ايالميييياً هييييو كيفييييية 
العناييييية بييييه ورد اجلميييييل لهييييذا املري�ييييض. فمري�ييييض الزهامييييير 
ي�شاب مبر�ش دماغي متطور يدمر خايا املخ؛ مما يوؤدي اإلى 
م�شييييكالت يف الذاكرة والتفكييييري وال�شلوك، ويوؤثر ب�شدة يف عمل 
وحييييياة ال�شخ�ييييض امل�شاب ومنط حياتييييه الجتماعييييي، فيتدهور 
و�شييييع املري�ض امل�شاب مبرور الوقييييت، وغالًبا يوؤدي اإلى الوفاة. 
وي�شنف مر�ض الزهامير اليوم بكونه ال�شبب الرئي�ض ال�شاد�ض 
ييييا. ومييييير مري�ييييض الزهامييييير مبراحييييل خم�ض هي:  للوفيييياة عامليًّ
1. املرحليييية املبكييييرة للمر�ييييض. 2. ال�شعييييف الإدراكييييي املعتدل. 3. 
مرحلة اخلرف الب�شيط. 4. مرحلة اخلرف املعتدل. 5. مرحلة 
ا،  اخلييييرف ال�شديد وهي مرحلة التدهييييور الإدراكي ال�شديد جدًّ

اإذ يفقد امل�شاب القدرة على:
املجتمع. مع  والتحدث  • التوا�شل 

• العناييييية ال�شخ�شييييية كالأكل وخلييييع املالب�ض وا�شتخدام دورة 
املياه.

احلركة. يف  التحكم  على  القدرة  • يفقد 
والأمعاء. املثانة  على  وال�شيطرة  البلع  على  القدرة  • يفقد 

ا،  ولالأ�شييييف ل يوجييييد عييييالج نهائييييي ملر�ييييض الزهامييييير حاليًّ
ولكيييين يتم عييييالج الأعرا�ض ودعم املر�شييييى امل�شابني مل�شاعدتهم 
مييييع مري�ييييض  التكيييييف  اأن  �شييييك  املر�ييييض. ول  مييييع  التعاي�ييييض  يف 
الزهامييييير والو�شييييع املعي�شي لحتياجاته هو جييييزء مهم من اأي 
خطة عالجية. ميكننا اتباع خطوات ب�شيطة مل�شاعدة ال�شخ�ض 
علييييى التعاي�ييييض مع مر�شة منهييييا: احتفظ باملفاتيييييح، والهواتف 
املحمولة، وغريها من الأ�شياء الثمينة يف نف�ض املكان يف املنزل، 
حتييييى ل ُتن�شييييى. تنظيم مواعيييييد الأدوية ويف�شييييل اأن تكون ملرة 
ييييا اأو و�شع املنبييييه. ا�شتخدام برامييييج حتديد املواقع  واحييييدة يوميًّ
علييييى الهاتييييف املحمييييول؛ لت�شهيل العثور علييييى ال�شخ�ض يف حال 
ال�شييييياع. احتفييييظ باأرقييييام الهواتييييف للعائليييية يف مييييكان ي�شهييييل 
الو�شييييول اإليييييه؛ مل�شاعدتييييك يف حييييال الن�شيييييان. ول بييييد من ذكر 
بع�ييييض اخلطييييوات للوقاييييية ميييين هذا املر�ييييض ال�شامييييت وهذا هو 
الهييييدف الرئي�شييييي ميييين كتابة هييييذا املقال وتتمثييييل يف )املحافظة 
علييييى منييييط غذائييييي �شحييييي بعيييييداً عيييين ال�شكريييييات والدهييييون 
ال�شييييارة. تنيييياول الأغذييييية الغنية مب�شييييادات الأك�شييييدة كالزبيب 
والتييييوت الأزرق واخل�شييييروات والفواكييييه امللونيييية. تنيييياول القهوة 
وال�شكولتيييية الداكنيييية؛ اأي�شيييياً ل تهمييييل تن�شيط خمييييك بعد �شن 
الأربعييييني فالعلميييياء الآن يعتقدون اأن التعلم يف حد ذاته ي�شاعد 
عل����ى من����ع انكما�����ش املخ وي�شاعد عل����ى تكبري حجم����ه؛ حاول اأن 
تتعلييييم اجلديد وو�شع من دائييييرة معارفك لتحفيز خمك دائما. 
لبييييد اأن ت�شغييييل اأوقييييات فراغك باألعيييياب الذكاء واللغيييياز اأو تعلم 

لغات جديدة( حمانا اهلل واإياكم من كل مكروه.

د. أسماء جازع الشهري
األخصائية االجتماعية بمركز التوجيه واالرشاد

إرشاد

كيينييت اأجييييد حتييفيييييز وتيي�ييشييجيييييع من 
�شوتي،  ي�شمع  ميين  وكيييل  اليينييا�ييض 
لييي�يييشيييدييييق  ثييييييم  هلل،  والييييفيييي�ييييشييييل 
يل دائييييميييياً مييييا يييييبييييادر بييتييوجيييييهييي 
ودعييييمييييي ولزال هييييييييييذا اليي�ييشييديييق 
كل  يف  يييدعييميينييي  لزال  ميييوجيييود، 
ف�شكراً  موهبتي،  �شيء،  ويدعم 
لييييييه، وبييييعييييد انيييتيييقيييايل لييلييمييرحييليية 
اأثييييق  اأن  �ييشييتييطييعييت  اجلييياميييعييييييية؛ 

بنف�شي ب�شكل اأكرب.

من شجعك
على المواصلة

في هذه الموهبة؟
امليييييييرات  اأحيييييييييييدى  اأنيييييييييه يف  اأذكييييييييييير 
حييفييل  يف  اجلييييامييييعيييية  يف  �ييييشيييياركييييت 
امليييي�ييييشييييتييييجييييدييييين،  وكييييان اليييعيييميييييييد 
اليييدكيييتيييور اأحيييميييد الييعيي�ييشييريي من 
احلييا�ييشييرييين، وبييعييد احلييفييل طلب 
قال  مكتبه،  ثم  مقابلته  يف  مني 
يل اأثيينيياء الييلييقيياء »ييييا رييييان عندك 
اأن  اأمتنى  وجميلة،  جبارة  موهبة 
اأراك  اهلل  �شاء  واإن  اأكييرث،  تطورها 
يف مييراتييب عييليييييا، ونييكييون لييك من 

الييداعييمييني« فييكييان لييكييالمييه تيياأثييري 
قوي وجميل علّي.

اليك  ــوة  ــق ال نــقــاط  مــاهــي 
وماهي طموحاتك؟

ميي�ييشيياعيير  اأحيييييييرك  اأن  بييياإميييكييياين 
�ييشييخيي�ييض مييييا بييينيييغيييمييية،  اأو حليين 
كييلييمييات،  مييين �ييشييوتييي مييين دون 
اآليية �شوت بداخلي؛  اأمييلييك  فيياأنييا 
تييو�ييشييل ملييين ييي�ييشييمييعيينييي ميي�ييشيياعيير 
مييعييييينيية حيييتيييى بيييييييدون كيييليييميييات، 
ولييكيين اليييقيييراآن يييجييمييل اليي�ييشييوت 
اأكيييييرث ، وهييينيييا نييقييطيية اليييقيييوه يف 
منظور  اجلميل،  ومن  ال�شوت 
اآخييير لي�ض كييل ميين لييديييه �شوت 
ذلك  احد،  فقبل  يجذب  جميل 
ثقة  لل�شخ�ض  يييكييون  اأن  يييجييب 
اللقاء،  يف  بالنف�ض،  والرجتال 
بع�ض  امليييوهيييبييية،  ويف  واحييييييرتام 
ملن  ن�شتمع  اأن  نحتاج  الأحيييييان 
ميلك مواهب عظيمة لن�شتفيد 
اأطور  اأن  اأمتنى  مما ميلك، كما 
ملا  اأ�يييشيييل  واأن  اأكييييييرث،  مييوهييبييتييي 
�شوتي  ي�شل  واأن  اإليييييه،  اأطييمييح 
لكل مكان، وكثرياً ما  امتنى اأن 
تلفزيونية،  ميي�ييشيياركييه  يل  تييكييون 
واأمتيييينييييى ثيييم اأمتييييينيييييى  اأن تييكييون 
كييل  يف  ومييي�يييشييياركييية  ميييكيييانييية  يل 

دوله،  ويف كل البالد.

كلمة أخيرة؟
مييع �شحيفة  لييقيياء يل  اأول  هييو  هيييذا 
من  جناحي  بداية  تكون  اأن  واأمتنى 
التي و�شلت  اآفيياق،  هنا من �شحيفة 
اإليها بتوفيق اهلل ، فال�شكر لكلم على 

اتاحة الفر�شة يل.
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الموهوب منذر محمد:
في لعبة الشطرنج انت الالعب والمدرب والمتفرج ويجب ان 

تعتمد على نفسك لتفوز

محمد ابراهيم

وعقلية  فكرية  لعبة  ال�شطرجن 
اليييقيييرن  انيييتييي�يييشيييرت يف  وذهييينييييييية 
اأ�شهر  ميين  واأ�شبحت  اليي�ييشيياد�ييض، 
الييعييامل، وتلعب بني  الألييعيياب يف 
مييتيينييافيي�ييشييني اثيييينييييني ييييتيييبيييادلن 
حتييييريييييك اليييقيييطيييع عيييليييى لييوحيية 
�شبكة  من  تتاألف  ال�شكل  مربعة 
ميييربيييعييياً   64 ليييتيييكيييون  مييييربييييعييييات 
مت�شاوياً تتناوب ما بني اللونني 

الأ�شود والأبي�ض.

ميلك  الييذي  الالعب  اللعب  يبداأ   
القطع البي�شاء، وت�شتمر مدة كل 
لعبة ما بني 10 دقائق اإلى 6 �شاعات 
تعتمد  لعبة  وال�شطرجن  اأكيييرث  اأو 
على الذكاء وال�شرب واحلكمة فهي 
التي  ال�شفات  هييذه  ابطالها  متنح 
الرتكيز  خاللها  ميين  ي�شتطيعون 
اجليييييييييييد عيييينييييد حتيييييرييييييك اليييقيييطيييع 

ويتمكنون من الفوز.
 والطالب منذر حممد امين 
باجلامعة  الييهيينييد�ييشيية  كييلييييية  ميين 
وبييرع فيها  اللعبة  قد تعلم هذه 

ا�شت�شافته عرب �شحيفة  لتكون 
عنا�شر  عييلييى  ليطلعنا  »اآفيييييياق« 

وجماليات هذه اللعبة.

ـــن بــدايــتــك مع  ــا ع ــن ــدث ح
الشطرنج؟

واليييدي كييان ميين حمبي هييذه اللعبة 
وقيييد بيييرع فيييييهييا كييثييريا ومييين خييالل 
ميي�ييشيياهييدتييي ليييه وميييراقيييبييية حييركيياتييه 
منذ  اللعبة  بهذه  حبا  قلبي  امتالء 
الييي�يييشيييغييير، وكييينيييت احتيييييني اليييفييير�يييض، 
العمل كنت  اإلييى  ابي  فعندما يذهب 
الييعييب اليي�ييشييطييرجن مييع اأخييييي الكبري 
ومليييييييدة طيييوييييلييية فيياكييتيي�ييشييبييت بييعيي�ييض 
املهارات التي �شاعدتني وزادت حمبة 
على  منها  ا�شتفدت  ملييا  اللعبة  هييذه 

امل�شتوى ال�شخ�شي كثريا.

كم كان عمرك عندما بدأت؟
كما ا�شلفت تعلمتها وانا يف عمر 6 
فيها  اأبييرع  ما جعلني  وهييو  �شنوات 
وتفا�شيلها  قوانينها  بكافة  وامل 
�شاعدين  وقييد  فيها  اللعب  وطييرق 
التعلم يف هذه ال�شن �شرعة التقان 

والرتكيز اجليد.

كيف ترى انتشار هذه 
الرياضة محليا وعالميا؟

لييالأ�ييشييف ان هيييذه الييريييا�ييشيية رغييم 
اأنها  ال  تعلمها  و�شهولة  جمالها 

مل حتييظييى بيياليي�ييشييعييبييييية املييطييلييوبيية 
والذي وجدته الريا�شات الأخرى 
وبالرغم  الكامل،  حقها  تنل  ومل 
قليل  جتد  العظيمة  فوائدها  من 
والكثري  يجيدها  ميين  النا�ض  ميين 
�شيء  عنها  يعرفوا  ل  النا�ض  ميين 
يييذكيير وقييد يييرجييع ذلييك الييى انهم 
ييييييرون انيييهيييا �ييشييعييبيية يف قييوانييييينييهييا 
وعييينيييا�يييشيييرهيييا، او قيييد ييييكيييون عييدم 
توفرها وتوفر قطعها يف كل وقت 

�شبب يف ذلك.

ضعف.  سبب  ترجع  مــاذا  إلى 
العالم  في  الشطرنج  رياضة 

العربي؟
الييلييعييبيية  ان  نييييظييييري  مييييين وجييييهيييية 
بييهييا �شخمة جييدا  الييتييي  والأفيييكيييار 
منها  ينفرون  النا�ض  اغلب  فتجد 
قوانينها  او  مييعييقييدة  انييهييا  بييحييجيية 
كيييثيييرية وحتيييتييياج اإليييييى فييكيير ووقيييت 

طويل لإتقانها.
فهي  العك�ض متام  على  ولكنها 
لييعييبيية بيي�ييشيييييطيية ويف نييفيي�ييض الييوقييت 

ممتعة جدا.

لماذا اخترت رياضة الشطرنج؟
اخرتت ال�شطرجن لأنها تنمي الفكر 
ومتيينييحييك ميييهيييارات قيييد تييفيييييدك يف 
جتذب  انها  كما  امل�شتقبلية  حياتك 
الرئي�شي  اليي�ييشييبييب  هييي  الييتييي  املييتييعيية 

وعيينييدمييا نيي�ييشييجييت وجييدتييهييا اأفيي�ييشييل 
ا�شتمريت  ولهذا  العقل،  تنمي  لعبة 
الييلييعييبيية جتعلك  هييييذه  ان  كييمييا  بييهييا 
تييعييتييمييد عييلييى نييفيي�ييشييك كيييثيييريا فييانييت 
الالعب واملييدرب واملتفرج ويجب ان 

تعتمد على نف�شك لتفوز .

تمارين  أداء  حدثنا عن طريقة 
الشطرنج؟

طييبييعييا مييع تييطييور الييتييقيينيييييات اأ�ييشييبييح من 
�شهولة جدا التدريب على ال�شطرجن مع 
اأو مع جهاز ذكي فهنالك برامج  النا�ض 
ا�شتخدام  كنت ل حتب  واإذا  كثرية جدا 
الطرق احلديثة فهنالك طرق تقليدية 

ومتواجدة باي مكان لالألعاب.

الجامعة  من  الدعم  ترى  كيف 
لرياضة الشطرنج، وماذا تطلب 

لزيادة الدعم؟
مظلومة  اللعبة  ان  ارى  حقيقة 
التقبل  من  بالرغم  اجلميع  من 
اجلامعات  بع�ض  اللعبة يف  لهذه 
لييوجييود هيييواه ا�ييشييتييطيياعييوا اثييبييات 
�شمن  وادراجيييهيييا  اللعبة  اأهييمييييية 

اأن�شطة اجلامعات.
يف اغيييليييب اجلييياميييعيييات جنييد 
هيييينييييالييييك نييييييييادي خييييا�ييييض ليييهيييذه 
الريا�شة العظيمة، وحقيقة منذ 
كنت متحم�ض  للجامعة  دخييويل 
ليييدخيييول الييينيييادي هيييذا ولييكيين مل 
اأجيييييد ميييا ابيييحيييث عيينييه ،وليييذليييك 
اأطييييياليييييب ميييين خيييييالل �ييشييحيييييفيية 
بها  خييا�ييض  نيييادي  تاأ�شي�ض  اآفيييياق 
واحلييييييث عيييليييى اليييليييعيييب بيييياأوقييييات 
العقلية  املهارات  الفراغ لتطوير 
و ميييهيييارات الييتييفييكييري والييرتكيييييز 
اأي�شا  �شعدت  كما  الطالب  عند 
بييامليي�ييشييابييقيية اليييتيييي �يييشييياركيييت بييهييا 
فييعييتييبييي بيي�ييشيييييط عييلييى اجلييامييعيية 
�شاء اهلل �شيكون هناك  ان  ولكن 
اهييتييمييام بييهييذه الييريييا�ييشيية لأنيينييي 
مليي�ييشييت وجييييود طيييالب كييرث مهتم 

بلعبة ال�شطرجن.

التي  الــبــطــوالت  عــن  حدثنا 
حققتها؟

النوع  من  فانا  للبطولت  بالن�شبة 
الذي ل يحب ال�شهرة وارى اللعبة 
املييكييا�ييشييب  كييمييتييعيية اول ثيييم حتييقيييييق 
فييامليي�ييشييابييقييات احلقيقية  الأخييييييرى،  
التي �شاركت فيها هي واحدة فقط 
خالد  املييلييك  بجامعة  كييانييت  والييتييي 
بطولت  يف  ف�شاركت  بالربامج  اما 

كثرية وح�شدت على اأغلبها.
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أكنان محمد:
الدورات التدريبية تطور من مهارات المصمم وتفتح له آفاق جديدة

بشائر الغامدي
 

كيي�ييشييفييت اليييطييياليييبييية مبييي�يييشيييار التييي�يييشيييال 
ال�شرتاتيجي بق�شم الإعالم والت�شال، 
املتدربة  والكلية،  الق�شم  اأن�شطة  ع�شو 
التطبيقية  للعلوم  الدولية  الغد  بكلية 
باأبها املوهوبة يف الت�شميم اأكنان حممد 
اأن من ال�شعوبات التي ميكن اأن تواجه 
التدريبية  الييييدورات  غياب  هييو  امل�شمم 
وفتح  مهاراته  �شاأنها  تطوير  من  التي 

اآفاق جديدة اأمامه.
واأكيييييدت يف احليييييوار الييييذي اأجييرتييه 
معها "اآفاق" اأن ب�شمة امل�شمم تظهر يف 
ت�شاميمه عندما يخط الطريق بنف�شه 
ت�شاميمه  طييريييق  عييين  هييويييتييه  ويييييربز 

ولي�ض عن طريق تقليد الغري.

ــك في  ــات ــداي ــت ب كــيــف كــان
التصميم؟

بيييدايييياتيييي يف الييتيي�ييشييميييييم كيييانيييت قييبييل 5 
اأمار�ض هذه  تقريبا حيث كنت  �شنوات 
الهواية عن طريق تطبيقات الت�شميم 
ومن  املحمولة  الهواتف  على  املتوفرة 
ثيييم انييتييقييلييت لييلييتيي�ييشييميييييم عيييرب بييرامييج 
الييتيي�ييشييميييييم اليييتيييابيييعييية ليي�ييشييركيية اأدوبييييييي 

بوا�شطة احلا�شب املحمول.

ما أهم المميزات التي يجب أن 
تتوفر في المصمم؟

اليي�ييشييغييف، الإخيييييال�يييييض، الإتيييقيييان،حيييب 
الإطالع ومواكبة التطورات.

بصمة  تظهر  أن  يمكن  كيف 
المصمم الخاصة في تصاميم؟
ميكن للم�شمم اأن يرتك ب�شمة خا�شة يف 
بنف�شه  الطريق  يخط  عندما  ت�شاميمه 
ويربز هويته عن طريق ت�شاميمه ولي�ض 

عن طريق تقليد الغري.

تواجهك  التي  الصعوبات  ما 
كمصممة؟

رمبييييا �ييشيييييق اليييوقيييت اأحيييييييانيييا، ونييقيي�ييض 
اليييييييدورات الييتييدريييبييييية لييلييمييجييال بييهييذه 
املنطقة، وتكلفتها العالية عند توفرها 
عييين بييعييد واليييتيييي تيييطيييور مييين ميييهيييارات 

امل�شمم ورمبا تفتح اآفاق جديدة له.

تستخدمينها  التي  األدوات  ما 
في التصميم؟

قلم ومفكرة لعمل �شكت�شات قبل البدء 
عظيمة  لفكرة  والييتييو�ييشييل  بالت�شميم 

وقد تكون خارج ال�شندوق.

يخدمها  التي  المجاالت  ما 
التصميم؟

ييييخيييدم جييميييييع املييييجييييالت بيييال ا�ييشييتييثيينيياء 
واأ�شتطيع القول باأن الت�شميم ميكنه اأن 

يغر�ض فكرة يف اأذهاننا ويطم�ض اأخرى.

ما التصاميم المفضلة لديك؟
�شورة  بني  املدجمة  الت�شاميم  اأف�شل 
واأتقنها  اأتعلمها  باأن  و�شاأ�شعى  واأخييرى 

بامل�شتقبل.

مــا مــجــالــك الــمــفــضــل في 
التصميم؟

وبالأخ�ض  املطبوعة  الت�شاميم  جمال 
النفوجرافيك.

آسرة آفاق تشكر... 
أكنان محمد على ما قدمته للصحيفة 

ونتمنا لك التوفيق...
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استاذات

أكاديميا
د. سهام آل حيدر:

عاهدت نفسي أثناء االبتعاث أن أسخر طاقتي 
لخدمة وطني

كريمة سالم

اأكيييييييدت عيييميييييييدة كييليييييتييي الييعييلييوم 
اأمليييع،  بييرجييال  واملييجييتييمييع  والآداب 
بق�شم  امل�شاعدة  اللغويات  اأ�شتاذة 
اللغة الإجنليزية الدكتورة �شهام 
البييتييعيياث  جتييربيية  اأن  حيييييدر  اآل 
ل�شخ�شية  جيييدييييدة  ولدة  تييعييد 
اململكة  بييييدور  املبتعث،  م�شيدة 
الييعييربييييية اليي�ييشييعييودييية يف جمييال 
البييتييعيياث وميييا تييقييدمييه ميين دعييم 
اأخييذت  اأنها  اإلييى  لفتة  للمبتعث، 
عهد على نف�شها  خالل البتعاث 
خلدمة  طاقتها  كييل  ت�شخر  بييياأن 

الوطن.
وقالت يف احلوار الذي اأجرته 
كل  اأن  افرت�شنا  »لييو  اآفييياق:  معها 
وطنه  ر�شالة  اأدى  ُمبتعث  �شخ�ض 
لكان  املطلوب،  الوجه  على  ودينه 
اليينييتيياج فييييي�ييض جييميييييل مييين الييفييكيير 
ال�شليم الو�شطي، املواكب للتطوير 

اأينما حل«.

آل  سهام  الدكتورة  هي  من 
حيدر؟

الييدكييتييورة �ييشييهييام هييي اإنيي�ييشييانيية حتمل 
على عاتقها هم وطيين ودييين، تطمح 
اأُتيحت  كلما  ودينها  وطنها  لتخدم 

لها الفر�شة.

كيف كان مشوارك التعليمي؟
كييان رحلة جميلة، مليئة باملغامرات 
الهادفة التي �شقلْت من �شخ�شيتي 

واأعدتني لفر�ض اأف�شل.
كيانت الرحلة طويلة فعلى مر 
ال�شنني اكت�شبت خربة يف احلياة ل 

ُتقدمها اإل الغربة!

اللغة  تخصص  اخترت  لماذا 
اإلنجليزية؟

وما هو مجال تخصصك الدقيق 
في مرحلة الدكتوراه؟

اخرتُت تخ�ش�ض اللغة الإجنليزية 
لييهييذا  ميييييييييويل  الأول:  ليي�ييشييبييبييني 

والثاين:  ال�شغر،  منذ  التخ�ش�ض 
والطلب  العمل،  �شوق  يف  لأهميته 
ييييييكيييييون يف جييميييييع  يييييكييييييييياد  عييييليييييييييه 
اليييقيييطييياعيييات، كيييييان هيييييذا تييفييكييريي 
عييينيييدميييا كييينيييُت طييياليييبييية يف مييرحييليية 

البكالوريو�ض.
وتييييخيييي�ييييشيييي�ييييشييييي اليييييييعيييييييام هيييو 
يف  الدقيق  وتخ�ش�شي  »لغويات« 
»اللغويات  كان  الدكتوراه  مرحلة 
حديث  تخ�ش�ض  وهو  امل�شهدية«، 

جدا. 

القليلة  ال�شنوات  بييروزه يف  مت 
املييا�ييشييييية، مميييا �يييشيييّد اجنييييذابييييي له 
كتخ�ش�ض فريد من نوعه وحديث 

يف الوقت نف�شه.

حدثينا عن تجربة االبتعاث في 
الواليات المتحدة األمريكية؟

البتعاث هي حياة جديدة  جتربة 
وولدة  لييليي�ييشييخيي�ييض  ذاتييييهييييا  بيييحيييد 
جديدة ل�شخ�شيته، يخرج الإن�شان 

منها اإن�شان جديد، اأعتقد اأن هدف 
يتوافق  نتائجه مبييا  اأتييْت  البتعاث 

مع روؤية اململكة 2030.
الإيجابية  البييتييعيياث  نتائج  واأرى 
تظهر عليَّ �شخ�شياً، فلو افرت�شنا 
ر�شالة  اأدى  ُمبتعث  �شخ�ض  كل  اأن 
املطلوب،  وجييه  على  ودييينييه  وطيينييه 
لكان النتاج في�ض جميل من الفكر 
ال�شليم الو�شطي، املواكب للتطوير 

اأينما حل.
دراستك  بين  وفقتي  كيف 

بلد  فــي  العائلية  وحياتك 
االبتعاث؟

ك�شبته يف  اليييذي  التحدي  هييذا  كييان 
وتوفيقه،  اهلل  ميين  بف�شل  النهاية 
وعائلتي كال منهما مهم  فدرا�شتي 
لييلييغيياييية ول اأ�ييشييتييطيييييع الييتييفييريييط يف 
يتحتم  الوقت  نف�ض  ويف  اإحييداهييمييا، 
عليَّ القيام بواجبات كل منهما على 

اأكمل وجه.
اإذا  اأو  املييوازنيية،  فكان احلييل هييو 

�ييشييح الييتييعييبييري »حمييياولييية امليييوازنييية« 
لأنها لي�شت عملية �شهلة.

اأتْت عليَّ اأوقات ِكدُت اأن اأتوقف 
اأعييرف  اأنييا  لكن  النقطة،  تلك  عند 
منت�شف  يف  الييتييوقييف  تيياأبييى  نف�شي 
عهداً  كان،  فقطعُت  مهما  الطريق 
على نف�شي باملوا�شلة بكل ما اأوتيُت 
من قوة مهما كلفني الأميير، والآن 
اأنا فخورة جداً واحلمد هلل بعد اأن 
حتقق حلمي،واأمتنى لكل من يقراأ 
جوابي هذا اأن ُيحقق اهلل له حلمه، 
تتوقف،  )ل  هييي  دومييياً  ون�شيحتي 

ا�شتمر، �شت�شل(.
فيييامليييحييياولييية حُتيي�ييشييب لييلييمييرء، 
والنجاح احلقيقي هو لي�ض فقط 
الييو�ييشييول لييليي�ييشيييء بييل هييو كيفية 
و�ييشييولييك ومييييدى حتييمييلييك خييالل 

عملية الو�شول.

واجهتها  التي  الصعوبات  ما 
هناك كمبتعثة وربة بيت في 

نفس الوقت؟
وكيف تغلبتِ عليها؟

ولي�شت  ومتعددة  كثرية  ال�شعوبات 
غيييريه،  دون  جيييانيييب  يف  حمييي�يييشيييورة 
كمبتعثة واأم يف نف�ض الوقت كان كل 
�شيء من اأ�شغر اأميير اإلييى اأكييرب اأمر 

يقع على عاتقي.
تيييغيييليييبيييت عيييليييييييهيييا بييالييتيينييظيييييم 
لدي  فكان  والرتكيز،  والتخطيط 
اأهيييييييداف قييريييبيية الأجييييييل واأهييييييداف 

بعيدة الأجل.
ميينييتيي�ييشييف  اأتييييييوقييييييف يف  كيييينييييت 
يف  لأدون  مييقييال  اأو  لكتاب  قييراءتييي 
املييالحييظييات عييلييى هيياتييفييي املييحييمييول 
اأ�شيفه  امليينييزل  اأغيييرا�يييض  �ييشيييء ميين 
للقائمة  امل�شرتيات جتهيزا  لقائمة 
الييتييي اأحييتيياجييهييا عيينييد اخليييييروج من 
املكتبة، هذا فقط مثال ب�شيط جدا 

لأمر روتيني.
وهي  اأ�شباب  لعدة  بذلك  اأقييوم 
لييذلييك  اأن وقيييتيييي �ييشيييييق وحمييييييدود 
يجب اأن اأفكر بكل ما اأحتاجه قبل 

الذهاب مثال لل�شوبر ماركت.
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استاذات

د.حليمة السعيدي:
الدورات التخصصية في الفيزياء تعالج نقاط الضعف لدى الطالب والطالبات

درة الحمادي

اعتربت ع�شو هيئة التدري�ض بكلية 
اليييعيييليييوم، ميي�ييشييرفيية قيي�ييشييم الييفيييييزييياء 
ال�شعيدي  اأن  حييليييييميية  اليييدكيييتيييورة 
اليييييييدورات الييتييخيي�ييشيي�ييشييييية يف جمييال 
الييفيييييزييياء تيي�ييشيياعييد عييلييى بيينيياء جيل 
قيييييادر عييلييى ال�ييشييتييجييابيية اليي�ييشييريييعيية 
ذلييييك هو  اأن  ميييوؤكيييدة  لييلييمييتييغييريات 
اليييطيييرييييق اإلييييييى حتيي�ييشييني ميييهيييارات 
الييطييالييبييات وتييبييادل الأفييكييار وعييالج 
وحتفيزهن  لديهن  ال�شعف  نقاط 
واإعيييدادهييين  اأنف�شهن  تييطييوييير  عييلييى 

ل�شوق العمل.
اأجييرتييه  اليييذي  وك�شفت يف احليييوار 
الفيزياء يحظى  اأن ق�شم  »اآفيياق«  معها 
اإلى  دائما  ت�شعى  التي  بعناية اجلامعة 
الطالب  حتفز  اأكييادميييييية  بيئة  تييوفييري 

والطالبات على الإبداع والتميز.

بداية عرفينا على أهم مالمح 
سيرتك الذاتية؟

حليمة اإبراهيم يحيى ال�شعيدي ع�شو 
خالد  املييلييك  بجامعة  الييتييدرييي�ييض  هيئة 

-كلية العلوم- �شطر الطالبات.
حاليا،  الفيزياء  ق�شم  م�شرفة 
عييمييلييت كييعييميييييدة لييكييلييييية الييعييلييوم ملييدة 
عامني، وتوليت العديد من املنا�شب 
مييثييل وكيييييليية كييلييييية الييعييلييوم ليي�ييشييوؤون 
الدارة  كييلييييية  ووكيييييييلييية  اليييطييياليييبيييات 
على  ح�شلت  وغييريهييا،  والقييتيي�ييشيياد 
جائزة التميز يف التعلم الإلكرتوين 

فرع اأنتج.

اإلنجازات،  من  الكثير  حققتِ 
ما أهم الدوافع وراء ذلك؟

التحدي،  يف  والرغبة  للعمل  احلما�ض 
جديد  �شي  كييل  ولتعلم  لعملي  وحييبييي 

وحتقيق اأهدايف وطموحاتي.

كلية  عميدة  منصب  توليتِ 
العلوم من العام ١٤٣٦ حتى 
مالمح  أهــم  ما   ١٤٣٨ عــام 

كيف كان دعم الدولة لك في 
مجال دراستك؟

تجربة المبتعث السعودي كيف 
تقيميها؟

امليييميييليييكييية الييييعييييربييييييييية الييي�يييشيييعيييوديييية 
بييييدور وعييمييل جييبييار بتهيئة  تييقييوم 
الييي�يييشيييعيييب اليييي�ييييشييييعييييودي مييييين كيييافييية 
البتعاث  جمييال  فمثال  اجلييوانييب، 
يييفييتييح اآفييييياق لييلييمييواطيين اليي�ييشييعييودي 
دفع  ي�شتطيع  ل  الب�شيط،  الذي 
درا�يييشيييتيييه وحتيييميييل نفقة  تييكيياليييييف 

معي�شته يف بالد الغربة.
الييدوليية تييقييدم هيييذا الييربنييامييج 
)بييرنييامييج البييتييعيياث( لييه لتخرجه 
اأكييرب  كييفيياءة  ذا  �شخ�ض  بييعييد  فيما 
اإذا قلت  اأبييياليييغ  عييليييييه،ل  كيييان  مميييا 
وطنه  يخدم  كليا،  جديد  �شخ�ض 
وديييينيييه، لييييرُيد جييميييييل وطيينييه عليه 
ملواطنيها  اأف�شل  م�شتقبل  بناء  يف 
وفييييتييييح جميييييييالت ميييتيييجيييددة تييعييود 
بكفاءات عالية للوطن من خمتلف 

التخ�ش�شات.
الب�شيط  املييواطيين  هييذا   فياأخذ 

عييهييد عييلييى نييفيي�ييشييه اأن ييييخيييدم وطيينييه 
وديييينيييه كييجييزء مييين رد اجلييميييييل بعد 

عناء الرحلة وجناح التجربة.
 اأخييييييييذُت عييهيييييد عيييليييى نييفيي�ييشييي يف 
كييل طاقتي  اأ�ييشييخيير  اأن  الييغييربيية  بيييالد 
خلدمة بلدي ونقل الفائدة وخال�شة 
الييتييجييربيية لإخييييييواين واأخييييواتييييي واأنييييا 

ما�شية يف تلك املرحلة الآن.

ما  طموحك اآلن في العمادة؟
طيييميييوحيييي كيييبيييري كييياليييبيييحييير ممييتييد 
ميين اأقيي�ييشييى الييغييرب لييليي�ييشييرق، اأطييمييح 
لييتييطييوييير الييكييلييييية وجييعييل خُمييرجييات 
اأهلية  ذا  ب�شرية  خُمييرجييات  الكلية 
الوقت،  نف�ض  واإن�شانية يف  اأكادميية 
من  خليط  هي  الأكادميية  العملية 
لبناء  واأطييمييح  وال�شخ�شية  الييعييقييل 
الثنني معا يف كل طالبة وزع خ�شلة 
»اأُفيد واأ�شتفيد« حتى ت�شبح الكلية 
وُي�شييار  كا�شمها،  يلمع  �شرح عظيم، 

اإليه بالبنان.

كيف تقيمين الطالب المثالي؟
لييييييي�يييض هيييينيييياك طييييالييييب مييييثييييايل يف 

نظري، لكن هناك طالب جمتهد 
فكرة  هي  املثالية  ك�شول،  وطالب 
تييتييوقييف امليييحييياولييية عيينييدهييا وحتييد 
الإنيييييتييييياج لأنييييهييييا تييتيي�ييشييميين مييعيينييى 

الو�شول لل�شيء.
ل  فييياأنيييت  مييثييايل  كيينييت   )اإذا 
لأنييك  والييتييطييوييير  للعمل  حتييتيياج 
يكون هناك جديد  مثايل!( فال 
وعيينييدهييا يييتييوقييف الإنييتيياج،لييذلييك 
ل ا�شتخدام كلمة »جمتهد«. اأُف�شّ

اليييطييياليييبيييييييي)يييية( امليييجيييتيييهيييد هييو 
مييييين ييييظيييل يف عيييجيييلييية اليييتيييطيييويييير 
وال�شتفادة والتي تنعك�ض عليه يف 
طالب  منه  وت�شنع  املطاف  نهاية 

اأف�شل.

نصائح تقدمينها  لطالب وطالبات 
اللغة  )قسم  اللغات  أقــســام 

اإلنجليزية تحديدا(؟
اأنيييتيييم مميييييييزون! فييقييط لأنيييكيييم طييالب 

وطالبات يف هذا الق�شم!

نصيحتي:
حافظوا على متيزكم يف كل جانب 

�يييشيييواء عييلييى اليي�ييشييعيييييد الأكيييادمييييي 
الوظيفي  حييتييى  اأو  ال�شخ�شي  اأو 
لأنكم  مميييييزون  اأنييتييم  امل�شتقبل،  يف 
تييتييكييبييدون جييهييد تييعييلييم لييغيية اأخيييرى 
ُجملة وتف�شياًل، فهذا يف حد ذاته 

جهد مميز.
إدراج  فكرة  تدعمين  هــل 
لغات أجنبية أخرى في جامعة 

الملك خالد؟
ذليييك، ويف احلقيقة  اأدعييييم  نييعييم 
اأمتنى اأن ُت�شبح متطلب اأ�شا�شي 
قبل  ياأخذه كل طالب  اأن  يجب 
يكون  اأن  وذليييك  مييثييال،  التخرج 
مييطييلييب اأ�يييشيييا�يييشيييي لييلييخييريييجييني 
اأجيينييبييييية ملييدة  اأن يييدر�ييشييوا لييغيية 
عييام على الأقييييل، وطييمييوحييي اأن 
ُتييفييتييح جميييييالت ليييدرا�يييشييية عييدة 
واأل  اأجييينيييبييييييية خمييتييلييفيية  ليييغيييات 
تييكييون فقط حميي�ييشييورة يف تعلم 
اأن  اأود  كما  الإجنييليييييزييية،  اللغة 
مييدر�ييشييني  اجلييامييعيية  ت�شتقطب 
لييغيية يف هيييذه الييلييغييات الأجيينييبييييية 
مييركييز  ُييييوؤ�يييشييي�يييض  واأن  الأخيييييييرى 
لييييدرا�ييييشيييية الييييلييييغييييات الأجييينيييبييييييية 

يكون  واأن  والطالبات،  للطالب 
التخرج،  متطلبات  اإحييدى  ذلك 
ومفتوح جلميع الأق�شام العلمية 
لطالب  فقط  حم�شور  ولي�ض 

وطالبات اللغة الإجنليزية.

ــن طــالب  مــاهــو الــمــطــلــوب م
اإلنجليزية  اللغة  ــبــات  وطــال
لتحسين مستوى التحصيل اللغوي 

لديهم؟
اليييقيييراءة وتييدوييين مييالحييظييات على 
كل  على  بال�شرورة  لي�ض  تييقييراأ،  ما 

الكتب التي تقراأ.
لكن بع�شا منها هو حل �شريع 
وممييتييع لإثييييييراء الييعييقييل بيياملييفييردات 
باللغة  �ييشييواء  والييبييليييييغيية  اجليييدييييدة 
لغة  اأي  اأو  الإجنليزية  اأو  العربية 

اأخرى.

ــــم  ــــك ــــت ــــــي رؤي ــــــاه م
أهداف  االستشرافية  لتحقيق 
الدولة الرائدة والمتبلورة في 

رؤية 2030؟
روؤيتي يف احلقيقة تتفق مع روؤية 

اململكة 2030، فلقييد قراأُت املجلد 
الروؤية يف  اأهييداف  الذي يت�شمن 
و  تفا�شيله  مو�شحا  جييانييب  كييل 
انعكا�شاته على املواطن ال�شعودي 
اإذا ميييا مت  اأنييييه  وعييائييلييتييه، فييييياأرى 
تطبيق ما قراأته عن الروؤية فهي 
املواطن  حياة  يف  جديدة  مرحلة 
اليي�ييشييعييودي اليييتيييي تيينييقييلييه حُلييقييبيية 
لها  الرحلة  تكاد  قييد  الييزميين  ميين 
طويلة جدا لول الروؤية التي بني 

اأيدينا.
بعد  اأتييييت  املييمييلييكيية 2030  روؤييييية 
اليي�ييشييعييودي  لل�شعب  دقيييييقيية  درا�يييشييية 
واحيييتييييييياجييياتيييه، لييكييييين اأطييييلييييب ميين 
امليييواطييين اليي�ييشييعييودي �ييشييعيية اليي�ييشييدر 
الييتييفييكييري، وتقبل  الأفييييق يف  و�ييشييعيية 

التغيري هو اأمر اإيجابي.

كلمة أخيرة آلفاق؟
يف احلقيقة اأ�شكر اآفاق لإتاحة الفر�شة 
يل يف هذا اللقاء، واأ�شكرك اأنِت اأ�شتاذة 
هذا  لقراءة  القارئ  اأ�شكر  كما  كرمية، 
اللقاء، واأمتنى اأنني ُكنت �شيفة خفيفة 

على قلوب القراء الأعزاء.
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تلك الفترة؟
ح�شول  الفرتة  لتلك  املالمح  اأهييم 
العتماد  على  خييالييد  املييلييك  جامعة 
تقومي  هيئة  من  الكامل  املوؤ�ش�شي 
للتقومي  الوطنية  )الهيئة  التعليم 
جميع  الأكادميي(،  واأن  والعتماد 
الييكييليييييات وخيي�ييشييو�ييشييا كييلييييية الييعييلييوم 
ت�شعى للتطوير والتميز على كافة 

امل�شتويات.

التخصصات  من  الفيزياء  قسم 
العلمية الهامة إال اننا الحظنا 
أنه ال يحمل تخصصات دقيقة، 
أن  خاصة  ذلك  في  السبب  ما 
بشكل  متطور  علم  الفيزياء 

كبير؟
العلوم  ميين  الييفيييييزييياء  علم  �شحيح 
اأن اخلطة  املهمة واملتطورة، وحيث 
املييييوجييييودة ل ييييوجيييد بييهييا ميي�ييشييارات 
وحتقيقا  اأدق،  تخ�ش�شات  حتييمييل 
يف  حاليا  الق�شم  فيياإن   2030 لييروؤييية 
مرحلة اإعداد خطة جديدة متميزة 
ليتم  العمل  �شوق  تخدم  ومتكاملة 
ال�شتفادة من هذا العلم التطبيقي 
اليييهيييام ليييييجييد خيييرييييج هييييذا الييقيي�ييشييم 
الييعييديييد مييين امليييجيييالت الييوظيييييفييييية 
الطموحة  اليييروؤيييية  مييع  املييتييمييا�ييشييييية 

وحمققا لها.

دراســــة  أن  ــرون  ــي ــث ك يــــرى 
أكاديمية  بيئة  تتطلب  الفيزياء 
محفزة،  برأيك هل تتوفر هذه 

البيئة بجامعة الملك خالد؟
تكون  اأن  اإلييى  دائما  اجلامعة  ت�شعى 
الييبيييييئيية الأكيييادميييييييية بيييييئيية حمييفييزة 
لييلييطييالييب عيييليييى الإبيييييييييداع والييتييميييييز 
بييتييوفييري جييميييييع الحييتييييياجييات الييتييي 
حتييقييق ذلييييك ودفيييييع عييجييليية الييتييقييدم 
نحو الأمييام، وهييذا املتحقق يف ق�شم 
الفيزياء بداية بوجود كادر تعليمي 
متوفر  تخ�ش�شية  ومعامل  متميز 
املتنوعة  الييتييجييارب  ميين  العديد  بها 
اليييتيييي تيينييمييي حيييب الييبييحييث الييعييلييمييي 

وتبني  ذاتها  وتطور  الطالبة  لييدى 
قدراتها البحثية ب�شكل كبري.

  
جائزة  على  حاصلة  أنــك  بما 
اإللكتروني  التعلم  التميز في 
التعليم  ــجــاح  ن مـــدى  فــمــا 
اإللكتروني خاصة في الفيزياء 
وهل ترين أن المستقبل لصالح 

التعليم اإللكتروني؟ 
كييل  يف  اليييتيييميييييييز  تييييييرى  الييييعييييني  اأن 
اأركييييان اجلييامييعيية والتعلم  ركيين ميين 
اأف�شل  ميين  بجامعتنا  الإلييكييرتوين 
الييييطييييرق واليييو�يييشيييائيييل امليي�ييشييتييخييدميية 

للرقي بالعملية التعليمية، وجامعة 
امليييليييك خييياليييد لييديييهييا بيييياع طيييوييييل يف 
يخدم  ما  جميع  وتوفر  املجال  هذا 
الييطييالييبيية وييييطيييور عييمييلييييية الييتييعييلييم، 
الييتييدرييي�ييض  هيئة  ع�شو  وي�شتطيع 
ال�ييشييتييفييادة ميين املييميييييزات الييعييديييدة 
يف  وتطبيقها  الإليييكيييرتوين  للتعلم 
ميييقيييرراتيييه وخيي�ييشييو�ييشييا يف تييدرييي�ييض 

الفيزياء.
 

قدمتِ الكثير من الدورات في 
الفوائد  فما  الفيزياء،  مجال 
تلك  تحققها  أن  يمكن  التي 

المستويين  على  ــــدورات  ال
التربوي والتعليمي؟

الييييتييييدريييييب لييييه اأهيييمييييييية كييييبييييرية يف 
الييوقييت احليييايل وتييقييدمي الييييدورات 
الييفيييييزييياء  جميييال  يف  التخ�ش�شية 
قيييادر على  بيينيياء جيييييل  عييلييى  ي�شاعد 
للمتغريات  اليي�ييشييريييعيية  ال�ييشييتييجييابيية 
اإلييى حت�شني مهارات  الطريق  وهييو 
الأفكار  وتييبييادل  وطالباتنا  طالبنا 
وع�������اج ن����ق����اط ال�������ش���ع���ف ل��دي��ه��م 
اأنف�شهم  تطوير  على  وحتفيزهم 
والإ�شهام يف اإعدادهم ل�شوق العمل.

 

كقيادية  للطالبات  وصيتك  ما 
وتربوية وأكاديمية؟

و�يييشيييييييتيييي ليييطييياليييبييياتييينيييا احليييبيييييييبيييات: 
النية هلل  واإخييال�ييض  العمل  اإخييال�ييض 
ولييتييكيين اجلييامييعيية نييقييطيية النييطييالق 
واإبييداعيياتييك  مييواهييبييك  على  للتعرف 
ون����ق����اط ق����وت����ك، ك������وين م��ت��ف��وق��ة، 
ال�شحبة  اخييتيييييار  عييلييى  ولييتييحيير�ييشييي 
ال�شاحلة التي ت�شاعدك على التميز 
واليييتيييطيييويييير لييتييحييقييقييي اأميييييل وطيينييك 
�شاحلة  لبنة  وتييكييوين  فيك  املن�شود 

ومثال يحتذى به.
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فضاءات
الدكتور فوزي صويلح:

التطورات المتسارعة في التقنية وإنجازاتها العالمية فرض هيبته وسلطته 
على اللغة العربية

محمد إبراهيم

اأو�ييييشييييح الييييدكييييتييييور فيييييييوزي عييلييي 
العربية  اللغة  من ق�شم  �شويلح 
الييتييي  ليييليييجيييوائيييز  اأن  بييياجلييياميييعييية 
نف�شي  اأثيير  الييفييرد،  عليها  يح�شل 
وعيييليييميييي لييتييمييثيييييل اليي�ييشييخيي�ييشييييية 
الذات  لدى  وتقديرها  الإن�شانية 
اإحيييدى و�شائل  اأنييهييا  والآخييير، كما 
امل�شكالت  وحيييل  املييعييريف  الييكيي�ييشييف 
التي ت�شغل الباحثني واخلرباء يف 

جمالت �شتى من املعرفة.
»اأفاق« األتقت بالدكتور فوزي 
�ييشييويييلييح ليييييحييدثيينييا عيين اجلييوائييز 
التي ح�شل عليها ومدى تاأثريها 

على م�شواره العملي.

حدثنا عن فوزك بجائزة الشيخ 
راشد بن حميد؟

وب�شحيفة  بييك  اأرحييييب  الييبييداييية  يف 
اأكييون �شيًفا  اأن  ال�شرف  اآفييياق، ويل 
عييليييييهييا يف هييييذا الييلييقيياء اليي�ييشييحييفييي، 
كييمييا ييي�ييشييرين الييتييعييبييري عيين �شكري 
يل  تهنئتكم  عييلييى  لييكييم  وامييتيينيياين 
بييالييفييوز بييجييائييزة را�يييشيييد بييين حميد 
النقد  والييعييلييوم يف حييقييل  لييلييثييقييافيية 
اليييييي36( 2018/  اليييييدورة   ( الأدبييييييي، 
الن�شاط  يف  جهدكم  واأق���در   ،2019
الإعيييالميييي الييييذي ييير�ييشييد اأنيي�ييشييطيية 
اجلييامييعيية وييينييقييلييهييا اإلييييى املييجييتييمييع، 

ويييييييواكييييييب ميييي�ييييشيييياراتييييهييييا الييعييلييمييييية 
والأكادميية .

اأمييييييييييا فيييييييييمييييا يييييخيييي�ييييض فييييييوزي 
اأول  اأحييمييد اهلل -  بيياجلييائييزة فييياإين 
اأ�شبغ علي  واأخريا - واأ�شكره الذي 
نييعييمييتييه وفيي�ييشييلييه، واأكيييرمييينيييي بييهييذه 
اجلائزة املباركة، وهي املرة الثانية.
بيياجلييائييزة  الييفييوز  �ييشييبييق يل  اإذ   
الييييرابييييعيييية  اليييييييييييييدورة  يف  الأوليييييييييييييى 
والثالثني 2017/2016م، واجلدير 
بييالييذكيير اأين تييقييدمييت اأربييييع ميييرات، 
املو�شوم  فيياز بحثي  مييرتييني،  وفييزت 
ب)لييعييبيية الييييراوي وحتيييولت املوقع 
يف روايييية طييوق احلييمييام( للروائية 
ال�شعودية رجاء عامل  يف الدورة  الي 

34عام 2017م،  ونال بحثي املو�شوم 
ب) تقنيات احلجاج يف �شرية عبا�ض 
حمييمييود الييعييقيياد( اجلييائييزة الأوليييى 
هيييذا الييعييام 2019، وقيييد حييمييل هييذا 
الييذات وما يتنازعها يف  البحث هم 
املدونات ال�شردية من هموم احلياة 

املختلفة .

هذه  مثل  انعكاس  ترى   كيف 
والبحث  الثقافة  على  الجوائز 

العلمي ؟
اأثيييرهيييا  ليييليييجيييوائيييز  اأن  يف  ل�يييشيييك 
الييينيييفييي�يييشيييي والييييعييييلييييمييييي لييتييمييثيييييل 
وتقديرها  الإن�شانية  ال�شخ�شية 
لييييدى الييييييذات والآخييييييير، كييمييا اأنييهييا 

اإحييييييدى و�يييشيييائيييل الييكيي�ييشييف املييعييريف 
وحييييييل املييي�يييشيييكيييالت الييييتييييي تيي�ييشييغييل 
الييبيياحييثييني واخليييييرباء يف جمييالت 
يف  اأكانت  �شواء  املعرفة،  من  �شتى 
التطبيقية،  اأم  الإن�شانية  العلوم 
فييائييزا  بحثا   )35( اإنييتيياج  اأن  ذليييك 
يف اليييطيييب واليييعيييليييوم الييتييطييبيييييقييييية 
واليييعيييليييوم اليييرتبيييويييية واليينييفيي�ييشييييية 
الأدبييي  والنقد  والإبيييداع  والفنون 
اإجمايل ) 260( عماًل قدمت  من 
بن  را�ييشييد  جييائييزة  على  للمناف�شة 
لتو�شيع  النظر  دواعييي  حميد من 
دائرة املناف�شات ملثل هذه اجلوائز 
يف اجلامعات ال�شعودية، وجلامعة 
املييلييك خييالييد جييهييودهييا احلثيثة يف 

تيي�ييشييجيييييع الييبيياحييثييني يف ميينييا�ييشييط 
البحوث  متييويييل  اأهييمييهييا  خمتلفة 
الييعييلييمييييية، ونيي�ييشيير ثييقييافيية الييتييميييييز 
وتيي�ييشييجيييييع امليييواهيييب بيييني الييطييالب 
وعلى  الييتييدرييي�ييض.  هيئة  واأعيي�ييشيياء 
الرغم من هذا اجلهد امل�شهود يف 
للمزيد  زليينييا نطمع  مييا  اجلييامييعيية 
ميين هيييذه امليينييا�ييشييط املييحييفييزة، لأن 
اجلوائز فعل موؤثر، ون�شاط فعال.
تيي�ييشيياغ الأعيييميييال الأدبييييية  اإذ 
الإنيي�ييشييانييييية  الييبييحييوث  تيينيي�ييشيياأ  اأو 
مبييوا�ييشييفييات اأكيييرث اإيييجييابييييية من 
غريها باعتبار ما ي�شغل الأديب 
املناف�شة  ���ش��روط  م��ن  وال��ن��اق��د 
اليي�ييشييارميية الييتييي حتييقييق اجليييودة 
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املييقيياربيية  اأو  الأدبيييييييي  الييعييمييل  يف 
النقدية.

كل ذلك يخدم العلم، ويعك�ض 
ذات  العلمية  املييوؤ�ييشيي�ييشييات  مييواكييبيية 
الييعييالقيية لييلييتييطييورات امليي�ييشييهييودة يف 
العامل، ولجرم اأن هذه الإجراءات 
تيينييعييكيي�ييض مبييوا�ييشييفيياتييهييا اإيييجييابييًيييا 
من  عليه  هييم  مبييا  الباحثني  على 
الييييقييييدرة عييلييى الييتيينييافيي�ييض، وخييلييق 
اأنف�شهم لالإبداع، ومن  الرغبة يف 
ثيييمَّ فيياإنييهييا متيينييح الييفييائييزييين طاقة 
املزيد  لإنتاج  هائلة  وقييدرة  عالية 
ميين الأعيييميييال الأدبييييييية واليينييقييدييية، 
وكييلييهييا تييخييدم الييفييكيير الإنييي�يييشييياين، 
وتيي�ييشييهييم يف ا�ييشييتييكيي�ييشيياف الييظييواهيير 
البحثي  القطاع  وترفد  العلمية، 

يف اجلامعة.
عييلييى هيييذا اليينييحييو اخييتييمييرت يف 
وعينا الرغبة يف امل�شاركة واملناف�شة 
عييلييى جيييائيييزة را�يييشيييد بييين حييميييييد يف 

النقد الأدبي.

انعكست  التي  الرؤيا  ماهي 
في  ــي  األدب النقد  عن  لديك 

عالمنا العربي ؟ 
ميين الأهييمييييية مبييكييان الإ�يييشيييارة اإلييى 
والتطبيقية  الإن�شانية  العلوم  اأن 
يف البلدان العربية حالة متذبذبة 
بييييني الييييقييييوة والييي�يييشيييعيييف، وييييبيييدو 
خييييالل  مييييين  تيييتيييجيييليييى  اليييييقيييييوة  اأن 
احليييييييز اليييييذي تيي�ييشييغييلييه اجلييامييعييات 
اجلييودة  ت�شنيف  �شلم  يف  العربية 
وهي  املتميزة،  للجامعات  العاملي 
اأبييعييادهييا وخا�شة يف  بكل  حمييمييودة 
ا�شتنادا  التطبيقية  التخ�ش�شات 
بو�شفها  الخييييييرتاع  بييييييراءات  اإلييييى 

موؤ�شرات دالة على هذا التقدم.
النقد  فييياإن  املنطلق  هييذا  وميين 
الأدبي كغريه من العلوم له م�شاحة 
ميي�ييشيييييئيية تيييعيييززهيييا كييتييب الييرتجييميية 
والنقد، ولييه جانب رمييادي، ما زال 

ويهتدي  امل�شتنري،  الطريق  يتلم�ض 
تتجاوز  جناعة،  اأكييرث  م�شالك  اإلييى 
الييركييون اإليييى املييا�ييشييي يف كييل �ييشيييء، 
ويتوخى الفائدة من املناهج النقدية 
بييالييوافييد،  الت�شليم  دون  احلييديييثيية 
اأن النقد الأدبي  وتقدي�شه. �شحيح 
اإجييميياًل مقارنة  الييعييربييي  الييعييامل  يف 
يب�شر  ول  املييتييابييع،  ي�شر  ل  بييالييغييرب 
مباركة  جهوًدا  ثمة  اأن  اإل  املتاأمل؛ 
ويف  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف 
دول اخلليج العربي واملغرب وم�شر 
اجلوائز  وتعد  خييري،  ب�شرى  حتمل 
والييييينيييييدوات وامليييييوؤمتيييييرات واليييور�يييض 
العليا  الدرا�شات  اأفق  العلمية وفتح 
يف جامعاتها  موؤ�شرات �شحية على 
كثري من التطور يف املنتج الإبداعي 
والييينيييظيييرييييات اليينييقييدييية واملييمييار�ييشيية 
هيييميييوًميييا  حيييميييليييت  اإذ  الإجيييييرائييييييييييية، 
ال�شيا�شي  �شتى:  جييوانييب  يف  كثرية 
والإن�شاين والجتماعي، وم�شت يف 
التعبري عن الق�شايا الوطنية داخل 
اململكة وخارجها، واحرتفت الكثري 
من الأعمال النقدية بروؤية وعمق.

الأمر الذي يحتم علينا يف �شياق 
املناف�شة ومواكبة التطورات امل�شهودة 
بذل املزيد ملالحقة النظريات العلمية 
احلييديييثيية، واإحييييييياء املييكييتيي�ييشييب بييروؤييية 
الواقع،  مع  تتعاطى  جديدة  ثقافية 
وكذلك  امل�شتقبل،  وتطويعها خلدمة 
يلزمنا النفتاح على اجلمهور العربي 
يف نقدنا، واإجازة ال�شحيح غري املعتل 
مييين الآثييييييار اليينييقييدييية اليييتيييي تييوؤ�ييشيي�ييض 
تخذلها،  ول  املييعييرفيية  وتنتج  لييلييواقييع 
باأنف�شنا  والناأي  ال�شطحية  ونتجاوز 

عن  نقد املجامالت.

جامعية  رســائــل  على  أشــرفــت 
النقد  مستقبل  ترى  كيف  كثيرة 

األدبي من خالل هذه الرسائل؟
يف  العلمي  البحث  لقواعد  طبًقا 
والييدكييتييوراه،  املاج�شتري  مرحلتي 

واليييغيييايييية مييين اإنييي�يييشييياء اليييدرا�يييشيييات 
العربية  اللغة  ق�شم  فييياإن  العليا؛ 
بكلية العلوم الإن�شانية كغريه من 
ال�شعودية  اجلييامييعييات  يف  الأقيي�ييشييام 
خا�شة والعربية عامة قد تهياأت له 
اأ�شباب الفاعلية، والتقدم يف كثري 
ميين امليي�ييشيياقييات، ونيييال درجييية عالية 
من الحرتام والتقدير يف مناق�شة 
خييطييط اليييبيييحيييوث، وا�ييشييتييحييالييتييهييا 
ر�ييشييائييل عييلييمييييية لييهييا مييوا�ييشييفيياتييهييا 
الييعييلييمييييية الييقييديييرة الييتييي تييتييوازى 
لييوائييح اجلامعة  �ييشييروطييهييا مييع  يف 
ال�شروط  ب��ه��ذه  وق��واع��ده��ا، وه��ي 
تعد ملمحا جديرا بقيا�شها �شمن 
موؤ�شرات اجلودة، واإن بدت مالمح 
يكتب  مل  اأو  بع�شها  يف  اليي�ييشييعييف 
لبع�شها التميز فاإنها ل تخلو من 
ال�شروط  على  تتعال  ومل  ف��ائ��دة، 

املنوطة بها.
املييييعييييدة  املييينييي�يييشييية  تيييييغيييييادر   ومل 
لييتييجييهيييييزاتييهييا، عيييليييى الييينيييحيييو الييييذي 
ييي�ييشييهييم يف اإعييييييداد طييلييبيية امليياجيي�ييشييتييري 
والتاأهيل  الييتييدريييب  ميين  مزيد  نحو 
والحرتاف ملبادئ البحث العلمي يف 
النظرة  هي  تلك  الدكتوراه،  مرحلة 
املتفائل،  �ييشييييياق  يف  تتجاذبني  الييتييي 

وتخرجني من بني املت�شائمني.

األدب  عــلــى  نطلق  عــنــدمــا 
النقد  نسمى  فماذا  فن  لقب 

األدبي؟
الأدب  كييان  اإذا  �شوؤالك:  مبقت�شى 
ميكن  ؟  النقد  ن�شمي  فييميياذا  فيينييا، 
اليييعيييالقييية  جيييدلييييييية  اإن  اليييييقيييييول: 
تيياأخييذ م�شارا  بيييييني  الأدب واليينييقييد 
ثيينييائييييية  متكامال  بو�شفهما 
الأ�يييشيييح فهما  عييلييى  اأو  مييتييالزميية، 
وجييهييان لييروؤييية واحيييدة ل ي�شتقيم 
تفر�ض  م�شكوكة  بلغة  اإل  الأدب 
قييييواعييييدهييييا عيييليييى الأديييييييييب ويييظييل 
حمييكييومييا بييقييواعييد ميين �ييشيياأنييهييا اأن 

تبعث احلياة يف اإبداعه، اأو يتنف�ض 
مييين رئيييية اجلييييمييييال، ويييييياأخيييييذان يف 
متكاملتني  �شورتني  ال�شياق  هييذا 
ال�شمات  من  متوازية  ن�شقية  وفق 
�شورة  الأدب  يعد  اإذ  والتو�شيف، 
بيياذخيية لييلييفيين طييبييًقييا ل�ييشييرتاطييات 
اليييفييينيييون وميييقيييومييياتيييهيييا، ذليييييك اأن 
الفني،  بالت�شوير  مييرهييون  الأدب 
ول������ه �����ش����رط ال����ت����اأث����ري وحت��ق��ي��ق 
الإمييييتيييياع والإقييييينييييياع، ويييخييتييميير يف 
وتنتجه  ت�شوغه  اإبداعية،  ملكات 
يف قييييوالييييب خيييا�يييشييية، ليييهيييا قييوتييهييا 
اليييتييياأثيييرييييية عيييليييى امليييتيييليييقيييي ولييهييا 

�شحرها البديع يف خمياله.
و�ييشييبيييييل الييييكييييالم - كيييميييا نيي�ييض 
اجلرجاين  القاهر  عبد  ذلييك  على 
�شبيل ال�شياغة والت�شوير، وبذلك 
انتقل  فيياإذا  بامتياز،  الأدب فن  فيياإن 
تعريفات  ونيييال  العلوم  من�شة  اإليييى 
ا�شطالحية �شار فنا وعلما يدر�ض 
اأكادميية  وم�شاقات  مقررات  �شمن 
لييهييا قييوامييهييا امليينييهييجييي، وقييواعييدهييا 
الييعييلييمييييية. اأمييييا اليينييقييد يف تيي�ييشييوري 
اأدب،  اإذ ل نقد بال  فهو علم الأدب، 
للنقد،  �ييشييابييق  الأدب  اأن  بيياعييتييبييار 
�شياق  يف  ين�شاأ  اإذ  بييه،  اإل  يييقييوم  ول 

املراقبة للن�شاط االإبداعي.
 وكييييييل ذلييييييك يييييجييييري طييبييًقييا 
لأحكام واآليات �شارمة يتخذ من 
الظاهرة  اأدواتييه م�شغال لختبار 
الأدبية يف مظانها الإبداعي فهو 
علم له قواعده، وعالوة على ذلك 
الإبييداعييييية  الأدبييييية  الكتابة  فييياإن 
تييييعييييد مميييييار�يييييشييييية ليييليييميييتيييغيييريات 
وتوجيًها للمتحول والنوعي من 

الأفكار والت�شورات.

اإللكتروني  الغزو  ظل  في 
نعيشه  الذي  السريع  والتقني 
لغتنا  على  تأثيره  تــرى  كيف 

العربية بصفة خاصة ؟

يف  املت�شارعة  الييتييطييورات  اأن  يف  �شك  ل 
فر�ض  قد  العاملية  واإجنازاتها  التقنية 
العربية  الييلييغيية  عييلييى  و�شلطته  هيبته 
وعيييليييى غيييريهيييا ميييين الييييلييييغييييات، وغييييدت 
امليينييا�ييشييط اللييكييرتونييييية والييربجميييييات 
اأكرث انفتاحا على قواعدها واأ�شاليبها، 
العربية من هذه  اأفييادت  وبالفعل فقد 
يف  البحثية،  واملييحييركييات  الييربجميييييات 
التخزين والتو�شيف اللكرتوين، من 
حيث الإدخال والإخراج على احلا�شوب، 
وامليييكيييتيييبيييات اليييرقيييمييييييية، واليييرتجيييميييات 
الذي يقدمها حمرك جوجل  الفورية 
ال�شرفية،  الن�شو�ض  وحتليل  وغييريه، 
وبرامج الذكاء ال�شطناعي، على نحو 
يعك�ض التفاعل مع هذا املتغري الع�شري 
تتحمل  اأن  ييينييبييغييي  وليييكييين  اجلييييديييييد. 
العربية  اللغة  م�شوؤوليتها جتاه  الأميية 
العربية يف مقدمتها حتى  واجلامعات 
خالل  من  ال�شديد  التاأثري  يت�شرب  ل 
الإجنليزية  واللغة  الرقمي،  املحتوى 
ذات الت�شاع العري�ض والهيمنة العاملية 
وال�شبكة  احلييا�ييشييوب،  بييرجميييييات  عييلييى 
م�شرتكة  فييامليي�ييشييوؤولييييية  الييعيينييكييبييوتييييية. 
بييو�ييشييفييهييا ميي�ييشيياأليية هييوييية وانيييتيييمييياء، اإذ 
اجليييييل  عييلييى  خ�شيتي  مييين  اأخييفيييييك  ل 
اليييقيييادم مييين النييييدفيييياع اليي�ييشييخييم نحو 
�شبكات التوا�شل الجتماعي، والإقبال 
عييلييى الييغييث واليي�ييشييمييني مييين املييعييلييومييات 
والأنيي�ييشييطيية الليييكيييرتونييييييية، والأليييعييياب 
اإلى  اللكرتونية والأفالم التي تهدف 
هويته  وط��م�����ش  امل�����ش��ل��م،  اجل��ي��ل  م�شخ 

العربية والإ�شالمية.
 اإنيييينييييا بيييحييياجييية ميييا�يييشييية يف زمييين 
واإن�شاء  برجميات  اإعييداد  اإلييى  نوعي 
تيييطيييبيييييييقيييات عيييربييييييية تيييييواكيييييب هيييذا 
الأ�شا�شية  البنية  وتييعييزز  النييفييتيياح، 
لييتييكيينييولييوجيييييا املييعييلييومييات يف الييبييالد 
البنية  �شعف  اأن  باعتبار  العربية، 
تقو�ض حركة الثقافة، وتتيح فر�شة 
عاملي  لفكر  والرتويج  العوملة  ملوجة 
واحييد بلغة عاملية واحيييدة، وهييذا ما 

ن�شهد يوًما بعد اآخر، اإذ يقدم الآخر 
الغربي عرب لغاته املعرتف بها دولًيا 
قدًرا هائاًل من املعلومات يف جمالت 
�شتى ومنها الفكر الإن�شاين، واإ�شاعة 
اأبعادها  لها  كثرية،  غربية  فل�شفات 
واحييًدا،  اجتيياًهييا  تخدم  التي  العاملية 
وهذا يجعلنا اأمام خ�شية كربى على 
املادية  القيم  اجليل  وغر�ض  توجيه 
والنييي�يييشيييالخ مييين املييييبييييادئ الييعييربييييية 
الإ�ييشييالمييييية والييثييوابييت الإ�ييشييالمييييية. 
ويف احلييقيييييقيية نييحييتيياج قيييوة دفيياعييييية 
فييكييرييية لييتييحيي�ييشييني اجليييييل مييين هييذا 
العربي  الييثييغيير  الييتييدهييور، وحييرا�ييشيية 
وحماية ل�شانه البياين من اللتواء 

والنحراف.

لطالب  توجهها  أخيرة  كلمة 
الجامعة؟

ل يييغييب عيينييي تييوجيييييه اليينيي�ييشيييييحيية اإليييى 
طالبنا يف ق�شم اللغة العربية والأق�شام 
الأخرى يف اجلامعة ب�شرورة الرتكيز 
اأكرث على حت�شيل درو�شهم، وا�شتثمار 
لهم  اجلامعة  وفرتها  التي  الإمكانات 
،والكفاءات التدري�شية يف وعليهم اإدارة 

وقتهم كما ينبغي.
يعي�ض  اجلييامييعييي  الييطييالييب  اأن  ذلييييك 
التقنية احلييديييثيية )اجلييييوال على  مييع 
التبذير يف  التحديد( حالة من  وجه 
التفكري فيما ل يعود عليه بالفائدة، 
يخدم  ل  فيما  بيياإ�ييشييراف  وقته  وينفق 
املييييعييييرفيييية، ونييي�يييشيييي حيييظيييا وافييييييييرا ممييا 
ميييكيين ا�ييشييتييغيياللييه واكييتيي�ييشيياب املييعييرفيية 
كما  احلديثة،  واأوعيتها  مظانها  من 
يجدر بي اأن اأقدر اجلهد الذي تبذله 
التعليم  لتطوير  خالد  امللك  جامعة 
نييواجت  اجلييامييعييي وحتقيق اجليييودة يف 
والييييوطيييين،  الييييدييييين  التعلم  خلدمة 
اإذ ييي�ييشيياق هيييذا الييتيي�ييشييور �ييشييميين روؤيييية 
والنهو�ض  التعليم  مب�شرية  ناه�شة 
بالعربية وتعزيز ح�شورها يف الدر�ض 

النقدي والأكادميي.

أسبوعية جامعة الملك خالد

القراءة
تفتح لك باب 

كل علم
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الرأي الجامعي

محمد ابراهيم العسيري
نائب المشرف العام

وقفة
املييائييدة، فهو  اأحيياديييثييه على  ت�شّدين 
�شريته  بق�ض  غييدائييه  وقييت  مي�شي 
اأدق  وتذّكر  اليوم،  لذلك  البطولية 
يومه  يف  بييه  مييرت  الييتييي  التفا�شيل 
ت�شاركها  بتفاحة  ابييتييداًء  الييدرا�ييشييي 
و�شديٍق  مفقود،  وقييلييٍم  زميلة،  مييع 
وي�شبهه  الف�شل  اإلييى  انتقل  جديد 
معلم  وت�شجيع  الر�شم،  يحب  فهو 
لإجابته ال�شحيحة، وانتهاًء بطلب 
امل�شاعدة مني مل�شروع العلوم )زراعة 
حبة الفول( لعل هذا احلوار ل يدور 
على كييل مييائييدة، وهيييذا مييا يدفعني 
دائماً للت�شاوؤل كيف حلجرة ال�شف 
تلك اأن ت�شغل تفكريه حتى وهو بني 
اأ�ييشييرتييه، مييالييذي يجعل حيزاً  اأفيييراد 
الطالب  يجد  مت�شعاً  عييامليياً  مغلقاً، 

الفصل الدراسي، العالم في حجرة

الوحيد  الرئي�شي  امل�شدر  فالأفراد هم  املوؤ�ش�شية،  اجلييودة  الأ�شا�ض نحو  ال�شخ�شية هي حجر  اجلييودة 
لتح�شني اجلودة املوؤ�ش�شية، التي تعتمد يف املقام الأول على جودة اأفرادها وقدرتهم على اإظهار �شماتهم 
والتي  ال�شخ�شية  للجودة  �شمة  اأهم  الذات  تقدير  ويعد  اإلن�شانية،  اإاليجابية وعالقاتهم  ال�شخ�شية 

ُت�شكل معظم ال�شمات.
اأنف�شهم، لذلك  يف �شوء ذلك؛ نعترب اأ�شحاب الأداء العايل مل يولدوا هكذا، بل قاموا ب�شناعة 

يجب اأن تتوافر فيهم �شمات عديدة مثل :
اأنف�شهم القدرة والكفاءة على مواجهة حتديات احلياة. • تقدير الذات: فيكون لديهم ثقة بالنف�ض ويرون يف 

لديهم  ما  اأف�شل  لبذل  الأفراد  باملهمة يحفز هوؤلء  ال�شريح  الإح�شا�ض   : وا�شحة  �شخ�شية  • مهمة 
وي�شاعدهم على توجيه طاقاتهم يف الجتاه ال�شحيح واتخاذ القرارات ال�شخ�شية.

وا�شحة  ذهنية  يواجهونه، فهم يطبعون �شوراً  لأي حتد  ذهنياً  اأنف�شهم  يعدون  الذهني:  • التمرين 
وحمددة عن اأعمالهم الناجحة اأو اأدائهم املميز يف "عني العقل ".

." املعرفة  ولي�ض  العمل  هو  احلياة  اأهداف  " اأعظم  ملقوله  تاأكيداً  العملي:  • التوجه 
لتحقيق  به  يقومون  فيما  والتفوق  اأهدافهم  على  تام  ب�شكل  يركزون  وال�شالم:  بالهدوء  • �شعورهم 

الإتزان الذهني حتت اأي ظروف م�شببة للتوتر.
. النجاح  طريق  يف  وخطوة  تعليمية  خربة  الف�شل  ويرون  املوؤقتة  النتكا�شات  من  بقوة  العودة  على  القدرة  لديهم  • املثابرة: 

وتاأجيل  للت�شحية  ا�شتعداد  على  فهم  واق��ع،  اإل��ى  االأه��داف  يحولون  ه��وؤالء  الذاتي:  االن�شباط   •
ال�شعور العاجل بالر�شا جلني النتائج يف امل�شتقبل.

القدرة  ولديهم  اجلديدة  لالأفكار  متفتحون  وهم  اجلديد،  الواقع  مع  �شريعاً  يتكيفون   : • املرونة 
على تعديل م�شارهم ملتابعة اأهدافهم.

لذلك يجب على كل موظف اأن يفهم جيداً معنى املبادئ الأ�شا�شية يف اجلودة، كما يجب اأن ت�شبح 
اجلودة اأ�شلوب احلياة جلميع املوظفني وعليهم النظر اإلى امل�شاكل على اأنها فر�ض للتح�شن ، والأخطاء 

على اأنها درو�ض قيمة لتعليمهم.
بذلك تعترب اجلودة ال�شخ�شية هدفاً متحركاً، حيث ميكننا القول اأن التجديد الذاتي �شروري يف 

احلفاظ على جهود ال�شخ�ش، بل ودعمها نحو حت�شني دائم للجودة ال�شخ�شية. 

أعين  فــي  نتغير  هــل  ـــرى  تُ
تــغــيــرت  مـــا  اذا  ـــن  ـــري اآلخ

احتياجاتهم؟ 

على  يل  زميلة  ا�شتوقفتني  مييدة  منذ 
باأ�شئلتها  وحا�شرتني  الدرا�شة  مقاعد 
اليييتيييي بيييييدت وكيييياأنييييهييييا ليييين تيينييتييهييي اإل 
فما  باأكمله.  الدرا�شي  اليوم  بانق�شاء 
ثرثرتها  ميين  اأنيي�ييشييل  اأن  اإل  ميينييي  كيييان 
العقيمة والتواري عن اأنظارها كمجرم 

حاول ت�شليل العدالة! 
هذه  بعد  اأييييام  عييدة  انق�شاء  بعد 
»الورطة« راأيتها مرة اأخرى وقد وثبت 
اأمييييامييييي كيي�ييشييخيي�ييشييييية كييرتييونييييية تظهر 
على  تلومني  وجعلت  فجاأة  العدم  من 
وان�شغايل  املق�شود  غييري  لها  جتاهلي 
يف  مقابلتها  دون  حييال  اليييذي  ال�شديد 

اأوقات »فراغها« خالل تلك الأيام.  
ولكن كيف ال�شبيل اإلى الهرب من 

وتتغري  وتت�شارع  احلييييياة  عجلة  تيييدور 
الييثييقييافييات والييتييقيياليييييد والعيييييييراف يف 
جمييتييمييعيياتيينييا، حيييييث انييييه ومييييع تييطييور 
احلييييييياة ا�ييشييبييحييت اليي�ييشييرعيية هيييي �شمة 
اليينييمييط احلييييياتييي الييييذى نييعييييي�ييض فيييييه، 
ونييييحيييين يف امليييميييليييكييية كييينيييا وعييييلييييى ميير 
ال�شنوات جمتمعاً حمافظاً على عاداته 
ال�شالمي  بالدين  املرتبطة  وتقاليده 
احتفظنا  قييريييب  وقييت  واليييى  احلنيف، 
املحافظة  التقليدية  اليي�ييشييورة  بتلك 
املجتمع  وعيييادات  وقيم  حياتنا  لنمط 
الييي�يييشيييعيييودي الييييى ان داهيييمييينيييا الييتييطييور 
وكييينيييا غيييري ميي�ييشييتييعييدييين ل�ييشييتييقييبييالييه، 
و�شائل  لنت�شار  حتمية  نتيجة  وهييي 
التيييييي�ييييييشييييييالت احليييييدييييييثييييية و�يييشيييبيييكيييات 

التي  احليييادة  ونييظييراتييهييا  لومها  �شباك 
جعلت تقذفها علي بال تريث؟! 

بال�شيء  لي�ض  ذلييك  ما حييدث بعد 
ا�شتوقفني  الييذي  ال�شيء  ولكن  امللفت 
الأ�شخا�ض كزميلة  العديد من  اأن  هو 
باأنهم ميلكون  يعتقدون  تلك  الدرا�شة 
اأوقيياتيينييا بييل ولييهييم احلييق يف تخ�شي�ض 
وحييدهييم؛  تنا�شبهم  حمييييددة  مييواعيييييد 
مييتيينييا�ييشيييييني بيييذليييك اأوليييويييياتييينيييا الييتييي 
بييواجييبيياتيينييا  الإيييييفيييياء  قيييد حتييييول دون 
الجييتييميياعييييية، واليييتيييي تيي�ييشييطييرنييا على 
الأحيييييييان لإحلييياح  النيي�ييشييييياع يف بع�ض 
الييييطييييرف الآخييييييير يف اليييتييي�يييشيييرف وفييقييا 
مليييا يييطييلييبييه حتيييت ذرييييعييية اليي�ييشييداقيية او 

الزمالة. 
تبقى  اأ�ييشييدقيياء  اأن هناك  يف حييني 
مودتهم تعذرنا ول تب�شر التق�شريات 
التي قد تبدر مّنا والذين قد ل نلتقي 
بهم ال كل فينة وفينة ولكنهم مدركون 

ليكون  البعيد  قربت  والتى  النرتنت 
معك داخل بيتك وبني افراد ا�شرتك، 
بتلك  علينا  اهلُل  اأنييعييَم  فقد  وبييالييتييايل 
الييو�ييشييائييل الييتييى �شهلت ليينييا الييكييثييري ال 
عييادات  الينا  نقلت  قييد  املقابل  يف  انييهييا 
غريبة  جمتمعات  و�شلوكيات  وتقاليد 
علينا وخمتلفة عن عاداتنا وتقاليدنا 
ال�ييشييالمييييية اليي�ييشييمييحييه، وبييييييداأت تلك 
الييييعييييادات واليي�ييشييلييوكيييييات الييدخيييييلييه يف 
النييتيي�ييشييار عييلييى جمييتييمييعيينييا اليي�ييشييعييودي 
اله�شيم   يف  اليينييار  كييانييتيي�ييشييار  املييحييافييظ 
واطفالنا،  ا�شرنا  جمتمعنا  افييراد  بني 
وكذلك انت�شرت بني املقيمني الجانب 
يف املييمييلييكيية عييلييى كييرثتييهييم واخيييتيييالف 
عييياداتيييهيييم وتييقيياليييييدهييم ومييعييتييقييداتييهييم 
الدينية وهو مازاد )الطني بله( حتى 
يف  نالحظه  ملمو�شاً  واقييعيياً  ا�شبحت 
ال�شارع العام يف ال�شواق اأو املنتزهات اأو 
الماكن العامة يف كل مدننا، وبالتايل 
للذوق  ال�شابقة  ال�شورة  اختفت  فقد 

وم�شوؤولياتنا  ال�شخ�شية  مل�شاحاتنا 
التي يجب احرتامها وتقدي�شها لأنها 
والتي  حياتنا  يف  جييوهييري  جييزء  متثل 

ُتعيننا على تنظيم اأولوياتنا اأكرث. 
الآخرين  ومعذرة  الوقت  احييرتام 
مظاهر  من  واأ�شا�ض  مهم  مظهر  هما 
احييييرتام وتييقييدييير الأخيييير. ولييكييي تكون 
علينا  �شحية  الجييتييميياعييييية  عييالقيياتيينييا 
كييمييا نحب  نييتييعييامييل ميييع الآخيييريييين  اأن 
ن�شعى  اأن  علينا  يجدر  كما  ُنعامل.  اأن 
الآخيييريييين من  مييع  عييالقيياتيينييا  لتوطيد 
خييييالل هييييذه اليي�ييشييلييوكيييييات الييتييي تييوؤكييد 
العقلي  والن�شج  الوعي  مدى  وتو�شح 
والتي بدورها حتررك  به  تتميز  الذي 
من الأنانية املفرطة التي قد ت�شتحيل 
بيي�ييشييهييوليية لأزميييييية اجييتييميياعييييية ميينييفييرة 

وبغي�شة اإذا ما مت تداركها.

�شوارعنا  ن�شاهده يف  كنا  والييذى  العام 
عادات  وظهرت  وا�شواقنا  ومتنزهاتنا 
ومنافيه  دخيلة  و�شلوكيات  وتقاليد 
انها حتييدث �شرراً  الييعييام حيث  لييلييذوق 
نييفيي�ييشييييياً كيييبيييرياً بييالييغييري وهييييو ميييا دعييي 
حييكييومييتيينييا الييير�يييشيييييييدة  اليييبيييدء يف �شن 
لوائح وقوانني تنظم �شلوكيات النا�ض 
بقانون  مايعرف  وهو  العام  ال�شارع  يف 

)الذوق العام(.
فالذوق العام هو جمموعة الآداب 
تنطوي  التي  والجتماعية  ال�شلوكية 
حتت اإطار اللباقة التي يفر�شها املكان 
عليها  يحث  والتي  وعاّميته،  والزمان 
بلدنا  وعييادات  الإ�شالمي  ديننا  تعاليم 

العربي  ال�شيل . 
      وقيييد اخيييذ الإخيييييالل بييالييذوق 
اليييعيييام عيييدة اأ�ييشييكييال ميينييهييا عييلييى �شبيل 
للحياء  اخليياد�ييشيية  الييتيي�ييشييرفييات  امليييثيييال 
او يف  املو�شيقى وقت الذان  رفع �شوت 
اأو  قول  بيياأي  التلفظ  ال�شكنية  الحياء 

ورطة صديق

الذوق العام

جودة الشخصية 

اطفال قتلة
ثالث حوادث حدثت يف مدار�شنا �شدمتنا كمجتمع لن هذه احلوادث 
ابتدائية  يف  زميله  يقتل  طالب  يقوم  فعندما  مدار�شنا  يف  جديدة  ظاهرة 
يف  الثالثة  للمرة  وتييكييرر  بجدة  ابتدائية  يف  زميله  يقتل  واآخييير  بالريا�ض 
مدر�شة ابتدائية يف �شرورا هذه الظاهرة تتطلب تدخل عدة جهات للحد 
هذه  لدرا�شة  الأقيييرب  هم  والتعليم  الداخلية  وزارتيييي  ولعل  تف�شيها،  من 
يبلغوا  مل  اطييفييال  عند  الغ�شب  �شرعة  تنمي  الييتييي  واخلييلييفيييييات  احليييالت 
احللم من العمر قبل اأن تتحول حالت القتل يف مدار�شنا لظاهرة ي�شعب 
درا�شة  الق�شايا  هييذه  ا�شباب  ودرا�ييشيية  معرفة  خييالل  من  عليها  ال�شيطرة 
والتنمر يف مدار�شنا  العنف  انت�شار  البحث عن م�شببات  حقيقية وكذلك  
فاأقدام طفل على ارتكاب جرمية قتل تعترب من اأب�شع اجلرائم لأنها ت�شلب 
فهذه  �شغري  طفل  بوا�شطة  وتكون  تعالى  اهلل  اإرادة  بعد  حياته  الإن�شان 

م�شيبة عظيمة .
يف مدار�شنا كنا ن�شمع عن اعتداءات الطالب على بع�شهم البع�ض من 
الأ�شاتذة  التعر�ض لبع�ض  خالل معارك �شبيانية ل ت�شل للقتل وكذلك 
واملمتلكات العامة يف املدر�شة ومتر هذه الق�شايا مرور الكرام اما ب�شلح او 

تنازل او دفع تعوي�شات قليلة 
ب�شيط  خييالف  ب�شبب  زميله  بقتل  زميييييل  اقيييدام  عيين  ن�شمع  ان  ولييكيين 
بينهم ل بد ان نقف ون�شي اللون الأحمر فقد و�شلنا ملرحلة جديد يف عنف 

املدار�ض .
هذه الظاهرة قد تت�شبب ال�شرة فيها من خالل تعويد الطفل على 
ا�شتخدام  على  وتييدريييبييه  الييرجييوليية  ملرحلة  و�ييشييل  بييانييه  ومتييجيييييده  العنف 
ال�شالح واللهو فيه وهو ل يقدر خطورة ما يحمله من �شالح قد يت�شبب له 
يف م�شكلة كبرية ويزع يف الطفل حب التملك والعنف البدين وال�شتهتار 

بكل ما حوله.  
لذلك يجب ان تتظافر اجلهود ويكون هناك وقفة حقيقية من خالل 
ت�شديد الأنظمة واللوائح التي تنظم حياة الطالب داخل املدر�شة وكذلك 
نعي�ض يف  ان  ي�شمن  واملجتمع مبا  وال�شرة  املدر�شة  املبا�شر بني  التوا�شل 

بيئة مدر�شية جاذبة 

فاطمة عيسى الزهراني 
كلية التربية

سوسن إبراهيم
كلية اآلداب  

 منى علي آل خزيم

د. نيللي حسين كامل العمروسي
قسم علم النفس

فيه نف�شه، فال يود مغادرته.
 اأرى اأن الإجابة لتلك الت�شاوؤلت 
هييي )اإ�ييشييبيياع احليياجييات(، فحتى ن�شعر 
بالرتياح والأمان يف اأي مكان لبد من 
تييوؤدي  والتي  العوامل،  من  عييدد  توفر 
اإلى اإ�شباع حاجات معينة بداخلنا، وقد 
تلك  لالحتياجات  ما�شلو  هييرم  خل�ض 
بني  مييا  تتنوع  والييتييي  امللحة،  الرغبات 
والجتماعية  الف�شيولوجية  احلاجات 
للتقدير  واحلييياجييية  الأميييييان  وحييياجيييات 

وتقدير الذات. 

التفاحة 
هيييييينيييييياك عييييييييييدد مييييييين الحيييييتييييييييييياجيييييات 
الف�شيولوجية التي لبد من مراعاتها 
داخيييييل الييي�يييشيييف، تييهييوييية جيييييييدة، تييوفيير 
امليييياء عيينييد احلييياجييية، اليي�ييشييميياح للطالب 
بال�شتئذان عند تعر�شه لطارئ �شحي 
ال�شماح  ال�شف،  من  للخروج  ي�شطره 
احلاجة  عند  الطعام  بتناول  للطالب 
لذلك، اأو امل�شروبات الدافئة خا�شة يف 

مو�شم ال�شتاء )ما ملانع؟(

القلم المفقود
الإحيي�ييشييا�ييض بييالأمييان يييبييداأ ميين مييراعيياة 
مييوا�ييشييفييات اليي�ييشييالميية داخييييل اليي�ييشييف، 
واأي�شا  ال�شحي،  الأميين  اإلى  بالإ�شافة 
ك�شمة  الأمييان  وكذلك  املمتلكات،  اأميين 
فال  الآخييرييين  مع  عالقته  بها  تت�شف 

يتعر�ض لالأذى اجل�شدي اأو النف�شي.

الصديق الجديد
ال�شداقة والعالقات الجتماعية متّثل 
يتقل�ض خوف  وبييوجييوده  اآخيير،  احتياج 
اأ�شدقاء  يجد  حينما  الطالب  وتييوتيير 
اهتمامات  ولييديييهييم  مييقييربييني  وزمييييالء 
مبعلميه  عييالقييتييه  كيييذليييك  مييتييقيياربيية. 
تييكييون  واأن  امليييدر�يييشييييييية لبييييد  والييهيييييئيية 

م�شتقرة وقوية.

تشجيع المعلم
التقدير وت�شجيع الآخرين والح�شا�ض 
باحرتامهم، من �شاأنه حتفيز الطالب 
اإلى  والو�شول  والإجنييياز  العطاء  على 
م�شتوى عييايل ميين اليير�ييشييا عيين الييذات 

اإح�شا�ض  لديه  وينمي  بالنف�ض  والثقة 
العتزاز ويغر�ض بداخله مبادئ راقية 

تنعك�ض على تعامله مع من حوله.

مشروع زراعة حبة الفول
ابيييتيييكيييار طييييرائييييق وو�ييييشييييائييييل الييتييعييليييييم 
واأ�ييشيياليييييب الييتييقييييييييم والييتييقييومي داخيييل 
مهارات  تنمي  والتي  الدرا�شي  الف�شل 
اليييطييياليييب وتييينيييميييي قيييييدراتيييييه وتييدفييعييه 
لالإبداع والبتكار وحل امل�شكالت، ذلك 
يييييوؤدي اإلييييى منييو مييعييريف وعييقييلييي واإليييى 

اإ�شباع حاجته يف حتقيق ذاته.
بيييالإ�يييشيييافييية مليييا �ييشييبييق، فيييالأليييوان 
اجلييييياذبييييية، واليييتيييجيييهيييييييزات اجليييييييييدة، 
واملحتوى  املختلفة،  التعلم  وم�شادر 
الييتييعييليييييمييي الييي�يييشيييييييق، وامليييعيييليييم الييييذي 
بحاجاتهم  ويييهييتييم  طييالبييه،  يييحييتييوي 
واهييتييميياميياتييهييم واأ�يييشييياليييييييب تييعييلييمييهييم، 
حييتييميياً جمييمييل ذليييك �ييشيييييحييّول حجرة 
ال�شف ال�شغرية، اإلى عامٍل ل متناهي 
لطالبنا، حينها فقط، �شتبداأ حوارات 

املائدة بي )اليوم يف املدر�شة(.

اإ�شدار اأي فعل يف الأماكن العامة ، اأو 
ارتداء اللبا�ض غري الالئق يف الأماكن 

العامة.  
هذه ال�شلوكيات والعادات ال�شيئة 
ال�شعودي  جمتمعنا  على  والدخيلة 
يف  كنت  اذا  معاي�شتها  ت�شتطيع  كلها 
ال�شوق او اذا رافقت ا�شرتك وابنائك 
لحد املتنزهات او حتى اذا نظرت من 
نافذة بيتك �شوف تراها امامك، وبال 
�شك هي ت�شتوجب معاقبة مرتكبوها 
وبالتايل  ال�شلوكيات،  تلك  ومعاجلة 
فييقييد اأ�يييشيييدرت املييوافييقيية  عييلييى لئحة 
لكل  الغرامات  وحتديد  العام  الييذوق 
الييعييام  مبا  اليي�ييشييارع  خمالفة  و�شبط 
يراعي عدم التعدي على خ�شو�شيات 
واعرا�ض الغري متنع كل ما من �شاأنه 
من  والتقليل  الييعييام  بييالييذوق  امل�شا�ض 
ال�شعودية  والتقاليد  الثقافة  احرتام 
تنفيذها يف  بيييداأ  و  اإليييييهييا  الإ�يييشييياءة  اأو 

�شبتمرب 2019م .
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الرأي الجامعي

ميييبيييادرة هيييي الأوليييييى مييين نييوعييهييا على 
العربية  اململكة  يف  اجلامعات  م�شتوى 
اليي�ييشييعييودييية قييياميييت بييهييا جييامييعيية املييلييك 
خييالييد، وهييي فكرة »الييتييدريييب الييدويل« 
تاأتي لتدريب وتاأهيل طالب وطالبات 
اجلييياميييعييية يف تييخيي�ييشيي�ييشيياتييهييم املييخييتييفيية 
واإتييياحييية فيير�ييشيية كييبييرية لييهييم بييالييقيييييام 
بالتدريب امليداين خارج اأ�شوار املاألوف 
وذلك يف دول خارجية حمددة متتلك 
مييوؤ�ييشيي�ييشييات وجييهييات كييبييرية قييييادرة على 
للطالب  ال�شحيح  والتاأهيل  التدريب 

بات من ال�شعب اإخفاء التجاوزات 
وامليييميييار�يييشيييات اليييغيييري اأخيييالقييييييية يف 
يف  الهتمام  تييزايييد  لييذا  املنظمات، 
يومنا احلا�شر باأخالقيات الإدارة 
للنظر،  وملفت  �شريح  نحو  على 
فييكييثييري مييين امليي�ييشييكييالت والأزمييييييات 
املنظمات؛  لكثري من  التي حتدث 
ب�شبب ال�شلوكيات الغري اأخالقية. 
لييييذلييييك جنيييييد املييينيييظيييميييات تيي�ييشييعييى 
�ييشييعيييييا حييثيييييثييا لإ�ييييشييييدار ميييدونيييات 
من  لييلييحييد  الإدارة؛  لأخيييالقيييييييات 
تلك التجاوزات بقدر الإمكان، بعد 
اأن كانت الكفاءة هي الهدف الأول 

والرئي�شي للمنظمات.

كييوادر ل�شوق  اإخييراج  والطالبات بهدف 
الييعييمييل ُمييهييييياأة وقيييييادرة ومييتييمييكيينيية من 

العمل دون احلاجة خلربات طويلة.
هيييذه  وهيييبييينيييي  اأن  هلل  احلييييمييييد 
تتعو�ض  ل  الييتييي  العظيمة  الفر�شة 
الييدويل بدولة  التدريب  وهي فر�شة 
هو  تخ�ش�شي  اليي�ييشييقيييييقيية،  الإمييييييارات 
قيي�ييشييم الإعيييييييالم والتييي�يييشيييال )اإذاعيييييية 
امليييديييينييية  تيييييدربيييييت يف  وتييييلييييفييييزيييييون( 
الإعالمية يف دبي وحتديًدا باأكادميية 
على  فيها  تعرفت  لييالإعييالم،  فوك�ض 
كييل مييا تيينيياولييتييه نييظييرييياً عييلييى مقاعد 
بالتطبيق  لكن  اجلامعة  يف  الدرا�شة 
يختلف  التطبيق  اإن  حيث  العملي، 
عييين الييتيينييظييري بيي�ييشييكييل كييياميييل قييدمييت 
ال�شحفي  )كيييور�يييض  الأكيييادميييييييية  ليينييا 
ال�شامل (  ملدة 45 يوما ت�شمل العديد 
اأظييهييرت و�شقلت  التي  الييييدورات  ميين 
تناولت  الإعييالمييييية  �شخ�شياتنا  ميين 

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما

صقٌل للشخصية اإلعالمية

ممكنات أخالقيات اإلدارة

الوعي الرياضي؟!
كثريا ما نالحظ يف جمتمعاتنا الإقبال الكبري للجماهري وخا�شة ال�شباب 
وعرب  املختلفة  التلفزيونية  القنوات  يف  الريا�شية  الربامج  م�شاهدة  على 
مواقع الإنرتنت، واأي�شا متابعة مباريات كرة القدم وجنومها ب�شكل حما�شي 
والتوغل  بها  الهتمام  �شدة  من  والذهول  الده�شة  يثري  النظري  منقطع 
العميق يف حتليل جمرياتها حتى اأ�شبحت هاج�شا يطبع يومياتهم وتهيمن 
على نقا�شاتهم ولقاءاتهم ف�شارت بذلك ظاهرة ا�شرتعت انتباه الباحثني 

ل�شرب اأغوارها ملعرفة اأ�شبابها وتداعياتها على مناء املجتمع وتطوره.     
يف  والثقايف  الجتماعي  التغيري  بدرا�شة  املهتمة  البحوث  خمتلف  اإن 
القدم  كييرة  لريا�شة  الكبرية  اجلماهري  متابعة  اأن  اإلييى  ت�شري  جمتمعاتنا 
اأثييرت  اأخييبييارهييا قييد  عييرب و�شائل الإعيييالم وميلهم الييى حييد الإدميييان لتتبع 
ب�شكل كبري على اإدراكاتهم و�شلوكياتهم وت�شوراتهم لذواتهم وجمتمعهم 
الجتماعي  واقعهم  من  و»الهروبيه«  املتعة  لهم  حتقق  و�شيلة  واأ�شبحت 
اإلى واقع اآخر بديال عنه يجدون فيه ما ين�شيهم م�شاكلهم ويحققون فيه 

اأحالمهم ولو ب�شفة افرتا�شية. 
ووفيييق مييا يبينه املييفييكيير الجييتييميياعييي »جييييورج ميييييد« يف كييتييابيية املييو�ييشييوم 
اأن هذا ال�شتخدام لو�شائل العالم من خالل  ،الييذات واملجتمع«  بي»العقل 
الريا�شة وخا�شة كرة القدم  قد يعمل على ن�شر الثقافة ال�شلبية للفرجة 
وامل�شاهدة عرب غ�شلها للدماغ اجلمعي جلماهري ال�شباب عرب القيم التي 
الثقافة  �شلطة  على  ج�شيما  �ييشييررا  حتييدث  قييد  فيياإنييهييا  وبييالييتييايل  ي�شوقها 
املفكر  يعتربها  التي  التنوير  لآليات  وتعطيال  البنائية  والقيم  اليجابية 

اليطايل »انطونيو غرام�شي« اأ�شا�ض التوازن القيمي يف املجتمع.
وخا�شة  الريا�شة  �شور  من  ل�شيول  جمتمعاتنا  الى  الهائل  فالتدفق 
اإلييى جمتمعات  الإعييالم جعلها تتحول لي�ض فقط  القدم عرب و�شائل  كرة 
للفرجة  الكلية  الييروؤييية  منظومة  داخييل  رهائن  اإلييى  اأي�شا  ولكن  امل�شاهدة 
الريا�شية واخليال الفرتا�شي اجلامد الذي جعلها مثلما يقول الباحث 
الجتماعي »مي�شال فوكو« تعي�ض حالة من الالجتان�ض والالواقع تطغى 
اأو  الييذات  على  والنييطييواء  النييعييزال  يف  والرغبة  والفردانية  العنف  عليها 
املتاحة  الييطييرق  وبكل  التحرك عاجال  ي�شتدعي  ، ممييا  الآخييير  الييذوبييان يف 
لتوعية اجلييميياهييري وخييا�ييشيية اليي�ييشييبيياب مبييمييار�ييشيية كيييرة الييقييدم والييريييا�ييشييات 
الريا�شية  امل�شاهدة  اأعماق  يف  مكثفة  ب�شفة  الغو�ض  من  اأف�شل  الأخييرى 
املتكررة التي توؤثر على ديناميكية التفكري والتطور والتغيري يف اأو�شاطهم،  
جمتمعاتنا  جنبات  يف  الريا�شي  الفعل  ن�شر  على  منهجي  ب�شكل  والعمل 
اأهدافها الوظيفية وت�شاهم يف ت�شكيل مكونات  وحتويله الى ثقافة حتقق 

الوعي الريا�شي يف الن�شق الجتماعي الكلي. 

سلوى القحطاني

إيمان هيف بن وارد
كلية االعمال

كييتييابيية وحتيييريييير الأخييييبييييار والإنييييتيييياج 
والإخيييييييراج والييتيي�ييشييوييير الييتييلييفييزيييوين 
اإدارة  وكيييييفييييية  للتلفزيون  والييكييتييابيية 
اإجييراء  الأجييهييزة الإعييالمييييية، وكيفية 
املييقييابييالت الييتييلييفييزيييونييييية، واليييرباميييج 
احلوارية ودورة اعداد وتقدمي ن�شرة 
املرا�شل  دور  كاملة وجت�شيد  اخبارية 
امليييييييييداين وايييي�يييشييياً طييريييقيية تييعييامييلييي 

كمذيعة لالأخبار مع الكامريا. 
اكت�شبت معرفة كبرية يف مهارات 
اليييتيييوا�يييشيييل وفيييهيييم ليييغييية اجلييي�يييشيييد عييلييى 
ييييد ميييدربيييني ومييييدربييييات ذوي اخليييربة 

واملعرفة العريقة بالإعالم.
امليييييدانييييية  الييييزيييييارات  اأن  كييمييا 
مثل  دبييي  يف  الإعييالمييييية  للجهات 
)قييينييياة الييعييربييييية، وقييينييياة احلييييدث، 
جريدة  اأبوظبي،  وتلفزيون  اإذاعيية 
اخلليج تاميز، الإذاعييية الأوليييى يف 
الإمييييييييارات، اجلييامييعيية الأمييريكييييية 

يف الإمييييييييارات، اليي�ييشييبييكيية الييوطيينييييية 
لالت�شال يف ال�شارقة(.

املعلومات  من  الكثري  يل  اأ�شافت 
واخليييييييييييربات الييييتييييي حييييييييددت وجيييهيييتيييي 
وميي�ييشيياري يف امليييجيييال الإعيييالميييي لأين 
راأيييت بيئة العمل واأجييواءهييا، التدريب 
اليييييييييدويل اأجيييييميييييل واأعيييييظيييييم فييييكييييرة مت 
الوا�شح  بالأثر  �شعرت  فعاًل  تطبيقها 
للمعلومات  اكت�شابي  يف  �شخ�شيتي  يف 
وتطبيقها، اكت�شبنا مهارات اإعالمية يف 
وقت قيا�شي، اأدركنا احتياج ومتطلبات 
بال�شخ�شيات  احتكاكنا  العمل،  �ييشييوق 
و�شع  عملهم  طبيعة  وفهم  الإعالمية 
لكت�شاف  الفر�شة  واأعييطييانييا  مداركنا 

مواهبنا وقدراتنا الإعالمية.
الأكييادميييييية مت تدريبنا  داخيييل  ميين 
يف  الييعييمييل  عييلييى  ووا�يييشيييح  �شحيح  ب�شكل 
اأ�شبحت  التخ�ش�شات  بييكييافيية  الإعيييييالم 
الإعييالمييي  املييجييال  العمل يف  قيييادرة على 
خربة  وا�شحة  اكت�شبت  وروؤيييية  ثقة  بكل 
ال�شنوات  ميين  الكثري  اأمييامييي  اخت�شرت 
الطويلة ات�شحت يل الكثري من الأمور 
عن الإعالم وكيف ميكن العمل بالإعالم 
واأييييين ! وعييلييى اأثييير هيييذا حيييددت طريقي 
واجتيييياهيييياتييييي، جتيييربييية ُمييييرثييييية ورائيييعييية 
خرجت كل طالبة متدربة من اأ�شل ت�شع 
مميزة  اإعالمية  م�شروعات  بييي3  طالبات 
)تقرير تلفزيوين، موجز اإخباري، ن�شرة 

اإخبارية م�شرتكة مدة 40 دقيقة(. 
الييدويل  الييتييدريييب  ُيعتمد  اأن  اأمتيينييى 
وليييكيييافييية  اململكة   جييييامييييعييييات  جيييميييييييع  يف 
الييتييخيي�ييشيي�ييشييات ليييكيييي ييي�ييشييتييفيييييد اليييطيييالب 
فيما  ويييفيييييدوا  اأكييييرب،  ب�شكل  والييطييالييبييات 
بعد وطنهم، ختاًما اأتقدم بال�شكر اجلزيل 
اأتاحا  اأن  خالد  امللك  جلامعة  ثم  لوطني 
يل الفر�شة العظيمة التي ل تتعو�ض واأن 
و�شعا كل اأملهم وثقتهم بي اأنا وزميالتي، 
بيياإذن اهلل - لأن بلدنا  والتي لن تخيب - 
اليوم اأ�شبح ميلكنا كاإعالميات �شعوديات 
متخ�ش�شات وقييادرات على توجيه القرار 
ال�شحيح؛  م�شاره  اإليييى  الإعيييالم  وتعديل 
لأنيينييا بييكييل فييخيير واعيييتيييزاز واجييهيية اململكة 
ي�شرف  اإعييالم  لن�شنع  ال�شعودية  العربية 

هذا البلد ويليق به. 
جيييييييرييييييييدة اليييييييرييييييييا�يييييييض الييي�يييشيييبيييت 
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2019م.

بالبيئة  وتييوؤثيير  تتاأثر  املنظمة 
الداخلية واخلارجية، لذ اأخالقيات 
عييديييدة  اجتييياهيييات  لييديييهييا  الإدارة 
ومييتيي�ييشييعييبيية، تييتييخييطييى خييطييواتييهييا 
واملييروؤو�ييض،  الرئي�ض  بييني  العالقة 
يييتيييّد اإلييييى ثييقييافيية املييجييتييمييع،  فييهييي مَتْ
وبيئة العمل، وقائد املنظمة، وعلى 
ذلك، ركزت اأخالقيات الإدارة ب�شكل 
التنظيمية؛  الييثييقييافيية  عييلييى  كييبييري 
لحيييتيييوائيييهيييا عيييليييى جميييميييوعييية ميين 
�شلوك  حتكم  التي  واملعايري  القيم 
الأفراد باملنظمة، وبطبيعة الثقافة 
القيم  هيييذه  ببع�ض  امليينييظييميية  متييد 
وامليييعييياييييري، فيييييياإذا كيييانيييت اإيييجييابييييية 
�ييشييوف متيييد اأفييييييراد امليينييظييميية حتما 
�شحيح.  والعك�ض  اإيييجييابييييية،  بقيم 
ول نيينيي�ييشييى بييياليييذكييير الييييييدور اليييذي 
يييقييع عييلييى عيياتييق الييقييائييد يف الييتييزام 
الأفراد وعدم اقرتافهم ل�شلوكيات 
غييييري اأخييييالقييييييييية، ميييين خيييييالل �ييشيين 

الف�شاد،  ملجابهة  واأنييظييميية  قييوانييني 
واليييتيييدرييييب الأخييييالقييييي ليييالأفيييراد 
فييقييط،  واليييفييينيييي  الإداري  ولييييييي�يييض 
لأتييبيياعييه،  ح�شنة  قيييدوة  يييكييون  واأن 
وامليي�ييشييوؤوليييييات  الأدوار  وتييو�ييشيييييح 
بالدور  فييرد؛ ملنع الزدواجييييية  لكل 
وغمو�شه وت�شاعد التداخل بينهم 
ووقييييييوع الييينيييزاعيييات والييي�يييشيييراعيييات، 
وعليه تقل الإنتاجية والأداء وهذا 
وبالتايل  ذاتيييه،  بحد  ف�شاد  يعترب 
اجلانب  اإلى  باأكملها  باملنظمة  يزج 

الغري اأخالقي.
يييبييا�ييشيير يف مييقيير عمله  مييوظييف 
تعود  ومعايري  قيم  يقتني  اجلييديييد، 
اإلى حميطه وجمتمعه النزيه، وبعد 
العمالء  ر�شي  لوحظ  عملة  مزاولة 
لييلييمييوظييفييني؛ لإجنيييييياز مييعييامييالتييهييم 
قاوم  تعقيدها،  من  بييدل  وتي�شريها 
ولكن  ال�شلوك،  املوظف هذا  وحييارب 
بعد مدة زمنية، ودميومة ال�شغوط 

وتييلييطيييييف اجليييييرم مبيي�ييشييمييى هييبيية اأو 
عطية ل غري، تكيف املوظف لثقافة 
املحظور  يف  ووقييع  الفا�شدة،  املنظمة 
وانييييدمييييج ميييعيييه، واأ�يييشيييبيييح املييحييظييور 
ريِته، وهذا ما ي�شمى  م�شموح يف ب�شْ
من  ولييلييحييد  الييتيينييظيييييمييي،  بالتطبيع 
اأخالقية،  الغري  ال�شلوكيات  ت�شاعد 
وتعزيز  لييلييتييجيياوزات،  وبييحييزم  النظر 
ييييِكيييينييييات)مييييقييييومييييات( اأخيييالقيييييييات  ْ مممٌ
وثيقة  ا�يييشيييدار  خيييالل  ميين  الإدارة، 
اأخييييالقييييييييية، تيييو�يييشيييح مييييا ييينييبييغييي اأن 
ينبغي  ل  ومييا  �شلوكيات  ميين  يحدث 
خليق  قيييائيييد  وتييكييليييييف  ييييحيييدث،  اأن 
لييلييميينيي�ييشييب، ليييييييكيييون قييييييدوة حيي�ييشيينيية 
لأتباعه والقدرة على التاأثري فيهم، 
مبِنية  تنظيمية متينة  ثقافة  ور�شخ 
وكذلك  اخالقية،  واأفييكييار  قيم  على 
دوري،  بيي�ييشييكييل  واملييي�يييشييياءلييية  اليييرقيييابييية 
والنظر يف ال�شكاوى واملقرتحات من 

داخل املنظمة وخارجها.
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اساتذة

مداوي األحمري

عن  خاطئة  فكرة  البع�ض  يت�شور  قد 
عن  عبارة  باأنها  الع�شوية  الكيمياء 
طال�شم ومركبات تكتب، وكالم يدر�ض 
دون فائدة، ويف حقيقة الأمر اأن كل ما 

حولك كيمياء.
وتتكون  الكيمياء،  تتنف�ض  فاأنت 
ع�شوية  كيميائية  مركبات  من 
المينية،  والحما�ض  كالربوتينات 

.DNA واحلم�ض النووي
الدكتور  بالأ�شتاذ  األتقت  »اأفاق« 
بكلية ال�شيدلة يحيى مبخوت لي�شلط 
والعملي  العلمي  م�شواره  على  ال�شوء 

واأهدافه من خالل هذا احلوار.

العلمية  مسيرتك  عن  حدثنا 
والتحديات التي واجهتها؟

بداأت م�شريتي التعليمية من قريتي 
دار�شاً  اليمن  يف  )الزوب(  ال�شغرية 
انتقلت  ثم  ومن  البتدائية  املرحلة 
البي�شاء  مبحافظة  رداع  مدينة  اإلى 
كيلو  ع�شرة  حوايل  تبعد  التي 
املرحلة  لدرا�شة  قريتي،  من  مرت 
واجهت  وقد  والثانوية،  الإعدادية 
ووعورة   ، حينها  يف  التنقل  �شعوبة 
الطرق وندرة توفر املركبات يف ذلك 
الوقت، ولكن املعاناة عززت لدي  روح 
الإ�شرار لال�شتمرار يف طلب العلم ، 
مما جعلني اأتفوق يف درا�شتي، الأمر 
درا�شية  منحة  لنيل  اأهلني  الذي 
البكالوريو�ض  مرحلتي  لإمتام  
ر�شالة  اإمتام  ثم  ومن  واملاج�شتري، 
وعدت  القاهرة،  بجامعة  الدكتوراه 
ذمار  جامعة  من  منطلقاً  للتدري�ض 
يف اليمن ومن ثم  الى جامعة امللك 
�شعود بالريا�ض، وو�شوًل اإيل جامعة 

امللك خالد.

ــو الــتــخــصــص الــدقــيــق  ــاه م
عن  ومــاذا  به،  تخصصت  الذي 

أهدافك المستقبلية؟
الع�شوية«،  »الكيمياء  يف  تخ�ش�شت  
بكلية  تاماً  ارتباطاً  مرتبطة  وهي 
وخ�شو�شا   ، اأق�شامها  كل  يف  ال�شيدلة 
حيث   ؛  ال�شيدلنية  الكيمياء  ق�شم 
وت�شميتها  وتركيبها  الدوية  ت�شنيع 

وتطبيقاتها وما اإلى ذلك.   
اأما عن الأهداف يوؤكد  بروفي�شور، 
لديه  اأكادميي  كادر  اأي  باأن  يحيى  
اأهدافه العلمية والأكادميية املتمثلة يف 
غر�ض مفاهيم التعلم والتعليم لطالب 
،  الى  العليا  البكالوريو�ض والدرا�شات 
جانب اجنازه لأبحاث علمية، وبراءات 

اخرتاع ت�شاهم يف خدمة املجتمع.
الأدراج  اإيل   اأبحاثه  تنتهي   واإل 
والرفوف باملكتبات،  بل عليه اأن ي�شوق 
بذلك  موفرة  وعاملياً،  حملياً  ذلك 
اإ�شافة  اخلريجني،  للطالب  خدمة 
العلمي  للكادر  حمفزة  تكون  اأنها  الى 
؛ وكذلك رفع  والنهو�ض  يف الرتقيات 
ت�شنيف اجلامعة الى املناف�شة العاملية 

ومواكبة خطة 2030 للتميز والرقي.

التي  المعوقات  أبــرز  ماهي 
واجهتها؟   

الدار�شني  جميع  تواجه  املعوقات  اإن 
م�شرية  يف  القلم  يخط  يبداأ  ان  منذ 
احلالية،  مرحلته  الى  حياته 
الى  للتغيري  حمطة  هي  فال�شعوبات 
الأف�شل،ولكن تتفاوت هذه ال�شعوبات 
من باحث الى اآخر ، فقد واجهت  مثل 
لإجناز  الوقت  �شيق  علمي  كادر  اأي 
التناف�ض  ونق�ض  العلمي،  البحث 
اليجابي ، الى جانب الظروف البيئية 
املراحل  يف    ، املحدودة  والإمكانات 
الأولى من العملية التعليمية ، وما ان 

د.يحيى مبخوت: 
تجاوزت المعوقات في حياتي..وأنجزت 

180بحثا علميا وثالث براءات اختراع
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مبتعثون

إيناس كدم:
قلم  لدي  يصبح  أن  أطمح 

يخدم القضايا اإلنسانية

آمال علي،
روان زندان

اليييدكيييتيييوراه يف تخ�ش�ض  لييدرا�ييشيية  املُييبييتييعييثيية  اأكييييدت 
الت�شال الإ�شرتاتيجي واإدارة الأزمات يف بريطانيا، 
اإعييالم رقمي من جامعة  احلا�شلة على ماج�شتري 
امللك �شعود اإينا�ض  ِكدم القحطاين اأنها تطمح لأن 
يكون لها قلم ل �شقف له يخدم الق�شايا الإن�شانية 

واملجال ال�شياحي و الثقافة املحلية.
اأن  من  »اآفيياق«  اأجرته معها  وقالت يف احلييوار 
البكالوريو�ض  تكمل  جعلتها  الييتييي  الأ�ييشييبيياب  اأحيييد 
املجال  هييذا  الإعيييييالم  اأن  تخ�ش�ض  يف  واملاج�شتري 
والكاتب  واملُمار�ض  الباحث  عام حقل  ُيرثي  ب�شكل 
وامليييهييينيييي والأخييي�يييشيييائيييي، مييييوؤكييييدة اأنيييهيييا وجيييييدت يف 

التخ�ش�ض �شغف امل�شارين الأكادميية واملهنية.

دراسة اإلعالم
وحول بدايتها يف جمال الإعالم ك�شفت اأنها  بداأت 
م�شريتها الإعالمية عام 2011 حني بداأت درا�شتها 
املاج�شتري،  مبييرحييليية  الييرقييمييي  ليييالإعيييالم  الفعلية 
بكرثة؛  املهني  باملجال  تعمل  مل  اأنييهييا  اإليييى  ولفتت 
فرتة  اأنها  عملت  اإلى  م�شرية  اأكادمييا،  لإن�شغالها 
مقالة  كانت  قوالب  وكتبت  ال�شحافه  يف  ب�شيطة 
الييراأي  �شحيفة  يف  اأ�شبوعيا  �شحفي  مقال  مبعدل 
الإلكرتونية، موؤكدة اأنه ما اإن ينتهي الأ�شبوع حتى 
"الكاتب  اآخر،  وقالت  مييقييال  تكتب  نف�شها  جتييد 

الهاوي ل ي�شبع".

الصحافة هواية
لفرتة  ولييو  الكتابة  عيين  النييقييطيياع  اأن  اإليييى  ولفتت 
ب�شيطه ُتفقد الكاتب نوعا ما امل�شطلحات وال�شرد 
ذلييك ما حدث  اأن  ال�شرد والييطييرح، مييوؤكييدة  وهو�ض 

معها حني انقطعت عن الكتابة لظروف البتعاث.
وت�شتهويها  هييواييية  اليي�ييشييحييافيية  اأن  واعيييتيييربت 
كثريا، حيث قالت: "اأنا هاوية ولكن ب�شكل متقطع 
اأعود  لأن  واأطمح  والعلمية،  العملية  لظرويف  تبعا 

قريبا اإن �شاء اهلل ويف الوقت املنا�شب".

إعالميات المستقبل
بيياإعييالميييييات امل�شتقبل  اعييتييزازهييا  وعيييربت عيين 
متطلعة اأن تراهن يف �شتى امل�شارات، وموؤكدة اأنهن 
والييقييدرة  التيي�ييشيياليييييه  امليييهيييارات  اأنف�شهن يف  اأثييبيين 

املعرفية ويف خمتلف النواحي املهنية".
واأ�شدت اإليهن بن�شيحة حيث قالت: "الإعالم 
مت�شعب ول ميكن اأن ن�شتقي كل النظريات والأُطر 
اأن  علينا  واإمنيييا  الييدرا�ييشيية،  �شفوف  يف  الإعييالمييييية 
والتعلم  ال�شخ�شي  باملجهود  بالتخ�ش�ض  نييتييزود 
املعرفة  بك�شب  اأو  والإطييالع  بالقراءة  �شواء  الذاتي 

واخلربة من واقع التجربة يف احلقل املهني".

غربة الوطن واألهل
وحيييول الييعييقييبييات واليي�ييشييعييوبييات الييتييي واجهتها 
اإطالقا  عقبات  يوجد  "ل  قييالييت:  البتعاث  خييالل 
بحجم عقبة الغربة، وبالأخ�ض غربة الأهل وغربة 

الوطن".

ي�شل الواحد منا الى مرحلة متطورة 
، ال وتتو�شع  الدرا�شة   التعليم يف  من 
تلك  ويتجاوز  املعرفة   دائرة  لديه 

املعوقات بف�شل اهلل .
 180 اأكرث من  ن�شرت  واحلمد هلل 
اخرتاع  براءات  وثالث  علمياً  بحثاً 
 ، الكرتونية  مقررات   5 و�شممت   ،
ماج�شتري  طالباً   15 على  وا�شرفت 
ر�شائل  حتكيم  جانب  الى  ودكتوراه، 

علمية اأبحاث يف نف�ض التخ�ش�ض.
 

تقدمها   التي  الوصية  مهي 
للطالب ؟ 

على  الدار�ض اإل يكتفي من التح�شيل 
عد  بعذر    ، معينة  مبرحلة  الدرا�شي  
وجود الوظائف وغريها ،  فال�شتمرار 
والمتياز  الجناز  ميثل  والتطوير 
ي�شتقطبه  الذي  للفرد   احلقيقي 
بفرتة  الهتمام  وكذلك   ، العمل  �شوق 
البكالوريو�ض يف حياة الطالب باملثابرة 
والتميز،  لأنها �شتبقى ذكرى ل تن�شى 
تولد  التي  اجلميلة  املرحلة  وهي  ؛  
الدرا�شة  يف  لال�شتمرار  الأهداف  لك 

والنطالق  نحو احللم املن�شود.

كلمة أخيرة
 اأوجه �شكري  ملعايل الربوفي�شور 
فالح بن رجاء ال�شلمي مدير اجلامعة  
هيئة  اأع�شاء  جميع  يحفز  الذي  ؛ 
البحثية  املجالت  كل   يف  التدري�ض 
ارتقاء  ذلك  ي�شكل  مما   ، والكادميية 
العلمي  البحث  يف  مبهرة  وقفزات 
،وال�شكر  باجلامعة  والكادميي 
التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  لزمالئي 
اجلماعي  العمل  روح  يدعمون  الذين 
يف الجناز ، وال�شكر مو�شول لكم اأنتم 
فر�شة  اإتاحة  يف   ) )اآفاق  �شحيفة  يف 

امل�شاركة متمنني لكم التوفيق.



منطقتنا

الوحدات المتنقلة لألحوال المدنية  تقدم 
خدماتها

حنان البشري
 اأقامت جمعية الثقافة والفنون باأبها اأم�شية بعنوان »خمي�ض م�شيط .. تراث و ح�شارة« اأدارها 
الأ�شتاذ �شعيد القا�شي و تاأتي، �شمن جهود ثقافة وفنون اأبها يف اإحياء اأم�شيات يف كل حمافظات 
منطقة ع�شري، تتناول تاريخها وموروثها وحياة اأهلها من خالل ا�شتقطاب نخبة من رموزها 

كل فرتة.
م�شرح  على  وذلك  حمدان  مبارك  الدكتور  و  غنوم  اآل  �شعد  الدكتور  فيها  حتدث  الأم�شية  اأن   يذكر 

امل�شت�شفى ال�شعودي الأملاين.

أمسية »خميس مشيط.. تراث وحضارة« وزير الصحة يكرم صحة عسير لتميزها 
ببرنامج »الزائر السري«

حنان البشري
توفيق  الدكتور  ال�شحة  وزير  كّرم 
الربيعة موؤخراً، �شحة ع�شري ممثلًة 
ال�شحية  لل�شوؤون  العام  باملدير 
عائ�ض  بن  خالد  ع�شري  مبنطقة 
ع�شريي وذلك لتميز منطقة ع�شري 
لربنامج  والتح�شني  التجاوب  يف 
انعك�شت  والتي  ال�شري،  الزائر 
م�شتوى  يف  امللحوظ  التح�شن  على 

اخلدمة ال�شحية باملنطقة.
ويعد هذا التميز نتيجة اهتمام 
ومواكبة  الدائم  بالتح�شني  الوزارة 
ال�شحية،و  املجالت  يف  التطور 
�شكره  ع�شريي  خالد  الدكتور  قدم 
ملعايل  العمل  فريق  با�شم  وتقديره 
توفيق  الدكتور  ال�شحة  وزير 
امل�شتمر  دعمه  نظري  الربيعة 
يف  ال�شحية  اخلدمات  لتطوير 
بتحفيز  الدائم  واهتمامه  املنطقة، 

وت�شجيع فريق العمل.

حنان البشري
بداأت الوحدة املتنقلة لالأحوال املدنية 
والن�شاء  للرجال  ِخدماتها  تقدمي  يف 
اململكة  مناطق  حول  موقع   100 يف 
اإطار  يف  وذلك   ، ع�شري  منطقة  منها 
الداخلية  وزارة  وكالة  قرار  تنفيذ 
ثالث  لتفعيل  املدنية  لالأحوال 
مبادرات "موجودين" املوجهة خلدمة 
بها  يوجد  ل  التي  واملراكز  املحافظات 
ومبادرة  املدنية،  لالأحوال  مكاتب 
خلدمة  املخ�ش�شة   " اإليك  "ناأتي 
وحملة  واخلا�شة،  احلكومية  اجلهات 
للتعريف  الهادفة  انتمائي(  )هويتي 
الوطنية  الهوية  بطاقة  باأهمية 
لها،  ا  �شخ�شًيّ اإثباًتا  بو�شفها  للمراأة 
اإلى  اإ�شافة  عليها،  املحافظة  و�شرورة 
الوطنية  الهوية  اإ�شدار  تقدمي خدمة 
نظاًما  لها  امل�شتحقات  للمواطنات 
القطاعات  يف  وجودهن  اأماكن  يف 
واملحافظات  واخلا�شة،  احلكومية 
والقرى واملراكز، واملدار�ض واجلامعات 

بجميع مناطق اململكة.
املتنقلة  الوحدة  وتقدم 
املدين  ال�شجل  خدمات  للم�شتفيدين 
الوطنية  الهوية  بطاقة  كاإ�شدار 
اإ�شافة  وجتديدهما،  الأ�شرة  و�شجل 
والطالق  الزواج  واقعات  ت�شجيل  اإلى 
عن  ف�شاًل  املهنة،  وتعديل  والوفاة 

طباعة �شريحة البيانات "الربنت".
 ، املتنقلة  الوحدات  وت�شمل 
ال�شاملة  واحلقيبة  املتنقلة  العربات 
مقام  تقوم  متكاملة  وحدات  وهما 
مكاتب الأحوال املدنية من حيث اإنهاء 
الب�شمة  وم�شح  املواطنني  اإجراءات 
�شورته  والتقاط  للمواطن  الع�شرية 
مبا�شرة  مرتبطة  اأنها  اإلى  بالإ�شافة 
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املعلومات  مركز  يف  البيانات  بقاعدة 
الوطني.

بزيارة  املتنقلة  الوحدة  وتقوم 
)26( موقًعا مبنطقة الريا�ض، و)12( 
 ، وع�شري  الق�شيم  مبنطقتي  موقًعا 
و)11( موقًعا مبنطقة اجلوف ، و)10( 
مواقع  ،و)9(  املدينة  مبنطقة  مواقع 
مبنطقة  مواقع  ،و)8(  حائل  مبنطقة 
باملنطقة  مواقع  ،و)6(  املكرمة  مكة 
منطقة  يف  مواقع  ،و)3(  ال�شرقية 

منطقة  يف  اثنان  ،وموقعان  جازان 
منطقة  يف  واحد  وموقع   ، جنران 

تبوك.



تقنية

جهاز ذكي على شكل الصقة يحسن الذاكرة

لييالرتييداء  قابل  ذكييي  جهاز  �شركة Humm عن  ك�شفت 
ويح�ّشن  الع�شبي  التحفيز  مببداأ  يعمل  ل�شقة،  ب�شكل 

ذاكرة من يرتديه، ويزيد من �شرعة التعلم لديه.
20%  يف  بن�شبة  حت�شن  حتقيق  يف  اجلييهيياز  و�ييشيياهييم 
مقارنة  دقيقة   15 ملييدة  ارتيييدوه  الذين  الأ�شخا�ض  ذاكييرة 

باآخرين مل ي�شتعملوه.
وييي�ييشييتييهييدف الخيييييييرتاع الأ�يييشيييخيييا�يييض اليييذيييين تييزيييد 
اأعمارهم عن 40 �شنة، ويواجهون �شعوبات يف قراءة وتعلم 
مهارات ومعلومات غري ماألوفة لديهم، ويباع بحوايل 99 
دولر اأمريكي ويحتوي على 12 ل�شقة، ويتوفر يف اأمريكا 

وبع�ض الدول الأوروبية.
حييددت  بييل  الأعييمييار  لكافة  با�شتخدامه  ين�شح  ول 
اليي�ييشييركيية �ييشيياحييبيية الخيييييييرتاع الييعييميير اليييييذي ميييكيين اأن 
يييبييداأ ميين عمر الأربييعييون  ي�شتخدم  فيه اجلييهيياز، واليييذي 

عاما ملا هو اأعلى.
ويوفر اجلهاز حتفيزا كهربائيا معتدل اأثبت العلماء 
�شالمته بعد اختبارات دامت لأكرث من 30 عاما، اإذ يبعث 
بنب�شة كهربائية للق�شرة االأمامية للمخ، تنت�شر بعدها يف 

اأنحاء هذا الع�شو.

 مشروع  يضم أكثر من 500 عالم لكشف 
أسرار العقل البشري

رنا القحطاني

للغاية  قويا  عمالقا  حا�شوبا  الب�شري  العقل  يعترب 
الطبيعة،  تعقيدا يف  الأنظمة  اأكرث  حيث يعترب من 
ول يزال الباحثون يف حماولت لك�شف م�شروع العقل 
اأمونت�ض"  "كاترين  قييادت  حيث  واأ�ييشييراره،  الب�شري 
الزمان، والذي  املمتد لعقد طويل من  امل�شروع  هذا 

ي�شم اأكرث من 500 عامل يف 100  جامعة.
وييييحييياول الييبيياحييثييون اإنيي�ييشيياء اأطييليي�ييض ثييالثييي 

اأن  املتوقع  وه��و عمل من  الب�شري  للمخ  االأب��ع��اد 
يكلف اأكرث من 1.1 مليار دولر عندما ينتهي يف 

عام 2023.
وذكرت اأمونت�ض اأنه كلما عملت اأكرث على الدماغ 
التعقيد  هييذا  وفهم  و�شعوبته،  تعقيده  مييدى  فهمت 

مهم جدا مل�شتقبل التكنولوجيا.
ومن خالل مناذج الدماغ، ميكن للعلماء يوما ما 
اإن�شاء اأجهزة كمبيوتر م�شتوحاة من ذلك، مما �شيزيد 

من �شرعة وكفاءة الأجهزة امل�شتقبلية.

فهد البشري

ظيييهيييرت �يييشيييييييارة )تييييييي�يييشيييال �يييشييياييييربتيييرك( 
لأول مييييرة خييييالل حييفييل خييا�ييض يف وليييية 
نوفمرب  من   21 اخلمي�ض  يييوم  كاليفورنيا 
لي�شت  ال�شيارة  اأن  القول  وميكن  املا�شي، 
فيما  خا�شًة  البع�ض  يتوقعه  كييان  ما  على 
ي�شبه  اليييذي  اخلييارجييي  بالت�شميم  يتعلق 

�شبه املنحرف بدون اي انحنائات.
ييييرق  مل  الييتيي�ييشييميييييم  ان  وبييياليييرغيييم 
ان  ا�ييشييتييطيياعييت  تي�شال  ان  ال  لييلييكييثييريييين 
حتقق متطلبات ال�شاحنات وباأعلى كفائة، 
للغاية  �شلب  اخلييارجييي  الهيكل  اأن  حيث 
الت�شميم  واأن  الخييتييبييارات،  اظييهييرت  كما 
ي�شاعد على انخفا�ض ا�شتهالك الكهرباء 
على  ت�شاعد  والتي  الت�شميم  لإن�شيابية 
الهواء، ومق�شورة داخلية  تقليل مقاومة 
كييبييرية تيي�ييشييل لييعييدد 6 مييقيياعييد وميي�ييشيياحيية 

تخزين كبرية وقوة جر عالية.
اليييتييينيييفيييييييذي  املييييييدييييييير  اأملييييييييييح  يف حييييييني 
الت�شميم  ان  اليييى  مييا�ييشييك  اإييييليييون  لييليي�ييشييركيية 
�شايربتراك م�شتوحى من اخليال العلمي يف 
)�شبه  ال�شكل  مربع  الهيكل  املا�شي،ويتكون 
ت�شال  تقول  فييولذييية  �شبيكة  ميين  املنحرف( 

 »cybertruck« الشاحنة الصغيرة من تيسال
تظهر الول مرة بتصميم خالف التوقعات

اإنها مقاومة للخدو�ض وال�شدمات كما ظهر 
يف الخيييتيييبيييارات امييييام اجلييمييهييور يف الييعيير�ييض 
واإ�شاف اإيلون ما�شك انها �شوف تكون اي�شا 
9 ملم،  ذخييرية عيار  للر�شا�ض من  مقاومة 
الرغم من  اأي�شاً، على  ال�شيارة قوي  وزجيياج 
اآنه عندما ذهب اأحد املوظفني لثبات قوته 
بج�شم  اجلانبية  النوافذ  �شرب  خييالل  ميين 
الييزجيياج  الييتييقييدميييي، ته�شم  الييعيير�ييض  اأثييينييياء 
انها  الإقييل  على  �شاحكاً  ما�شك  اإيلون  وعلق 

مل تخرقه و�شط �شحكات اجلمهور.
تييياأتيييي اليي�ييشيياحيينيية اييي�ييشييا مبييوا�ييشييفييات 
قيييييا�ييشييييية مييين امليي�ييشيينييع ميييع هيييييكييل ربيياعييي 
البييييييواب وميي�ييشيياحيية تييخييزييين 6.5 قييييدم اي 
نقل  ملجموعة  بالن�شبة  اما  املرتين،  قرابة 
احليييركييية، �ييشيييييبييدا طييييراز اليييدفيييع الييربيياعييي 
مبحرك واحد من 39900 دولر، وقوة جر 
قييرابيية 3.5  اليييى حيييوايل 7500 رطيييل  ت�شل 
طن، ومدا قيادة ي�شل الى 250 ميل اي ما 
ال�شفر  من  وت�شارع  كيلومرت،   400 يعادل 
اليييى مييئيية كيييييلييومييرت يف اليي�ييشيياعيية يف حييوايل 
تبداأ  التي  املتو�شطة  والن�شخة  ثانية.   6.5
من 49900 دولر، �شتحتوي على حمركني 
وقوة جر 10000 رطل قرابة 4.5 طن، ومدا 
قيادة ي�شل الى 300 ميل اي ما يعادل 480 

كيلومرت. ويف الوقت نف�شه، �شيكون هنالك 
اأعلى من حيث قوة جر  اأعلى بقدرات  فئة 
ت�شل الى 14000 رطل قرابة 6.3 طن ومد 
قيييييادة يييزيييد عيين 500 ميييييل مييا يييعييادل 800 
لل�شحانة  بن�شبة  خييارق  وت�شارع  كيلومرت، 
يف  كيلومرت  مئة  الييى  ال�شفر  ميين  �شغرية 
اليي�ييشيياعيية يف 2.9 ثييانييييية فييقييط. وذليييك يعود 
هذا  �شعر  و�شبداأ  حمركات،  ثالثة  لوجود 

الوح�ض 69900 دولر.
وميكن للعمالء احلجز لطلب م�شبق 
امريكي،  دولر   100 بقيمة  النرتنت  عرب 
اإيييلييون  لل�شركة  الييتيينييفيييييذي  املييدييير  واعييليين 
ما�شك يف تغريده له عرب ح�شابة يف تويرت 
عن ا�شتقبال ال�شركة لأكرث 146 الف طلب 
ال�شاحن يف  انتاج  م�شبق، و�شوف يبدا خط 
اوخر عام 2021 والفئة العليا ذات الثالثة 

حمركات �شت�شل يف اواخر عام 2022.
التنفيذي ل�شركة  ويف حديث لرئي�ض 
جنريال موتورز ماري بارا، اأكد اأن ال�شحنة 
اجليييدييييدة لييالنييتيياج الييكييهييربييائييي اخلييا�ييشيية 
بحلول  للبيع  �شتطرح  مييوتييورز  بييجيينييريال 
خريف عام 2021، وذلك يعني ان ال�شحنتني 
من تي�شال وجينريال موتورز �شوف تطرح 

لل�شوق يف نف�ض الوقت تقريباً.
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4 طرق للتحقق 
من نسبة 
شحن سماعات 
AirPods على 
هواتف آيفون

الأول من  اجليل  اآبييل  �شركة  اأ�ييشييدرت  عندما 
عييام  يف  الييال�ييشييلييكييييية   AirPods �ييشييميياعييات 
2016، قدمت مزايا جديدة يف هذه ال�شماعات، 
منها: اإمكانية اإقران ال�شماعة تلقائياً بهاتف 
اآيييفييون مبييجييرد فييتييح غييطيياء الييعييلييبيية، واإيييقيياف 
اإحييدى  اإزالييية  عند  تلقائياً  املو�شيقى  ت�شغيل 

ال�شماعتني من الأذن، وغري ذلك.
كما اأطلقت اآبل هذا العام اجليل الثاين 
منها:  جييديييدة،  ميزات  مع   AirPods من 
اأنها تاأتي مع علبة �شحن ل�شلكية اختيارية، 
مع  التكامل  وميكنها  اأطيييول،  بطارية  وعمر 

.Siri امل�شاعد ال�شوتي �شريي

وخيييييييالل الييي�يييشيييهييير املييييا�ييييشييييي اأطيييليييقيييت 
بت�شميم   ،AirPodsPro �ييشييميياعييات 
جديد كلياً مع نظام حجب �شو�شاء فعال، 
اأن  من  وبالرغم  غييامييرة.  �شوتية  وجتربة 
حتى   AirPods �شماعات  مييز  مييا  اأهييم 
اإل  ال�ييشييتييخييدام،  و�ييشييهييوليية  الب�شاطة  الآن 
الو�شول  ي�شعب  واحيييداً  عن�شراً  هناك  اأن 
اإليه ب�شهولة وهو ن�شبة ال�شحن املتبقية يف 

بطارية ال�شماعة.
ن�شبة  مييين  للتحقق  طيييرق   4 واإليييييييك 
AirPods على هواتف  بطارية �شماعات 

اآيفون:
واالح��ت��ف��اظ   AirPods عييلييبيية  فييتييح   -1
�شماعات  مزامنة  بعد  اآيييفييون:  بييجييوار  بها 
غييطيياء  افيييتيييح  اآييييييفيييييون،  مييييع   AirPods
بييالييداخييل،  ال�شماعات  وجيييود  اأثيينيياء  العلبة 
ثم  اجلييهيياز،  ميين  بالقرب  بالعلبة  واأميي�ييشييك 
نافذة  لييك  تظهر  حتى  ثيييواٍن  ب�شع  انتظر 
تو�شح  الييهيياتييف  �ييشييا�ييشيية  اأ�ييشييفييل  يف  منبثقة 
 AirPods ن�شبة �شحن بطارية �شماعات 
وعلبة ال�شحن. ومبجرد اإغالق غطاء علبة 
ال�شماعات، اأو اإخراج ال�شماعات من العلبة، 

النافذة  خييارج  بال�شغط  ُقمت  اإذا  حتى  اأو 
املنبثقة التي ظهرت �شتختفي ن�شبة �شحن 

.AirPods بطارية
كنت  اإذا  الييبييطيياريييات:  اأداة  خيييالل  ميين   -2
�شماعات  �شحن  ن�شبة  ميين  التحقق  تييريييد 
)اأداة  تييفييعيييييل  فيييييمييكيينييك   ،AirPods
على   Batteries widget البطاريات( 
اآيفون، ولكن لن تظهر حالة �شحن العلبة 
واحدة   AirPods �شماعة  اإل عند وجود 

على الأقل داخل العلبة.
ال�شا�شة  على  الي�شار  اإلييى  �شريعاً  مييرر   •

الرئي�شية لهاتف اآيفون.
مرر   ،Widgets �شا�شة  لك  �شتظهر   •
لييالأ�ييشييفييل حييتييى ت�شل اإليييى خيييييار )تييعييديييل( 

عليه. ا�شغط  ثم   Edit
 ،Add Widgets �شا�شة  خالل  • من 
Batteries؛  البطاريات  اأداة  عن  ابحث 
اللون  ذات  الدائرة  ا�شغط على عالمة  ثم 

الأخ�شر املوجودة بجوارها لتفعيلها.
• حلفظ ما قمت به من تعديالت ا�شغط 

.Done )على خيار )مت
ومبجرد النتهاء من هذه اخلطوات، 

بطارية  �شحن  ن�شبة  روؤييييية  ميين  �شتتمكن 
�شماعات AirPods اخلا�شة بك، ون�شبة 
مثل:  مت�شل  اآخيييير  جييهيياز  لأي  الييبييطييارييية 
خييالل  مييين  وذليييييك   ،Apple Watch

.Today View شا�شة�
 :Siri اليي�ييشييوتييي  امليي�ييشيياعييد  مييين خيييالل   -3
ن�شبة  ميين  للتحقق  اأ�ييشييهييل  طييريييقيية  هيينيياك 
اآيفون؛  على   AirPods �شماعات  �شحن 
امل�شاعد  تن�شيط  هييو  فييعييلييه  عييليييييك  مييا  كييل 
�شحن  ن�شبة  عن  وال�شوؤال  Siri؛  ال�شوتي 

البطارية املتبقية.
اإذا  ميييقيييرتن:  ا�ييشييتييخييدام جيييهييياز  بيييييدون   -4
ب�شماعات  مييقييرتن  جييهيياز  لييديييك  يييكيين  مل 
ن�شبة  مييين  الييتييحييقييق  وتيييرييييد   AirPods
فيمكنك  امليييينييييزل،  مييييغييييادرة  قييبييل  اليي�ييشييحيين 
من  تقريبية  �شحن  ن�شبة  على  احليي�ييشييول 
 LED خيييالل الييتييحييقييق ميين ليييون ميي�ييشييبيياح

ال�شغري املوجود يف مقدمة علبة ال�شحن.
واإذا كان لون م�شباح LED اأخ�شر فاإن 
 AirPods �شماعات  بطارية  �شحن  ن�شبة 
بييرتييقييالييييياً،  لييونييه  كيييان  واإذا   ،%50 مييين  اأعيييليييى 

ف�شتكون ن�شبة ال�شحن اأقل من %50.

Apple



آفاق

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

من شذى الى اسامة
جتربة تفعيل دور طييالب وطييالييبييات ق�شم العيييالم والتيي�ييشييال يف 
ال�شحف اجلامعية  وريييادييية بني  اآفيياق هي جتربة مميزة  حترير 
القيام  الطالبة  او  للطالب  تتيح  ثرية  جتربة  فهي  ال�شعودية، 
باأعمال حتريرية وتنفيذية يف ال�شحيفة، مبا فيها اأعمال حتريرية 
كرئي�ض التحرير ونائب رئي�ض التحرير و�شكرتري التحرير، وهذه 
امللك خالد  ي�شغلها طالبنا وطالباتنا. ونحن يف جامعة  الأعمال 
ن�شعد بهذه التجربة املميزة التي وجها بها ويرعاها معايل ال�شتاذ 

الدكتور مدير اجلامعة. 
ومع هذا العدد تنتهي فرتة زميلتنا طالبة ال�شحافة والتحرير 
ليخلفها  حترير  كرئي�شة  عبدالرحمن  �شذى  بالق�شم  اللييكييرتوين 
الف�شل  مطلع  مييع  قيييادم  حتييرييير  كرئي�ض  م�شعل  اآل  ا�شامة  زميلها 

الثاين باذن اهلل.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

حان الوداع 
يف معظيييم الأحييييان تخوننا الكلمات وتبقى قليلة ل تكفي لتعرب 
عييين امل�شاعييير التيييي يف داخلنا، جتييياه �شخ�ض ما اأو ميييكان موجود 

يف قلوبنا.
حيييان الوداع لطريق بداأت معيييه م�شواري ال�شحفي وقررت اأن 
اأتعميييق فييييه واكت�شبت منيييه الكثري من اخلربات خيييالل تنقلي من 
متعاونيييٍة اليييى ع�شيييوه يف حتريييير ميييواد ال�شحيفة ومن ثيييم توليت 
رئا�شة التحرير خلم�شة اأعداد كانت جتربة ثرية اأحمد اهلل عليها، 

لأترك الآن دفة القيادة .
فميييع التحية والتقدير املمزوجة بالعبري والورد لكل من اأعجبه 
هيييذا القلم ال�شغري الغ�ض ولكل مييين اأراد اأن يتذكر قلمي ،اأ�شتودعكم 

اهلل تاركه قلمي وكلماتي لكم .
زميالتيييي وزمالئي كنتيييم بدربي ك�شذى اليا�شمني وزين القوايف 
ونيييور الدنييييا اأيييياممٌ م�شيييت �شربعييية كاأّنهيييا حلظات ملا لهيييا من اأثييير، اأياممٌ 
م�شيييت بذكرهيييا وحالوة معناها وكنز دقائقها �شكراً لكم من كل قلبي 

جلهودكم وحبكم الدائم للعمل.
الهيئييية الأكادمييييية امل�شرفة على ال�شحيفييية قارب الوقت 
نهايته،احتوانيييا حر�شكيييم ومتابعتكيييم لنيييا طيييالب وطالبيييات 
حتريييير ال�شحيفييية يف جيييو مفعيييم بالعطييياء والرغبييية الأكيدة 
يف الو�شيييول للهيييدف واحل�شيييول على التميز فلكيييم منا جزيل 

ال�شكر.
اأرجيييو من اهلل اأن اأكيييون قد وفقت يف و�شع ب�شمتي يف هذا العمل 

الذي اأفتخر لكوين جزءاً منه وكل التوفيق لفريق اأفاق املتميز.

آفاق طالبية

عمره 98 عامًا..

الريال الورقي في السعودية سيختفي قريبا من األسواق

أكبر صقار سعودي يشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 
بيييادر �شقيييار م�شييين جتييياوز عميييره الي98 
عاًميييا بالت�شجييييل يف الن�شخييية الثانيييية 
من مهرجان امللك عبدالعزيز لل�شقور 

بالريا�ض؛ كاأكرب �شقار م�شارك.
مقطيييع  الر�شميييي،  النيييادي  ون�شييير 
فيديو لأكرب �شّقار يف ال�شعودية، ويدعى 
تركيييي غيييالب الذيابيييي، خيييالل ح�شيييوره 

للت�شجيل كم�شارك يف املهرجان.
ملقييير  رافقيييه  اليييذي  ابنيييه  ويقيييول 
الت�شجييييل، اإن واليييده يحرتف مهنة تربية 
اأي  عاًميييا،   19 عميييره  كان  منيييذ  ال�شقيييور 
اأنيييه اأم�شى نحيييو ثمانني عاًميييا من حياته 
�شقييياًرا، وعميييل يف اإحيييدى مراحيييل حياتيييه 

داخل ق�شر امللك املوؤ�ش�ض رحمه اهلل.
يلقيييى  اليييذي  املهرجيييان  ويقيييام 
اإقبال كبريا مييين قبل ال�شقارين داخل 
ال�شعودية وخارجها، يف اأر�ض املهرجان 
امل�شاركيييون  بالريا�يييض، حييييث يتناف�يييض 
عليييى  موزعييية  ماليييية  جوائيييز  عليييى 
م�شابقتيييي املليييواح )الدعيييو( 400 ميييرت، 

ومزايني ال�شقور.
عليييى  امل�شرفيييون  يقيييول  بدورهيييم 
يف  دخيييل  اليييذي  املهرجيييان  اإن  النيييادي 
ن�شخته الأوليييى العام املا�شي، مو�شوعة 
»جيني�يييض« لالأرقيييام القيا�شيييية بعيييد اأن 
�شجيييل م�شاركة 1723 �شقيييًرا، ي�شتهدف 
احلفاظ على موروث ال�شيد بال�شقور، 
ودعيييم ال�شّقاريييين يف اململكة من خالل 

ن�شيييرت قنييياة »الإخباريييية« تقرييييرا م�شورا 
مييين  الورقيييي  الرييييال  اختفييياء  قيييرب  عييين 
املعدنيييية  العملييية  كميييية  واأن  الأ�شيييواق، 
املتداولييية يف ال�شوق من فئييية »ريال واحد« 

تعادل ربع كمية الريال الورقي.
وبني التقرير اإن قيمة العملة املعدنية 
املتداولييية حاليا ي�شاوي 180 ملييييون ريال اإذ 
يبليييغ معدل عمييير العملة املعدنيييية قرابة 30 
�شنييية، يف حيييني يتليييف الرييييال الورقي خالل 

اأقل من �شنة ون�شف ال�شنة من اإ�شداره.
كما اأو�شح تقرير الإخبارية اأن موؤ�ش�شة 
النقد العربي ال�شعودية )�شاما( ت�شعى اإلى اأن 
تبلغ كمية العملة املعدنية املتداولة يف ال�شوق 

نحو 700 مليون ريال.
وكانييييت موؤ�ش�شيييية النقييييد قييييد قالييييت يف اإبريل 
املا�شييييي اإن لديها خطة ل�شحب الريال الورقي من 

ال�شوق تدريجيا وا�شتبدال الريال املعدين به.
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السبتالسبتالسبت

السبتالسبتالسبت

اإقامة م�شابقات خم�ش�شة لل�شقور.
وزادت ال�شعوديييية مييين اهتمامهيييا 
ال�شنيييوات  يف  بال�شقيييور  الر�شميييي 
ميييا  لفيييت،  ب�شيييكل  املا�شيييية  القليلييية 
يعك�يييض العالقة احلقيقية لأبناء اأكرب 

بليييد خليجيييي بهوايييية ال�شييييد وتربية 
ال�شق���ور ال�شارب���ة يف عمق تاريخ �شبه 

اجلزيرة العربية.
واأن�شييياأت ال�شعوديييية العيييام املا�شيييي 
نيييادي ال�شقيييور، لي�شيييرف عليييى تنظييييم 

الطائييير  بذليييك  اخلا�شييية  الفعالييييات 
اجليييارح ومربييييه، وكان اآخرهيييا معر�ض 
ا�شت�شافتيييه  اليييذي  وال�شقيييور  ال�شييييد 
العا�شمة الريا�ض ال�شهر املا�شي و�شط 

ح�شور كثيف.

شذا عبد الرحمن
رئيسة التحرير * 

* طالبة قسم االعالم واالتصال


