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قسم اإلعالم يحتفل.. غدًا

اخلبر.. ومنصة احلدث

اجلامعة  رئ��ي�����س  م��ع��ايل  ي��رع��ى 

ال�ساعة  العمر، عند  الدكتور بدران 

حفل  الإثنني  غد  ظهر  من   12.30
امل�ساحب،  واملعر�س  الإع��ام  ق�سم 

على  ع���ام���اً   ٥٠ م����رور  مب��ن��ا���س��ب��ة 

تاأ�سي�س الق�سم، وذلك يف قاعة حمد 

اجلا�سر بالبهو الرئي�س.

كلية  عميد  عبرّ  املنا�سبة  وبهذه 

ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

عن  اأبااخليل  عبدالوهاب  الدكتور 

�سكره وتقديره ملعايل رئي�س اجلامعة 

رعايته  على  العمر  ب��دران  الدكتور 

خمرجات  اأن  م��وؤك��داً  ل��اح��ت��ف��ال، 

ق�سم الإعام خال العقود اخلم�س 

واع��ت��زاز  فخر  حم��ل  ه��ي  املا�سية 

ال��دع��م  ال��ت��ي جت��د  الكلية  لأ���س��رة 

وامل�ساندة من اإدارة اجلامعة، وعلى 

راأ���س��ه��ا م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة. 

واأ�ساف د. اأبااخليل اأن كلية العلوم 

�سعي  يف  والجتماعية  الإن�سانية 

م�ستمر لتطوير جميع اأق�سامها، واأن 

الأذرع  اإح��دى  الإع��ام  ق�سم  يكون 

املهمة التي تلبي طموحات ال�ساحة 

من  وت�ستفيد  ال�سعودية،  الإعامية 

ي�سهدها  التي  املت�سارعة  التطورات 

م�ستوى  ع��ل��ى  الإع���ام���ي  ال��ق��ط��اع 

الدكتورة  اأعربت  العامل. من جهتها 

رئي�س  ال�سهيل،  �سلطان  بنت  عهود 

ق�سم الإعام بكلية العلوم الإن�سانية 

والجتماعية عن �سكرها وتقديرها 

مل��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

لحتفال  رعايته  على  العمر  ب��دران 

ق�سم الإعام مبرور 50 عاماً على 

الإع��ام  اأن  اإىل  م�سرية  تاأ�سي�سه، 

ل اليوم اإحدى القوى الناعمة يف  ي�سكرّ

التاأثري و�سناعة الراأي العام الواعي 

بق�ساياه، لذلك حر�س الق�سم على 

حتقيق جمموعة من الأهداف.

الح��ت��ف��ال��ي��ة حفل  و���س��ي��ت��خ��ل��ل 

عميد  م��ن  ك��لٌّ  فيه  يلقي  خطابي 

والجتماعية  الإن�سانية  العلوم  كلية 

اأب���ا اخليل،  ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��وه��اب 

ال��دك��ت��ورة  الإع����ام  ق�سم  ورئ��ي�����س 

لق�سم  رئي�س  وثاين  ال�سهيل،  عهود 

الإعام الدكتور اأ�سعد عبده كلمات 

عر�سٍ  اإىل  اإ�سافًة  املنا�سبة،  بهذه 

الق�سم من  لفيلم وثائقي عن  مرئي 

تقدمي الدكتور عائ�س احلربي، على 

يقدمها  بق�سيدة  احلفل  يُختتم  اأن 

الدكتور اأحمد معيدي. 

ال��ث��ق��ايف، تنعقد  وع��ل��ى اجل��ان��ب 

غد  �سباح  م��ن   11 ال�ساعة  عند 

ندوة بعنوان »التجربة ال�سعودية يف 

تدري�س الإعام، الواقع وال�سناعة«، 

ي�سارك فيها الدكتور فهد الطيا�س، 

ويديرها  البعيز،  اإبراهيم  والدكتور 

ال��دك��ت��ور ط���ال ال�����س��ري، وذل��ك 

الإن�سانية  ال��ع��ل��وم  كلية  م���درج  يف 

والجتماعية، كما �ستقام عند ال�11 

من �سباح يوم الثاثاء ندوة  بعنوان 

فيها  ت�سارك  حيث  جتاربهم«  »من 

ال��دك��ت��ورة وع��د ع���ارف، وال��دك��ت��ور 

عبدامللك ال�سلهوب، والدكتور تركي 

عزالدين  الدكتور  ويديرها  العيار، 

املطريي.

�سيبز  امل��ع��ر���س،  �سعيد  وع��ل��ى 

م�سريته،  ط��وال  اإجن��ازات��ه  الق�سم 

كما  ل��ه،  التابعة  ال��وح��دات  وك��اف��ة 

للوحدات  مرئية  مقاطع  �سي�سمل 

امل�ساركة يف املعر�س.

التفا�صيل يف امللحق اخلا�ص
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اليوبيل الذهبي 
لقسم اإلعالم

نصف قرن
من الريادة والعطاء

د. عهود بنت سلطان الشهيل

ي�سرين بهذه املنا�سبة الغالية، ونحن نحتفي مبنا�سبة مرور 

تاأ�سي�س ق�سم الإعالم يف هذه اجلامعة  خم�سني عاًما على 

الطويلة،  امل�سرية  تلك  بع�ًسا من عطاءات  وثِّ��ق 
ُ
اأ اأْن  اء،  الغرَّ

من  كوكبة  اأجنزتها  التي  الإعالمية،  وبراجمها  واأن�سطتها، 

الرواد الأوائل الذين اأ�سرفوا على هذا الق�سم املرموق. ومع 

العطاءات يف هذه  تلك  كل  وثِّ��َق 
ُ
اأ اأْن  اأن��ه ل ميكنني  يقيني 

الذي  الق�سم  تاريخ  من  �سيئاً  �ساأ�ستعر�س  اأنني  اإل  املقالة، 

�َس يف اجلامعات ال�سعودية،  �سِّ
ُ
يعدُّ اأوَل ق�سِم اإعالٍم اأكادمييٍّ اأ

ومنطقة اخلليج العربي، وكان ذلك عام 1392ه�- 1972م، 

وظلَّ منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا اأحد امليادين العلمية 

خمرجاتها  �سعيد  على  رياديًّا  م�ستوى  متتلك  التي  املهمة 

التعليمية والبحثية، وتطوًرا يف حمتوى براجمها الأكادميية 

تو�سًعا  وازداد  تاأ�سي�سه،  منذ  الق�سم  منا  ولقد  والتقنية. 

املاج�س��تري  برنامج  ب��داأ  1419ه��،  ع��ام  فف��ي  وت��ط��وًرا؛ 

املاج�س��تري  لدرا�س��ة  برنام��ج  اأول  بداأ  حني  يف  للط��الب، 

للطالب��ات ع��ام 1429ه��، قب��ل اأن يُفت��ح املجال للطالب��ات 

1433ه��،  ع�ام  البكالوري�و�س  مرحل�ة  يف  الإعالم  لدرا�س��ة 

وف�ي ع�ام 1439ه��، اأتاح الق�س�م اأول برنام�ج ل�ه يف مرحل��ة 

اكتملت  املرحلة  وبهذه  والطالب��ات،  للط��الب  الدكت��وراه 

الإعالم  ملواكبة  توؤهلهم  التي  للجن�سني  الأكادميية  الربامج 

برامج  يقدم  الق�سم  زال  وم��ا  خمتلفة.  بو�سائل  احلديث 

تدريبية متخ�س�سة يف مهارات الإلقاء والتوا�سل، والتحرير 

ال�سحفي، وت�سميم الإ�سرتاتيجيات، واخلطط، واحلمالت، 

الإعالمية،  الأزم��ات  واإدارة  احلديثة،  الإعالمية  والإدارة 

والإنتاج  والإخ���راج،  الإبداعية،  الكتابة  فنون  اإىل  اإ�سافة 

املرئي وامل�سموع.   ويُ�ْسِ�رُف الق�س�م عل�ى عدٍد من اجلهات 

الإعالمية يف اجلامعة، منها: مركز الإنتاج التلفزيوين الذي 

يهدف اإىل حتقيق روؤية اجلامعة، واإي�سال ر�سالتها، وتوثيق 

اأن�سطتها ون�سرها، واأي�ًسا كر�سي الإعالم اجلديد الذي يدعم 

اإ�سرافه  اإىل  اإ�سافة  العلمية،  والن�ساطات  العلمي،  البحث 

فعاليات  اأه��م  فيه  تُعَر�س  ال��ذي  الأ�سبوعي  التقرير  على 

اجلامعة وبراجمها كلَّ اأ�سبوع، والذي يعدُّ من ميادين تدريب 

طالب الق�سم يف جمالت الإعالم املختلفة. ويُ�سهم الق�سم 

يف الإ�سراف على حترير �سحيف�ة ر�س�الة اجلامع�ة، واإعداد 

�سحيف��ة  اأول  اأنَّها  علًما  املتنوعة،  واأق�سامها  �سفحاتها، 

اأ�س�بوعيًّا  ت�سدُر  ال�س��عودية  العربي��ة  اململك��ة  ف��ي  جامعي��ة 

من�ذ ع�ام 1394ه��، وجت��اوزت اأعداده��ا ال�س��ادرة 1453 

اأ�سا�سيًّا  ميداًنا  بذلك  لتك��ون  اأق�س�ام؛  ع�دة  وت�سمُّ  ع��دًدا، 

والن�س�ر  ال�سحاف�ة  جمالت  ف��ي  الق�س��م  ط��الب  لتدري��ب 

وفعالياتها  وبراجمها،  اجلامع�ة،  اأن�س�طة  وتغطي�ة  املتع�ددة، 

املتنوعة. كما اأنَّ للق�سم اإ�سهامات ملمو�سة يف نادي طالب 

الإعالم؛ لتاأهيلهم، وتدريبهم، و�سقل مواهبهم. ومي�سي ق�سم 

تنمية  اإىل  روؤاه  وات�سحت  غاياته،  دت  ُح��دِّ اأْن  بعد  الإع��الم 

وخمرجاته،  اأدائ��ه  جودة  على  واحلر�س  واإمكاناته،  قدراته 

واإداري��ة؛  اأكادميية،  قيادات  من  الب�سرية  مبوارده  والرتقاء 

متَِّبًعا  والنماء؛  التقدم،  لَِبنات  باأنَّ هوؤلء ميثلون  منه  اإمياًنا 

مّكنته من احل�سول  التي  العلمية احلديثة  الأ�ساليب  بذلك 

ال�سريعة  الوم�سة  اأردُت من هذه  على العتماد الأكادميي. 

َم غي�ًسا من في�س، وملحة  َق��دِّ
ُ
اأ اأْن  تاريخ ق�سم الإع��الم،  يف 

توثيقيًة موجزًة، تنبئ عن جتربٍة زاخرٍة، وتوؤكد م�سرية مميزة 

وفريدة، �سهدت نقلة نوعية، و�سعًيا دوؤوًبا، وعماًل متوا�ساًل 

امل�ستوى  على  ال��ري��ادة  حتقيق  وا�ستحقاق  بجدارة  اأثمرت 

املحلي، والإقليمي، والعاملي. ويف اخلتام اأرفع ال�سكر اجلزيل 

ملقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

امللكي  ال�سمو  الأمني �ساحب  ول�سمو ويل عهده  �سعود،  اآل 

اهلل-  -حفظهما  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأم��ري 

نظري دعمهما للم�سرية التعليمية يف اململكة، كما اأرفع ال�سكر 

بن  بدران  الدكتور/  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  ملعايل  الوافر 

عبدالرحمن العمر ونوابه الكرام على دعمهم امل�ستمر للق�سم 

وفعالياته، واأهنئ من�سوبي الق�سم من اأكادمييني، واإداريني، 

واأ�سكرهم على تعاونهم امل�ستمر واإ�سهاماتهم اجلادة؛ �سائلًة 

اهلل لهم مزيًدا من التوفيق والربكة يف العلم والعمل. 

ملحق خاص بمناسبة اليوبيل الذهبي لقسم اإلعالم

رئي�س ق�سم االعالم 

*

*

برعاية معايل رئي�س اجلامعة..

قسم اإلعالم يحتفي
بنصف قرن على تأسيسه.. غدًا

اجلامعة،  رئي�س  م��ع��ايل  ي��رع��ى 

الإعالم  ق�سم  احتفال  الإثنني  غداً 

بكلية العلوم الإن�سانية والجتماعية 

على  ع���ام���اً   ٥٠ م����رور  مب��ن��ا���س��ب��ة 

تاأ�سي�س الق�سم.

معر�س  الح��ت��ف��اَل  �سي�ساحب 

ي�����س��ت��م��ل على  اجل��ام��ع��ة  ب��ه��و  يف 

ال��ب��داي��ات  ق�س�س  حتكي  اأج��ن��ح��ة 

التي  وال��ن��ج��اح��ات  وال��ط��م��وح��ات 

حققها ق�سم الإعالم.

كلية  عميد  عرّب  املنا�سبة  وبهذه 

والجتماعية  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم 

ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��وه��اب اأب��ااخل��ي��ل 

رئي�س  ملعايل  وتقديره  �سكره  ع��ن 

العمر  ب����دران  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة 

اأن  موؤكداً  لالحتفال،  رعايته  على 

خم���رج���ات ق�����س��م الإع�����الم خ��الل 

حمل  هي  املا�سية  اخلم�س  العقود 

التي  الكلية  لأ���س��رة  واع��ت��زاز  فخر 

اإدارة  م��ن  وامل�ساندة  ال��دع��م  جت��د 

اجلامعة، وعلى راأ�سها معايل رئي�س 

اأن  اأبااخليل  د.  واأ�ساف  اجلامعة. 

والجتماعية  الإن�سانية  العلوم  كلية 

جميع  لتطوير  م�ستمر  �سعي  يف 

الإعالم  ق�سم  يكون  واأن  اأق�سامها، 

تلبي  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة  الأذرع  اإح����دى 

ط��م��وح��ات ال�����س��اح��ة الإع��الم��ي��ة 

التطورات  من  وت�ستفيد  ال�سعودية، 

القطاع  ي�سهدها  التي  املت�سارعة 

الإعالمي على م�ستوى العامل.

ال��دك��ت��ورة  اأع��رب��ت  جهتها  م��ن   

رئي�س  ال�سهيل،  �سلطان  بنت  عهود 

ق�سم الإعالم بكلية العلوم الإن�سانية 

والجتماعية عن �سكرها وتقديرها 

مل��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

لحتفال  رعايته  على  العمر  بدران 

ق�سم الإعالم مبرور ٥٠ عاماً على 

الإع��الم  اأن  اإىل  م�سرية  تاأ�سي�سه، 

ي�سّكل اليوم اإحدى القوى الناعمة يف 

التاأثري و�سناعة الراأي العام الواعي 

بق�ساياه، لذلك حر�س الق�سم على 

الأه����داف،  م��ن  حتقيق جم��م��وع��ة 

تقاليد  تر�سيخ  �سمنها  م��ن  ي��اأت��ي 

واملبدع،  املتطور  الإع��الم��ي  العمل 

وتطوير الأ�ساليب والأدوات، وتنويع 

امل�سادر والو�سائل، وحماكاة التطور 

وفق  العاملية  الإع����الم  و���س��ائ��ل  يف 

تتوافق  بحيث  املتاحة،  الإمكانيات 

معها يف الأداء واجلودة، ومد ج�سور 

واملوؤ�س�سات  اجلامعة  بني  التعاون 

حتقيق  بغية  والعاملية؛  التعليمية 

اإىل  اإ�سافة  املتبادلة،  ال�ستفادة 

على  الإع���الم  ق�سم  طلبة  ت��دري��ب 

الأعمال ال�سحفية املتنوعة.

اأن  اإىل  ال�سهيل  د.  واأ����س���ارت 

تطورات  ي�سهد  ظل  الإع��الم  ق�سم 

م��ت��الح��ق��ة ع��ل��ى م���دى ال�����س��ن��وات، 

جديدة  ب��رام��ج  فتح  وا���س��ل  حيث 

العمل الإعالمي  لتواكب احتياجات 

و�سوق العمل، وح�سل على العتماد 

الأك����ادمي����ي ال��وط��ن��ي م���ن »ه��ي��ئ��ة 

يف  ممثلّة  والتدريب«  التعليم  تقومي 

والعتماد  للتقومي  الوطني  »املركز 

لربناجمي  اع��ت��م��اد«   - الأك��ادمي��ي 

ال��ب��ك��ال��وري��و���س وامل��اج�����س��ت��ري، كما 

الأك��ادمي��ي  الع��ت��م��اد  على  ح�سل 

ال���������دويل م���ن »ه��ي��ئ��ة الع��ت��م��اد 

.»HCERES الفرن�سية

اأن  ال�سهيل  ال��دك��ت��ورة  وب��ّي��ن��ت 

خالل  من  �سيكون  الق�سم  احتفال 

م�سريته  على  ال�سوء  ت�سلط  فعالية 

والنتقالت  واأق�سامه،  ون�ساطاته 

مناهجه؛  يف  حققها  التي  الكربى 

املتالحقة  امل�ستجدات  مع  ان�سجاماً 

و�سي�ساحب  الإع��الم��ي،  املجال  يف 

بهو  م��ع��ر���س يف  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه����ذه 

اجلامعة يحوي مناذج من مقتنيات 

الق�سم، وي�ستمل على اأجنحة حتكي 

وال��ط��م��وح��ات  ال��ب��داي��ات  ق�س�س 

والنجاحات التي مت حتقيقها، والتي 

الكبرية    الأع���داد  ثمارها  م��ن  ك��ان 

من اخلريجني واخلريجات من اأبناء 

الوطن الذين �سقوا طريقهم باقتدار 

وي��ت��ب��ووؤون  الإع��الم��ي،  امل�سهد  يف 

اإع��الم��ي��ة مهمة يف  ال��ي��وم م��راك��ز 

عديد من القطاعات.

اأن ق�سم الإعالم  اجلدير بالذكر 

1392ه�  ع����ام  يف  ت��اأ���س�����س  ق���د 

اإعالم  ق�سم  اأول  بو�سفه  /1972م 

والثاين  العربي،  يف منطقة اخلليج 

يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي، ويُ��ع��ت��رب من 

ب��امل��رون��ة  ات�سمت  ال��ت��ي  الأق�����س��ام 

امل�ستقبل،  نحو  والتطلع  واملواكبة 

التقنيات  معطيات  م��ن  م�ستفيداً 

احل���دي���ث���ة، وخم���رج���ات احل����راك 

الإعالمي الإقليمي والدويل، ف�ساًل 

والدرا�سات  البحوث  جم��الت  عن 

العملية  من  جعلت  التي  املتقدمة 

تلبية  يف  ناجحاً  عن�سراً  التعليمية 

التطلعات.

وق����د ت�����س��دى ال��ق�����س��م خ��الل 

تاأ�سي�سه  التي م�ست منذ  ال�سنوات 

ل��ت��ح��دي ال���ت���ح���ولت ال���ك���ربى يف 

بكل  ل�سيقاً  ك���ان  ح��ي��ث  جم��ال��ه، 

يف  حدثت  التي  الهائلة  التغريات 

الت�سال  وعلوم  الإعالمية  ال�ساحة 

والو�سائط املتعددة، فقام على مدار 

ن�سف قرن بفتح الآفاق اأمام ال�سباب 

اخلريجني بتاأهيلهم لت�سكيل اإ�سافة 

الإع���الم،  ف���روع  ك��اف��ة  يف  متقدمة 

والإقليمية  املحلية  ال�ساحة  واإث��راء 

باأعداد كبرية منهم، فت�سدوا للمهام 

الإعالمية بكفاءة واقتدار، مرتبطني 

العمل،  ب�����س��وق  تخ�س�ساتهم  يف 

يف  علوم  من  وه  تلقَّ مبا  ومت�سلحني 

خمتلف الفروع الإعالمية.

 د. الشهيل: اإلعالم يشكل اليوم إحدى 
القوى الناعمة في التأثير وصناعة الرأي

د. أباالخيل: مخرجات قسم اإلعالم 
محل فخر واعتزاز ألسرة الكلية

د. اأبااخليلد. العمر

                       تصدر ملحقًا خاصًا بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس قسم اإلعالم 5 .. 13

مبنا�سبة مرور 50 عامًا على تاأ�سي�سه وبرعاية رئي�س اجلامعة..

دعوة أعضاء هيئة التدريس 
السعوديين إلى تمديد خدماتهم

 ر�صالة اجلامعة - عبد العزيز ال�صتيل:

اجلامعة،  ومعاهد  لكليات  م��وؤخ��راً  الب�سرية  امل���وارد  عمادة  اأ���س��درت 

اأ�ستاذ  م�سارك،  اأ�ستاذ  (اأ�ستاذ،  ال�سعوديني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اإ�سعار 

م�ساعد) ممن يرغبون بتمديد خدماتهم يف حدود )5( �سنوات وبلغوا ال�سن 

الفرتة من  لهم خال  ال�سابقة  التمديد  انتهت فرتة  اأو  �سنة   60 النظامي 

التمديد  طلب  رفع  ب�سرورة  1445/12/30ه�،  حتى  1445/01/01ه� 
ب�سكل عاجل خال الوقت املحدد بالكتاب املوجه للكليات واملعاهد، على 

لنظام متديد خدمات  الإلكرتوين  املوقع  على  اإلكرتونياً  التقدمي  يكون  اأن 

https://dfpas2.ksu.edu.sa/ext/Login. التدري�س  اأع�ساء هيئة 

aspx. واأكد عميد عمادة املوارد الب�سرية على اللتزام برفع طلبات التمديد 
قبل �ستة اأ�سهر من نهاية اخلدمة، اأو انتهاء فرتة التمديد، داعياً من مل يرد 

عبدالرحمن  الأ�ستاذ  مع  التوا�سل  التمديد  ا�ستف�سار حول  لديه  اأو  ا�سمه 

اجلا�سر يف اإدارة اأع�ساء هيئة التدري�س اأو التوا�سل عب البيد الإلكرتوين 

للعمادة dfp.ksu@ksu.edu.sa؛ م�سرياً اإىل حر�س اجلامعة لا�ستفادة 

من خدمات كفاءاتها الأكادميية املتميزة.

»ومنهم نتعلم األمل«.. في فعالية

ر�صالة اجلامعة - التحرير:

الجتماعية  اخل��دم��ة  ق�سم  ��م  ن��ظرّ الأم���ل)  نتعلم  (ومنهم  �سعار  حت��ت 

الإكلينيكية يف املدينة الطبية فعالية اليوم العاملي لاأ�سخا�س ذوي الإعاقة، 

التنفيذي لل�سوؤون ال�سحية الدكتور فوزي اجلا�سر، ومدير  بح�سور املدير 

الإدارة العامة ل�سوؤون املر�سى الأ�ستاذ مطلق الر�سيد، ورئي�سة ق�سم اخلدمة 

الجتماعية الإكلينيكية الأ�ستاذة منى احلجي.

مب�ساركة متحدثني  دوليني..

كرسي »سلياك« يقيم دورة الشرق األوسط الحادية عشرة 
ألمراض الجهاز الهضمي والتغذية لدى األطفال.. الثالثاء

ر�صالة اجلامعة - نايف القحطاين:

يقيم كر�سي الأمري خالد لأبحاث 

دورة  (�سلياك)  القمح  ح�سا�سية 

ع�سرة  احل��ادي��ة  الأو���س��ط  ال�سرق 

والكبد  اله�سمي  اجلهاز  لأمرا�س 

وال��ت��غ��ذي��ة ل���دى الأط���ف���ال، وذل��ك 

2-1444/7/4ه�  م��ن  ال��ف��رتة  يف 

24-2023/1/26م  امل����واف����ق 

خارجيني:  متحدثني   5 ومب�ساركة 

من  وواح���د  بريطانيا،  م��ن  ث��اث��ة 

اأ����س���رتال���ي���ا، وواح������د م���ن ق��ط��ر، 

وم��ت��ح��دث��ني داخ���ل���ي���ني م���ن ع��دة 

ال��ع��رب��ي��ة  ب��امل��م��ل��ك��ة  م�ست�سفيات 

ال�سعودية.

كر�سي  ع��ل��ى  امل�����س��رف  ���س��������رح 

ح�سا�سية  لأبح��اث  خ��الد  الأم��ري 

اأ�سعد  ال��دك��ت��ور  (�سلياك)  القمح 

ع�سريي باأن الدورة ت�سمل  حما�سرة 

الكبد  واأم��را���س  الأم��ع��اء  نقل  عن 

درج��ة  وق��ي��ا���س  التغذية  و�سعوبة 

حمو�سة املريء لدى الأطفال، كما 

الدكتور  الأطفال  ق�سم  من  ي�سارك 

اأ�ستاذ طب الأطفال  املوزان  حممد 

وطب اجلهاز اله�سمي والكبد لدى 

من�سقني  اإىل  بالإ�سافة  الأط��ف��ال، 

من عدة م�ست�سفيات باململكة.

ال��دورة  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير 

م��ع��ت��َم��دة م��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال�����س��ع��ودي��ة 

 12 بواقع  ال�سحية  للتخ�س�سات 

تعليمية. �ساعة 

رئي�س اجلامعة ي�ستقبل نظريته بجامعة اإك�سرت البيطانية الدكتورة ليزا روبرت والوفد املرافق ملناق�سة ال�سراكة يف جمال البحث العلمي

د. ع�صريي
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»الجودة« تستقبل وفدًا من وزارة الدفاع

الكاراتيه ثانيًا في بطولة الجامعات

خالل اجتماع جمل�س الكلية..

عميد كلية العلوم يناقش االتفاقيات 

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

ا���س��ت��ق��ب��ل��ت ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر 

الدكتور  عميدها  برئا�سة  واجلودة 

وفداً  القحطاين  هادي  بن  مبارك 

بوزارة  والتدريب  التعليم  اإدارة  من 

ال���دف���اع. ه���دف االج��ت��م��اع اإىل 

الطرفني،  ب��ني  ال��ت��ع��اون  مناق�سة 

واال���س��ت��ف��ادة م��ن خ���رات ع��م��ادة 

ال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة يف جم���االت 

عميد  واأو�سح  امل�سرتك.  االهتمام 

ا�ستقبال  اأن  واجل����ودة  ال��ت��ط��وي��ر 

ياأتي  الدفاع  وزارة  لوفد  العمادة 

مّد  على  العمادة  حر�ص  اإط��ار  يف 

موؤ�س�سات  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  ج�سور 

وتعزيزاً جلهود اجلامعة؛  املجتمع، 

االإ���س��رتات��ي��ج��ي  ال��ه��دف  لتحقيق 

االإ�سرتاتيجية  اخلطة  من  الثالث 

خدمة  يف  »امل�����س��اه��م��ة  للجامعة 

املجتمع واالرتقاء بجودة احلياة«.

ر�سالة اجلامعة - فهد الفليج:

ح����ق����ق م���ن���ت���خ���ب اجل���ام���ع���ة 

�سمن  ال��ث��اين  امل��رك��ز  للكاراتيه 

م��ن��اف�����س��ات االحت����اد ال��ري��ا���س��ي 

ن�سختها  يف  ال�سعودية  للجامعات 

ا�ست�سافتها جامعة  التي    ،١٣ ال� 

مدينة  يف  ال�����س��م��ال��ي��ة   احل����دود 

ع��رع��ر ومل���دة اأرب��ع��ة اأي���ام خالل 

االآخ����رة  ج���م���ادى   ٤-٧ ال���ف���رتة 

العبا   ٩٤ مب�����س��ارك��ة  ١٤٤٤ه������  

١٨ جامعة. ميثلون 

ح��ي��ث ج����اء ال���رتت���ي���ب ال��ع��ام 

يلي: كما  الكاراتيه  لبطولة 

امللك  جامعة  االأول  املركز  يف 

الثاين  امل��رك��ز  ويف  عبدالعزيز، 

املركز  ويف  �سعود،  امللك  جامعة 

الثالث جامعة االإمام عبدالرحمن 

نتائج  ج���اءت  ك��م��ا  ف��ي�����س��ل.  ب��ن 

ال��ت��ايل:  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  منتخبنا 

�سعود  امللك  جامعة  فريق  ح�سل 

وامل��ي��دال��ي��ة  االأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى 

»الكاتا  مناف�سات  يف  الذهبية 

اجلماعي« ومّثله كّل من : م�سفر 

الدين  �سيف  و  االأ�سمري،  ظافر 

مطلق  وعبداهلل  �سبحي،  اأحمد 

املالكي.

�سيف  ال���الع���ب  ح�����س��ل  ف��ي��م��ا 

املركز  على  �سبحي  اأحمد  الدين 

يف  ال��ذه��ب��ي��ة  وامل��ي��دال��ي��ة  االأول 

الالعب  وح�سل  الفردي«،  »الكاتا 

املركز  على  منقري  حممد  غ�سان 

ال��ث��ال��ث وامل��ي��دال��ي��ة ال��رون��زي��ة يف 

 ٦٠ (وزن  حت���ت  م���ا  م��ن��اف�����س��ات 

مهند  ال���الع���ب  وح�����س��ل  ك���ج���م) 

الثالث  املركز  على  حكمي  نا�سر 

مناف�سات  يف  الرونزية  وامليدالية 

وح�سل  كجم)،   ٦٧ (وزن  ما حتت 

ال��الع��ب ط���الل ب���در ج���اري على 

الرونزية  وامليدالية  الثالث  املركز 

 ،(٧٥ (وزن  ما حتت  مناف�سات  يف 

وح�سل الالعب اأحمد املالكي على 

الف�سية  وامليدالية  الثاين  املركز 

يف مناف�سات ما حتت(وزن 84).

االأ�ستاذ  اإداري��اً  املنتخب  وراف��ق 

واملدرب  املالكي،  عو�ص  بن  تركي 

الكابنت حممد حميد خوجه.

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

بكلية  االتفاقيات  وحدة  عقدت 

يوم  الكلية  جمل�ص  اجتماع  العلوم 

1444/6/11ه�  املوافق  االأربعاء 

ق��اع��ة  يف  04-/2023/01م 
جمل�ص الكلية بح�سور عميد الكلية 

الدكتور زيد العثمان، ووكيل الكلية 

ماجد  الدكتور  واجل���ودة  للتطوير 

ال��وح��دة  اأع�����س��اء  وك��ام��ل  العقّيل، 

الكلية  ّثلي  ممُ االت�سال  و�سباط 

التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  يف 

واجلهات  العلوم  كلية  بني  املرمة 

اإجنازه يف  ملمُناق�سة ما مّت  االأخرى؛ 

التي  وامل��ذك��رات  االتفاقيات  ه��ذه 

ع�سرة  اثنتي  اإىل  ع��دده��ا  و���س��ل 

اتفاقية ومذكرة تفاهم، كما نوق�ص 

يف االجتماع التح�سري لعقد ور�سة 

مفهوم  وت��ع��زي��ز  ل��ت��ع��ري��ف  ع��م��ل؛ 

التفاهم  م��ذك��رات  م��ن  اال�ستفادة 

واأكد  الكلية،  ملن�سوبي  واالتفاقيات 

تفعيل  اأه��م��ي��ة  على  الكلية  عميد 

االت��ف��اق��ي��ات وت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ات 

داخ���ل اجلامعة  م��ن  م��ع اجل��ه��ات 

وخارجها، فيما يخدم طالب الكلية 

م�ستهدفات  يحقق  ومبا  وطالباتها 

الكلية.

الكفاءة المؤسسية على طاولة 
التطوير والجودة

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

التحول  اإدارة  مكتب  مع  اجتماعاً  واجل���ودة  التطوير  عمادة  عقدت 

نظام  مناق�سة  بهدف  والتطوير؛  للتخطيط  اجلامعة  بوكالة  وامل��ب��ادرات 

تطبيقه،  واآليات  االإ�سرتاتيجي  التخطيط  جمال  يف  املوؤ�س�سية  الكفاءة 

ومناق�سة موؤ�سرات اأداء مبادرة »اجلودة يف الرامج االأكادميية«، وياأتي ذلك 

يف اإطار اجلهود امل�سرتكة التي تقوم بها عمادة التطوير واجلودة ومكتب 

اإدارة التحول واملبادرات؛ حر�ساً على دعم احلراك التطويري باجلامعة. 

وقد تراأ�ص االجتماع د. حنان العليان وكيلة عمادة التطوير واجلودة ل�سوؤون 

اجلودة.

د. الحربي عميدًا لكلية اللغات 
وعلومها

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

اأ�سدر معايل رئي�ص اجلامعة الدكتور 

الدكتور  بتكليف  ق���راراً  العمر  ب���دران 

�سلطان بن ح�سني احلربي عميداً لكلية 

اللغات وعلومها.

درج��ة  على  �سلطان  الدكتور  ح�سل 

الدكتوراه يف الفل�سفة يف ل�سانيات اللغة 

االإجنليزية التطبيقية من جامعة اإ�سك�ص 

باململكة املتحدة عام 2013م.

الكفاءات  من  احلربي  الدكتور  ويمُعد 

املتميزة يف اجلامعة، حيث عمل  االإدارية 

بكلية  واملبتعثني  املعيدين  لوحدة  رئي�ساً 

اللغات والرتجمة، ورئي�ساً لق�سم اللغة االإجنليزية.

ترقية د. المجيول إلى أستاذ
ر�سالة اجلامعة - التحرير:

اأ�سدر املجل�ص العلمي، قراراً برتقية 

الدكتور �سلطان بن نا�سر املجيول  اإىل 

احلا�سوبية  اللغويات  يف  اأ�ستاذ  درج��ة 

والتطبيقية بق�سم اللغة العربية يف كلية 

العلوم االإن�سانية واالجتماعية.

املجيول  الدكتور  اأن  بالذكر  اجلدير 

حا�سل على درجة الدكتوراه يف لغويات 

اإك�سيرت  جامعة  من  احلا�سوبية  املدونة 

الريطانية يف عام 2013م.

وح�سل الدكتور �سلطان على عدد من 

برجمان  يف  الفوز  حقق  حيث  اجل��وائ��ز، 

العربية )اأرابثون(  للذكاء اال�سطناعي يف 

اللغة العربية عام 2022م برعاية جممع امللك �سلمان العاملي للغة العربية، 

الوطنية  الثقافية  الثاين« �سمن اجلوائز  »املركز  والفوز بجائزة الرتجمة 

لوزارة الثقافة باململكة العربية ال�سعودية لعام 2021م.

كما قام بالعديد من اخلدمات االجتماعية، ومنها ت�سميم م�سروع اللغة 

https://www.arabic-ai.info/ االأكادميية:  لالأغرا�ص  العربية 

املدونة  لغويات  حول  العمل  وور���ص  الندوات  من  عديد  وتقدمي   ،awac
مقرر  وتدري�ص  العربية،  للّغة  احلا�سوبية  واللغويات  احلا�سوبية  العربية 

اللغة  »علم  ومقرر  الدكتوراه،  ملرحلة  العربية«  اللغة  وق�سايا  »الل�سانيات 

واالأ�سوات« ملرحلة املاج�ستري يف جامعة امللك خالد باأبها عام 2020م.

الشؤون الرياضية تقيم 
بطولة كرة الطاولة لـمنسوبات 

الجامعة
ر�سالة اجلامعة - فهد الفليج:

نّظمت عمادة �سوؤون الطالب -مثلًة باالإدارة العامة لل�سوؤون الريا�سية- 

الطاولة  لكرة  اجلامعة  بطولة  1444ه�  االآخ��رة  جمادى   4 االأربعاء  يوم 

اجلامعية  باملدينة  الريا�سي  النادي  يف  �سعود  امللك  جامعة  ملن�سوبات 

فيما  اجلدعان،  جواهر  االأ�ستاذة  االأول  املركز  على  وح�سلت  للطالبات. 

ح�سلت على املركز الثاين االأ�ستاذة مها العيفان.

الريا�سة  ن�سبة مار�سة  ورفع  الرتفيه،  اإىل  �سعياً  البطولة  وتاأتي هذه 

بني من�سوبات اجلامعة، ون�سر اللعبة على اأو�سع نطاق، وفق خطة وحدة 

للف�سل  الريا�سية  لل�سوؤون  العامة  ب��االإدارة  الريا�سية  واالأندية  الرامج 

الدرا�سي الثاين 1444ه�.

د.احلربي

د. املجيول
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غرفة الرياض تزور كلية السياحة واآلثار

 ر�سالة اجلامعة - التحرير:

ال�سياحة  كلية  عميد  ا�ستقبل 

املنيف،  ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل  والآث����ار 

غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 

الراجحي،  نايف  الأ�ستاذ  الريا�س 

وجلنة  ال�سياحة  جل��ن��ة  واأع�����س��اء 

الثقافة والرتفيه بالغرفة.

ج���رى خ���ال ال���زي���ارة الأط����اع 

اأق�سام،  من  الكلية  متتلكه  ما  على 

وامل�سارات  الربامج  على  والتعرف 

اإمكانيات  وبحث  فيها،  الدرا�سية 

ال�سراكة لدى ق�سم الإدارة ال�سياحية 

تطوير  �سبل  ومناق�سة  والفندقية، 

التعاون بني الكلية وغرفة الريا�س. 

عميد  ا�سطحب  اللقاء  ختام  ويف 

الكلية ال�سيوف اإىل متحف الكلية.

اأع�ساء  م��ن  ع��دد  اللقاء  ح�سر 

الإدارة  ق�سم  يف  ال��ت��دري�����س  هيئة 

ال�سياحية والفندقية.

د. النمي يدشن  أول ملتقى للوقاية من المخدرات
ر�سالة اجلامعة - مها التمامي:

ت�سوير - �سارة احلمدان 

اجلامعة  رئي�س  م��ع��ايل  برعاية 

الرحمن  عبد  ب��ن  ب���دران  ال��دك��ت��ور 

اجلامعة  رئي�س  نائب  افتتح  العمر، 

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����س��وؤون 

النمي  �سالح  ب��ن  حممد  ال��دك��ت��ور 

املخدرات  للوقاية من  الأول  امللتقى 

نفذته  ال���ذي  الفكرية-  -ال��وق��اي��ة 

ال��ط��اب ممثلًة يف  ���س��وؤون  ع��م��ادة 

مركز الإر�ساد والتوجيه باجلامعة.

ت��اأت��ي ال��ف��ع��ال��ي��ة ���س��م��ن م��ب��ادرة 

التي  »ن��ب��ي��ه«  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل��ل��ت��ق��ي��ات 

يوم  وذل��ك  التعليم  وزارة  اأطلقتها 

الأربعاء 18 جمادى الثاين 1444ه� 

يف قاعة الدرعية يف البهو الرئي�سي 

للجامعة.

عن  كلمات  امللتقى  �سيوف  األقى 

وحت�سينهم  للطلبة  الفكرية  الوقاية 

م�ست�سار  وهم:  املخدرات،  اآفة  من 

م���رك���ز الأم�����ر حم��م��د ب���ن ن��اي��ف 

الدكتور حميد  للمنا�سحة والرعاية 

ال�����س��اي��ج��ي، وم�����س��اع��د م��دي��ر ع��ام 

مكافحة املخدرات لل�سوؤون الوقائية 

العميد املهند�س اأحمد الفار�س، ومن 

والجتماعية  الإن�سانية  العلوم  كلية 

الدكتورة هند العتيبي.

ح�����س��ر امل��ل��ت��ق��ى ع��م��ي��د ���س��وؤون 

الطاب 

لطالب و طالبات كلية العلوم..

»مدينة الطالبات« تحتضن 
معرض الملصقات العلمية 

ألبحاث التخرج 

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

الدكتور  والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  رئي�س اجلامعة  نائب  برعاية 

زيد  الدكتور  العلوم   كلية  عميد  وبح�سور  النمي  �سالح  بن  حممد 

الطالبات  فرع  العلوم  كلية  ووكيلة  الكلية  ووكاء  العثمان  عبداهلل  بن 

قيم 
ُ
اأ الأق�سام  ووكيات  وروؤ�ساء  العجمي  اهلل  بنت عطا  رمي  الدكتورة 

كلية  وطالبات  لطاب  املميزة  التخرج  اأبحاث  م�ساريع  تكرمي  حفل 

جميع  من  للطالبات  اجلامعية  باملدينة  اجلامعي  بامل�سرح  العلوم 

.1444/6/17 املوافق  الأربعاء  يف  وذلك  الثمانية،  اأق�سامها 

اأمام  بحث  لكل  موجًزا  عر�ًسا  املتميزون  والطالبات  الطاب  قدم 

ت�سجيع  بهدف  ف�سل  ك��ل  نهاية  يف  التكرمي  ه��ذا  ت��ي  وي��اأ احل�سور، 

والتناف�س  التمّيز  من  مزيد  على  وحتفيزهم  الكلية  وطالبات  طاب 

الكلية  واأن  �سيما  ل  والتكرمي،  احلفاوة  من  حقهم  واإعطائهم  العلمي، 

اأ�سبحت  التي  الكلية  يف  العلمي  البحث  م�سرة  تعزيز  على  حتر�س 

�سروح  بناء  يف  بكفاءة  ت�ساهم  التي  احلية  الوّثابة  للعقول  م�سنعاً 

باأن  منها  واإمياناً  العلمي  البحث  لأهمية  اإدراكاً  احلفل  وياأتي  الوطن. 

و�سناعة  التغير  اإحداث  يف  امل�ستقبل  يف  الوطن  عليهم  ل  يُعِوّ طابها 

احل�سارة.

الشؤون الرياضية تقيم بطولة 
الشطرنج للطالبات ولمنسوبات 

الجامعة
ر�سالة اجلامعة - فهد الفليج:

نّظمت عمادة �سوؤون الطاب -ممثلًة بالإدارة العامة لل�سوؤون الريا�سية- 

الآخرة  جمادى   5 اخلمي�س  يوم  واملن�سوبات  للطالبات  ال�سطرجن  بطولة 

1444ه�، التي اأقيمت بالنادي الريا�سي باملدينة اجلامعية للطالبات.
والأق�سام  الكليات  عرب  ال�سطرجن  ريا�سة  ن�سر  اإىل  البطولة  هدفت 

مب�ساركة الطالبات واملن�سوبات باجلامعة.

ح�رضه 230 طالًبا دوليًا..

برنامج متخصص في مجال اإللقاء 
والخطابة لتأهيل الطلبة الدوليين 

ر�سالة اجلامعة - التحرير:

الدوليني  الطلبة  اإدارة  اأق��ام��ت 

بالتعاون مع معهد الأئمة واخلطباء 

الإ�سامية  ال�سوؤون  ل���وزارة  التابع 

وال����دع����وة والإر������س�����اد ب��رن��اجم��اً 

الدوليني  الطلبة  لتاأهيل  متخ�س�ساً 

يف جم��ال الإل��ق��اء واخل��ط��اب��ة على 

الربنامج  وتناول  اأي��ام،   ثاثة  مدى 

ال��ت��دري��ب��ي ع����ّدة حم�����اور: اأول��ه��ا 

فهم  حيث  من  ال�سرعية  الكفايات 

التخطيط  ث��م  ال��ت��وا���س��ل،  م��ه��ارات 

والكفايات  العامة،  الربامج  لإقامة 

ال��ذات  اإدارة  حيث  من  ال�سخ�سية 

واك��ت�����س��اب م��ه��ارة احل�����وار، وب��ن��اء 

يف  التقنية  وا���س��ت��ث��م��ار  ال��ع��اق��ات 

الفكرية  الكفايات  واأخ����ًرا  ذل���ك، 

واأدب  املخالف،  مع  التعامل  وفقه 

الختاف، وتو�سيح �سيا�سة اململكة 

والعتدال  الو�سطية  منهج  ن�سر  يف 

واإبراز جهودها  التطرف،  ومكافحة 

يف خ��دم��ة الإ�����س����ام وامل�����س��ل��م��ني 

وحت��ق��ي��ق ال��ت�����س��ام��ن الإ���س��ام��ي. 

مدير  ق����ّدم  ال��ربن��ام��ج  خ��ت��ام  ويف 

ال�سيخ  واخل��ط��ب��اء  الأئ���م���ة  معهد 

لإدارة  تذكارياً  درعاً  كاملي  عي�سى 

اإقامة  يف  لتعاونها  الدوليني  الطلبة 

الربنامج. هذا وقد ح�سر الربنامج 

 ٤٠ من  اأك��ر  من  دولياً  طالباً   ٢٥٠

جن�سية.
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المستجدات البحثية ألعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة العربية وآدابها
حلقة نقا�ش يف ق�سم اللغة العربية

ر�سالة اجلامعة – اأريج ال�سويلم

�����س����م����ن الأن�����������س�����ط�����ة ال���ث���ق���اف���ي���ة 

اللغة  ق�سم  يقيمها  التي  والبحثية 

ال��ع��رب��ي��ة مم���ث����اً يف جل��ن��ة ال��ب��ح��ث 

ق��ي��م��ت 
ُ
اأ ال��ع��ل��م��ي��ة،  وال���ن���دوة  العلمي 

امل�ستجدات   ( بعنوان  نقا�ش   حلقة 

التدري�ش  هيئة  لأع�����س��اء  البحثية 

واآدابها( يوم  العربية  اللغة  يف ق�سم 

الأربعاء1444/6/11ه� املواف����ق 4/ 

1/ 2023 . �سارك فيها كل د.اأمينة 
اجلربين اأ�ستاذ الأدب ال�سعودي، ود. 

���س��ل��ط��ان امل��ج��ي��ول اأ���س��ت��اذ ال��ل��غ��وي��ات 

احلا�سوبية والتطبيقية، ود. حممد 

.اأ�ستاذ الأدب احلديث والنقد  منور 

، ود.زكية الأ�ستاذ امل�ساعد يف النقد 

الأدب����ي، واأدارت���ه���ا د. م��ن��ال العي�سى 

.اأ�ستاذ الفل�سفة والنقد .

الرواية البوليفونية  

اجل��ري��ن  اأم���ي���ن���ة  د.  ����ش���ارك���ت 

بورقتها التي جاءت بعنوان »الرواية 

ال�شارد  تعدد  البوليفونية: قراءة يف 

حّباً«  »�َشَغَفَها  رواية  العتبة،  وف�شاء 

على  ال��ورق��ة  وتنه�ض  اأمن���وذج���اً« 

على  يقوم  روائ���ي  منجٍز  يف  ق���راءة 

مواقفها،  ومتايز  الأ�شوات،  تعددية 

وذلك  فيها،  النظر  وجهات  وتعدد 

ال�شرد  م��ق��وم��ات  ع��ل��ى  ب��ال��وق��وف 

ومن  ال��رواي��ة،  تلك  يف  البولفيوين 

وتعدد  ال�شارد  تعدد  املقومات  تلك 

ال����روؤى، وت��ع��ددي��ة اأمن���اط ال��وع��ي، 

والأ�شاليب،  اللغات  يف  والتعددية 

وف�شاء  ال�شردية،  املنظورات  وتعدد 

العتبة. وعن مقوم  (تعدد املنظورات 

ال�شردية) تذهب د. اجلرين اإىل اأن 

الرواية يف الأ�شل تنبني على تعدد 

املنظورات ال�شردية ووجهات النظر 

وتنوعها  ال�شردية  ال�شمائر  وتعدد 

املتكلم  ب�شمري  تُ��روى  فقد   ، اأي�ًشا 

يتاأرجح  كما  وال��غ��ائ��ب،  واملخاطب 

ال�شرد فيها ما  بني ال�شارد احلا�شر 

اأنه  على  موؤكدة  الغائب،  وال�شارد 

»ك��ل��م��ا ت���ع���ددت وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر، 

واخ��ت��ل��ف��ت امل��ن��ظ��ورات ال�����ش��ردي��ة، 

ال��رواة  وت��ن��وع  ال�شمائر،  وت��ع��ددت 

اإىل  اأق��رب  الرواية  كانت  وال�شّراد، 

الرواية  اإىل  منها  احلوارية  الرواية 

ال��واح��د«.  ال�شوت  ذات  التقليدية 

حديثها  م��ع��ر���ض  اأ����ش���ارت يف  ك��م��ا 

عند   – بو�شفه  العتبة  ف�شاء  اإىل  

باختني - ف�شاء املواقف، والأفكار، 

بني/ يعي�شون  الذين  والأ�شخا�ض 

ب���ني، ك��م��ا اأن ال��زم��ن امل���وج���ود يف 

العتبة هو زمن اأزمة ؛ لأنه م�شحون 

ب��ال��ت��وت��ر وال��ق��ل��ق وال����ش���ط���راب، 

موؤكدة   ، امل�شريية  الأ�شئلة  وط��رح 

اأماكن الرواية يف (�شغفها  اأن  على  

املفتوح،  العتبة  كلّها يف ف�شاء  حًبا) 

بيت  و»�شطح  غ��رام«،  »�شارع  حيث 

ع��ي�����ش��ى«، و»دّك�����ان اأب���ي م����رزوق«، 

الكويت«، وطريق  و»حو�ض �شامل يف 

اأّي  هناك  فلي�ض  الطائفي»،  زه��راء 

العتبة، مثل:  داخلي ل ميّثل  مظهٍر 

الطعام،  وغرف  ال�شتقبال،  «غرف 

والهولت، ومكاتب العمل«، وغريها 

من الأماكن الداخلية املغلقة.

الن�سو�ش العربية املرقمنة

وق��د ���ش��ارك يف ه��ذه احللقة د. 

�شلطان املجيول م�شلًطا ال�شوء على 

الن�شو�ض العربية املرقمنة ، وجاءت 

اللغوية  (امل������وارد  ب��ع��ن��وان  ورق��ت��ه 

والأدوات اجلاهزة للن�شو�ض العربية 

امل��وارد  اأه��م  فيها  تناول  املرقمنة) 

ال�شتفادة  وكيفية  الرقمية،  اللغوية 

منها، وكيفية بناء م�شدر لغوي رقمي 

تلك  توفره يف  جديد يف حال عدم 

اأدوات  اأه��م  اإىل  اأ�شار  كما  امل��وارد، 

امل�شادر  لتحليل  اجلاهزة  املعاجلة 

تُ�شتخدم  ال��ت��ي  الرقمية،  اللغوية 

العلوم  يف  والأب��ح��اث  امل�شاريع  يف 

مو�شًحا  والجتماعية.،  الإن�شانية 

من  اللغوية  امل�شادر  بني  الفروقات 

ناحية ما يُعّد مدونة لغوية، وما يُعّد 

معلومات  يُعّد  وم��ا  لغوية،  بيانات 

عن  عبارة  اللغوية  فاملدونة  لغوية. 

ن�ض خام  لن�شو�ض حمولة اإىل �شيغ 

رقمية، والبيانات اللغوية عبارة عن 

مدونة لغوية ُتمع وتُهيكل بياناتها 

الو�شفية واللغوية والإح�شائية على 

�شيغة جداول، اأما املعلومات اللغوية 

تُعالج  لغوية  ب��ي��ان��ات  ع��ن  ف��ع��ب��ارة 

تنقيح  من  الآلية  املعاجلة  مبراحل 

وتقطيع وتو�شيم اإلخ، ثم تُدمج فيها 

الإح�شائية  املُعامالت  خوارزميات 

للغة من اأجل مزيد من التحقيقات 

الكلمات  �شلوكيات  املعلوماتية حول 

بني  وم��ن  والن�شو�ض.  وال��ع��ب��ارات 

اأه���م امل���دون���ات م��ن ح��ي��ث احلجم 

اأكرث  تت�شمن  التي  ال�شاملة  املكتبة 

اأدب  وم��وق��ع  ك��ت��اب،   8000 م��ن 

وال�����ش��رد  ال�����ش��ع��ر  يت�شمن  ال����ذي 

فمن  البيانات  اأم��ا  الع�شور.  ع��ر 

الذي   KITAB كتاب  اأهمها  بني 

من  العربية  الن�شو�ض  على  يحتوي 

اأما  1444ه�،،  عام  حتى  1ه�  عام 

املدونات التي �شممت باأدوات لغوية 

العربية  امل��دون��ة  فمنها  معلوماتية 

عبدالعزيز  امل��ل��ك  ملدينة  التابعة 

ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة ال���ت���ي حت��ت��وي 

وتغطي  كلمة  مليار  من  اأك��رث  على 

الأعلى  الن�شبة  العربية  ال�شحف 

واُختتمت  اأوع��ي��ت��ه��ا.  ن�شو�ض  م��ن 

هذه امل�شاركة بجملة من التو�شيات 

وامل�شاريع  الأبحاث  ترقية  اأجل  من 

والجتماعية،  الإن�شانية  العلوم  يف 

من  ال��ت��ح��ول  ���ش��رورة  يف  تتلخ�ض 

واليد  العني  على  املعتمد  التحليل 

املدونات  على  املعتمد  التحليل  اإىل 

و�شرورة  املعاجلة.  واأدوات  اللغوية 

تفاعل الإن�شان مع الآلة/احلا�شب/ 

وت��دام��ج  ال��ري��ا���ش��ي،  الآيل  املنطق 

مع  النوعي  الإن�شان  تفكري  كيفيات 

خوارزميات تفكري الآلة الكمي.

النقد الن�سائي العربي القدمي

وق���د ج���اءت م�����ش��ارك��ة ال��دك��ت��ور 

حم��م��د م���ن���ور ب���ع���ن���وان (الت�����اه 

العربي  الن�شائي  النقد  العاطفي يف 

ال���ق���دمي) ح��ي��ث ن��ظ��ر ف��ي��ه��ا اإىل 

النقدية  العربية  امل���راأة  جم��ه��ودات 

العاطفي،  اجل��ان��ب  يف  وحت���دي���ًدا 

ح�شورها  للعاطفة  ي��ك��ون  عندما 

املقولة  ت�شكيل  يف  واجللي  الوا�شح 

النقدية لدى املراأة، وقد وقف على 

النقدي لكل  من��اذج  لذلك الت��اه 

من الناقدات: �شكينة بنت احل�شني 

طالب  اأب��ي  بن  عقيل  بنت  وعقيلة 

بنت  وعائ�شة  كثري  �شاحبة  وع��زة 

درا���ش��ة  ودر���ش��ه��ا  و�شنفها،  طلحة 

علمية حتليلية، للك�شف عن العوامل 

النقدي  امل��ن��ح��ى  ه���ذا  يف  امل���وؤث���رة 

هذه  عن  نتج  وقد  العربية.  للمراأة 

املقولت  من  جملة  اإظهار  الدرا�شة 

اأدبنا  يف  العربية  ل��ل��م��راأة  النقدية 

الناقدة قدمًيا  القدمي، فقد تناولت 

ال�شعر بخ�شو�شية نقدية يف جانبيه 

امل�شموين والفني، ناتة عن الروؤية 

بعالقتها  املتاأثرة  ب��امل��راأة  اخلا�شة 

البعد  ع��ل��ى  وال��ق��ائ��م��ة  ب��ال��رج��ل، 

اأن   على  م��وؤك��ًدا  القلبي،  العاطفي 

التاه العاطفي هو التاه النقدي 

الأب��رز ح�شوًرا يف نقد امل��راأة الذي 

لأنها  النقدي؛  خطابها  جل  تناول 

ح�شب تعبري د. منور قد جعلت من 

نقًديا،  ال�شاغل  �شغلها  الرجل  �شعر 

فهي مل تلتفت يف نقدها ل�شعر املراأة 

بل اإن �شعر الرجل فيها (غزله) كان 

قد ا�شتوعب ذلك اخلطاب النقدي 

يو�شح  تعبرًيا  عنه  وعر  الن�شائي، 

واأهدافها.،  الناقدة  امل���راأة  غايات 

ف�شعر الغزل هو الفن ال�شعري الذي 

�شواه  دون  امل��راأة  نقد  عليه  ان�شب 

من الفنون ال�شعرية الأخرى؛ ملا له 

من ارتباط بالعاطفة والقلب، وملا له 

من ت�شيد لعالقة الرجل اخلا�شة 

اأن  موؤكًدا  بالأنثى.  والذكر  باملراأة 

من  تناولت  التي  النقدية  املقايي�ض 

الرجل  �شعر  الناقدة  امل��راأة  خاللها 

منطلقة  ك��ان��ت  ب��ه��ا(  )ت��غ��زل��ه  فيها 

عن  ال�شادرة  النقدية  املقايي�ض  من 

اإط��ار  ويف  للغزل  العربية  الذائقة 

العادات والتقاليد العربية.

امل�سرح الذهني وال�سعر القدمي

و�شاركت د. زكية احلارثي بورقة 

الذهني يف  امل�شرح  تقنيات  عنوانها 

املوروث ال�شعري القدمي( وقد بداأت 

العرب  اأن  مفادها  بحقيقة  ورقتها 

قدمًيا عرفوا امل�شرح الذهني بثيمته 

ذلك  تبني  فقد  الت�شكلية،  و�شماته 

وحتليلها،  الن�شو�ض  ا�شتقراء  من 

القدمي  العربي  ال�شعر  اأن  م�شرحة 

وت�شمن  التقليدية،  م�شاحته  تاوز 

بعد  فيما  �شكلت  اأخ����رى،  ف��ن��وًن��ا 

عمدت  ف��ق��د  م�شتقلة.  اأج��ن��ا���ًش��ا 

اإىل  ال��ق��دمي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  الق�شيدة 

ال��ق��ال��ب احل��ك��ائ��ي ال�����ش��ردي؛ كونه 

يف  ف��ع��اًل  وعن�شًرا  ذه��ن��ًي��ا،  م��ث��رًيا 

حر�شت  كما  املتلقي،  ده�شة  توليد 

ال��درام��ي؛  ال�����ش��راع  توظيف  على 

ال��ق��ارئ  م�����ش��اع��ر  ع��ل��ى  لل�شيطرة 

وكاأنه يعاي�ض واقًعا حقيقًيا. فهناك 

العربي  �شعرنا  ب��ني  وث��ي��ق  ات�شال 

القدمي والفنون الدرامية كامل�شرحية 

والق�شة. فالكثري من ن�شو�ض ال�شعر 

العربي القدمي قد ت�شمنت عنا�شر 

امل�شرحية من حيث الفكرة واحلبكة 

وال���راوي،  واحل���دث  وال�شخ�شيات 

هي  واملمثلني  امل�شرح  خ�شبة  لتبقى 

اإىل  م�شرية  بينهما،  املادي  الفا�شل 

على  ينه�ض  ال��ذه��ن��ي  امل�����ش��رح  اأن 

القارئ،  ذه��ن  يف  املتنامية  الفكرة 

ول يعتمد على املمثلني فوق خ�شبة 

مع  كبري  ت�شابه  ذل��ك  ويف  امل�شرح 

الق�شيدة  الفنية يف  العنا�شر  بع�ض 

معنوي  فال�شراع  القدمية؛  العربية 

غري مرئي، يدور بني اإرادة الإن�شان 

مكوًنا  الالحمدود،  واملكان  والزمان 

ق�شية فكرية، فال�شراع هنا �شراع 

اأفكار ل �شراع �شيوف ورماح، وتبدو 

الذهني  امل�شرح  يف  ال�شخ�شيات 

اأفكاًرا م�شوؤولة عن فاعلية ال�شراع 

الذي يجري داخل الذهن، وهي اأداة 

املوؤلف يف معاجلة اأفكاره وق�شاياه؛ 

لي�شل من خاللها اإىل ذروة ال�شراع 

ناحية  وم���ن  ال���درام���ي.  ال��ب��ن��اء  يف 

وامل��ع��اجل��ات  وال����دللت  امل�شامني 

اأن  اإىل  النف�شية، ت�شري د. احلارثي 

امل�شرحية الذهنية عاجلت الق�شايا 

الق�شيدة  اإليها  �شبقت  التي  نف�شها 

ال��زم��ن  كجدلية  ق��دمي��ا؛  ال��ع��رب��ي��ة 

املتناق�شات،  بني  وال�شراع  والذات، 

والأ�شطورة وال�شرد ال�شمني.

طير السعد

االسم العربي: تمير عربي

  Arabian sunbird :االسم اإلنجليزي
موقع الت�سوير: منطقة ع�سري  

  

يبلغ طول التمري العربي 13 �شم، وهو من عائلة طيور ال�شم�ض التي تت�شابه 

الأمريكية، فالتمري  القارة  تعي�ض يف  التي  الطنان  ال�شلوك مع طيور  من حيث 

الطويل  منقاره  خالل  من  الزهور  رحيق  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  يتغذى  العربي 

املقّو�ض. 

 كما اأن �شبب ت�شميته بطائر ال�شم�ض هو اأن ري�شه يعطي األواًنا زاهية حينما 

يتعر�ض اإىل اأ�شعة ال�شم�ض.  بيئة طيور التمري هي املناطق اجلبلية املنخف�شة 

واملتو�شطة الرتفاع، والتالل ال�شخرية والأودية ذات النباتات الكثيفة.  

يوجد اختالف بني اجلن�شني من حيث اللون، الذكر له لون اأخ�شر مع �شريط 

اأحمر يف مقدمة ال�شدر، لكن الأنثى ودون البالغ األوانهما رمادية.، وهناك ثالثة 

اأنواع من عائلة طيور ال�شم�ض املقيمة يف بع�ض مناطق اململكة العربية ال�شعودية.

اإعداد وت�سوير:

اإبراهيم ال�سوامني

د. حممد منور
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اليوبيل الذهبي 
لقسم اإلعالم

نصف قرن
من الريادة والعطاء

د. عهود بنت سلطان الشهيل

ي�سرين بهذه املنا�سبة الغالية، ونحن نحتفي مبنا�سبة مرور 

تاأ�سي�س ق�سم الإعالم يف هذه اجلامعة  خم�سني عاًما على 

الطويلة،  امل�سرية  تلك  بع�ًسا من عطاءات  وثِّ��ق 
ُ
اأ اأْن  اء،  الغرَّ

من  كوكبة  اأجنزتها  التي  الإعالمية،  وبراجمها  واأن�سطتها، 

الرواد الأوائل الذين اأ�سرفوا على هذا الق�سم املرموق. ومع 

العطاءات يف هذه  تلك  كل  وثِّ��َق 
ُ
اأ اأْن  اأن��ه ل ميكنني  يقيني 

الذي  الق�سم  تاريخ  من  �سيئاً  �ساأ�ستعر�س  اأنني  اإل  املقالة، 

�َس يف اجلامعات ال�سعودية،  �سِّ
ُ
يعدُّ اأوَل ق�سِم اإعالٍم اأكادمييٍّ اأ

ومنطقة اخلليج العربي، وكان ذلك عام 1392ه�- 1972م، 

وظلَّ منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا اأحد امليادين العلمية 

خمرجاتها  �سعيد  على  رياديًّا  م�ستوى  متتلك  التي  املهمة 

التعليمية والبحثية، وتطوًرا يف حمتوى براجمها الأكادميية 

تو�سًعا  وازداد  تاأ�سي�سه،  منذ  الق�سم  منا  ولقد  والتقنية. 

املاج�س��تري  برنامج  ب��داأ  1419ه��،  ع��ام  فف��ي  وت��ط��وًرا؛ 

املاج�س��تري  لدرا�س��ة  برنام��ج  اأول  بداأ  حني  يف  للط��الب، 

للطالب��ات ع��ام 1429ه��، قب��ل اأن يُفت��ح املجال للطالب��ات 

1433ه��،  ع�ام  البكالوري�و�س  مرحل�ة  يف  الإعالم  لدرا�س��ة 

وف�ي ع�ام 1439ه��، اأتاح الق�س�م اأول برنام�ج ل�ه يف مرحل��ة 

اكتملت  املرحلة  وبهذه  والطالب��ات،  للط��الب  الدكت��وراه 

الإعالم  ملواكبة  توؤهلهم  التي  للجن�سني  الأكادميية  الربامج 

برامج  يقدم  الق�سم  زال  وم��ا  خمتلفة.  بو�سائل  احلديث 

تدريبية متخ�س�سة يف مهارات الإلقاء والتوا�سل، والتحرير 

ال�سحفي، وت�سميم الإ�سرتاتيجيات، واخلطط، واحلمالت، 

الإعالمية،  الأزم��ات  واإدارة  احلديثة،  الإعالمية  والإدارة 

والإنتاج  والإخ���راج،  الإبداعية،  الكتابة  فنون  اإىل  اإ�سافة 

املرئي وامل�سموع.   ويُ�ْسِ�رُف الق�س�م عل�ى عدٍد من اجلهات 

الإعالمية يف اجلامعة، منها: مركز الإنتاج التلفزيوين الذي 

يهدف اإىل حتقيق روؤية اجلامعة، واإي�سال ر�سالتها، وتوثيق 

اأن�سطتها ون�سرها، واأي�ًسا كر�سي الإعالم اجلديد الذي يدعم 

اإ�سرافه  اإىل  اإ�سافة  العلمية،  والن�ساطات  العلمي،  البحث 

فعاليات  اأه��م  فيه  تُعَر�س  ال��ذي  الأ�سبوعي  التقرير  على 

اجلامعة وبراجمها كلَّ اأ�سبوع، والذي يعدُّ من ميادين تدريب 

طالب الق�سم يف جمالت الإعالم املختلفة. ويُ�سهم الق�سم 

يف الإ�سراف على حترير �سحيف�ة ر�س�الة اجلامع�ة، واإعداد 

�سحيف��ة  اأول  اأنَّها  علًما  املتنوعة،  واأق�سامها  �سفحاتها، 

اأ�س�بوعيًّا  ت�سدُر  ال�س��عودية  العربي��ة  اململك��ة  ف��ي  جامعي��ة 

من�ذ ع�ام 1394ه��، وجت��اوزت اأعداده��ا ال�س��ادرة 1453 

اأ�سا�سيًّا  ميداًنا  بذلك  لتك��ون  اأق�س�ام؛  ع�دة  وت�سمُّ  ع��دًدا، 

والن�س�ر  ال�سحاف�ة  جمالت  ف��ي  الق�س��م  ط��الب  لتدري��ب 

وفعالياتها  وبراجمها،  اجلامع�ة،  اأن�س�طة  وتغطي�ة  املتع�ددة، 

املتنوعة. كما اأنَّ للق�سم اإ�سهامات ملمو�سة يف نادي طالب 

الإعالم؛ لتاأهيلهم، وتدريبهم، و�سقل مواهبهم. ومي�سي ق�سم 

تنمية  اإىل  روؤاه  وات�سحت  غاياته،  دت  ُح��دِّ اأْن  بعد  الإع��الم 

وخمرجاته،  اأدائ��ه  جودة  على  واحلر�س  واإمكاناته،  قدراته 

واإداري��ة؛  اأكادميية،  قيادات  من  الب�سرية  مبوارده  والرتقاء 

متَِّبًعا  والنماء؛  التقدم،  لَِبنات  باأنَّ هوؤلء ميثلون  منه  اإمياًنا 

مّكنته من احل�سول  التي  العلمية احلديثة  الأ�ساليب  بذلك 

ال�سريعة  الوم�سة  اأردُت من هذه  على العتماد الأكادميي. 

َم غي�ًسا من في�س، وملحة  َق��دِّ
ُ
اأ اأْن  تاريخ ق�سم الإع��الم،  يف 

توثيقيًة موجزًة، تنبئ عن جتربٍة زاخرٍة، وتوؤكد م�سرية مميزة 

وفريدة، �سهدت نقلة نوعية، و�سعًيا دوؤوًبا، وعماًل متوا�ساًل 

امل�ستوى  على  ال��ري��ادة  حتقيق  وا�ستحقاق  بجدارة  اأثمرت 

املحلي، والإقليمي، والعاملي. ويف اخلتام اأرفع ال�سكر اجلزيل 

ملقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

امللكي  ال�سمو  الأمني �ساحب  ول�سمو ويل عهده  �سعود،  اآل 

اهلل-  -حفظهما  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأم��ري 

نظري دعمهما للم�سرية التعليمية يف اململكة، كما اأرفع ال�سكر 

بن  بدران  الدكتور/  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  ملعايل  الوافر 

عبدالرحمن العمر ونوابه الكرام على دعمهم امل�ستمر للق�سم 

وفعالياته، واأهنئ من�سوبي الق�سم من اأكادمييني، واإداريني، 

واأ�سكرهم على تعاونهم امل�ستمر واإ�سهاماتهم اجلادة؛ �سائلًة 

اهلل لهم مزيًدا من التوفيق والربكة يف العلم والعمل. 

ملحق خاص بمناسبة اليوبيل الذهبي لقسم اإلعالم

رئي�س ق�سم االعالم 

*

*

برعاية معايل رئي�س اجلامعة..

قسم اإلعالم يحتفي
بنصف قرن على تأسيسه.. غدًا

اجلامعة،  رئي�س  م��ع��ايل  ي��رع��ى 

الإعالم  ق�سم  احتفال  الإثنني  غداً 

بكلية العلوم الإن�سانية والجتماعية 

على  ع���ام���اً   ٥٠ م����رور  مب��ن��ا���س��ب��ة 

تاأ�سي�س الق�سم.

معر�س  الح��ت��ف��اَل  �سي�ساحب 

ي�����س��ت��م��ل على  اجل��ام��ع��ة  ب��ه��و  يف 

ال��ب��داي��ات  ق�س�س  حتكي  اأج��ن��ح��ة 

التي  وال��ن��ج��اح��ات  وال��ط��م��وح��ات 

حققها ق�سم الإعالم.

كلية  عميد  عرّب  املنا�سبة  وبهذه 

والجتماعية  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم 

ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��وه��اب اأب��ااخل��ي��ل 

رئي�س  ملعايل  وتقديره  �سكره  ع��ن 

العمر  ب����دران  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة 

اأن  موؤكداً  لالحتفال،  رعايته  على 

خم���رج���ات ق�����س��م الإع�����الم خ��الل 

حمل  هي  املا�سية  اخلم�س  العقود 

التي  الكلية  لأ���س��رة  واع��ت��زاز  فخر 

اإدارة  م��ن  وامل�ساندة  ال��دع��م  جت��د 

اجلامعة، وعلى راأ�سها معايل رئي�س 

اأن  اأبااخليل  د.  واأ�ساف  اجلامعة. 

والجتماعية  الإن�سانية  العلوم  كلية 

جميع  لتطوير  م�ستمر  �سعي  يف 

الإعالم  ق�سم  يكون  واأن  اأق�سامها، 

تلبي  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة  الأذرع  اإح����دى 

ط��م��وح��ات ال�����س��اح��ة الإع��الم��ي��ة 

التطورات  من  وت�ستفيد  ال�سعودية، 

القطاع  ي�سهدها  التي  املت�سارعة 

الإعالمي على م�ستوى العامل.

ال��دك��ت��ورة  اأع��رب��ت  جهتها  م��ن   

رئي�س  ال�سهيل،  �سلطان  بنت  عهود 

ق�سم الإعالم بكلية العلوم الإن�سانية 

والجتماعية عن �سكرها وتقديرها 

مل��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

لحتفال  رعايته  على  العمر  بدران 

ق�سم الإعالم مبرور ٥٠ عاماً على 

الإع��الم  اأن  اإىل  م�سرية  تاأ�سي�سه، 

ي�سّكل اليوم اإحدى القوى الناعمة يف 

التاأثري و�سناعة الراأي العام الواعي 

بق�ساياه، لذلك حر�س الق�سم على 

الأه����داف،  م��ن  حتقيق جم��م��وع��ة 

تقاليد  تر�سيخ  �سمنها  م��ن  ي��اأت��ي 

واملبدع،  املتطور  الإع��الم��ي  العمل 

وتطوير الأ�ساليب والأدوات، وتنويع 

امل�سادر والو�سائل، وحماكاة التطور 

وفق  العاملية  الإع����الم  و���س��ائ��ل  يف 

تتوافق  بحيث  املتاحة،  الإمكانيات 

معها يف الأداء واجلودة، ومد ج�سور 

واملوؤ�س�سات  اجلامعة  بني  التعاون 

حتقيق  بغية  والعاملية؛  التعليمية 

اإىل  اإ�سافة  املتبادلة،  ال�ستفادة 

على  الإع���الم  ق�سم  طلبة  ت��دري��ب 

الأعمال ال�سحفية املتنوعة.

اأن  اإىل  ال�سهيل  د.  واأ����س���ارت 

تطورات  ي�سهد  ظل  الإع��الم  ق�سم 

م��ت��الح��ق��ة ع��ل��ى م���دى ال�����س��ن��وات، 

جديدة  ب��رام��ج  فتح  وا���س��ل  حيث 

العمل الإعالمي  لتواكب احتياجات 

و�سوق العمل، وح�سل على العتماد 

الأك����ادمي����ي ال��وط��ن��ي م���ن »ه��ي��ئ��ة 

يف  ممثلّة  والتدريب«  التعليم  تقومي 

والعتماد  للتقومي  الوطني  »املركز 

لربناجمي  اع��ت��م��اد«   - الأك��ادمي��ي 

ال��ب��ك��ال��وري��و���س وامل��اج�����س��ت��ري، كما 

الأك��ادمي��ي  الع��ت��م��اد  على  ح�سل 

ال���������دويل م���ن »ه��ي��ئ��ة الع��ت��م��اد 

.»HCERES الفرن�سية

اأن  ال�سهيل  ال��دك��ت��ورة  وب��ّي��ن��ت 

خالل  من  �سيكون  الق�سم  احتفال 

م�سريته  على  ال�سوء  ت�سلط  فعالية 

والنتقالت  واأق�سامه،  ون�ساطاته 

مناهجه؛  يف  حققها  التي  الكربى 

املتالحقة  امل�ستجدات  مع  ان�سجاماً 

و�سي�ساحب  الإع��الم��ي،  املجال  يف 

بهو  م��ع��ر���س يف  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه����ذه 

اجلامعة يحوي مناذج من مقتنيات 

الق�سم، وي�ستمل على اأجنحة حتكي 

وال��ط��م��وح��ات  ال��ب��داي��ات  ق�س�س 

والنجاحات التي مت حتقيقها، والتي 

الكبرية    الأع���داد  ثمارها  م��ن  ك��ان 

من اخلريجني واخلريجات من اأبناء 

الوطن الذين �سقوا طريقهم باقتدار 

وي��ت��ب��ووؤون  الإع��الم��ي،  امل�سهد  يف 

اإع��الم��ي��ة مهمة يف  ال��ي��وم م��راك��ز 

عديد من القطاعات.

اأن ق�سم الإعالم  اجلدير بالذكر 

1392ه�  ع����ام  يف  ت��اأ���س�����س  ق���د 

اإعالم  ق�سم  اأول  بو�سفه  /1972م 

والثاين  العربي،  يف منطقة اخلليج 

يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي، ويُ��ع��ت��رب من 

ب��امل��رون��ة  ات�سمت  ال��ت��ي  الأق�����س��ام 

امل�ستقبل،  نحو  والتطلع  واملواكبة 

التقنيات  معطيات  م��ن  م�ستفيداً 

احل���دي���ث���ة، وخم���رج���ات احل����راك 

الإعالمي الإقليمي والدويل، ف�ساًل 

والدرا�سات  البحوث  جم��الت  عن 

العملية  من  جعلت  التي  املتقدمة 

تلبية  يف  ناجحاً  عن�سراً  التعليمية 

التطلعات.

وق����د ت�����س��دى ال��ق�����س��م خ��الل 

تاأ�سي�سه  التي م�ست منذ  ال�سنوات 

ل��ت��ح��دي ال���ت���ح���ولت ال���ك���ربى يف 

بكل  ل�سيقاً  ك���ان  ح��ي��ث  جم��ال��ه، 

يف  حدثت  التي  الهائلة  التغريات 

الت�سال  وعلوم  الإعالمية  ال�ساحة 

والو�سائط املتعددة، فقام على مدار 

ن�سف قرن بفتح الآفاق اأمام ال�سباب 

اخلريجني بتاأهيلهم لت�سكيل اإ�سافة 

الإع���الم،  ف���روع  ك��اف��ة  يف  متقدمة 

والإقليمية  املحلية  ال�ساحة  واإث��راء 

باأعداد كبرية منهم، فت�سدوا للمهام 

الإعالمية بكفاءة واقتدار، مرتبطني 

العمل،  ب�����س��وق  تخ�س�ساتهم  يف 

يف  علوم  من  وه  تلقَّ مبا  ومت�سلحني 

خمتلف الفروع الإعالمية.

 د. الشهيل: اإلعالم يشكل اليوم إحدى 
القوى الناعمة في التأثير وصناعة الرأي

د. أباالخيل: مخرجات قسم اإلعالم 
محل فخر واعتزاز ألسرة الكلية

د. اأبااخليلد. العمر



اجلامعة  ر�سالة  �سحيفة  ت�سدر 

ع���ن ق�����س��م الإع������ام. وتُ���ع���ّد اأول 

�سحيفة جامعية يف اململكة. اأن�سئت   

ال�سحيفة مبر�سوم ملكي رقم 479 

بتاريخ 1395/1/4ه�.  �سدر العدد 

1395/11/29ه�  ب��ت��اري��خ  الأول 

بن  خالد  امللك  جالة  بكلمة  وتُ��وِّج 

عبدالعزيز -رحمه اهلل- التي خ�ص 

ال�سحيفة  ُوزِّع���ت  ال�سحيفة.  بها 

احلكومية  املوؤ�س�سات  على  داخلًيا 

وفروعها،  واجل��ام��ع��ات  والأه��ل��ي��ة، 

دولة   26 ح��وايل  اإىل  ر�ِسلت 
ُ
اأ كما 

الثقافية  امللحقيات  على  لتوزيعها 

واملبتعثني ال�سعوديني يف اخلارج. 

وُطِبعت ال�سحيفة يف بدايتها يف 

مطابع خا�سة حتى العدد 155، ثم 

انتقلت طباعتها اإىل مطابع اجلامعة 

بتاريخ 1401/12/26ه�.

طبعت ال�سحيفة يف �سنتها الأوىل 

الن�سخ  وارت��ف��ع��ت  ن�سخة،  اآلف   8
املطبوعة اإىل 13 األفا يف �سهر ربيع 

الأول من عام 1396ه�، ثم اإىل 24 

الآخرة عام  ن�سخة يف جمادى  األف 

األ��ف   40 اإىل  وو���س��ل��ت  1403ه�، 
ترتاجع  اأن  قبل  مطبوعة  ن�سخة 

الن�سخ  اأم����ام  ال��ورق��ي��ة  ال�سحافة 

ال�سحيفة   من  �سدرت  الإلكرتونية. 

جم��م��وع��ة م��ن الأع�����داد اخل��ا���س��ة 

التي  والفعاليات  املنا�سبات  لتغطية 

املوؤمترات،  مثل:  اجلامعة  �سهدتها 

وح��ف��ات ال��ت��خ��رج، وو���س��ع حجر 

الأ�سا�ص ملقر اجلامعة يف الدرعية .

وتناوب طاب الق�سم مع اأع�ساء 

هيئة التحرير يف كتابة كلمة العدد 

طوال �سدور الأعداد الأوىل.

الإ�سراف على الر�سالة

التحرير  ع��ل��ى  امل�����س��رف  ي��ع��نينَّ 

معايل  من  قرار  على  بناء  والإدارة 

عميد  من  وتر�سيح  اجلامعة  رئي�ص 

كلية العلوم الإن�سانية و الجتماعية، 

قابلة  �سنة  مل���دة  ال��ت��ع��ي��ني  وي��ك��ون 

للتجديد.

اأ�����س����رف ع��ل��ى ال�����س��ح��ي��ف��ة يف 

من  ع��دد  الأوىل  الت�سع  اأع��وام��ه��ا 

التدري�ص من خمتلف  هيئة  اأع�ساء 

اأق�سام كلية الآداب.

اأواخ��ر  منذ  الإ���س��راف   وانتقل 

عام 1403ه� اإىل متخ�س�سني  يف 

اأع�ساء  من  الإعامية  الدرا�سات 

هيئة التدري�ص  بق�سم الإعام.

من  عادة  ال�سحيفة  اأ�سرة  تتكون 

طاب وطالبات امل�ستويات النهائية 

يف ق�سم الإعام، وعدد من طاب 

وطالبات الأق�سام الأخرى.

الر�ؤية

اجلامعة  ر�سالة  �سحيفة  تتطلع 

يف  رائ���دة  موؤ�س�سة  ت��ك��ون  اأن  اإىل 

ال�����س��ح��اف��ة اجل��ام��ع��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة 

وال��دول��ي��ة وف���ق اأف�����س��ل امل��دار���ص 

التحريرية والفنية واأ�ساليب الإنتاج 

والتقنية احلديثة

� الر�سالة:

ج��ام��ع��ي��ة  ���س��ح��ي��ف��ة  ت���ك���ون  اأن 

الإخبارية  اخلدمة  تقدم  منوذجّية 

امل��ت��ك��ام��ل��ة وال���������راأي اجل��ام��ع��ي 

اإع���داد  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل  املتخ�س�ص، 

طاب  من  متميزة  �سحفية  ك��وادر 

ع��ام��ة طاب  وم��ن  الإع����ام  ق�سم 

اجلامعة وفق الأ�س�ص العلمية.

اأهداف ال�سحيفة

- ت��ق��دمي اخل���دم���ة الإخ��ب��اري��ة 

للجمهور  اجل��ام��ع��ة  ع��ن  املتكاملة 

تدري�ص  هيئة  واأع�ساء  ط��اب  من 

وم��وظ��ف��ني، واجل��م��ه��ور اخل��ارج��ي 

للجامعة من داخل اململكة وخارجها.

و�سيلة  لتكون  ال�سحيفة  تعمل   -

الأفكار  لتبادل  وتعليمية  اإعامية 

الوعي  ت�سكيل  بهدف  واملو�سوعات 

اجلامعي العام.

- امل�ساعدة يف بناء قناة معرفية 

الفكرية  اآفاقهم  وتو�سيع  للطاب 

والثقافية والإعامية.

ال��ط��اب  ت���دري���ب وت���اأه���ي���ل   -

باحرتافية عالية يف جمال الإعام 

امل��ط��ب��وع وت���زوي���ده���م ب��امل��ه��ارات 

املتخ�س�سة.

�سحافية  م��ن��ت��ج��ات  ت��ق��دمي   -

واإع���ام���ي���ة م��ت��ن��وع��ة ت���ك���ون من 

اجلامعة  عن  الإعامية  الواجهات 

يف اخلارج.

ال�ّسحفّية  التقنيات  توظيف   -

والت�سالية احلديثة لتقدمي خدمات 

عالية اجلودة يف ال�سحافة واجلوال 

وغريها.

الإعامية  الأ�ساليب  حتديث   -

التحرير  يف  ال��ت��ق��ن��ي��ة  وال��و���س��ائ��ل 

والإنتاج ال�سحفي.

م�سرفو ال�سحيفة منذ تاأ�سي�سها

عبده  �سليمان  ب��ن  اأ���س��ع��د  اأ.د 

1395/11/29ه�
ال�سغفي  �سعيد  ب��ن  حممد  اأ.د 

1396/10/19ه�
اأ.د عبدالعزيز بن �سالح الهابي 

1399/12/25ه� 
عبداللطيف   بن  عبدالعزيز  اأ.د 

اآل ال�سيخ 1400/11/25ه�

ال��ع��راب��ي  خ�سر  ب��ن  ���س��اع��د  د. 

احلارثي 1401/1/9ه�

الأح��م��د  �سليمان  ب��ن  حممد  د. 

1416/6/8ه�
د. عبدالعزيز بن �سالح بن �سلمة 

1422/5/21ه�
ال���ع���ي���ار  ف���ه���د  ب����ن  ت����رك����ي  د. 

1424/5/21ه�
د. خ��ال��د ب���ن ع���ب���داهلل احل��ل��وة 

1427/5/27ه�
ال��ق��رين  ���س��وي��ل  ب���ن  ع��ل��ي  اأ.د 

1428/7/7ه�
الطيا�ص  ع��ب��داهلل  ب��ن  ف��ه��د  د. 

1434/4/6ه� 
القحطاين  �سعيد  بن  ح�سني  د. 

1441/9/11ه�
د. م��ط��ل��ق ب��ن ���س��ع��ود امل��ط��ريي 

1442/11/20ه�
د. ع��ل��ي ب���ن ���س��م��ي��ان ال��ع��ن��زي 

1443/11/20ه�

 أول صحيفة جامعية في المملكة

بداأ ق�سم الإعام يف اإنتاج تقرير 

1430ه�  ع���ام  م�����س��ور  ت��ل��ف��زي��وين 

بث  خ��ال  م��ن  م،   2009 امل��واف��ق 

اأول ن�سرة بتاريخ 9حمرم 1430 ه�  

حتت م�سمى »وحدة توثيق فعاليات 

لق�سم  التابع  اجلامعة«  ون�ساطات 

الإعام �سابقا. 

اإنتاج  الإع��ام مهمة  ق�سم  يتوىل 

يهدف  اأ���س��ب��وع��ي  اإخ��ب��اري  تقرير 

واأن�سطة  فعاليات  ون�سر  توثيق  اإىل 

اجلامعة املختلفة يف جميع الكليات 

والإدارات والوحدات.

طاب  وي��ق��دم��ه  التقرير  ويُ��ع��د 

التقرير  هذا  ليكون  الإع��ام  ق�سم 

نواة لوحدة تدريبية يتم من خالها: 

� تدريب الطاب وتاأهيلهم للعمل يف 

والتليفزيونية  الإذاعية  املوؤ�س�سات 

الو�سائل  اأح���دث  على  وت��دري��ب��ه��م 

والأجهزة التقنية احلديثة. 

� التغطية املرئية لأخبار وفعاليات 

اجل���ام���ع���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة وظ��ه��وره��ا 

والربيد  الإلكرتونية  البوابة  على 

للجامعة  ال��ر���س��م��ي  الإل����ك����رتوين 

ومن�سات التوا�سل الجتماعي.

الإع���ام  ق�سم  ت��دري��ب ط��اب   �

الإع��ام��ي  الظهور  على  وطالباته 

الظهور  من خال  وامل�سموع  املرئي 

ب�سفتهم  الأ���س��ب��وع��ي  التقرير  يف 

مذيعني وحمررين.

� م��واك��ب��ة الإع����ام اجل��دي��د من 

مثل  تدريبية  برامج  اإدخ��ال  خ��ال 

البودكا�ست، و�سحافة املوبايل.

وي�سهم اأع�ساء هيئة التدري�ص يف 

منهجية  ذا  ليكون  التقرير؛  توجيه 

اإعامية متميزة.

وي��ح��ت��ل ط���اب ق�����س��م الإع����ام 

احل�����س��ة الأك�����رب م���ن خ���ال ب��ن��اء 

مهاراتهم و�سقل اإبداعاتهم يف بيئة 

تعليمية حا�سنة لهم.

الر�سميون  كما ي�ساعد املوظفون 

على  العمل  ا�ستمرار  يف  »الفنيون« 

وترية ثابتة وم�ستقرة.

ان��ب��ث��ق��ت وح������دة ال���درا����س���ات 

تو�سيات  ع��ن  (م���دى)  الإع��ام��ي��ة 

ملتقى (اآفاق البحث العلمي يف كلية 

جمادى   ٩ بتاريخ  املنعقد  الآداب) 

�ست  �سِّ
ُ
واأ ١٤٣٣ه�����،  ع��ام   الآخ���رة 

���زًة ب���اأح���دث اأج���ه���زة  م����دى جم���هنَّ

املخدمات والري�سيفرات وال�سا�سات 

الإلكرتوين  للت�سجيل  والتلفزيونات 

اإذاع��ي��ة  اأو  تلفزيونية  ق��ن��اة  لأي 

حملية اأو اإقليمية اأو عاملية باأي لغة 

وباأحدث التقنيات املتاحة يف حينه. 

واعتُِمدت »مدى« �سمن وحدات 

العا�سرة ملجل�ص  الق�سم يف اجلل�سة 

الف�سل  يف  املنعقدة  الإع��ام  ق�سم 

 /  ١٤٣٤ ع��ام  من  الأول  الدرا�سي 

بتاريخ: ٦ �سفر ١٤٣٥ه�،  ١٤٣٥ه� 

تتيح جميع  ومنذ ذلك احلني وهي 

اللوج�ستي  البحثي  الدعم  خدمات 

من  الإع��ام  ق�سم  من�سوبي  جلميع 

وط��اب  ال��ت��دري�����ص  هيئة  اأع�����س��اء 

الدرا�سات العليا. و�ساهمت »مدى« 

يف اإجن�����از ال��ع��دي��د م���ن ال��ب��ح��وث 

املتخ�س�سة  وال��درا���س��ات  العلمية 

يف جم����ال الإع������ام والت�������س���ال، 

العليا  الدرا�سات  طلبة  و�ساعدت  

يف الق�سم يف خططهم واأطروحاتهم 

علمية  ن��دوة   ١٦ ونّظمت  العلمية، 

وور�ص  وحلقات  متخ�س�سة  وبحثية 

والت�سال  الإع��ام  عمل يف جمال 

ا�ستفاد منها من�سوبو الق�سم والكلية 

وامل��ه��ت��م��ون ك���لٌّ يف جم��ال��ه، وبُ��ثنَّ��ت 

جميع اأن�سطة مدى وفعالياتها عرب 

الإنرتنت توثيًقا لها.

)مدى( تقدم الدعم البحثي اللوجستي لجميع 
منسوبي قسم اإلعالم

كرسي اإلعالم الرقمي.. الريادة البحثية والمهنية 
المتخصصة في مختلف مجاالت اإلعالم الجديد

اجلديد)  (الإع��ام  كر�سي  اأن�سئ 

بو�سفه كر�سيًّا بحثيًّا متخ�س�ًسا يف 

جمالت الإعام اجلديد (ال�سحافة 

التوا�سل  وو���س��ائ��ل  الإل��ك��رتون��ي��ة، 

الج��ت��م��اع��ي، والإع�����ام ال��رق��م��ي) 

بتاريخ 16 جمادى الأوىل 1443ه� 

اجلامعة  رئي�ص  معايل  م��ن  ب��ق��رار 

رقم 4/67/66402. وهو الكر�سي 

ال��ب��ح��ث��ي الإع����ام����ي ال��وح��ي��د يف 

ن�سئ لي�سهم يف حتقيق 
ُ
واأ اجلامعة، 

وتوا�سلها  وروؤيتها  اجلامعة  اأهداف 

مع املجتمع مبختلف فئاته، وحتقيق 

احلكومية؛  املوؤ�س�سات  مع  ال�سراكة 

لدفع البحث العلمي الإعامي نحو 

التطورات  ومواكبة  ج��دي��دة،  اآف��اق 

ج����دا يف جم��ال��ه على  ال�����س��ري��ع��ة 

درا�سات  وتقدمي  العاملي،  امل�ستوى 

يف  وع��م��ي��ق��ة  متخ�س�سة  ع��ل��م��ي��ة 

جمالت الإعام اجلديد.

الر�ؤية:

واملهنية  البحثية  الريادة  حتقيق 

جم��الت  خمتلف  يف  املتخ�س�سة 

ال��ف�����س��اء  الإع�������ام اجل���دي���د يف 

اأح��دث  وف��ق  ال�سعودي،  الإع��ام��ي 

الجتاهات والتطورات العاملية.

الر�سالة:

اإعامية  ودرا�سات  بحوث  اإعداد 

جم��الت  خمتلف  يف  متخ�س�سة 

الإعام اجلديد، ت�سهم يف الرتقاء 

املتخ�س�سة  الإعامية  باملمار�سة 

يف  وت�ساهم  ال�سعودي،  املجتمع  يف 

ومهنياً  اإعداد طالب الإعام فكرياً 

ال�سحفية  ال�سوق  احتياجات  لتلبية 

حملياً وعربياً.

الأهداف:

- دعم التوجه البحثي يف جمالت 

الإعام اجلديد لرفد مراكز البحث 

العلمي املحلية والعربية.

- توفري قاعدة معلوماتية �سنوية 

متجددة حول الإعام اجلديد.

وقائمة  ثابتة  مرجعية  تكوين   -

ال�سابقة  بالدرا�سات  بيبلوغرافية 

على  اجلديد  الإع��ام  تناولت  التي 

امل�ستوى املحلي والعربي والدويل.

- رفد املكتبة الإعامية بالبحوث 

وال���درا����س���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���الإع���ام 

اجلديد املحلي والعربي والدويل.

- اإعداد البحوث العلمية ال�سنوية 

حول الإعام عموما وحول الإعام 

اجلديد على وجه التحديد.

العلمي  البحث  بيئة  تن�سيط   -

ب��اأق�����س��ام الإع�����ام يف اجل��ام��ع��ات 

هيئة  اأع�ساء  وت�سجيع  ال�سعودية، 

الإع��ام  يف  املتخ�س�سني  التدري�ص 

يف اجلامعات ال�سعودية على العمل 

البحثي الإعامي.

- ال����س���ت���ف���ادة م���ن اخل����ربات 

والقيادات  واملوؤ�س�سات  الأكادميية 

امل��ه��ن��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة وال���ع���رب���ي���ة يف 

البحثية  الكر�سي  اأه���داف  حتقيق 

والتدريبية.

ت��دري��ب ط��اب  - الإ���س��ه��ام يف 

اأق�������س���ام الإع��������ام ب��اجل��ام��ع��ات 

امللك  وج��ام��ع��ة  عموما  ال�سعودية 

�سعود خ�سو�سا.

م��ه��ارات  تطوير  يف  الإ���س��ه��ام   -

يف  ب��الت�����س��ال  القائمني  وق����درات 

جمالت الإعام اجلديد من خال 

الربنامج التدريبي للكر�سي

د. عبدالعزيز بن �سلمة

د. علي �سميان العنزي

د. عبدالعزيز اآل ال�سيخ

د. فهد الطيا�ش

د. حممد الأحمد

د. مطلق املطريي

د. عبدالعزيز الهالبي

د. علي �سويل القرين

د. �ساعد العرابي احلارثي

د. ح�سني القحطاين

د. حممد ال�سعفي

د. خالد احللوة

د. اأ�سعد عبده

د. تركي العيار
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اليوبيل الذهبي 
لقسم اإلعالم

التقرير األسبوعي .. يوثق فعاليات ونشاطات الجامعة كل أسبوع



قسم اإلعالم... أول قسم أكاديمي لدراسة اإلعالم في المملكة 
ت�أ�س�س ق�سم الإعالم بكلية الآداب 

(كلية العلوم الإن�س�نية والجتم�عية) 

يف ج�معة امللك �سعود ع�م 1392هـ 

ق�سم  اأول  بو�سفه  1972م  املوافق 

اأك�دميي لدرا�سة الإعالم يف اململكة 

منطقة  ودول  ال�سعودية  العربية 

اخلليج العربي. 

الق�سم  اأطلق  1419هـ  ع�م  ويف 

امل�ج�ستري  لــدرا�ــســة  بــراجمــه  اأول 

برن�مج  اأول  اأطلق  بينم�  للطالب، 

ع�م  للط�لب�ت  امل�ج�ستري  لدرا�سة 

اأبــوابــه  يــفــتــح  اأن  قــبــل  1429هـ، 
حتى  الإعـــالم  لــدرا�ــســة  للط�لب�ت 

1433هـ،  البك�لوريو�س ع�م  مرحلة 

ويف ع�م 1439هـ اأطلق الق�سم اأول 

للطالب  الدكتوراه  لدرا�سة  برن�مج 

والط�لب�ت.

درا�سية  مــقــررات  الق�سم  يقدم 

مــتــمــيــزة ملـــراحـــل الــبــكــ�لــوريــو�ــس 

اإىل  ب�لإ�س�فة  العلي�،  والدرا�س�ت 

يف  متخ�س�سة  تــدريــبــيــة  دورات 

مه�رات الإلق�ء والتوا�سل، والتحرير 

ال�سحفي، وت�سميم ال�سرتاتيجي�ت، 

والإدارة  واحلـــمـــالت،  واخلـــطـــط 

الإعالمية احلديثة، واإدارة الأزم�ت 

فنون  اإىل  بــ�لإ�ــســ�فــة  الإعــالمــيــة، 

الكت�بة الإبداعية لالإعالم والإخراج 

وتنظيم  وامل�سموع  املرئي  والإنــتــ�ج 

الفع�لي�ت.

الدرجات العلمية

ج�معة  يف  الإعـــالم  ق�سم  يقدم 

الــدرجــ�ت  مــن  املــلــك �سعود عـــدداً 

العلمية، ت�سمل:

للطالب  البك�لوريو�س  درجـــة  ـ 

والط�لب�ت يف التخ�س�س�ت الت�لية:

ـ ال�سح�فة والن�سر الإلكرتوين.

ـ الإعالم املرئي وامل�سموع.

ـ العالق�ت الع�مة.

لــلــطــالب  ـ درجـــــة املــ�جــ�ــســتــري 

والط�لب�ت يف امل�س�رات الت�لية:

ـ ال�سح�فة.

ـ الإذاعة والتلفزيون.

ـ العالق�ت الع�مة.

لــلــطــالب  الـــدكـــتـــوراه  ـ درجـــــة 

والإعــالم  الت�س�ل  يف  والط�لب�ت 

الرقمي. 

الروؤية، الر�سالة، والأهداف

ـــ�ن لــتــ�أ�ــســيــ�ــس قــ�ــســم الإعــــالم  ك

عدة؛  اأهــداف  �سعود  امللك  بج�معة 

اإدارة اجل�معة ب�أهمية  اإمي�ن  اأهمه� 

والت�س�ل،  الإعـــالم  فنون  درا�ــســة 

من  بكوكبة  الــعــمــل  �ــســوق  واإثـــــراء 

ـــكـــوادر والـــكـــفـــ�ءات الإعــالمــيــة  ال

الأكـــ�دميـــيـــة واملــهــنــيــة املــمــيــزة يف 

امل�سموعة  الإعــالمــيــة  املـــجـــ�لت 

على  يقع  التي  واملــقــروءة،  واملرئية 

ــر املــ�ــســرية  ــطــوي ــقــهــ� مـــهـــ�م ت عــ�ت

الإعالمية ال�سعودية واإي�س�ل �سوته� 

الع�مل،  اإىل  وريــ�دتــهــ�  ومنجزاته� 

ب�لإ�س�فة اإىل اإثراء ال�س�حة البحثية 

والت�س�لية  الإعالمية  ب�لدرا�س�ت 

املميزة.

الوحدات  الق�سم عددا من  ي�سم 

وحدة  ت�سمل:  الأك�دميية،  واملراكز 

وحدة  الأك�دميية،  الطالب  �سوؤون 

الإعــالم  وحــدة  العلي�،  الــدرا�ــســ�ت 

والعتم�د  التطبيقي، وحدة اجلودة 

ــ�ت  ــس ــدرا� الأكــــ�دميــــي، ووحـــــدة ال

الإعالمية.

الروؤية

ج�معة  يف  الإعـــالم  ق�سم  يتطلع 

اأن يكون رائــداً يف  اإىل  امللك �سعود 

للعمل  املــوؤهــلــن  ــب  ــدري وت تــخــريــج 

والدرا�س�ت  والبحوث،  الإعــالمــي، 

الت�س�لية والإعالمية، لتلبية ح�جة 

حملي�ً  واخلــ��ــس  الــعــ�م  القط�عن 

واإقليمي�ً. 

الر�سالة

ـــ�ملـــعـــ�رف  ــــطــــالب ب ــــد ال ــــزوي ت

وامله�رات الت�س�لية ملم�ر�سة العمل 

من  انطالق�ً  والإعالمي،  الت�س�يل 

الثق�فة العربية والإ�سالمية والرتاث 

الإن�س�ين.

الأهداف

املــعــ�رف  الــطــالب مــن  - متكن 

جمــ�لت  يف  للعمل  توؤهلهم  الــتــي 

الت�س�ل والإعالم. 

ــطــالب  ال ـــ�أهـــيـــل  ـــب وت ـــدري ت  -

ملم�ر�سة الت�س�ل والإعالم ب�حرتاف 

ب�سفتهم� مهنة م�ستمرة ومتطورة.

وم�س�عدتهم  الطالب  تعريف   -

للح�سول على فر�س عمل يف خمتلف 

قط�ع�ت الت�س�ل والإعالم.

- تلبية ح�جة �سوق العمل املحلية 

يف  متخ�س�سن  ملوؤهلن  والإقليمية 

جم�لت الت�س�ل والإعالم.

ا�ست�س�رية  درا�ــســ�ت  اإعــــداد   -

العمل  تــطــويــر  يف  ت�سهم  علمية 

الإعالمي حملي�ً واإقليمي�ً.

- اإجــــراء بــحــوث ودرا�ــســ�ت 

علمية حمكمة.

- خدمة املجتمع وتوعيته بدور 

الإعالم ووظ�ئفه وت�أثريه.

كوادر ب�سرية متمكنة

اأكــر من  الإعــالم  ق�سم  ي�سم 

من  تــدريــ�ــس  هــيــئــة  100ع�سو 
الرج�ل والن�س�ء، يحمل غ�لبيتهم 

يف  وامل�ج�ستري  الدكتوراه  درجــة 

والت�س�ل  الإعـــالم  تخ�س�س�ت 

اجل�مع�ت  اأف�سل  من  املختلفة 

ــة واملــحــلــيــة،  ــي ــرب ــع ــعــ�ملــيــة وال ال

العلمي  اإنــتــ�جــهــم  اإىل  بــ�لإ�ــســ�فــة 

الــــزاخــــر يف جمـــ�لت  ــي  ــحــث ــب وال

الإعالم.

الكف�ءات  مــن  نخبة  ي�سم  كم� 

يف  املتخ�س�سة  والفنية  ــــة  الإداري

والإنت�ج  والإعالمي  الإداري  املج�ل 

ــــراجمــــي، تــ�ــســطــلــع بــ�لــعــديــد  ال

ــ�م الــتــنــفــيــذيــة والإداريـــــة  ــه ــن امل م

اإعـــداد  ت�سمل  الــتــي  والتن�سيقية 

الرامج،  وتنظيم  واإخـــراج  واإنــتــ�ج 

وتن�سيق املن��سب�ت، ب�لإ�س�فة لر�سم 

اخلطط وت�سميم الدورات والرامج 

الأكــ�دميــي  املج�لن  يف  التدريبية 

واملهني.

خدمات متميزة

التدري�س،  مه�م  اإىل  ب�لإ�س�فة 

متميزة  خـــدمـــ�ت  الــقــ�ــســم  ــدم  ــق ي

للقط�عن الع�م واخل��س، منه�: 

- ا�ست�سارات علمية وبحثية

على  القدرة  الإعــالم  ق�سم  لدى 

وا�ست�س�رات  اأبح�ث  وتقدمي  تنفيذ 

ــة  ــ�ف ك مــتــخــ�ــســ�ــســة يف  ــة  ــي ــم عــل

جم�لت الت�س�ل والإعــالم، ت�سمل 

التقليدي  ـــــالم  الإع تــخــ�ــســ�ــســ�ت 

الع�مة،  والــعــالقــ�ت  ك�ل�سح�فة، 

وكذلك  وامل�سموع،  املرئي  والإعــالم 

من�س�ته،  بك�فة  اجلــديــد  الإعـــالم 

والدرا�س�ت  البحوث  اإىل  اإ�س�فة 

العلمية املحكمة يف جم�لت الإعالم 

والت�س�ل التي تخدم ق�س�ي� املجتمع 

احللول  وتــقــدمي  تقييم  يف  وت�سهم 

وم�سكالته  الإعــالم  لواقع  والـــروؤى 

حملي�ً واإقليمي�ً.

- دورات تدريبية

دورات  ــــــالم  الإع قــ�ــســم  يــنــفــذ 

الأجـــل،  وطــويــلــة  ق�سرية  تدريبية 

الأ�س��سية يف  امله�رات  تعليم  ت�سمل 

جميع عملي�ت وتخ�س�س�ت الإعالم، 

ـــ�رات واخلــطــط  ـــه وتــركــز عــلــى امل

والت�س�لية  الإعــالمــيــة  ــرامــج  وال

املتقدمة والحرتافية التي يحت�جه� 

�سوق العمل.

- توفري املتحدثني

عدد  مع  وب�ل�سراكة  الق�سم  يوفر 

من املوؤ�س�س�ت احلكومية واخل��سة؛ 

ــن اخلــــراء واملــمــ�ر�ــســن  قــ�ئــمــة م

الإعـــالمـــيـــن لــلــحــديــث عـــن كــ�فــة 

واملرتبطة  املتخ�س�سة  الفع�لي�ت 

بتخ�س�س�ت الت�س�ل والإعالم.

- اإعداد اخلطط الإعالمية

متخ�س�سة  كــوادر  الق�سم  ي�سم 

يف اإعداد واإدارة اخلطط الإعالمية 

الهدف  و�سع  من  بــدءاً  للمنظم�ت؛ 

وحتى قي��س وتقييم املخرج�ت.

- اإعداد وتنفيذ احلمالت 

الإعالمية

ب�سرية  كوادر  الإعــالم  لدى ق�سم 

مــتــخــ�ــســ�ــســة ومـــوؤهـــلـــة يف جمــ�ل 

الإعالمية  احلمالت  وتنفيذ  اإعداد 

والإعالنية بفع�لية.

جتهيزات الق�سم

من  عـــدداً  الإعــــالم  ق�سم  ي�سم 

الإنت�ج  ومراكز  واملخترات  املع�مل 

الإعــالمــي الــتــي تـــوؤدي دورهـــ� يف 

العملي  والــتــدريــب  التعليم  عملية 

علوم  خمتلف  يف  الق�سم  لــطــالب 

وت�سمل  والإعــالم،  الت�س�ل  وفنون 

هذه املراكز:

ـ خمتر الإعالم الرقمي. 

ـ ال�ستديو الإذاعي والتلفزيوين. 

ـ وحدة التوثيق والإنت�ج.

ـ وحدة التقرير الأ�سبوعي.

ـ معمل احل��سب الآيل.

- جه�ت ي�سرف عليه�  الق�سم : 

عدد  على  الإعــالم  ق�سم  ي�سرف 

من اجله�ت الإعالمية ومنه�:

�سحيفة ر�سالة اجلامعة

الإعــــــالم على  قــ�ــســم  ــرف  ــس ــ� ي

التي  اجل�معة)  (ر�س�لة  �سحيفة 

اأ�سبوعي  ب�سكل  الق�سم  ي�سدره� 

مـــنـــذ عـــــ�م 1394هــــــــــ، وكـــ�نـــت 

ال�ست  �سنواته�  ال�سحيفة تطبع يف 

ع�م  حتى  اجل�معة  خــ�رج  الأوىل 

يف  طب�عته�  بــداأت  حيث  1401هـ 
مط�بع اجل�معة يف ق�سم مت جتهيزه 

لذلك. خ�سي�س�ً 

التي  ال�سحيفة  ت�أ�سي�س  وجــ�ء 

يف  جــ�مــعــيــة  �ــســحــيــفــة  اأول  تــعــد 

اململكة العربية ال�سعودية وجت�وزت 

1400 عــدد،  الــ�ــســ�درة  اأعــدادهــ� 

ق�سم  طالب  لتدريب  مركزاً  لتكون 

ال�سح�فة  جمـــ�لت  يف  الإعـــــالم 

اأن�سطة  وتغطية  املتعددة،  والن�سر 

ــة  ــع ــــرامــــج وفـــعـــ�لـــيـــ�ت اجلــ�م وب

املتنوعة.

اجل�معة)  (ر�س�لة  �سحيفة  ت�سم 

ع�م�ً،   48 م�سريته�  جت�وزت  التي 

ـــهـــ�  ـــوؤون اإدارت واأ�ـــســـرف عــلــى �ـــس

وحتـــريـــرهـــ� نــخــبــة مـــن اأ�ــســ�تــذة 

ت�سمل  اأقـــ�ـــســـ�م  عــــدة  الإعـــــــالم؛ 

والتغطي�ت،  والتحقيق�ت،  الأخب�ر، 

وا�ــســتــطــالعــ�ت الـــــراأي، واأعــمــدة 

الراأي، والك�ريك�تري، ب�لإ�س�فة اإىل 

الإعالن التج�ري.

وخــــــالل مـــ�ـــســـريتـــهـــ�، وزعــــت 

ال�سحيفة اآلف الن�سخ الورقية بن 

وكذلك  اجل�معة،  وط�لب�ت  طالب 

اململكة  يف  احلــكــومــيــة  املـــقـــرات 

اخلــ�رج،  يف  الثق�فية  وامللحقي�ت 

الورقية  الن�سخة  اإىل  وب�لإ�س�فة 

اإلكرتونية  ن�سخة  لل�سحيفة  اأ�سبح 

الريد  عــر  ــيــ�ً  اآل توزيعه�  يــجــري 

التدري�س  الإلكرتوين لأع�س�ء هيئة 

والطالب والع�ملن يف اجل�معة.

نادي طالب الإعالم

ت�أ�س�س ن�دي طالب الإعالم حتت 

بغر�س  1430هـ  ع�م  الق�سم  مظلة 

وتدريبهم  الإعـــالم  طــالب  ت�أهيل 

من  الإعــالمــيــة،  مه�راتهم  وتنمية 

خالل العمل يف الو�س�ئل الإعالمية 

ب�لإ�س�فة  واحلــديــثــة،  التقليدية 

الطالب،  بن  العالق�ت  تعزيز  اإىل 

واملوؤ�س�س�ت  الق�سم  وبــن  وبينهم 

اإعالمي  جيل  ل�سن�عة  الإعالمية 

مميز.

امله�م  من  العديد  الــنــ�دي  ينفذ 

واملح��سرات  الندوات  تنظيم  منه� 

املتخ�س�سة  الإعالمية  والـــدورات 

ــة  ــي ــ�ت الإعــالم ــس ــ� ــس ــوؤ� وزيـــــ�رة امل

اإيــجــ�د  اإىل  بــ�لإ�ــســ�فــة  املختلفة، 

والط�لب�ت  للطالب  تدريبية  فر�س 

وتن�سيق  الإعالمية،  املوؤ�س�س�ت  يف 

مــ�ــســ�ركــة طـــالب وطــ�لــبــ�ت ق�سم 

املــعــ�ر�ــس  ــنــظــيــم  ت ـــــــالم يف  الإع

واملهرج�ن�ت واملوؤمترات التي تنمي 

اجل�نب التطبيقي وامله�ري لديهم.

اإجنازات وم�ساركات الق�سم

خالل م�سريته التي �س�رفت على 

ق�سم  قدم  الزمن،  من  قرن  ن�سف 

الإعــالمــي  العمل  ل�سوق  ـــالم  الإع

فنون  خمتلف  يف  خــ�لــدة  اأ�ــســمــ�ء 

كم�  والتــ�ــســ�ل.  الإعــالمــي  العمل 

لكثري  نواة  واأن�سطته  براجمه  مثلت 

الأك�دميية  الأقــ�ــســ�م  م�س�ريع  مــن 

اجل�مع�ت  خمتلف  يف  الإعــالمــيــة 

ال�سعودية.

اأي�س� مئ�ت  وقدم ق�سم الإعالم 

والدرا�س�ت  الأك�دميية  الأبح�ث 

ر�ــســمــت مالمح  الــتــي  الإعــالمــيــة 

خمتلف  يف  الــ�ــســعــودي  الإعـــــالم 

ــة  ـــــــدءاً مــــن مــرحــل مــــراحــــلــــه؛ ب

الت�س�لت  مرحلة  وحتى  ــورق  ال

الرقمية.

عدداً  اأي�س�ً  الإعالم  ق�سم  ولدى 

بيوت  مــع  العلمية  ال�سراك�ت  مــن 

ودولــيــ�ً،  حملي�ً  الإعالمية  اخلــرة 

برامج  عدة  ونظم  اأ�سرف  اأنــه  كم� 

على  وثق�فية  علمية  ومـــوؤمتـــرات 

م�ستوى اجل�معة وخ�رجه�.
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اليوبيل الذهبي 
لقسم اإلعالم



�شمل اأبناء ال�شــــــــــــــــهداء والأيتام.. 

 من �لي�سار د. �أحمد �لبديل �أول رئي�س لق�سم �لإعالم، د. حممد �ل�سعفي ثالث رئي�س للق�سم، د.�أ�سعد عبده ثاين 

رئي�س للق�سم يف حفل �لتخرج لعام 1396هـ

�مل�سرف على ر�سالة �جلامعة  د. �أ�سعد عبده وحممد �لت�ن�سي وف�ؤ�د كماخي يف �ملطابع بعد طباعة �لعدد �لأول 

بتاريخ 1395/11/29هـ

لقطة جماعية لبع�س �أع�ساء هيئة �لتدري�س بق�سم �لإعالم رئي�س ق�سم �لإعالم �لدكت�ر عبد�لعزيز �آل �ل�سيخ مع طالب �لق�سم عام 1400هـ

م�ساركة �سحيفة ر�سالة �جلامعة يف �إحدى �ملنا�سبات، ويظهر يف  �ل�س�رة د. حممد �لأحمد �مل�سرف �ل�سابق على �ل�سحيفة، وعن ميينه  �لزميل �سامي 

�لدخيل نائب رئي�س �لتحرير، ويظهر ميني �ل�س�رة م�س�ر �ل�سحيفة �ل�سابق عمر ح�سن 1419هـ 
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اليوبيل الذهبي 
لقسم اإلعالم

 تدريب طالب ق�سم �لإعالم على �لإخر�ج يف �سحيفة ر�سالة �جلامعة وزير �لإعالم �ل�س�د�ين يزور ق�سم �لإعالم

1417هـ
معايل مدير �جلامعة عبد�لعزيز �لفد�ء -�آنذ�ك- يفتتح ندوة �لدر��سات 

�لإعالمية يف �ل�طن �لعربي 1398/1/28هـ



معايل مدير �جلامعة �لدكت�ر من�س�ر �لرتكي -�آنذ�ك - يزور مقر مركز �ملعل�مات عام 1408

�شمل اأبناء ال�شــــــــــــــــهداء والأيتام.. 

 لقطة جماعية لبع�س �أع�ساء هيئة �لتدري�س بق�سم �لإعالم عام 1412هـ

معايل رئي�س �جلامعة �لدكت�ر بدر�ن �لعمر يطلع على جملد �لأعد�د �لأوىل لل�سحيفة عام 1433 هـ 

زيارة رئي�س حترير �سحيفة �جلزيرة �لأ�ستاذ خالد �ملالك ل�سحيفة ر�سالة �جلامعة 2/22/ 1438هـ

 زيارة معايل وزير �لإعالم د. حممد مياين عام 1396هـ ولقاوؤه باأع�ساء هيئة �لتدري�س و�لطالب بق�سم �لإعالم
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اليوبيل الذهبي 
لقسم اإلعالم

 �س�رة جماعية مل�سريف �سحيفة ر�سالة �جلامعة  �ل�سابقني يف ندوة �ل�سحافة �جلامعية 1435هـ
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اليوبيل الذهبي 
لقسم اإلعالم

اجلامعة  داخل  من  الأ�سا�سية  التكوينات  يف  وال�ستعداد  الإع��داد  وبداأ 

وخارجها، وكان لإدخال خا�سية الإعالن يف ال�سحيفة ق�سة طويلة اأهمها 

التفاق مع وزارة املالية وديوان املراقبة باأن يكون ٧٠٪ من دخل الإعالن 

ملقدم اخلدمة يعني لل�سحيفة  و٣٠٪ مليزانية الدولة، فاأ�سبح لل�سحيفة 

م�سدر متويلي جيد �سواء اأكان مل�ستلزماتها اأم ملكافاآت الطالب وامل�سرف 

العام على اإدارة وحترير ال�سحيفة.

وبالألوان،  اأ�سبوعياً  اأن ت�سدر ال�سحيفة يف ١٦ �سفحة  القرار  وكان 

لبناين  �سحاته -وهو خمرج  اأ�سعد  قبل  من  لل�سحيفة  »ماكيت«  ع  فُو�سِ

كان م�سوؤولً عن اإخراج جملة اليمامة-، واتُّفق مع �سركة التوزيع الوطنية 

ر�سالة  لتوزيع  وغريها-  ال�سعودية  ال�سحف  بتوزيع  تقوم  التي  -وهي 

اجلامعة يف الداخل واخلارج، وكان الهدف اأن ت�سل ال�سحيفة اإىل كافة 

النطالق  بداأ  ثم  والفكرية،  الإعالمية  واجلهات  وال��وزارات  اجلامعات 

كما  بها،  ومطالًبا  م��ق��روءة  ال�سحيفة  واأ�سبحت  الأه���داف  وحتققت 

اأ�سبحت معمل تدريب متكامل ومنفذاً معرفياً وفكرياً للطالب واأ�ساتذة 

اجلامعة، و�ساحًة للنقا�ش وتبادل املعارف، كانت اأيام مل تخل من التعب، 

كثرية،  املحرجة  واملواقف  واخل��ارج  الداخل  يف  مقدرة  النتائج  وكانت 

اأمريكا قاموا  الكليات يف  اأن جمموعة من عمداء  اأبرزها  لعل من  لكن 

بزيارة اإىل اجلامعة فظهر عنوان رئي�ش على ال�سفحة الأوىل »العمالء 

وعند  العمداء،  من  بدلً  العمالء  هكذا  اجلامعة«  ي��زورون  الأمريكيون 

بداية التوزيع كانت ال�سحيفة تطبع يف حدود خم�سني األف ن�سخة -ل 

اأذكر- اأو اأربعني األف ن�سخة، تنبه اأحد الطالب لذلك فتم اإيقاف التوزيع 

وعادت عجلة الطباعة من جديد ومل توزع ال�سحيفة يف ذلك الإ�سدار 

اأحد لذلك ممن  لكن -وهلل احلمد- مل ينتبه  الثانية ظهراً  اإل ال�ساعة 

ميكن اأن يوؤثر على ال�سحيفة.

حقيقة، اإن الظروف والواقع والبيئة وامل�سوؤولني يف اجلامعة يف ذلك 

الوقت كان لهم اأثر كبري يف بناء ودفع ال�سحيفة اإىل التميز. وكما هو 

معلوم فاإن لل�سحافة وجهان ورد و�سوك، وكان ال�سوك كثرياً وموؤملاً لي�ش 

فقط يف داخل اجلامعة، ولكن حتى من خارجها، وخا�سة اأن ال�سحيفة 

كانت حتمل اآراًء ناقدة �سريحة ل تخلو من التجاوزات بحكم الندفاع، 

كان  اجلامعة وممن  مدير  ومب��وؤازرة  ذلك  مع  ال�سحيفة  تعاي�ست  واإمنا 

عنده تقدير لل�سحيفة.

الق�سة طويلة جداً ل يت�سع لها ما اأفردمت من حيز، واأكرث من ع�سرة 

من  لكن هذه مالمح  لذلك،  كتاب  اإف��راد  اإىل  يحتاج  فيها  اأع��واِم عمٍل 

اأطراف ق�سة ر�سالة اجلامعة ودمتم يف توفيق.

رئي�س ق�سم الإعالم الأ�سبق

م�سرف �سحيفة ر�سالة اجلامعة الأ�سبق

قصة صحيفة رسالة الجامعة.. وحكايتي معها
�سدرت ال�سحيفة للق�سم لنتدرب فيها، اإذ 

كانت فكرة تراودنا ونحن طالب يف الق�سم 

الأوىل،  الدفعة  به، وحتديدا  التحاقنا  منذ 

الإع���الم  ق�سم  يف  ال��درا���س��ة  ب����داأُت  حيث 

-ونحن  وكنا  املوافق ١٩٧٢م،  عام ١٣٩٢ه� 

طالب- ننتظر بفارغ ال�سرب �سدورها الذي 

حيث  الرابعة،  ال�سنة  يف  ونحن  اإل  يتم  مل 

نظاما  اجلامعة  يف  التعليمي  النظام  ك��ان 

�سنويا، يدر�ش فيه الطالب عاًما كامال، وفيه 

اختباران ، دور اأول ودور ثاٍن للطلبة الذين 

مل يحالفهم احلظ للنجاح يف الدور الأول.

انطلق �سدور �سحيفة ر�سالة اجلامعة عام ١٣٩٥ه� املوافق ١٩٧٥م، 

وبالتحديد كان تاريخ �سدور العدد الأول من هذه ال�سحيفة يوم الثالثاء 

29 من ذي القعدة عام ١٣٩٥ه��� املوافق ٢ من دي�سمرب ١٩٧٥م، وكان 
امل�سرف امل�سوؤول عن التحرير رئي�ش ق�سم الإعالم حينها الدكتور اأ�سعد 

يوجد حينها يف  يكن  لأنه مل  ق�سم اجلغرافيا  وكان من  �سليمان عبده، 

اجلامعة اأي �سعودي يحمل درجة الدكتوراه يف تخ�س�ش الإعالم.

الأ�سود  وباللون  ملونة،  غري  �سفحات  ثماين  يف  ال�سحيفة  �سدرت 

امللك خالد -رحمه اهلل- خ�ّش  كلمة جلاللة  الأول  العدد  زّينت  فقط، 

بها ال�سحيفة وتناقلتها كل و�سائل الإعالم املحلية، يف اليوم التايل كانت 

الرابعة،  الدرا�سية  ال�سنة  اثنان من  الطالب،  التحرير خم�سة من  هيئة 

اأحدهما كاتب هذه ال�سطور والآخر اأ. فوؤاد كماخي الذي عمل يف وكالة 

الأنباء ال�سعودية، والآخرون طالب خمتلفون يف ال�سنوات الدرا�سية وهم: 

د. علي القرين ع�سو جمل�ش ال�سورى حاليا، واأ. حممد التون�سي الذي 

توىل لحقا رئا�سة حترير عدد من ال�سحف واإدارة العديد من املوؤ�س�سات 

رئي�سا  لحقا  اأ�سبح  الذي  العقيلي  العزيز  عبد  اأ.  ومعايل  الإعالمية، 

للمرا�سم امللكية.

كثري  نظر  يلفت   يزال  -ول  ال�سحيفة  من  العدد  هذا  نُ�سر يف  مما 

من طالب اجلامعة يف يومنا هذا، وفيه تاأكيد  ملا قاله �ساحب ال�سمو 

امللكي ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان -حفظه اهلل- من اأن اململكة 

الذي  واملت�سامح،  املعتدل  الو�سطي  الإ���س��الم  من  عليه  كانت  ملا  تعود 

اأربعني عاما- ذلك هو اخلرب الذي نُ�سر يف  كان �سائدا فيها قبل نحو 

ال�سفحة الأخرية من العدد الأول حول الربنامج الكامل للن�ساط الثقايف 

والفني يف اجلامعة، واأن هناك حوافز �سخمة لدعم العرو�ش امل�سرحية 

وال�سينمائية، وكذلك مقابلة ق�سرية مع اأحد املواهب اجلامعية من طالب 

كلية الرتبية، وهو الطالب حامد �سادق، الذي قال فيها اإن هوايته الغناء 

الأخرى،  والكليات  كليته  حفالت  ي�سارك يف  واإنه  العود،  على  والعزف 

اجلامعة  فريق  ميثل  واإن��ه  الكربى،  اجلامعة  احتفالت  يف  ي�سارك  كما 

املو�سيقي يف املنا�سبات مع اجلامعات يف خارج الوطن.

تخرجي،  وبعد  الدرا�سي  العام  لبقية  ال�سحيفة  مع  تعاوين  ا�ستمر 

جنوب  جلامعة  ابتعاثي  بعد  حتى  لي�ستمر  معيدا،  تعييني  بعد  وكذلك 

ر�سالة  اأن�سر  كنت  حيث  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  كاليفورنيا 

املبتعثني، فاأجري مقابالت مع بع�سهم، واأنقل م�ساعرهم من بالد الغربة 

كما اأنقل بع�ش الأخبار اخلا�سة باملبتعثني.

بالق�سم،  التدري�ش  هيئة  يف  ع�سًوا  وتعييني  بالدكتوراه  عودتي  وبعد 

ح��وارات جتريها  اأو  مقابالت  اأو  ن��دوات  من خالل  م�ساركتي  توا�سلت 

اأو  ال�سحيفة معي حول عديد من املو�سوعات ذوات العالقة باجلامعة 

بالإعالم بحكم التخ�س�ش. 

م�سرًفا  بتعييني  قرار معايل مدير اجلامعة  ويف عام ١٤١٦ه� �سدر 

م�سوؤوًل عن الإدارة والتحرير يف هذه ال�سحيفة، وحينها حاولت اأن اأبذل 

وخ�سو�سا طالب  الطالب،  لتدريب  معمل  اأنها  مفهوم  لتكري�ش  جهدي 

ق�سم الإعالم، وبالذات طالب تخ�س�ش ال�سحافة. ومن ثَّم حر�ست على 

مطالبة اجلامعة بتعيني املتميز منهم بعد تخرجه موظفا يف ال�سحيفة 

يف جم��الت التحرير والإع��الن��ات والإخ���راج ...اإل���خ، وذل��ك من خالل 

الكتابة لإدارة اجلامعة والتو�سية بذلك؛ ليحلوا حمل بع�ش الكوادر غري 

ال�سعودية، الذين  كان يعمل بع�سهم يف ال�سحيفة منذ �سدور اأعدادها 

الأوىل؛ اأي حني كنت طالبا يف الق�سم .

م�سرف �سحيفة ر�سالة اجلامعة الأ�سبق

قسم اإلعالم .. من مرجعية الجامعة
إلى شواهد التاريخ

الأك��ادمي��ي  ذه���ن  اإىل  ي��ت��ب��ادر  م��ا  اأول 

امللك  جامعة  عن  احلديث  عند  ال�سعودي 

الأم  للجامعة  املرجعية  ال�سفة  تلك  �سعود 

فهي  والعلمية،  التاريخية  تفا�سيلها  بكل 

ال�سعودية؛  للجامعات  مرجعية  جامعة 

يف  وال��ري��ادة  التاأ�سي�ش  يف  الأوىل  لأن��ه��ا 

الأكادميية  واحلا�سنة  العلمية،  الأق�سام 

الوطن، والأبرز  اأبناء وبنات  الأوىل جلميع 

من  كثري  ولها  العلمي،  التميز  ميدان  يف 

ق�سم  تاأ�سي�ش  ومنها  الأكادميية،  املبادرات 

العربية،  اجلزيرة  دول  بني  الأول  الإع��الم 

مرجعية  تنعك�ش  ال��ت��اأ���س��ي�����ش  ه���ذا  وم���ن 

اجلامعة على طبيعة  ق�سم الإعالم ومكانته يف عاملنا العربي. 

دفعة  اأول  ا�ستقبال  عند  1972م  1382ه�  عام  يف  البداية  وكانت 

حول  اأكادميي  اإر�ساد  دون  امليدان  اقتحمت  جديد،  اأكادميي  ق�سم  يف 

الأ�سماء  بع�ش  مع  م�سر  من  بالتدري�ش  يقوم  من  فمعظم  التخ�س�ش، 

املواطنني  الأ�ساتذة من  اأبرز  املواطنني، ومن  الأ�ساتذة من  الرائدة من 

الدكتور عبدالرحمن ال�سبيلي  والدكتور حممد ال�سامخ رحمهما اهلل، 

وهما من بداآ تدري�ش -بل من بداأ كذلك كتابة- تاريخ الإعالم ال�سعودي 

اأي�سا  يومنا احلا�سر. ومعهم من م�سر  اإىل  اأكادميية  بو�سفه مرجعية 

من �سنع تاريًخا لالإعالم امل�سري والعربي مثل كروان الإذاعة امل�سرية 

حممد فتحي، وعراب برامج الأطفال »بابا �سارو« حممد �سعبان، وجنم 

الآداب  كلية  خ�ّس�ست  اهلل.  رحمهم  فهيم  فائق  والرتجمة  املايكرفون 

وقاعة  امل�سرتكة،  املواد  يف  الأق�سام  م�سرتَكني جلميع  مدرَّجني  اآنذاك 

بالق�سم  التحقنا  وملا  التخ�س�ش.  ملواد  الوليد  الإع��الم  لق�سم  �سغرية 

القاعة   ا�ستخدام  تق�سيم  الق�سم  على  لزاما  ب��ات  الثانية  دفعته  يف 

مواد  ملعظم  متوفرا  الإعالم  كتاب  يكن  ومل  فرتتني.  الدفعتني يف  بني 

املالحظات.  وتدوين  املحا�سرات  العتماد على  كان  واإمنا  التخ�س�ش، 

كما اأن م�سكلة التدريب برزت مبكرا يف تخ�س�ش ي�سعب اإتاحته لطالب 

مبتدئني، ويف بيئة مهنية اأي�سا يف بواكري ن�ساطها املهني؛ ولكن احلما�ش 

فتح  عملية  �سهل  بطالبها  اجلامعة  واهتمام  املهارات  واكت�ساب  للتعلم 

نوافذ التدريب لدى الإذاعة والتليفزيون واملوؤ�س�سات ال�سحافية. وعند 

م يف  التحاق الدفعة الثالثة افتُِتحت �سعبة للعالقات العامة، كانت تقدَّ

�سركة  من  متعاون  تدري�سه  على  يقوم  وحيًدا  مقرًرا  بو�سفها  البداية  

وبعد ذلك  16م،  �سينمائية  ب�سراء كامريات  اأرامكو.  وقامت اجلامعة 

حتمي�ش  معمل  وتاأ�سي�ش  واأ�سود«،  »اأبي�ش  تلفزيونية  بكامريات  تبعتها 

امللك  من  ملكي  باأمر  اجلامعة  ر�سالة  �سحيفة  وج��اءت  فوتوغرايف. 

خالد -يرحمه اهلل- لت�سبح اأول �سحيفة جامعية؛ تاأكيدا على الريادة 

واملرجعية يف ال�سحافة اجلامعية. 

واأ�س�ش الق�سم لبدايات التدريب والتطبيق الإعالمي لدى املوؤ�س�سات 

البداية  فكانت  فقط،  حملًيا  ذلك  كان  اأن  بعد  اخلارجية  الإعالمية 

الربيطاين  الثقايف  املجل�ش  مع  وبالرتتيب  الأوىل،  للدفعة  م�سر  من 

جامعة  مع  بالتعاون  بريطانيا  يف  والثالثة  الثانية  الدفعة  تدريب  كان 

مان�س�سرت. وكذلك جرت زيارات ا�ستطالعية ملوؤ�س�سات الداخل، ومل�سر 

يف اخلارج، والآن  اأ�سبح التدريب التعاوين هو ال�سمة البارزة لتجارب 

امل�سرحية؛  للفنون  �سعبة  تاأ�سي�ش  للق�سم  ويُح�سب  املا�سية.   ال�سنوات 

نظرا  فيها؛  املقبولني  الطالب  تخرج  بعد  فيها  القبول  تعليق  ولكن مت 

على  جمتمعية  ل�سغوط  ونتيجًة  بالتوظيف،  يتعلق  تنظيمي  لعرتا�ش 

من   انطلقت  كما  للفنون.  كلية  �سمن  ولكن  قريبا  و�ستعود  اجلامعة، 

رموز  بع�ش  و�ساهم  والت�سال.  لالإعالم  علمية  جمعية  اأول  الق�سم 

الق�سم وخريجيه يف تاأ�سي�ش اأق�سام الإعالم ال�سعودية الأخرى.

لق�سم  التميز  ملرجعية  املخت�سرة  امل�سرية  ه��ذه  ا�ستعرا�ش  وبعد 

الإعالم، هل ن�ستطيع اأن نقول اإنه ل يزال على قمة هرم التميز املرجعي 

يف ظل وجود اأق�سام حتولت اإىل كليات والق�سم ليزال يكرر حماولت 

التميز؛ لأن  العلمية هو �سمة  التناف�ش بني الأق�سام  واإذا كان  التحول؟ 

الأق�سام  لهذه  جامعة  مرجعية  هناك  فهل  للجميع،  تت�سع  النجاح  قمة 

التي  الرقمية  بالثورة  يتعلق  �سوؤال  والأهم من كل هذا هناك  العلمية؟ 

وقلبت  معلوماتي،  جمتمع  اإىل  ال�سناعي  و  التقليدي  املجتمع  حولت 

عن  للبحث  جديد  �سباق  ياأتي  وهنا  الإعالمية،  التخ�س�سات  طبيعة 

يف  الريادة  تبقى  فهل  الرقمي،  ال�سعودي  لالإعالم  اأكادميية  مرجعية 

اأعلنها  2030 -كما  اململكة  روؤية  بروؤية عاملية يف ظل تطلعات  الق�سم 

وحتول  هيكلتها  اإع��ادة  ظل  يف  ل�سيما  للجامعة،  العهد-  ويل  �سمو 

»وطن  روؤية  ظل  ذلك ممكن يف  نعم،  للريا�ش؟   امللكية  للهيئة  تبعيتها 

طموح واقت�ساد مزدهر وجمتمع حيوي«.

رئي�س ق�سم الإعالم الأ�سبق

م�سرف �سحيفة ر�سالة اجلامعة الأ�سبق

خمسون عامًا من النجاحات
خ�سمني  مب���رور  الإع����الم  ق�سم  اأه��ن��ئ 

من  م��زي��داً  له  ونرجو  اإن�سائه،  على  عاماً 

التقدم والإجناز العلمي، واأن تُكلَّل جناحاته 

اإىل  الق�سم  على حتويل  باملوافقة  امل�ستمرة 

اأن  منذ  بالق�سم  عالقتي  ب��داأت  فقد  كلية. 

يف  ع�سواً  اأ�سبحت  حتى  ب��ه،  طالباً  كنت 

هيئة التدري�ش، ثم رئي�ساً للق�سم بني عامي 

)1435-1437ه�����������������/2014-2016م(، 

والن�ساط  بالإجناز  حافلة  كانت  فرتة  وهي 

خمتلف  على  الق�سم  من�سوبي  جميع  م��ن 

حقاً،  قلبي  اإىل  اأثرية  فرتة  فهي  اجلوانب، 

حيث اأ�سافت اإيّل الكثري، �سواء على م�ستوى حياتي الوظيفية، اأم على 

م�ستوى الإجناز والأه��داف التي حتققت. فقد �سهدت هذه الفرتة من 

تاريخ هذا الق�سم العريق، تطوراً كبرياً يف اأن�سطته الأكادميية والبحثية، 

هذا التطور الذي كان نتيجة طبيعية للتعاون املثمر واخلاّلق بني جميع 

اأ�سبحت جلان  اإذ  الفرتة؛  هذه  مدار  على  بالق�سم  والزميالت  الزمالء 

الق�سم اأكرث ديناميكية وفعالية يف القيام مبهامها، �سواء داخل الق�سم اأم 

اأن الق�سم قد خطا خطوات مهمة يف  خارجه، فنجد على �سبيل املثال 

م�سرية التطوير واجلودة، حيث كان احل�سول على العتماد الأكادميي 

تكلّلت هذه  اإىل حتقيقه بكل طاقته، وقد  الق�سم  ي�سعى  من�سوداً  هدفاً 

الرباجمي  العتماد  �سهادة  على  الق�سم  عندما ح�سل  بالنجاح  امل�سرية 

للفرتة  وذلك  الأكادميي،  والعتماد  للتقومي  الوطني  املركز  من  الكامل 

مع  بالتوازي  وكان  2027م.  نوفمرب  حتى  دي�سمرب2020م  من  املمتدة 

هذه امل�سرية، م�سرية تطوير اخلطط الدرا�سية يف برناجمي البكالوريو�ش 

واملاج�ستري، بالإ�سافة اإىل ال�سعي احلثيث لتخاذ خطوات جادة وفاعلة 

يف  بالنجاح  تكلّل  الذي  امل�سروع  هذا  بالق�سم،  الدكتوراه  برنامج  لفتح 

�سنة 1439ه�/2018م، وهي ال�سنة التي ُفتح فيها باب القبول لربنامج 

الدكتوراه بالق�سم. كما كان هناك ن�ساط بحثي ملحوظ ومتميز لأع�ساء 

هيئة التدري�ش بالق�سم خالل هذه الفرتة، وقد انعك�ش هذا الن�ساط يف 

يف  البّناءة  م�ساهمتهم  اإىل  بالإ�سافة  الرتقية،  اإىل  منهم  العديد  تقّدم 

الأن�سطة البحثية داخل الق�سم وخارجه، واأ�سبحت امل�ساركة املجتمعية 

للق�سم يف ذروة ن�ساطها، حيث عقد الق�سم ع�سرات املحا�سرات والندوات 

العلمية، والدورات والور�ش التدريبية يف خمتلف املو�سوعات، �سواء خارج 

الأوىل  املادة  بالق�سم  التدري�ش  هيئة  اأع�ساء  ومّثل  داخلها،  اأم  اجلامعة 

بق�سم  ال�سلة  ذوات  وال�سحفية  العلمية  املوؤ�س�سات  لتغذية  والرئي�سة 

العلمية  وجملتها  والت�سال،  لالإعالم  ال�سعودية  اجلمعية  مثل  الإعالم، 

املرموقة التي حتت�سنها، ور�سالة اجلامعة، والعالقات العامة والإعالم، 

ومركز الإنتاج التلفزيوين... اإىل غري ذلك من اإدارات اجلامعة، هذا اإىل 

املختلفة  احلكومية  والإدارات  الإعالمية،  املوؤ�س�سات  مع  التعاون  جانب 

للدولة، والقطاع اخلا�ش. ول �سك اأن مثل هذه املنجزات مل تكن لتتحقق 

اإل من خالل اجلهود الكبرية لروؤ�ساء الق�سم ال�سابقني، الذين تفانوا يف 

الق�سم  لتقدم  والثمني  الغايل  ياألوا جهداً يف تقدمي  الق�سم، ومل  خدمة 

ا�ستمرار  يف  ويقني  اأمل  وكلنا  اأجلها.  من  ن�سئ 
ُ
اأ التي  اأهدافه  وحتقيق 

الق�سم على طريق النجاح املن�سود، الذي هو قائم يف الأ�سا�ش على مبداأ 

التعاون البّناء بني اأع�سائه، ونرجو من اهلل -جل وعز- للق�سم التوفيق 

ونربا�ساً  رائدة  تكون  لالإعالم،  كلية  اإىل  النتقال  م�سروع  يف  وال�سداد 

ملثيالتها، وتخدم كافة اجلوانب بكفاءة ومتيز، وتكمل م�سرية النجاح لهذا 

الق�سم العريق املعطاء.

امل�سرف على مركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية 

وح�سارتها

ورئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية ال�سعودية لالإعالم والت�سال

رئي�س ق�سم الإعالم الأ�سبق

قصتي مع رسالة الجامعة
يل مع �سحيفة »ر�سالة اجلامعة« ق�س�ش 

بع�سها تروى وبع�سها واجبة الختفاء، قبل 

مقراتها  من  �سعود  امللك  جامعة  تنتقل  اأن 

اإدارة  كانت  ال��ري��ا���ش،  اأح��ي��اء  يف  املبعرثة 

امللز،  تقعان يف حي  الآداب  وكلية  اجلامعة 

ي�سدر  الآداب  كلية  الإع��الم يف  ق�سم  وكان 

�سحيفة  وهي  اجلامعة«،  »ر�سالة  �سحيفة 

كل  ت�����س��در  �سفحات  ث��م��اين  يف  ط��الب��ي��ة 

اأ�سبوعني وتوزع داخل اجلامعة بهدف تدريب 

اإىل  اأق���رب  كانت  فيها،  ال�سحافة  ط��الب 

اإىل �سحيفة يتمحور م�سمونها  ن�سرة منها 

حول اأخبار م�سدرها ومقالت طالبية جمتهدة، ففاحتني الدكتور عبد 

على  لالإ�سراف  الآداب-  لكلية  عميداً  حينها  -وكان  ال�سيخ  اآل  العزيز 

ال�سحيفة، وكنت اآنذاك اأول العائدين من مبتعثي الق�سم للدرا�سات العليا 

ومل يكن يل رغبة يف ا�ستالم ال�سحيفة م�سرفاً عليها وهي بواقعها الذي 

كانت عليه، فكتبت له خطة لتطوير ال�سحيفة لتكون �سحيفة بارزة متثل 

امل�ستقبل  اإعالم  لرجال  ومنبعاً  متخ�س�ساً  ب�سفته  الإع��الم  ق�سم  قيمة 

اأن يكون  اأهم ما يف اخلطة  اأعتقد-،  هكذا كنت   – على �ساحة الوطن 

حتريري  وجهاز  والتحريرية،  الإداري��ة  �سوؤونها  تتوىل  اإدارة  لل�سحيفة 

ي�سبح  واأن  واأجهزة،  اآليات  من  ال�سحافة  ت�ستلزمه  ما  وتوفري  متكامل، 

متفرغ،  وخمرج  ال�سحيفة،  وحترير  اإدارة  على  العام  امل�سرف  امل�سمى 

ومقر خا�ش بها، وميزانية حمددة من اجلامعة ومن الإعالن الذي مل 

به يف املطبوعات احلكومية، فتم الرفع بذلك اإىل مدير  يكن م�سموحاً 

اجلامعة القدير املتميز د.من�سور الرتكي -رحمه اهلل- وكانت املوافقة، 

اأ.د. نايف اآل �سعود

د. �ساعد احلارثي

 د. حممد الأحمد

د. فهد الطيا�س
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اليوبيل الذهبي 
لقسم اإلعالم

يحفظه اهلل.

كما اأن عاملنا اليوم يتغري ب�صرعة غري م�صبوقة، وي�صاحب ذلك الّتغري 

عديد من الفر�ص التي تفتح الآفاق لالبتكار والإبداع يف جمال الإعالم 

وغريه، فعلينا جميعا م�صاعفة اجلهود والعمل على خلق اأفكار جديدة 

ومبادرات نوعية ت�صهم جميعها يف غد اأف�صل، وم�صتقبل م�صرق لوطننا، 

مع املحافظة على عاداتنا وقَيمنا وفخرنا بذلك. 

اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم الإعالم

بين مرحلتين في قسم اإلعالم
ال��ت��ح��ق��ت ب��ق�����ص��م الإع�����الم يف ال��ع��ام 

الق�صم  وك���ان  ال��درا���ص��ي ١٣٩٦/٩٥ه�������، 

خياري الأول يف كلية الآداب، وكنت اأنوي 

التخ�ص�ص يف �صعبة ال�صحافة؛ اإذ مل تكن 

هناك �صعبة للعالقات العامة اآنذاك، وبعد 

افتُِتحت  ف�صول  اأربعة  اأو  ثالثة  درا�صتي 

العامة، وكنت قد در�صت  �صعبة العالقات 

م��ق��رَري��ن يف  الق�صم  م��ن ط��الب  ك��غ��ريي 

اإي��اه  �َصنا  درَّ اأحدهما  العامة،  العالقات 

اهلل،  �صفاه  البدر   حمود  الدكتور  معايل 

لهذا  ل�صّدي  كافيني  املقرران  هذان  وكان 

التخ�ص�ص الوليد، فقد اأتاح هذا الختيار يل ولبع�ص الزمالء فر�صة 

اأن نكون �صمن الدفعة الأوىل املتخرجة يف العالقات العامة، ورمبا كان 

هذا عامال مهما لختيار ثالثة منا معيدين بالق�صم.

كان ق�صم الإعالم بطالبه واأ�صاتذته يف مرحلة الت�صعينات الهجرية 

ذهبية،  مرحلة  يعي�ص  واجلامعة،  الكلية  اأق�صام  بني  مميزا  متوهجا 

يف  �صاهمت  وخارجها،  اجلامعة  داخل  اإعالمية  اأ�صواًء  اكت�صب  فقد 

يف  املتخ�ص�صة  ال�صفحات  وكذلك  اجلامعة،  ر�صالة  �صحيفة  ذلك 

كان  التي  اجلزيرة  �صحيفة  يف  »اإع��الم«  ك�صفحة  اليومية،  ال�صحف 

تلك  ميز  ومما  الرتكي.  وح�صن  ال�صبتي  �صالح  الأ�صتاذان:  يحررها 

اأنها  يل  -ويبدو  كله  اجلامعي  والتعليم  بالق�صم  الدرا�صة  من  الفرتة 

اأتى منها  ميزة نفتقدها يف الوقت احلا�صر- التنوع يف املناطق التي 

تقريبا،  اململكة  مناطق  جميع  من  طالبا  �صمت  فالدفعة  الطالب، 

مل  الأع���داد  اأن  رغ��م  وجنوبها،  وغربها  و�صمالها  و�صرقها  و�صطها 

العرب غري  باأ�ص به من الطالب  تكن كبرية، كما كان هناك عدد ل 

والأردن،  البحرين،  بينهم حتديدا زمالء من   واأذكر من  ال�صعوديني، 

من  بالتحول  الفرتة  تلك  متيزت  كما  وموريتانيا.  واليمن،  وم�صر، 

الإعالم  ق�صم  وبزيارات طالب  ال�صاعات،  نظام  اإىل  ال�صنوي  النظام 

للموؤ�ص�صات الإعالمية التي كان يرتبها الدكتور عبد الرحمن ال�صبيلي 

لدرا�صة  الق�صم  لطالب  اخلارجية  ال�صيفية  وبالدورات  اهلل،  رحمه 

اللغة الإجنليزية، وبزيارة معايل وزير الإعالم اآنذاك الدكتور حممد 

فيلم  وبعر�ص  ال��ط��الب،  ولقائه  للق�صم  اهلل-  -رحمه  مي��اين  عبده 

املحي�صن يف رحاب  الأ�صتاذ عبداهلل  للمخرج معايل  »اغتيال مدينة« 

الق�صم، وبتنظيم الق�صم ندوة الدرا�صات الإعالمية يف الوطن العربي. 

كان لروؤ�صاء الق�صم ال�صعوديني من خارج التخ�ص�ص، كالدكاترة: خالد 

البديل، واأ�صعد عبده، وحممد ال�صعفي، وعبد العزيز الهالبي، ومعهم 

اأ�صاتذة الق�صم من املقيمني، الف�صل - بعد اهلل- يف تر�صيح عدد من 

بالق�صم، ومنهم من  اأ�صاتذة  ليعودوا بعد ذلك  ابتُِعثوا  الذين  املعيدين 

انتقل اإىل جامعات اأخرى اأو جلهات يف القطاعني العام واخلا�ص، ول 

مواقع  وي�صهمون يف خدمة بالدهم من  يعملون  منهم  كبري  زال عدد 

خمتلفة. بعد اإنهائي الدرا�صات العليا يف جامعة دنفر وجامعة اأوهايو 

عام  وللق�صم  الوطن  لأر���ص  والعودة  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات 

ثانية متيزت  الق�صم قد �صرع يف دخول مرحلة ذهبية  ١٤٠٦ه�، كان 

الأ�صاتذة  اأ�صبح  حتى  اآخر،  بعد  عاما  مبتَعثيه  من  اأعداد  با�صتقبال 

ال�صعوديون اأغلبية بني اأع�صاء هيئة التدري�ص، وزادت اأعداد الطالب 

للق�صم  تطويرية  خطوات  عدة  وحدثت  الفرتة،  تلك  يف  كبري  ب�صكل 

الدرا�صية. وخططه 

الفرتة  بداية  كانت  دورات،  ثالث  الق�صم يف  رئا�صة  بتويل  ت�صرفت 

الأوىل عام ١٤١٣ه�، ومل تدم تلك الرئا�صة كثريا، حيث اأ�صر اأ�صتاذنا 

الكلية  عميد  اهلل-  -�صفاه  الأن�صاري  الطيب  عبدالرحمن  الدكتور 

ت�صغله  الأكادميية، وكانت  لل�صوؤون  للكلية  اختياري وكيال  اآنذاك، على 

عموما  العليا  والدرا�صات  العلمية،  الر�صائل  خطط  جتويد  م�صاألة 

بالكلية، وعمل على ذلك من خالل ت�صكيل جلنة علمية ممثلة فيها كل 

اأق�صام الكلية، يراأ�صها وكيل الكلية لل�صوؤون الأكادميية، وجتتمع ب�صكل 

اأ�صبوعي، ملراجعة اخلطط واإبداء املالحظات واقرتاح التعديالت قبل 

بعد  1419ه�  الثانية عام  الفرتة  وكانت  الكلية.  عر�صها على جمل�ص 

الفرتة،  تلك  الإداري��ة، ومت جتديد  لل�صوؤون  للكلية  وكيال  انتهاء عملي 

ولكنها مل تكتمل؛ لتعييني يف جمل�ص ال�صورى مطلع عام ١٤٢٢ه�، وكان 

النتقال  الفرتة  تلك  يف  حدثت  التي  والتغيريات  التطورات  اأب��رز  من 

من نظام ال�صاعات لنظام الوحدات، وما تطلّبه ذلك من تغيري خطط 

وبدء  عليها،  الإقبال  لقلة  امل�صرح  �صعبة  واإغ��الق  الدرا�صية،  الق�صم 

ال�صعودية  واإن�صاء اجلمعية  اأول دفعة منه،  املاج�صتري، وتخرج  برنامج 

لالإعالم والت�صال. والآن ونحن نحتفل مبرور خم�صني عاما على اإن�صاء 

الق�صم، لي�ص يل �صوى اأن اأحمد اهلل العلي القدير على ما حتقق للق�صم 

ويل، واأ�صكره �صبحانه على اأن كنت جزًءا من هذا الق�صم طالبا ومبتَعثا 

واأ�صتاذا ورئي�صا، وقد �صعدت خالل درا�صتي وعملي فيه بالطالب الذين 

الأثر  اأبلغ  والزمالء  للطالب  وكان  زاملتهم،  الذين  والأ�صاتذة  قابلتهم، 

اهلل  واأدعو  الذات،  وتطوير  واملعرفة  اخلربات  من  مزيًدا  اإك�صابي  يف 

والتوفيق لالرتقاء  بالنجاح  الوقت احلا�صر  الزمالء يف  يكلل عمل  اأن 

بالق�صم، وتاأكيد ح�صوره واإ�صهامه يف تنمية الوطن، ويف حتقيق اأهداف 

روؤية 2030، كما اأ�صاأله تعاىل اأن يجعل اأعمالنا جميعا خال�صة لوجهه، 

اإنه �صميع جميب.

رئي�س ق�سم الإعالم الأ�سبق

تجربتي في صحيفة رسالة الجامعة
) �صحيفة  يف  جتربتي  عن  احلديث   

ر�صالة اجلامعة) يت�صعب ويطول؛ لكونها 

فعالة  م�صاهمة  �صاهمت  ثرية  جتربة 

وع��ززت  ال�صحفية،  موهبتي  �صقل  يف 

كثرياً من مهاراتي ال�صحفية يف امليدان، 

اأكادميية تدرب طالب  فهي مدر�صة؛ بل 

ال�صحافة على فنون التحرير ال�صحفي.

بثالث  ال��ر���ص��ال��ة  يف  م���رت جت��رب��ت��ي 

م���راح���ل: م��رح��ل��ة ال���درا����ص���ة ط��ال��ًب��ا، 

هيئة  وع�صًوا يف  معيًدا  الثانية  واملرحلة 

املرحلة  ث��م  الإع����الم  بق�صم  ال��ت��دري�����ص 

والتحرير. الإدارة  الثالثة م�صرفاً على 

الريا�ص  �صعود(جامعة  امللك  بجامعة  التحقت  عندما  البداية 

الآداب  بكلية  الإعالم  بق�صم  �صّجلت  1399-1979م.  عام  �صابقاً) 

ال�صحفية  الكلية، ويلبي ميويل واهتماماتي  لأنه تخ�ص�ص جديد يف 

مراحل  املدر�صي يف  الإعالم  من  بداياتها  انطلقت  التي  والإعالمية 

اجلامعة)  (ر�صالة  �صحيفة  يف  للعمل  فر�صة  وجدتها  العام،  التعليم 

الأ���ص��ود  باللونني  �صفحات   8 يف  ت�صدر  كانت  التي  الأ�صبوعية 

وا�صتمرت  ال�صبت،  ي��وم  اإىل  حتولت  ث��م  ال��ث��الث��اء،  ي��وم  والأب��ي�����ص 

ال�صحيفة يف اإخراجها وتروي�صتها حتى العدد 136 يوم ال�صبت 10 

اإخراج  14 فرباير1981م، حيث تغري  1401ه� املوافق  ربيع الثاين 

الأوىل. وال�صفحة  الرتوي�صة  وتغريت  ال�صحيفة 

عز  اأ.م��راد  اآن��ذاك  التحرير  �صكرتري  وكان  لل�صحيفة  ان�صممت 

اخلنيزي  اأ.م�صطفى  واخلطاط  اإ�صحاق،  اأ.جمال  وامل�صور  العرب، 

حم��رًرا  عملت  امل��ج��ايل،  اأ.خ��ال��د  الإداري  وامل�����ص��وؤول  اهلل،  رحمهم 

مبعهد  الإع��الم  اأ�صتاذ  الغامدي  غم�صان  د.عثمان  الزمالء  برفقة 

�صحيفة  حترير  رئي�ص  وف��ا  واأ.ه���اين  اهلل،  رحمه  العامة  الإدارة 

الريا�ص املكلف حالياً ، و اأ. من�صور النهدي واأ.عبدالرزاق التون�صي 

على  اجلامعة  داخ��ل  من  الأخبار  واأكتب  اأِع��ّد  كنت   .( (ال�صنو�صي 

م�صتوى مدير اجلامعة، والوكالء، وعمداء وحدات اجلامعة، وعمداء 

وكذلك  اجلامعية.  امل�صت�صفيات  ومدراء  الأق�صام،  وروؤ�صاء  الكليات، 

كنت اأكتب املقالت، واأول مقال ن�صرته يف الر�صالة كان يف العدد 92 

بعنوان  1979م  نوفمرب   24 املوافق  1400ه�  5 حمرم  ال�صبت  يوم 

النقدية،  املقالت  على  تركيزي  بجانب  الأمم«،  وح�صارة  »ال�صباب 

الق�صور يف  اأوجه  اأنتقد فيها  بعنوان »عاجل جداً«  زاوية  وكانت يل 

الطالب  واأ�صاأل  املالحظات،  واأر�صد  الكليات  اأزور  وكنت  اجلامعة، 

معايل  علم  حتى  ا�صم،  بدون  الزاوية  يف  واأن�صرها  م�صاكلهم،  عن 

مدير اجلامعة بذلك ، واألزمني بو�صع ا�صمي على الزاوية. فو�صعته 

 29 امل��واف��ق  ه���   1400 �صفر   10 بتاريخ   98 ال��ع��دد  م��ن  اعتبارا 

كان  بع�صهم  اأن  حتى  الطالب،  بني  فا�صتهرت  1979م،  دي�صمرب 

كنت  وكذلك  وكليته.  ق�صمه  يف  الق�صور  اأوج��ه  لي�صتكي  ي��زورين 

د.را�صد  مع  كان  اأجريته  واأول حوار  واحلوارات،  التحقيقات  اأجري 

17 �صفر  99 بتاريخ  املبارك عميد كلية الدرا�صات العليا يف العدد 

معايل  مع  ح��واري  بها  اأعتز  التي  املهمة  احل��وارت  وم��ن  1400ه�، 
بو�صفه  اهلل-   -رحمه  الرتكي  من�صور  د.  �صابقاً  اجلامعة  مدير 

5 جمادى  109 يوم ال�صبت  اأول حوار �صحفي مع معاليه يف العدد 

1980م،وكانت �صحيفة (ر�صالة  22 مار�ص  1400ه� املوافق  الأوىل 

مقرها  يف  ال�صحفية  اليمامة  موؤ�ص�صة  مطابع  يف  تُطبع  اجلامعة) 

القدمي يف امللز، وكنت اأ�صتلمها واأوزعها على كليات اجلامعة. عملت 

يف الر�صالة حتت اإ�صراف د.عبد العزيز الهالبي ود.عبد العزيز اآل 

ال�صيخ. 

�صعبة  يف  معيدا  1981-م  1401ه�  ع��ام  اجلامعة  يف  وتعّينت 

ال�صحافة، ثم �صافرت عام 1403ه� - 1983م اإىل اأمريكا لدرا�صة 

وح�صلت  و�صكان�صون مبدي�صون،  جامعة  ال�صحافة يف  املاج�صتري يف 

بريطانيا  اإىل  و�صافرت   ، 1986م   - 1406ه�  ع��ام  الدرجة  على 

1988م لدرا�صة الدكتوراه يف ال�صحافة يف جامعة  1408ه� -  عام 

رجوعي  وبعد  1995م،   - 1415ه�  ع��ام  عليها  وح�صلت  لي�صرت، 

الإعالم. بق�صم  ال�صحافة  �صعبة  اأ�صتاًذا م�صاعًدا يف  تعينت  للمملكة 

الداخل  يف  زاوي��ة  بكتابة  اجلامعة«  »ر�صالة  ل�صحيفة  وع��دت 

بعنوان »اأبعاد« تتناول املوا�صيع الإعالمية والأكادميية والجتماعية، 

الأح��داث،  على  واملهيمنة  ال�صاخنة  العام  ال��راأي  ق�صايا  وتناق�ص 

ت�صّكل  وه��ذه  والطالب،  الزمالء  من  كثري  اإعجاب  الزاوية  ونالت 

املرحلة الثانية يف عالقتي مع الر�صالة. اأما املرحلة الثالثة فهي بعد 

تكليفي م�صرفاً على الإدارة والتحرير يف �صحيفة »ر�صالة اجلامعة« 

بزاويتي  اأكتب  وا�صتمررت  اإىل1427ه�،   1424 من  �صنوات   3 ملدة 

»اأبعاد« يف ال�صفحة الأخرية، وخالل فرتة الإ�صراف اأجريت اإخراًجا 

التي  �صفحاتها  عدد  زيادة  مع  لل�صحيفة،  جديدة  وتروي�صة  جديًدا 

ملونة،  وكلها  املنا�صبات  بع�ص  يف  �صفحة   20 و    16 بني  ت��رتاوح 

اأك��رب  م�صاحات  واأف����ردت  متخ�ص�صة،  �صفحات  اإي��ج��اد  وك��ذل��ك 

والتعقيبات،  املقالت  التدري�ص والطالب يف  اأع�صاء هيئة  مل�صاركات 

للطالب،  الثقافية  امل�صابقات  وتنظيم  الإع��الن��ات  زي��ادة  وك��ذل��ك 

املالحق  وكّثفُت  ال�صركات.  بع�ص  من  مقّدمة  قيمة  جوائز  ور�صد 

قبل  من  اجلامعة  داخل  مة  املنظَّ للموؤمترات  اخلا�صة  والإ�صدارات 

 30 يقارب   ما  نطبع  وكنا  العلمية.  واجلمعيات  والكليات  الأق�صام 

 30 مرور  احتفالية  ونظمت  اإعالمية.  وكالة  توزعها  ن�صخة،  األف 

الر�صالة. تاأ�صي�ص  على  عاماً 

ل يفوتني اأن اأ�صكر الزمالء الذين عملوا معي وعملت معهم فرتة 

وبندر  الدخيل،  و�صامي  الفليج،  عبداهلل  الأ�صاتذة:  وهم  تكليفي، 

القا�صم  وماجد  الزايدي،  الكرمي  وعبد  العلياين،  و�صالح  احلمدان، 

، واإبراهيم ال�صايف ، وحذافة كجك.

م�سرف �سحيفة ر�سالة اجلامعة الأ�سبق

إستراتيجية تاهت في ممرات البيروقراطية اإلدارية 

الف�صل  يف  الق�صم  برئا�صة  تكليفي  مت 

الأول 1427ه�/ خريف 2006م، وحينها 

كانت تظهر بوادر التغيري املت�صارع للم�صهد 

امل�صتويني  على  والت�����ص��ايل  الإع��الم��ي 

وراأى  ���ص��واء،  ح��د  على  واملحلي  العاملي 

الزمالء اأن يف ذلك حتديًّا ي�صتوجب نظرة 

يجب  التي  للكيفية  جديدة  اإ�صرتاتيجية 

لهذا  الإع���الم  تدري�ص  بها  ي�صتجيب  اأن 

التحدي، وكان هناك اتفاق على �صرورة اأن 

ترتكز اإ�صرتاتيجية النظرة امل�صتقبلية على 

الإعالمي،  العمل  �صوق  توجهات  معرفة 

ح�صن  من  لعله  الإع���الم،  تدري�ص  يف  عاملية  جت��ارب  على  والط���الع 

ال�صدف اأن كانت وزارة الإعالم ترغب يف اأن يكون هناك تن�صيق بني 

اأق�صام الإعالم يف اجلامعات ال�صعودية واملوؤ�ص�صات الإعالمية ال�صعودية 

وزارة  م�صكورة مبخاطبة  الإعالم  وزارة  وبادرت  واخلا�صة،  احلكومية 

التعليم العايل بتلك الرغبة، ومت التفاق بني الوزارتني على اأن يتوىل 

الدكتور  �صعادة  زميلي  اللقاء  هذا  لتنظيم  واملتابعة  التن�صيق  م�صوؤولية 

27-29 �صفر  اللقاء خالل الفرتة  العزيز بن �صلمه، وُعِقد هذا  عبد 

1428ه� املوافق 17– 19 فرباير 2007م، وحر�ًصا على تفرغ امل�صاركني 
جلل�صات هذه اللقاء بعيًدا عن مكاتبهم يف الريا�ص اأو جدة، كان اللقاء 

يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف الظهران، و�صارك فيه اأ�صاتذة 

من اأق�صام الإعالم يف جامعة امللك �صعود، وجامعة امللك عبد العزيز، 

ملوؤ�ص�صة عكاظ  الإ�صالمية، وممثلني  �صعود  بن  الإمام حممد  وجامعة 

والت�صويق،  والن�صر  لالأبحاث  ال�صعودية  واملجموعة  والن�صر،  لل�صحافة 

وجريدة احلياة، وجمموعة اإم بي �صي، بالإ�صافة اإىل اجلمعية ال�صعودية 

لالإعالم والت�صال، كما �صارك يف اللقاء اأ�صاتذة من اجلامعة الأمريكية 

يف القاهرة، وجامعة وي�صمن�صرت من اململكة املتحدة، وجامعة اأوكالهوما 

من الوليات املتحدة. وا�صتعر�ص امل�صاركون يف اللقاء اأوراق العمل التي 

تناولت تدري�ص الإعالم وجتارب عن واقع التدريب الإعالمي وم�صتقبله 

املاأمول، وانتهى اللقاء بجملة من التو�صيات حول املنافذ والأطر املتاحة 

للتعاون. واأتذكر اأن جمموعة اإم بي �صي تبنت م�صروًعا للتدريب ينتهي 

الأ�صتاذ  الإعالمي  اأذك��ر-  ما  -ح�صب  منه  ا�صتفاد  وقد  بالتوظيف، 

اجلانب  �صي.   بي  اإم  قناة  يف  يعمل  ي��زال  ل  ال��ذي  الفيا�ص،  عو�ص 

عاملية يف  على جتارب  التعرف  هو  الق�صم  عليه  حر�ص  الذي  الآخ��ر 

تدري�ص الإعالم، فقد وافقت اإدارة اجلامعة م�صكورة على ترتيب زيارة 

�صملت  املتحدة  الوليات  الإعالم يف  كليات  اإىل عدد من  ا�صتطالعية 

الت�صال  وكلية  والإع��الم يف جامعة جورجيا،  ال�صحافة  كلية  كالًّ من 

جامعة  يف  والإع���الم  ال�صحافة  وكلية  اأو���ص��ن،  تك�صا�ص–  جامعة  يف 

ولية اأريزونا، واأر�صيف الأخبار التلفزيونية يف جامعة فندربيلت، وقد 

م�صتوى  على  جامعة   50 اأول  �صمن  لكونها  اجلامعات  هذه  اختريت 

 Webometrics Ranking Of World ت�صنيف  ح�صب  العامل 

Universities، وهي معروفة بقوة براجمها يف جمال الإعالم.  كانت 
الزيارة خالل الفرتة 11 – 18 فرباير 2008م، و�صارك فيها �صعادة 

الدكتور حمزة بيت املال، و�صعادة الدكتور فهد الطيا�ص، واأنا، ومن اأبرز 

ال�صتنتاجات التي انتهت اإليها الزيارة: 

اأن  زيارتها على  التي متت  الإع��الم يف اجلامعات  كليات  - حر�ص 

التي  املقررات  بني  املوازنة  على  الدرا�صية  براجمها وخططها  ت�صتمل 

تت�صمن  التي  وامل��ق��ررات  الإع��الم��ي،  للعمل  النظرية  الأ�ص�ص  تتناول 

جوانب تطبيقية يف جمالت الإنتاج الإعالمي. 

الإع��الم  فمجال  الأخ���رى،  التخ�ص�صات  على  النفتاح  �صرورة   -

يحتاج اإىل �صعة اطالع ومعرفة وا�صعة متّكن الإعالمي من القدرة على 

تناول الأحداث والق�صايا والظواهر الإن�صانية والجتماعية والطبيعية 

الإعالم على  كليات  تقت�صر  نقدية، ومل  وقراءة  ونظرة  بروؤية حتليلية 

ا  والتطوير حيًزا مهمًّ البحوث  اأخذت م�صاريع  بل  التعليمية،  اجلوانب 

من اهتمامها. 

حيث  الإعالمية،  املوؤ�ص�صات  مع  الإ�صرتاتيجية  ال�صراكة  اأهمية   -

حر�صت كليات الإعالم واملوؤ�ص�صات الإعالمية على فتح  قنوات للتعاون 

وال�صراكة مع بع�صها البع�ص، وقد جت�صدت مبادرات التعاون وال�صراكة 

بينهما يف مناٍح عدة، بناًء على اللقاء مع ممثلي املوؤ�ص�صات الإعالمية 

بالتن�صيق مع وزارة الإعالم.  وكان من نتائج هذه الزيارة: اإعداد خطة 

»مواطن  احل��ايل  للو�صع  حتليلية  ق��راءة  ت�صمنت  للق�صم  اإ�صرتاتيجية 

القوة – مواطن ال�صعف – الفر�ص – التهديد«، مع ثالث مبادرات هي: 

م�صروع التحول اإىل الكلية، ومركز لالإعالم التطبيقي، ومركز للدرا�صات 

والر�صد  ال�صعودي،  الإع���الم  ببليوغرافيا  ب��اإع��داد  يقوم  الإع��الم��ي��ة 

والتحليل الإعالمي، ودرا�صات الإعالم الغربي. وعلى الرغم من اجلهد 

والوقت الذي بُِذل لإعداد هذه الإ�صرتاتيجية، لكنها تاهت يف ممرات 

البريوقراطية الإدارية، ولعل الوقت ياأتي قريًبا لتحديثها وفًقا مل�صتجدات 

الوقت احلا�صر وما تعي�صه اململكة من نه�صة يف م�صهدها الثقايف العام 

وم�صهدها الإعالمي ب�صكل خا�ص يف ظل روؤية اململكة 2030.

رئي�س ق�سم الإعالم الأ�سبق

خمسون عامًا
لعّل من اأبرز احلقائق واأو�صحها اأن ق�صم 

الإعالم بجامعة امللك �صعود هو الأقدم يف 

اململكة العربية ال�صعودية واخلليج العربي، 

للتاأمل  فر�صًة  اخلم�صني  عامه  �صّكل  لذا 

اخلم�صني  خ��الل  ال�صابقة  الإجن���ازات  يف 

ن�صتعّد  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  املا�صية،  ع��اًم��ا 

املقبلة  رحلتنا  يف  ثقة  بكل  لالنطالق  فيه 

نحو اإعالم واعد وم�صتقبل م�صرق حتقيًقا 

لروؤية �صيدي ويل العهد حممد بن �صلمان 

د. اإبراهيم البعـيـّز

 اأ.د. عبد الرحمن العناد

د.تركي العيار

د. حامد الغامدي
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اليوبيل الذهبي 
لقسم اإلعالم

�لذي ��ضتُقدم من م�ضر ور�فق �ل�ضحيفة منذ تاأ�ضي�ضها. ويُ�ضاف �إىل 

»�لر�ضالة« طو�ل عملي  منهما  لقيت  مهمان  �ضريكان  �أولئك طبعاً  كل 

فيها كل تعاون وموؤ�زرة: معايل مدير �جلامعة �آنذ�ك �لدكتور عبد�هلل 

�إىل  بالإ�ضافة  ر�ضود �خلريف،  �لدكتور  �لآد�ب  كلية  وعميد  �لفي�ضل، 

مدير �ل�ضوؤون �لإد�رية يف �لكلية �لأ�ضتاذ �ضالح �حلربي. ولهم مني يف 

هذ� �ل�ضياق- ولآخرين- كل �ل�ضكر و�لمتنان.

بَُعيد بدئي �لعمل يف �ل�ضحيفة وقع �لهجوم �لإرهابي �ملدّوي �لذي 

فاأ�ضبحت  نيويورك،  يف  �لعاملي  �لتجارة  مبنى  برجي  على  �لعامل  هّز 

�ضبكات  �ل��دول��ي��ة-  �لإع���ام  لو�ضائل  كثيفة  زي���ار�ت  حمطة  �ململكة 

تلفزيون ووكالت �أنباء و�ضحف و�إذ�عات- لإجر�ء مقابات وحتقيقات 

�ضحفية و�إعد�د بر�مج يف �ململكة ذ�ت عاقة بهذ� �حلادث �لزلز�يل؛ 

ومندوبي  مر��ضلي  ملعظم  �ملف�ضلة  �لوجهات  �إح��دى  �جلامعة  وكانت 

من  �لعديد  عمل  مكان  �أنها  بحكم  �لدولية،  �لإعامية  �لو�ضائل  تلك 

�أخذ  على  حتر�ص  �لو�ضائل  تلك  كانت  �لذين  و�لباحثني  �لأكادمييني 

لذلك تو�فد �إىل مقر  �آر�ئهم و�ل�ضتماع �إىل حتليلهم ملا حدث. وتبعاً 

ر�ضالة �جلامعة -وطو�ل �أكرث من عام- عديد من فرق تلك �ملحطات 

معايل  يحيلها  �جلامعة،  تزور  �لتي  و�لوكالت  و�ل�ضحف  �لتلفزيونية 

مدير �جلامعة و�ضعادة عميد �لكلية �إليها، بحكم �أن »�لر�ضالة«- نظرياً- 

�لو�ضيلة �لإعامية �لعامة �لوحيدة يف �جلامعة.

هيئة  لأع�ضاء  كثيفاً  ح�ضور�ً  »�لر�ضالة«  مقر  �ضهد  لذلك  وتبعاً   

�لعاقة  ذو�ت  �لأكادميية  �ملجالت  �خلرب�ء يف خمتلف  من  �لتدري�ص 

وجود  �إىل  بالإ�ضافة  طبعاً  وذل��ك  �لر�ضالة،  مقر  يف  �حل��ادث  باأبعاد 

�لإعاميني �لو�فدين من �خلارج يف عدد من كليات �جلامعة و�أق�ضامها.

وتلك �لفرتة كانت بالطبع تتطلب جتاوباً م�ضتمر�ً مع طلبات و�ضائل 

�لإعام �لأجنبية لإجر�ء مقابات، ويف �لوقت نف�ضه، مل تكن هنالك 

�لأجنبية  �لإع��ام  و�ضائل  يقابلون  من  متّد  �ململكة  يف  م�ضاندة  جهة 

يف  �ملت�ضارعة  �لأح���د�ث  جت��اه  �لدولة  مبو�قف  وت��زّوده��م  باملعلومات 

تطورها، فكان �لأمر خا�ضعاً لجتهاد�ت �أزعم �أن �أغلبها كان �ضائباً.

�لإعامي  �لن�ضاط  يف  مرهقة  كثافة  من  فيها  مبا  �لفرتة  وتلك 

��ضتفاد منه عديد  �إثر�ًء  �لزمن-  �مل�ضتجد، متّثل- مع مرور  »�لدويل« 

من �لأكادمييني و�لباحثني من �جلامعة يف مرحلة معينة يف �لتمر�ص يف 

�حلو�ر مع و�ضائل �لإعام �لغربية.

وعودة �إىل �لر�ضالة، �أعتقد- من خال ��ضتعر��ص من مر عليها من 

دور�ً  �أدت  �أنها  منهم من خارجه-  وقلة  �لق�ضم  من  �ملتدربني  �لطاب 

يذكر لها وي�ضكر، فما �أحوج �لطالب و�لطالبة �إىل خمترب عملي مرتبط 

مبجال تخ�ض�ضه، يبني قدر�ته ويختربها، وترى نتيجة ذلك يف منتج 

�ضحفي يقروؤه �جلمهور ورقياً و�إلكرتونياً.

حافلة  �أعّدها  عمل  فرتة  بعد  »�لر�ضالة«  مع  رحلتي  �نتهت  ختاماً، 

ومرثية ز�دت على �لعامني، لأبد�أ بعد ذلك �ضنة تفرغ علمي. 

�ل�ضحيفة  �لعمل يف هذه  يتطلبه  كان  �لذي  ورغم �جلهد  وحقيقة، 

منا�ضبات  بتغطية  يتعلق  �لأم��ر  كان  عندما  وخ�ضو�ضاً  �لأ�ضبوعية- 

كربى يف �جلامعة-، ل �أكتم �لقارئ �أنه كانت تر�ودين �أمنية غري قابلة 

للتحقيق عملياً: �أن تتحول �ل�ضحيفة �لأ�ضبوعية �إىل يومية.

م�سرف �سحيفة ر�سالة اجلامعة الأ�سبق

تجربتي في رسالة الجامعة سعيدة ومثمرة
كانت  م�ضتمر«،  وجن��اح  »ع��ام خمتلف   

�أثناء  كتبته  ملقال  عنو�نا  �ل�ضابقة  �جلملة 

يف  و�لإد�رة  �لتحرير  على  م�ضرفا  عملي 

ر�ضالة �جلامعة. 

��ضتثنائيا  �لعام فقد �ضادف ظرفا  �أما 

وغري م�ضبوق �أثناء جائحة كورونا، وت�ضبب 

تعليق  منها  �ضحية،  �ح��رت�ز�ت  �تخاذ  يف 

�حل�ضور �لكلي �أو �جلزئي يف �جلامعة. 

حني  م�ضهود�  ك��ان  فقد  �لنجاح  و�أم���ا 

�لتغلب  م��ن  �ضعود  �مللك  جامعة  متكنت 

ب�ضكل �ضريع وفاعل على �ل�ضعوبات �لتي 

و�جهت �لتعليم يف تلك �لفرتة، و��ضتمرت �لدر��ضة ح�ضوريا وعن بعد، 

و��ضتمرت معها �حلياة �لعملية يف كافة قطاعات �جلامعة �لأخرى. يف 

�ل�ضتمر�ر يف  ر�ضالة �جلامعة من  �لعمل يف  �لفرتة، متكن فريق  تلك 

�إ�ضد�ر �ل�ضحيفة بجودة �ملحتوى نف�ضها وعدد �ل�ضفحات نف�ضه رغم 

تناق�ص �لأحد�ث و�لفعاليات و�لأن�ضطة �حل�ضورية ب�ضكل كبري. 

ولأن �لنجاح يولد �أحيانا من رحم �ملعاناة، فقد بد�أت ر�ضالة �جلامعة 

ب�ضكل  �لورقية  �لن�ضخ  ع��دد  بتخفي�ص  م   2020 �ضبتمرب  �ضهر  منذ 

�إلكرتونيا عرب ر�بط من خال بريد �جلامعة  كبري، و�إي�ضال ن�ضختها 

�لإلكرتوين، بالتعاون مع عمادة �لتعامات �لإلكرتونية، و�ضار باإمكان 

ع�ضر�ت �لآلف من من�ضوبي �جلامعة قر�ءة �ل�ضحيفة �ضباح �لأحد من 

كل �أ�ضبوع، ون�ضخ  �لر�بط وحتويله من خال �ملنافذ �لإعامية �لأخرى 

لعدد كبري من �لقر�ء يف كل مكان. ويف �ل�ضياق نف�ضه، متت مو��ضلة 

جهود �ضابقة لتح�ضني وتطوير �ملوقع �لإلكرتوين لل�ضحيفة �ضمن خطة 

�جلامعة لتطوير وحت�ضني �ملو�قع �لإلكرتونية.

ثم  �هلل،  بف�ضل  ومثمرة  �ضعيدة  �جلامعة  ر�ضالة  يف  جتربتي  كانت 

لكل  كان  �ضابقني  وم�ضرفني  فيها،  يعمل  متميز  �إعامي  فريق  بف�ضل 

منهم دوره �لكبري يف ��ضتمر�ر �لنجاح وب�ضمته �خلا�ضة يف �لتطوير. 

�أر�ضيف �ضحفي غني بال�ضور و�ملعلومات �ملفيدة و�لنادرة  وكان وجود 

حمفز� �إ�ضافيا للعمل بحما�ص ون�ضاط كبريين، كما �ضاهم �لدعم �لكبري 

بن  نايف  �لدكتور  �لأمري  �ضمو  �لفرتة  تلك  �لآد�ب يف  كلية  من عميد 

و�لأعمال  �لأفكار  ودعم  �ل�ضعوبات  على  �لتغلب  يف  �ضعود  �آل  ثنيان 

�لتطويرية �لتي �ضهدتها �ل�ضحيفة.

م�سرف �سحيفة ر�سالة اجلامعة الأ�سبق

فترة حافلة باإلنجازات.. وتحقيق الطموحات
 ت�ضرفت برئا�ضة ق�ضم �لعام من �ضنة 

تر�ضيح  على  بناًء  1442ه�،  �إىل   1437
�لدكتور  �ل��وق��ت   ذل��ك  يف  �لكلية  عميد 

�آل �ضعود، وتزكية زمائي  نايف بن ثنيان 

فاأ�ضدر معايل  �لإعام،  �لأعز�ء يف ق�ضم 

مدير �جلامعة قر�ره بتكليفي رئي�ضا لق�ضم 

�لإعام. وقد كانت تلك �لفرتة ��ضتمر�ر�ً 

ت�ضنمو�  �لذين  �لزماء  من  �إجن��ازه  مت  ملا 

رئا�ضة �لق�ضم من قبلي، وكانت فرتة حافلة 

بالإجناز�ت من خال �لتعاون بني �لزماء 

كنا  �لتي  �لطموحات  �إىل حتقيق  للو�ضول 

ن�ضعى �إليها.

من  ع��دي��ًد�  �لكلية-  �ضهدته  م��ا  م��ع  -متا�ضياً  �لق�ضم  �ضهد  لقد 

�لإجناز�ت، فقد ح�ضل �لق�ضم يف تلك �لفرتة على �لعتماد �لأكادميي 

�ضنو�ت،  �ضبع  مل��دة  و�ملاج�ضتري  �لبكالوريو�ص  بربناجميه  �لفرن�ضي 

بربناجميه  �لوطني  �لأكادميي  و�لتقومي  �لعتماد  على  ح�ضل  وكذلك 

�لبكالوريو�ص و�ملاج�ضتري ملدة �ضبع �ضنو�ت، وكل تلك �لإجناز�ت متت 

و�ملوظفني،  �لق�ضم  يف  �لتدري�ص  هيئة  �أع�ضاء  �لزماء  دع��م  بف�ضل 

وكذلك دعم �إد�رة �لكلية.

كما �ضهد �لق�ضم يف تلك �لفرتة �عتماد تطوير مناهج �لق�ضم ومو�ده، 

بحيث تتو�ءم مع �لتطور�ت �لتي ح�ضلت يف حقل �لإعام و�لت�ضال، 

�ضو�ء على م�ضتوى �ملحتوى �أم �لو�ضيلة. و�ضهد �لق�ضم خال تلك �لفرتة 

�لوليات  من  �لن�ضائي  �ل�ضطر  من  �لدكتور�ه  �أنهت  مبتعثه  �أول  عودة 

وكذلك هي  �ل�ضهيل،  �ضلطان  بنت  عهود  �لدكتورة  �لأمريكية،  �ملتحدة 

�أول �مر�أة حا�ضلة على �لدكتور�ه يف �ململكة �لعربية �ل�ضعودية يف هذ� 

�ملجال �لأكادميي، وعاد �إىل �لق�ضم عدد كبري من �ملبتعثني و�ملبتعثات 

�أ�ضاتذًة  تعيينهم  ومت  �لق�ضم  �إىل  �ل��دك��ت��ور�ه  درج��ة  على  �حلا�ضلني 

م�ضاعدين.

وقام �لق�ضم با�ضتحد�ث برنامج دكتور�ه يف �لإعام �لرقمي و�عتماده 

من قبل �جلامعة، وُفتح باب �لقبول فيه، و�حلمد�هلل �ن�ضم �إليه عديد 

�لدفعة  لتخريج  ف��رتة-  -بعد  ي�ضتعد  و  ورج��ال،  ن�ضاًء  �لد�ر�ضني  من 

�أول  يُعترب  �لعريق -�لذي  �لق�ضم  �لأوىل من هذ� �لربنامج. نعم، هذ� 

عامه  ينهي  �لعربي-  �مل�ضرق  يف  �إع��ام«  »ق�ضم  مب�ضمى  �إع��ام  ق�ضم 

�خلم�ضني، وهو يتطور من ناحية �ملقرر�ت، ومن ناحية �لو�ضائل، ومن 

ناحية �أع�ضاء هيئة �لتدري�ص. تتنوع �ملد�ر�ص �لتي ينتمي �إليها �أع�ضاء 

هيئة �لتدري�ص من �لأمريكية �إىل �لأوروبية حتى �لعربية، وهذه �إحدى 

ميز�ت �لق�ضم و�ضر قوته.

�ل�ضهيل  �ضلطان  بنت  عهود  �لدكتورة  �لق�ضم  رئا�ضة  تت�ضلم  و�ليوم 

بو�ضفها �أول دكتورة تر�أ�ص ق�ضم �إعام يف �جلامعات �ل�ضعودية، ليتميز 

�لق�ضم على غريه من �لأق�ضام، ويتما�ضى مع روؤية �ململكة ٢٠٣٠، �لتي 

من �ضمن بنودها متكني �ملر�أة يف كافة �ملجالت.

رئي�س ق�سم الإعالم ال�سابق

الزمن الجميل...كلية اآلداب
رجعت بي ذ�كرتي يوًما �إىل �أجمل �لأيام 

�جلامعية  در��ضتي  �أي��اُم  وهي  حياتي،  يف 

�أروقتها  ب��ني  ع�ضُت  �لتي  �لآد�ب  بكلية 

ماأت  فقد  �ل�ضغري،  وفنائها  ودهاليزها 

تلك �لأيام نف�ضي بهجًة و�ضروًر�، وحفرْت 

فتعرفُت  تن�ضى..  ل  ذك��ري��ات  قلبي  يف 

�ل��زم��اء  م��ن  ك��ث��رٍي  على  �لأول  �ل��ع��ام  يف 

بنجاحاتنا  م��ًع��ا  وف��رح��ن��ا  و�لأ����ض���دق���اء، 

بالدموع  �ملمتزجة  �لنتائج  �إع���ان  عند 

و�لبت�ضامات �جلميلة. 

معي  وينمو  يُازمني  حلٌم  هناك  ك��ان 

�أن بد�  �إىل  يوًما بعد يوم وي�ضيطر على قلبي وعقلي ول ينفك عني، 

�أمامي و��ضًحا عند ��ضتام �ل�ضهادة �لثانوية، فكنُت �أت�ضور باأن �أكون 

يوًما �إعامًيّا بارًعا، وكان هذ� �حللم يكرب يف نف�ضي خ�ضو�ًضا عندما  

على  و�أر�ه��م  �جلر�ئد،  �ضفحات  على  �لإعاميني  �أ�ضماء  �أق��ر�أ  كنت 

�ضا�ضة �لتلفاز، و�أ�ضمعهم عرب �أثري �لإذ�عة؛ فقد كان ظهور �ل�ضحيفة 

باألو�نها �لز�هية، و�أور�قها �ملتباينة ميثل يل  �ضيًئا غام�ًضا.. فاأحببُت 

�أن �أكون جزًء� من ذلك �لغمو�ص يوًما ما.  وكنت �أت�ضور �ملذيع �لذي 

يتحدث عرب �لأثري �أو �ضا�ضة �لتلفاز �إن�ضاًنا خمتلًفا ؛ فهو ياأ�ضر ذهني 

و�أناقته  �لكاريزمية  وب�ضخ�ضيته  تارة؛  �ملوؤثرة  ولباقته  �لف�ضيحة  بلغته 

�جلامعة،  يف  للت�ضجيل  ذهابي  يوم  �ضعيًد�  كنت  �أخ��رى.  تارة  �جلاذبة 

فاأخذُت منوذًجا لأكتب رغباتي �لتخ�ض�ضية)�لعلوم �ل�ضيا�ضية، �لإعام، 

�لتي طاملا حلمُت  �لثانية  تتحقق رغبتي  �أن  �أمل  وكنت على  �لتاريخ(، 

�أ�ضابني نوٌع من  �لنتيجة خميبة، عندها  بها؛ لكن �ضرعان ما ظهرت 

�لإحباط و��ضودَّت �لدنيا �أمامي، وكنت �أتقلب على جمر �لغ�ضا ل �أدري 

ماذ� �أفعل؟ فحاولت �أن �أبحث عن و��ضطة، فا�ضتعنت بالدكتور �أحمد 

عبد�لعزيز  د.  �لبت�ضامة  �ضاحب  �أم��ام  �ضفاعته  تفلح  مل  لكن  عبيد؛ 

�لهابي رئي�ص ق�ضم �لإعام �آنذ�ك، �لذي �أ�ضار عليَّ باإمكانية �لتحويل 

بعد مرور ف�ضلني �ضريطة �حل�ضول على معدل جيد جًد�.

�لإعام،  ق�ضم  �إىل  ثم ذهبت  �لتاريخ،  بق�ضم  در�ضت ف�ضلني  وفعًا 

فو�ضعوين يف قائمة �ملقابلة �ل�ضخ�ضية، ويا لها من مقابلة!! فقد كانت 

مقابلة مرعبة مع ثاثة من �أعمدة �لإعام، فكانت �أ�ضئلتهم تنهال عليَّ 

كال�ضهام وكاأنَّها لكمات من هنا وهناك؛ وتيقنُت بعدم جتاوزي...، وهو      

ما حدث فعًا؛ فاأكملت ف�ضًا �آخر بالتاريخ...لأعيَد �لكّرة لحًقا.

ق�سم الإعالم

رحلتي القصيرة والثرية مع »رسالة الجامعة«
�ضحيفة  على  بالإ�ضر�ف  تكليفي  جاء 

 � و�ضاًرّ ومربكاً  مفاجئاً  �جلامعة«  »ر�ضالة 

يل يف �لوقت نف�ضه.

و�ضبب ذلك �أنه مل يكن قد م�ضى على 

�أ�ضهر  �إل  �لإع��ام  لق�ضم  رئي�ضاً  تعييني 

�نهماك  �أميا  منهمكاً  خالها  كنت  قليلة، 

خططه  على  و�لإ�ضر�ف  �لق�ضم  �إد�رة  يف 

وبر�جمه و�أن�ضطته، و�لتن�ضيق مع �لزماء 

�أع�ضاء �لق�ضم وخدمة متطلباتهم وخدمة 

�لطاب، وهي �أمور معتادة لكل من يتوىل 

ذلك  �إىل  و�أ�ضيف  �أكادميي،  ق�ضم  رئا�ضة 

حماولة حتقيق ما كان ميكن �إجنازه من تطوير يف �أد�ء �لق�ضم، يف ظل 

�لإمكانات �ملتاحة. ومن هنا �أتى عاما �ملفاجاأة و�لإرباك �للذ�ن �ضور� 

�إد�رة �لق�ضم  �أ�ضيف �إىل م�ضوؤوليتي عن  ثقيًا قد  باأّن عبئاً  يل �لأمر 

و�لتدري�ص.

�إىل  �أنظر  جعلتني  بو�قعية  �إليها  نظرت  مو�ضوعية  عو�مل  �أن  غري 

�ضّر -لحقاً- بهذ� �لتكليف، ومنها �أن موقع 
ُ
�لأمر نظرة �إيجابية؛ بل و�أ

رئا�ضة �لق�ضم كان- ول يز�ل- فوق موقع جهاز �ل�ضحيفة يف �لطابق 

�لأول يف كلية �لآد�ب، �لأمر �لذي كان يعني �أن وجودي يف كا �ملكانني 

ممكن عملياً، لأن �لأمر كان يتطلب �أقل من دقيقتني للتنقل بينهما.

�إىل  متكامًا  وحتريرياً  �إد�ري��اً  �أنني وجدت جهاز�ً  �لآخر هو  �لأمر 

حد كبري، بف�ضل من �هلل ثم بف�ضل جهود زماء �ضبقوين، مبا يف ذلك 

�ملتدربني  و�لت�ضوير و�لإخ��ر�ج... ف�ضًا عن جهود  �لتحرير و�لإعان 

ت�ضحيح  جمال  يف  �لعربية  �للغة  ق�ضم  طاب  من  جزئياً  و�ملتعاونني 

م�ضود�ت مو�د �ل�ضحيفة.

ومع ��ضتعر��ص ما كنت �أظن �أنني �أمتلكه من ذخرية، وجدت �أنه كان 

لدي خربة ل باأ�ص بها؛ فعد� �لتخ�ض�ص يف �لإعام و�ل�ضحافة و�لتحرير 

�ل�ضحفي، كنت قد مررت ببع�ص �لتجارب �ل�ضحفية �ملحدودة، ومنها 

�إعامياً -حينما كنت طالباً يف ق�ضم �لإعام- يف مكتب  �لعمل باحثاً 

وزير �لتعليم �لعايل �لأ�ضبق �ل�ضيخ ح�ضن بن عبد �هلل �آل �ل�ضيخ رحمه 

�هلل، وكان ذلك برت�ضيح من �لق�ضم عام 1401 ه�. 

تتطلب  وكانت  كامل،  عام  قر�بة  د�م��ت  �لتي  �ملهمة  تلك  يف  بقيت 

تقرير  لإع��د�د  ملعاليه  تابع  مكتب  يوم يف  كل  م�ضاء  �ضاعات   3 ق�ضاء 

وعملي  تخرجي  بعد  ثم  مكتبه،  مدير  قَبل  من  عليه  يُعر�ص  �ضحفي 

�ل�ضباعي  �أ�ضامة  �ملحا�ضر  �لق�ضم  يف  �أ�ضتاذي  �أغر�ين  بالق�ضم  معيد�ً 

-�لذي ل �أن�ضى ف�ضله- بالعمل خال فرتة �لإعادة مرتجماً يف جملة 

من جمات  ثقافية  مو��ضيع  �ختيار  �إمكانية  مع  �ل�ضهرية،  »�لفي�ضل« 

ثقافية وترجمتها ون�ضرها يف �ملجلة.

وباإيجاز ل بد يل من �لتطرق �إىل جتربتي مع �ل�ضحافة يف باري�ص 

خال مرحلة �لدكتور�ه، حيث �أر�د �هلل �أن �أتوىل �إد�رة مكتب �ضحيفتي 

»عكاظ« و »�ضعودي جازيت« يف باري�ص قر�بة خم�ص �ضنو�ت خال فرتة 

للتف�ضيل فيها هنا؛  �أخرى ثرية ل جمال  در��ضتي هناك، وتلك ق�ضة 

و�آخر تلك �لتجارب �لعابرة كانت �لعمل م�ضت�ضار�ً للتحرير يف �ضحيفة 

بالق�ضم،  بالتدري�ص  و�لتحاقي  تخرجي  بعد  ه�   1416 عام  »�جلزيرة« 

وجممل �لقول �إنها كانت فرتة ق�ضرية مل تتجاوز �ضتة �أ�ضهر، �أتيح يل 

وب�ضكل  �أتيح يل  �إذ  �ل�ضحفي؛  �لإنتاج  �ملرور مبختلف مر�حل  خالها 

مبا�ضر كتابة �ملقالت ومر�جعتها ثم متابعة �ضفها للن�ضر- مع مقالت 

�لإخ��ر�ج...  مرحلة  خال  �ل�ضفحة  يف  مكانها  وتتبع  �آخرين-  لكتاب 

وكانت تلك جتربة ممتعة مل تدم �إل قر�بة �ضبعة �أ�ضهر.

د�ئماً  مندوباً  �لعمل  خال  من  بادي  بخدمة  كلّف 
ُ
�أ مل  لو  ولرمبا 

�ل�ضحيفة  تلك  مع  تعاوين  ل�ضتمر  �ليون�ضكو  منظمة  لدى  للمملكة 

يف  عملي  �إىل  طبعاً-  بالإ�ضافة-  �أخ��رى،  يومية  �ضحيفة  �أو  �ليومية 

�لق�ضم.

مركز  هو  »�لر�ضالة«  يف  مهمتي  ب��د�أت  عندما  تفقدته  ما  �أول  كان 

�لذي  �ل�ضور  �أر�ضيف  ذلك  يف  مبا  �ل�ضحيفة،  و�أر�ضيف  �ملعلومات، 

ت�ضورت �أنه كان متكامًا، وبقدر ما كان �أر�ضيف �ل�ضور يفي بالغر�ص 

حتى  �لكايف-  �ل�ضحيفة  �هتمام  عدم  ب�ضبب  بحزن  �ضعرت  �أنني  �إل 

فرتة �نتقالها �إىل موقعها �حلايل يف �لدرعية- باحلفاظ على �أ�ضول 

�ص خال  �ل�ضور؛ و�ضبب ذلك �أن �لأفام كانت- على ما �أعتقد- حُتمَّ

موؤ�ض�ضة  يف  �ل�ضحيفة  عمر  من  �لأوىل  �ل�ضتة  �أو  �خلم�ضة  �ل�ضنو�ت 

�ليمامة �ل�ضحفية، وتُ�ضتخدم �ل�ضور �خلا�ضة بكل عدد، ثم تُرمى يف 

�ضلة �ملهمات، ومل يتبقَّ منها لحقاً �إىل �لقليل. 

باأ�ضول �ل�ضور- ودور �ل�ضورة يف  ولو كان هنالك وعي بالحتفاظ 

غاية �لأهمية لل�ضحيفة وللقر�ء- لأمكن �ليوم �ل�ضتفادة بكميات كبرية 

منها يف خمتلف منا�ضبات �جلامعة، ولأمكن �إنتاج جملد�ت وجملد�ت 

م�ضورة، توثق بدقة ذ�كرة �جلامعة وتفا�ضيل تطورها ون�ضاطاتها، وما 

�لبحث عن �ضور حتتاج  كثري عناء يف  �لأم��ر  تطلّب  وملا  �أكرثها!  كان 

�إليها �ل�ضحيفة.

ت�ضلمت �ضعلة »�لر�ضالة« من زميلي �لدكتور حممد �لأحمد- �لذي 

�لذي  �لأمر  ومريح،  مرتب  و�ضع  يف  وهي  للكلية-  وكيًا  ُقَبيلها  ُعنينِّ 

�أن  �لأم��ر  ل  و�ضَهّ تُذكر،  م�ضاعب  دومن��ا  �لعمل  �لنطاق يف  �أت��اح يل 

منذ  �أمامي  �ملهمة  وكانت  �جلامعة.  مطابع  تُطبع يف  كانت  �ل�ضحيفة 

�ل�ضحيفة  �إن�ضاء  من  �لهدف  �أن  وهي  �لو�ضوح،  و��ضحة متام  �لبد�ية 

كان- ول يز�ل- تدريب �لطاب على خمتلف �لوظائف �ل�ضحفية. 

ناً من ثمانية من �لزماء �لأعز�ء: �لأ�ضاتذة  كان جهاز �ل�ضحيفة مكوَّ

�لتحرير،  �لدخيل يف  و�ضامي  �لإد�ري��ة،  �ل�ضئون  �لفليج مدير  عبد�هلل 

يف  خمتار  وب��ر�ء  �لز�يدي  وعبد�لكرمي  �لإع��ان،  يف  �لقا�ضم  وماجد 

�ل�ضود�ن  من  �ل�ضايف  �إبر�هيم  �لأ�ضتاذ  �لعزيزين  و�لزميلني  �لإخ��ر�ج، 

�هلل-  رحمه  �إ�ضحاق-  جمال  �لأ�ضتاذ  �لفوتوغر�يف  و�مل�ضور  �ل�ضقيق، 

د. عبدالعزيز بن �سلمه

د. ح�سني القحطاين
د. عادل املكينزي

د علي دبكل العنزي
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اليوبيل الذهبي 
لقسم اإلعالم

عام  اهلل  رحمه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  امللك  عهد  يف  ب��داأ  ال�سعودية 

1924م، وذلك بعد توحيد الدولة ال�سعودية الثالثة، اإذ اأطلقت �سحيفة 
اأم القرى يف مكة املكرمة، بو�سفها اأول و�سيلة اإعالمية يف وطننا.

كليات  اإن�ساء  قبل  جاء  القرى  اأم  �سحيفة  اإن�ساء  اأن  يالحظ  وهنا 

الآداب  كلية  يف  لالإعالم  ق�سم  اأول  تاأ�س�س  حيث  الإع���الم،  واأق�سام 

واخلليج،  اململكة  م�ستوى  على  اإعالم  ق�سم  اأول  ليكون  1392ه�  عام 

وتاريخية،  جديدة  مرحلة  اإىل  اململكة  يف  الإع��الم  انتقل  وبتاأ�سي�سه 

وكانت درا�سة الإعالم حينها مقت�سرة على الرجال فقط دون الن�ساء، 

وا�ستمر هذا الأمر اىل �سنوات قريبة، ومع التحول والنه�سة التنموية 

والجتماعية التي تعي�سها بالدنا والتي من اأبرز معاملها متكني املراأة يف 

اأبرز املجالت التي انعك�س  كل املجالت والقطاعات كان الإعالم من 

فيها هذا التحول، حيث ا�ستقبلت اأق�سام الإعالم باجلامعات ال�سعودية 

اآلف الطالبات الالتي اأ�سهمن يف تعزيز العمل الإعالمي الوطني.

�ّس�س ق�سم الإعالم )ال�سطر الن�سائي( بجامعة امللك �سعود يف 30 
ُ
 واأ

دي�سمرب 2009م، حيث التحقت 25 طالبة مبرحلة املاج�ستري لي�ساهم 

الق�سم منذ ذلك احلني بتخريج اإعالميات �سعوديات يف خمتلف حقول 

الإعالم املرئي وامل�سموع واملقروء، وقد اأبدعت املراأة ال�سعودية يف املجال 

الإعالمي وو�سلت اإىل مراتب عالية يف العديد من و�سائل الإعالم.

هائلة  اآف��اًق��ا  ال�سعودية  امل��راأة  لتمنح   2030 اململكة  روؤي��ة  وج��اءت 

الوطن، وكان  والإب��داع وامل�ساهمة يف خدمة  للعمل  وا�سعة  وم�ساحات 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز يحفظه اهلل اأول 

الداعمني وامل�سجعني للمراأة ال�سعودية، وعند احلديث عن متكني املراأة، 

تتوقف كل املحطات عند عراب الروؤية وقائدها �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري حممد بن �سلمان ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء الذي كتب 

الروؤية  م�سارات  ال�سعودية ومتكينها عرب  املراأة  مل�سرية  تاريًخا جديًدا 

العمل،  �سوق  املراأة يف  م�ساركة  ن�سبة  لرفع  املمكنة  الت�سريعات  ودعم 

ا متزايًدا  ول�سك اأن �سوق العمل يف وظائف ومهن الإعالم ي�سهد منوًّ

خ�سو�ًسا مع تطور و�سائل التوا�سل الجتماعي، وهو ما يوفر خلريجي 

الإعالم فر�ًسا وا�سعة يف �سوق العمل املحلي والإقليمي.

وَعْوًدا اإىل تاريخ ق�سم الإعالم باجلامعة الذي نحتفل مبرور ن�سف 

رائدة  احلافلة حمطات  م�سريته  �سهد عرب  وال��ذي  اإن�سائه  على  قرن 

والتطوير  التطور  ه��ذا  ف��اإن  وطالبة  طالب   4000 من  اأك��ر  خرجت 

اأو  الو�سيلة  م�ستوى  على  �سواء  الإعالم  �سهدها  التي  املتغريات  واكب 

املحتوى، وخّرج الق�سم قيادات اإعالمية وطنية اأ�سهمت يف تغذية العمل 

الإعالمي املحلي وقيادته، وتوطني �سناعة اإعالم وطني يواكب التنمية 

ذات  ومهنية  وطنية  اأ�س�س  من  منطلًقا  الوطن  يعي�سها  التي  التاريخية 

بعد اإ�سرتاتيجي.

ومع احتفالنا باليوبيل الذهبي لق�سمنا العزيز فاإننا نفخر مبا يقدمه 

املهنية  الإعالمية  املمار�سة  اأثبتت  فاعلة  مهنية  ب�سرية  من خمرجات 

متيزها وتفردها حتى اأ�سبحت كثري من املحطات واملن�سات الإعالمية 

هذه  مثل  ويف  املميزة،  املخرجات  تلك  من  بالعديد  زاخ��رًة  املختلفة 

م ع�سارة جهده ووقته خلدمة هذا الق�سم من  املنا�سبة ل نن�سى من قدَّ

ال�سعوديني، فقد ت�سافرت اجلهود مل�سرية  ال�سعوديني وغري  الأ�ساتذة 

م�سرقة بالإجنازات ت�ستهدف حتقيق تطلعات الوطن يف واحد من اأهم 

بو�سفه  كبرية  اأهمية  من  الإعالم  ملا ميثله  واملهنية،  املعرفية  احلقول 

�سناعة ذات تاأثري هائل على الإن�سان والتنمية.

د. �صفية بنت اإبراهيم العبدالكرمي

وكيلة ق�صم الإعالم

قسم اإلعالم.. اعتزاز بالماضي وتطلع للمستقبل!
امللك  بجامعة  الإع���الم  ق�سم  يحتفل 

التاأ�سي�س يف  منذ  اخلم�سني  بعامه  �سعود 

ويزهو  1444ه�.  العام  ه��ذا  رج��ب  غ��رة 

الق�سم باإرثه الكبري املتمّثل بتخريج كفاءات 

عدة،  حمافل  يف  الوطن  خدمت  ب�سرية 

اأثرت احلقل  وا�ست�سافِة موؤمترات علمية 

يف  دوٍر  اإىل  اإ�سافة  الإع��الم��ي،  البحثي 

خدمة املجتمع واأفراده ظل الق�سم ملتزماً 

بالقيام به. وعرب �سنوات ارتباطي بالق�سم 

فاأ�ستاًذا  فمحا�سراً،  معيداً،  ث��م  طالباً 

م�ساعداً، وا�سل الق�سم �سيا�سته الثابتة يف الرتقاء بالعملية التدري�سية، 

ودعم اجلهود البحثية، وتعزيز ال�سراكة املجتمعية. مّر الق�سم بتحديات 

مرتبطة مبا �سهدته ال�سناعة الإعالمية من تغرّيات �سريعة، لكنه متكن 

من مواكبة متطلبات �سوق العمل على م�ستوى املهارات التطبيقية دون 

اأن يفقد هويته البحثية والتنظريية. وغني عن الذكر اأن املزج بني هذين 

الأمرين يف حقل متجدد مثل الإعالم ميّثل حتدياً للموؤ�س�سات الأكادميية 

الطاحمة للتمّيز يف العامل. ومل يكن الق�سم ليتمكن من هذا الدمج لول 

روؤية بعيدة املدى ظل متم�ّسكا بها، من معاملها ا�ستمرار ابتعاث الكوادر 

التدري�سية لأف�سل اجلامعات العاملية، وا�ستقطاب الكوادر املتمّيزة من 

خمتلف اجلامعات، وتطوير واٍع خلططه الدرا�سية وم�ساراته التعليمية. 

كل ذلك اأبقى الهيئة التدري�سية بالق�سم متفاعلة مع متطلبات كل حقبة 

زمنية، مما اأ�سهم يف ا�ستمرار عملية التحّول التدريجي بني الأجيال، 

ال�سامية،  العلمية  ر�سالته  اأداء  يف  متجدداً  الق�سم  بقاء  على  وحافظ 

واأدى اإىل ح�سول الق�سم على اعتمادات من جهات اأكادميية معتربة.

كما وا�سل الق�سم جهوده يف اجلانب البحثي خالل اخلم�سني �سنة 

املا�سية، فاأعقب بدء برنامج البكالوريو�س، انطالق برنامج املاج�ستري، 

ثم الدكتوراه خالل فرتات زمنية لحقة، وهو ما عك�س التزام الق�سم 

ومن�سوبيه باأهمية البحث العلمي يف تطوير البيئة الإعالمية ال�سعودية، 

وم�ساعدتها على مواجهة التحديات املختلفة. ا�ست�ساف الق�سم كرا�سي 

ومراكز بحثية متعددة �ساهمت يف ن�سر موؤلفات واأبحاث واأوراق اأثرت 

املكتبة العربية. كما اأن �سحيفة ر�سالة اجلامعة، واأعمال مركز الإنتاج 

كلها  املتجددة،  البودكا�ست  وبرامج  الأ�سبوعي،  والتقرير  الإعالمي، 

ت�ساف اإىل مركزية الدور الذي يقدمه ق�سم الإعالم باعتزاز وفخر.

ومل يُغفل الق�سم احلاجة الوطنية للكوادر الن�سائية يف جمالت الإعالم؛ 

اإذ اأتاح للمراأة درا�سة تخ�س�سات الإعالم مبختلف الدرجات؛ ليتما�سى 

مع دوره يف التنوير املجتمعي. ومل يغب الق�سم عن م�ساركاته املجتمعية 

املتعددة �سواًء على �سبيل الندوات العلمية، اأم اخلدمات الإعالمية، اأم 

امل�ساركات التنظيمية يف خمتلف املنا�سبات التي تُتاح له فيها الفر�سة 

لأداء دور يتما�سى مع هدف �ساٍم ت�سعى له املوؤ�س�سات الأكادميية املرموقة، 

وهو خدمة املجتمع.  خم�سون عاماً يحتفل بها ق�سم الإعالم الأول يف 

اجلزيرة العربية، فخوراً مبا قدم، ومتطلعاً لعطاء م�ستمر يف اخلم�سني 

وروحه  املتجددة،  ودمائه  الطويلة،  على خربته  معتمداً  القادمة،  عاماً 

التّواقة لالإجناز والعطاء والتمّيز، م�ستلهماً خطوات التحّول املوؤ�س�سي يف 

اجلامعة، بعد انتقال مرجعيتها اإىل الهيئة امللكية لتطوير مدينة الريا�س. 

مبارك لق�سمنا العزيز ومن�سوبيه وخريجيه، ولكل الوطن.

اأ�صتاذ الإعالم امل�صاعد

خمسون عاًما من العطاء
والريادة األكاديمية اإلعالمية

ع��اديًّ��ا يف  ع��اًم��ا  ع��ام ١٩٧٢م  يكن  مل 

اجلامعة  يف  وحت��دي��ًدا  اجلامعي  الو�سط 

الذي  العام  �سعود، فهو  امللك  الأم جامعة 

الآداب  بكلية  الإعالم  تاأ�سي�س ق�سم  �سهد 

العربية  اململكة  يف  ق�سم  اأول  بو�سفه 

ال�سعودية ويف اخلليج العربي وثاين ق�سم 

اجلامعة  م��ن  اإمي��اًن��ا  العربي؛  ال��ع��امل  يف 

باأهمية الإعالم وتدري�سه، و�سرورة تخريج 

املهني  اجلانب  بني  اإعالمية جتمع  كوادر 

والأكادميي وتكون قادرة على �سد احتياج 

مع  وب��داأت  ال�سعودي،  الإع��الم��ي  ال�سوق 

والتكوين يف  البناء  مرحلة  التاأ�سي�س  هذا 

ال�سعودية،  العربية  اململكة  الأكادميي يف  والت�سايل  الإعالمي  املجال 

للعمل  املوؤهلني  تخريج  على  الآن  وحتى  بداياته  يف  الق�سم  ركز  فقد 

الإعالمي الذين يجمعون بني الكفاية العلمية والتميز املهني؛ اإمياًنا منه 

باأهمية التاأهيل املهني للدار�سني واأن القوى الب�سرية يف و�سائل الإعالم 

هي اإحد العنا�سر املهمة والرئي�سة التي يجب توافرها يف املوؤ�س�سات 

باملهارات  الطالب  تزويد  على  الق�سم  حر�س  فقد  وعليه  الإعالمية، 

الإعدادية التي تنمي �سخ�سياتهم الإعالمية واملهنية، كما حر�س على 

املختلفة  الإعالم  الالزمة يف تخ�س�سات  التطبيقية  املهارات  اإك�سابهم 

الإعالمية  املوؤ�س�سات  يف  الإعالمي  بالعمل  لاللتحاق  توؤهلهم  التي 

اجلامعي  الإعالمي  التعليم  ويواجهه  واجهه  مما  وبالرغم  املختلفة.  

وتنظيمية  واإداري���ة  واأكادميية  علمية  حتديات  من  حاليًّا  اململكة  يف 

بنية  ويف  الإع��الم��ي��ة  املمار�سات  يف  املت�سارع  التطور  اإىل  اإ���س��اف��ة 

�سلًبا على  توؤثر  التي  الإعالم اجلديد  و�سائل  الإعالم، وظهور  و�سائل 

الإعالم  ق�سم  فاإن  وعلى خمرجاته  الإعالمية  التعليمية  العملية  اأداء 

باجلامعة ا�ستطاع -بف�سل اهلل ثم بجهود من�سوبيه- اأن يتغلب على هذه 

التحديات بالعمل الدائم على مواكبة التطورات الإعالمية املختلفة على 

العلمي  بالتخطيط  الق�سم  بقيام  وذلك  والتطبيقي،  النظري  امل�ستوى 

التطورات  مع  متوافقة  لتكون  التعليمية  ومقرراته  ومناهجه  لرباجمه 

احلادثة يف علم الإعالم وامل�ستحدثات التقنية الإعالمية، واحتياجات 

اإىل توفري الإمكانات الفنية التي  اإ�سافة  ال�سوق الإعالمي ال�سعودي، 

ت�ساعد على منو اجلانب املهني لطالب الق�سم ومتكنهم من اإدراك بيئة 

العمل الإعالمي واإكت�ساب القدرة على التعامل معها.

ونحن نعي�س فرحة مرور خم�سني عاًما على تاأ�سي�س ق�سم الإعالم 

والعطاء  التقدم  م��ن  امل��زي��د  ال��غ��ايل  الق�سم  لهذا  اأمت��ن��ى  باجلامعة 

املهني  ال�سعودي  بناء الإعالمي  الأكادميية ويف  وال�ستمرار يف ريادته 

يف ظل ما تعي�سه اململكة العربية ال�سعودية من تطور ونه�سة على كافة 

الأ�سعدة واملجالت القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية والتعليمية. 

اأ�صتاذ الإعالم بق�صم الإعالم

 إعالمنا .. تمكين للمرأة
تاريخ  م�سرية  يف  كبرية  اأهمية  والعلمي  الأكادميي  اجلانب  ي�سكل 

الإعالم ال�سعودي، اإذا ما علمنا اأن الإعالم الر�سمي يف اململكة العربية 

 اأ.د. عبدامللك ال�صلهوب 

د. طالل ال�صرثي

ي��ق��وم م��رك��ز الإن���ت���اج وال��ت��وث��ي��ق 

فعاليات  جميع  بتغطية  التلفزيوين 

وحما�سرات  ن���دوات  م��ن  اجلامعة 

ولقاءات �سهرية �سواء داخل اجلامعة 

ونقل  وتوثيق  وت�سغيل  خارجها  اأو 

واملحا�سرات  والندوات  الفعاليات 

اأن�سطة  وجميع  العلمية  واجلل�سات 

اجلامعة املختلفة التي تقام يف اأهم 

النحو  على  وه��ي  اجلامعة  قاعات 

التايل:

ق��اع��ة حمد  امل���وؤمت���رات  مبنى   •
اجلا�سر وقاعة 26ب

• قاعتا7 (اأ وب)
• قاعة الدرعية مببنى 17
• قاعة الدروازة مببنى 17

وامل�ست�سفيات  الكليات  جميع   •
اجل��ام��ع��ي��ة وم�����س��اري��ع اجل��ام��ع��ة 

املختلفة.

اأي  اإىل  الفعاليات  تلك  وتُ��ن��َق��ل 

مكان فيه اإمكانية ا�ستقبال الإ�سارة، 

والإ�سراف املبا�سر عليها. كما ميكن 

للمركز اإنتاج ومونتاج جميع الربامج 

التلفزيونية.

وحدات املركز

ال����س���ت���ودي���وه���ات  وح������دة   -1
التلفزيونية

وال��ن��ق��ل  ال��ت��وث��ي��ق  وح�����دة   -2
اخلارجي

3- وحدة امل�سارح والقاعات
اأهداف املركز:

• ت��وف��ري اخل���دم���ات الإن��ت��اج��ي��ة 
للعملية التعليمية من توثيق وت�سجيل 

العملية،  تلك  تدعم  وحم��ا���س��رات 

اأجهزة  من  املنا�سبة  البيئة  وتوفري 

واأدوات تعليمية داخل القاعات التي 

يتم فيها التوثيق والت�سغيل.

• توفري خدمات نقل املحا�سرات 
من  العلمية  واجلل�سات  وال��ن��دوات 

املركز  عليها  ي�سرف  التي  القاعات 

جلميع مباين اجلامعة.

الفني  والفريق  املعدات  توفري   •
واجلامعة  الطالب  فعاليات  لتغطية 

اأم  اأكانت م�سرحيات  املختلفة �سواء 

م�ساريع تخرج.

من  التعليمية  العملية  ت�سهيل   •
خالل ا�ستخدام الإمكانيات املوجودة 

هيئة  وا�ست�سافة  امل��رك��ز،  داخ���ل 

تلفزيونية  مقابالت  يف  التدري�س 

ال�ستديو  داخل  التقنيات  وباأحدث 

التلفزيوين.

مهام الإدارة:

وفعاليات  ن�ساطات  توثيق   -1
وخ��ارج  داخ��ل  تقام  التي  اجلامعة 

اجلامعة.

2- ت�سغيل وتوثيق ونقل الفعاليات 
التي تقام يف:

ق��اع��ة حمد  امل���وؤمت���رات  مبنى   •
اجلا�سر وقاعة 26ب

• قاعتي7 اأوب
• قاعة الدرعية مببنى17

اإنتاج ومونتاج جميع الربامج   -3
التلفزيونية.

4- حفظ املواد املوثقة بعد عملية 
املونتاج وت�سنيفها باأرقام ورموز يف 

املكتبة

وحدات املركز

ال�ستديو التلفزيوين اأ

هذا ال�ستديو لالإنتاج التلفزيوين 

الح�������رتايف ل����الأف����الم ال��وث��ائ��ق��ي��ة 

وي�سم  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة،  وال���ربام���ج 

و البيتكام  املونتاج  وحدة  ال�ستديو 

dvc الديفكام والرقمية اجلرافك�س 
ولخطية.

ال�ستديو التلفزيوين ب

لتدريب  ال�ستديو  هذا  ي�ستخدم 

التلفزيونية  اإنتاج املواد  الطلبة على 

التلفزيوين، ولكنه  وطريقة الإخراج 

اإىل  ال��وق��ت احل��ا���س��ر  ي��ح��ت��اج يف 

�سيانة اأو حتديث كامل .

وحدة الت�صوير اخلارجي والإخراج

يف  ال��وح��دة  ه��ذه  مهمة  تتلخ�س 

وتقدميها  الفعاليات  وتوثيق  ت�سوير 

باإكمال  للقيام  ال�ستديوهات  اإىل 

مونتاج  من  الأخ��رى  الفنية  املهمات 

ومك�ساج وت�سجيل وعملها كالتايل:

•  جت��ه��ي��ز ال���وح���دة ب��الأج��ه��زة 
اخل���ا����س���ة ب��ه��ا م���ن ال���ك���ام���ريات 

قبل  الإ�ساءة  واأجهزة  وامليكرفونات 

البدء يف العمل بوقت كاٍف.

• جت��ه��ي��ز ال��ك��واب��ل و���س��ا���س��ات 

Monters املراقبة

كامل  وفح�س  اختبارات  عمل   •
الوحدة قبل اخلروج  اأجهزة  جلميع 

وعند النتهاء من جتهيز الوحدة.

• مهام الإخراج تتمثَّل يف: اإخراج 
والحتفالت  وامل��وؤمت��رات  الندوات 

ال��ت��ي ت��ق��ام يف احل���رم اجل��ام��ع��ي، 

ح�سب  املنا�سبة  اللقطات  واختيار 

معه،  يتنا�سب  مبا  واملكان  احل��دث 

العمل  مكان  نف�س  يف  اأك��ان  �سواء 

ال�ستديو  يف  كان  اأم  القاعات  مثل 

التلفزيوين مع فني املونتاج.

وحدة القاعات وامل�صرح

ونقل  توثيق  ال��وح��دة  ه��ذه  مهام 

قاعات  يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  الفعاليات 

اجلامعة التالية:

ق��اع��ة حمد  امل��وؤمت��رات  مبنى   •
اجلا�سر وقاعة 26ب

• قاعتي7 اأ وب
• قاعة الدرعية مببنى 17
• قاعة الدروازة مببنى 17

اأنظمة  من  الوحدة  هذه  وتتكون 

منها: 

الفنيون  ي��ق��وم  ال��ف��ي��دي��و:  ن��ظ��ام 

بت�سغيل  النظام  ه��ذا  يف  العاملون 

Blocum ال�سا�سة وربط

VTR/ نظام  وت�سغيل  وت�سغيله 

وكذلك  ال�سا�سة،  وكمبيوتر   CCU
ت�سغيل SOCHER وربط الأنظمة 

اخل���ارج���ي���ة ب���اأج���ه���زة ال���س��ت��دي��و 

للقاعات.

الفنيون  ي��ق��وم  ال�����س��وت:  ن��ظ��ام 

ال���ن���ظ���ام  ه������ذا  يف  ال����ع����ام����ل����ون 

وتركيب  ك��ام��اًل  ال��ن��ظ��ام  بت�سغيل 

العدد  حتديد  بعد  املايكروفونات 

الكيابل  ومتديد  للفعالية  املنا�سب 

م�ستوى  و�سبط  بال�سوت  اخلا�سة 

ال��ن��ظ��ام وت��و���س��ي��ل��ه  ال�����س��وت يف 

وتو�سيل  والبث،  الت�سجيل  باأجهزة 

عند  بالنظام  اخلارجي  الكمبيوتر 

الفعالية حتى ي�سمع  ا�ستخدامه يف 

داخل القاعة.

نظام الإ�صاءة

بالكامل  الإ���س��اءة  نظام  ت�سغيل 

باإ�ساءة  التحكم  جهاز  برجمة  مع 

وي��وج��د  احل����دث.  ح�سب  امل�����س��رح 

نوعان للتحكم يف اإ�ساءة امل�سرح اأو 

القاعة: يدوي وكهربائي، وي�ستخدم 

كل نوع ح�سب الفعالية املقامة، ومن 

ت�سغيل  الإ���س��اءة  فني  اخت�سا�س 

نظام اإ�ساءة اجلمهور.

نظام امليكانيكا

يعمل فني امليكانيكا على ت�سغيل 

من  امل�سرح  ل�ستائر  امليكانيكا  نظام 

واإنزالها  ورفعها  ال�ستائر  وفتح  غلق 

وت�سغيل  املقامة،  الفعالية  ح�سب 

النظام امليكانيكي للم�ساعد اخلا�س 

بالديكورات امل�ستديرة بقاعتي حمد 

عمل  مهام  وم��ن  و26ب،  اجلا�سر 

للحريق  الأم��ان  نظام  ت�سغيل  الفني 

اجلمهور  امل�سرح عن  عزل  وبوابات 

هذه  وجميع  الدخان،  طرد  ونوافذ 

الأنظمة يف كلتا القاعتني.

مركز اإلنتاج.. توثيق تلفزيوني



بد�أ »�لو�سم« �أو مو�سم هطول 

نهاية  م��ع  �ململكة  يف  �لأم��ط��ار 

�أكتوبر   16 من  �خلريف  ف�سل 

6 دي�سمرب  2022م وميتد حتى 
من  جافاً  �ستوياً  ومر  2022م، 
منطقة  على  يذكر  تهاطل  دون 

تعر�ست  �أن��ه��ا  غ��ر  �ل��ري��ا���ض، 

-يف  �ل�����س��ت��اء  ف�سل  ب��د�ي��ة  م��ع 

�أمطار  هطول  �إىل  �ملربعانية- 

 12 م��ن  متو�سطة  �إىل  خفيفة 

تعر�ست  كما  دي�سمرب،   15 �إىل 

منطقة مكة �ملكرمة �إىل هطول 

�أمطار متو�سطة �إىل غزيرة من 

و�سهدت  دي�سمرب.   21 �إىل   18
 30 منذ  �لريا�ض-  منطقة  -وبخا�سة  �ململكة 

�سحًبا  2023م  يناير   6 حتى  2022م  دي�سمرب 

رعدية وهطول �أمطار من متو�سطة �إىل غزيرة، 

�أدت �إىل جريان �ل�سيول يف �سل�سلة متتابعة من 

�لبحر �لأحمر �إىل �خلليج �لعربي، عابرة عو�يل 

جند و�ِسعابها. و�ل�سوؤ�ل ما هي �لأ�سباب؟ وهل 

مقارنة  �عتيادية  غر  �ليومية  �لأمطار  كميات 

ب�سجل كميات �لأمطار خالل �لأعو�م �ل�سابقة؟ 

�لتالية: �ل�سطور  �لإجابة يف 

 Atmospheric �جلوي  �ل�سغط  نظم  تُعد 

من  عليها  يطر�أ  وم��ا   Pressure Systems
�لعو�مل  �أه��م  من  �ململكة  على  مو�سمي  تغير 

�جل���وي���ة �ل��ت��ي ت��ه��ي��م��ن ع��ل��ى م��ن��اخ��ه��ا؛ حيث 

�مل�ستويني  على  �جل��وي  �ل�سغط  ت��وزي��ع  ي��وؤث��ر 

�أفقيا  �ل��ه��و�ء  حركة  على  و�لعلوي  �ل�سطحي 

يف  �ملوؤثرة  للطاقة  نقل  عنه  ينتج  مما  ور�أ�سيا، 

ومنها  وتعمقها،  وحركتها  �لطق�سية  �لظو�هر 

تعر�ست  وقد  كميتها.  وتباين  �لأمطار  تهاطل 

�مل��م��ل��ك��ة  يف �لأي����ام �لأخ����رة �مل��ا���س��ي��ة مل��رور 

�ملنخف�سات  من  متتابعة  �سال�سل 

تتاأثر  �ل��ت��ي  �ملتو�سطية  �جل��وي��ة 

نتيجة وجود مر�كز  تكونها  �أماكن 

�سبه  �مل��رت��ف��ع  �جل����وي  لل�سغط 

دو�ئ��ر  عند  و�ملو�سمية  �ل��د�ئ��م��ة 

منها:  �سمالً   30º- 60º عر�ض 

فوق  يتكون  �لذي  �جلوي  �ملرتفع 

�سيبريا، و�ملرتفع �جلوي �ملوجود 

�ملحيط  ف���وق  د�ئ���م���ة-  -ب�����س��ف��ة 

�لأط��ل��ن��ط��ي وي��ت��م��رك��ز ف��وق ج��زر 

�لتيار�ت  تقابل  وي�سبب  �لأزور. 

�خل�سائ�ض  �ملختلفة  �ل��ه��و�ئ��ي��ة 

يف ت��ك��وُّن �مل��ن��خ��ف�����س��ات �جل��وي��ة 

�مل��ت��و���س��ط��ي��ة، �ل��ت��ي ت��ت��ح��رك من 

�سرقية  جنوبية  بانحر�فات  �ل�سرق  �إىل  �لغرب 

�إىل   وتتعد�ه  �ملتو�سط  �لبحر  حو�ض  طول  على 

تعر�ست  وعليه  و�ململكة،  �لعربية  �سبه �جلزيرة 

�لأمطار؛  لهطول  و�لو�سطى  �ل�سمالية  �لأجز�ء 

ب�سبب تفاعل �لرياح �لغربية مع �أنظمة �ل�سغط 

ب��اجت��اه  �ل��غ��رب  م��ن  ت��ت��ح��رك  �ل��ت��ي  �ملنخف�ض 

وبخا�سة  �ملتو�سط،  �لأبي�ض  �لبحر  من  �ل�سرق 

تقوم  ما  وم��ع  �ل�سود�ن،  منخف�ض  �متد�د  مع 

�لطاقة  توزيع  باإعادة  للرياح  �لعامة  �لدورة  به 

�ملوجية  �حلركة  طريق  عن  �ملكت�سبة  �حلر�رية 

�ل�سمالية  �لرياح  تنقل  حيث  �جل��وي؛  للغالف 

�لهو�ء �لبارد من �ل�سمال �إىل �جلنوب من قمة 

�ململكة  مناطق  تقع  قاعها. وعندما  �إىل  �ملوجة 

ي�سبب  مما  �مل��وج��ات،  �إح��دى  ق��اع  تاأثر  حتت 

�ل�سمال  من  �لقادم  �لبارد  �لهو�ء  تقدم  تكر�ر 

وه��ط��ول  �ل�����س��ح��ب  ت��ك��اث��ر  م��ن  ي�ساحبه  وم���ا 

وو�سطها. �ململكة  �سمال  �لأمطار على 

�مل��د�ري  دون  �لنفاث  �لتيار  يُعد  كما         

�أي�سا   The Subtropical Jet Stream

حيث  �ململكة؛  ملناخ  �لرئي�سة  �ل�سو�بط  �أح��د 

�أق�سى  فيبلغ  وجنوباً،  �سمالً  موقعه  يتذبذب 

د�ئرة  فوق  �ل�ستاء  خالل  �جلنوب  يف  له  موقع 

27º �سمالً، و�أق�سى موقع له يف ف�سل  عر�ض 

ونظر�ً  �سمالً،   35º د�ئرة عر�ض  فوق  �ل�سيف 

�إىل  �لغرب  من  و�جتاهه  �لنفاث  �لتيار  ل�سرعة 

�ل�سرق مو�زيا يف بع�ض �لأحيان دو�ئر �لعر�ض؛ 

من  �ل��ق��ادم  �ل��ب��ارد  �ل��ه��و�ء  بتقدم  ي�سمح  مم��ا 

�ل�سمالية  للجهات  �أوروبا  و�سمال  �آ�سيا  �سمال 

�جلو  طبقات  يف  وذلك  �ململكة  من  و�لو�سطى 

�لهو�ء  مينع  ح��اج��ًز�  ي�سبح  �أن��ه  غ��ر  �لعليا، 

�لتي  �ملناطق  �إىل  �لو�سول  من  �ل�سمايل  �لبارد 

�ململكة. تقع جنوب 

جانب  �إىل  �ململكة  �أن  �سبق  م��ا  خ��ال���س��ة 

�ملوقع  حيث  م��ن  �لثابتة  �جلغر�فية  �لعو�مل 

و�لت�ساري�ض و�مل�سطحات �لبحرية �ملحيطة بها، 

منطقة  وبخا�سة   - �ملا�سية  �لأيام  يف  خ�سعت 

�لريا�ض- �إىل تاأثر �ملنخف�سات �ملتو�سطية وما 

�لأحو�ل  يف  ��ستقر�ر  عدم  حالة  من  ي�ساحبها 

�م��ت��د�د  م��ع  �حل��ال��ة  ه���ذه  و�زد�دت  �جل��وي��ة، 

يف  �أم��ا  �سمالً.  �ملو�سمي  �ل�����س��ود�ن  منخف�ض 

منطقة  وبخا�سة  �ململكة  تعر�ست  فقد  �لو�سم 

م��ك��ة �مل��ك��رم��ة حل���الت م��ن ع��دم �ل���س��ت��ق��ر�ر؛ 

عندما �متد منخف�ض �ل�سود�ن �ملو�سمي �سمالً 

�سطح  ق��رب  ورط��ًب��ا  د�ف��ًئ��ا  ه���و�ء  معه  ج��ال��ب��اً 

�ل�سمال  من  قادم  بارد  هو�ء  دخول  مع  �لأر�ض 

�ل�سحب  ف��ت��ك��ون��ت  �ل��ع��ل��ي��ا،  �جل���و  ط��ب��ق��ات  يف 

و��ستدت  �لغزيرة.  �لأمطار  وهطلت  �لركامية 

وجنوب  ج��دة  يف  �ل�ستقر�ر  ع��دم  حالة  ح��دة 

على  �ملرتفعات  �ساعدت  حيث  �ملنورة؛  �ملدينة 

عملية رفع �لهو�ء مما �أدى �إىل حدوث �ل�سيول 

يتبع �جلارفة... 

اجلغرافيا بق�سم  التطبيقي  املناخ  اأ�ستاذ 

�لتي  �لعنا�سر  �أب��رز  �أحد  هو  �لعلمي  �لبحث 

�إىل  �لهادفة   2030 �ململكة  روؤي��ة  عليها  تعّول 

نقل �لقت�ساد �لوطني من �لعتماد على �لنفط 

حجر  وه��و  �مل��ع��ريف،  �لقت�ساد  �إىل  ل  و�ل��ت��ح��ُوّ

�لبتكار،  قائم على  �قت�ساد  �أي  بناء  �لز�وية يف 

وج��ادة  كبرة  خطو�ت  �ململكة  خطت  لقد  ل��ذ� 

حثيث  �سعي  يف  �حلكيمة  قيادتها  من  بتوجيه 

�لتقني  �لتطور  �إح��د�ث  نحو  عري�سة  وخطو�ت 

�لقيم  على  �حلفاظ  مع  �سعبها  و�أبناء  ملو�طنيها 

�لدينية �ل�سمحة و�لتقاليد �لجتماعية �لأ�سيلة، 

يتجه  �أن  �لطبيعي  م��ن  ك��ان  �لإط���ار  ه��ذ�  ويف 

�ل�سعودي  �ملجتمع  تطوير  �إىل  �لعلمي  �لبحث 

قو�عد  �أر�سيت  �أن  بعد  �حلديثة  �لتقنية  ونقل 

�أن�سئت  حيث  �جلامعي،  �لتعليم  ونظم  و�أ�س�ض 

ومتويل  لتبّني  �جلامعات  يف  متخ�س�سة  مر�كز 

�لإمكانيات  جميع  وت��وف��ر  �لبحثية  �مل�ساريع 

وتهيئة  �لبحثي  �مل�سار  لتي�سر  و�لعملية  �ملادية 

و�إمت��ام��ه،  ل�ستيفائه  �ملالئمة  �ل��ظ��روف  جميع 

للعلوم  عبد�لعزيز  �مللك  مدينة  �أن�سئت  كذلك 

و�ل�ستفادة  وتبنيها  �لبحوث  لت�سجيع  و�لتقنية 

�لعلمية يف  �لبحوث  منها، ولذلك ن�سطت حركة 

�جلامعات �ل�سعودية و�أوجدت روح �لتناف�ض بني 

�لعلمية �ملختلفة. �لقطاعات 

ومما ل �سك فيه �أن مر�كز �لبحوث يف بالدنا 

من  كبر  قدر  على  �لعلمية حتتوي  وموؤ�س�ساتها 

لدى  تتوفر  ل  ق��د  �لتي  و�لإم��ك��ان��ات  �لو�سائل 

ح�ِسن 
ُ
�أ �إذ�  �لتي  �ملتقدم  �لعامل  دول  من  كثر 

يانعة  ثمار�  �هلل-  -ب��اإذن  ف�ستوؤتي  ��ستخد�مها 

كما  �لعلمي،  �لبحث  جمالت  يف  باهرة  ونتائج 

�مل�ساعفة  �جلهود  تبذل  �لعلمية  موؤ�س�ساتنا  �أن 

�ملادية  و�حل��و�ف��ز  �ملريح  �لعلمي  �ملناخ  لتهيئة 

بحوثهم  نحو  �لباحثون  ين�سرف  حتى  �مل�سجعة 

عن  بعيدين  و�لعلمية،  �لفكرية  ق��و�ه��م  بكل 

كثر  تفعله  ما  وهو  و�سو�رفها،  �حلياة  م�ساغل 

كل  للباحثني  تهيء  �لتي  �ملتقدمة  �ل���دول  م��ن 

م�ستوًى  للباحثني  تكفل  �لتي  �ملريحة  �لإمكانات 

معينا يوفر لهم �حلياة �لفكرية �ملبدعة و�لأجو�ء 

�سبل  �إتاحة  جانب  �إىل  هذ�  �لو�دعة،  �مل�ستقرة 

وما  قِيّمة  بحوث  من  �أمتوه  ملا  و�لتطبيق  �لن�سر 

�أثبتته  مما  �نطالًقا  باهرة،  نتائج  من  �أح��رزوه 

و��ستحقاق  وج��د�رة  متيُّز  من  لدينا  �جلامعات 

من خالل ت�سنيف موؤ�سر�ت عدد من �ملوؤ�س�سات 

�أ�سا�سها  �لتي يتم على  �لعاملية �ملرموقة  �لعلمية 

ت��ق��ي��ي��م وت�����س��ن��ي��ف �جل��ام��ع��ات 

QS حل��دي��ث��ة م��ث��ل: م��وؤ���س��ر�ت�

و���س��ن��غ��ه��اي و�ل���ت���امي���ز ب��ح��ي��ث 

ت�����س��م��ل: ح��ج��م �لب��ت��ك��ار وع��دد 

�حلا�سلني على درجات �لدكتور�ه 

و�مل��اج�����س��ت��ر و�ل��ب��ك��ال��وري��و���ض، 

وَدْخلها،  �لعلمية  �ملوؤ�س�سة  وحجم 

�لبحوث،  �لأكادميية يف  و�ُسمعتها 

وخمرجات  �لبحوث،  من  وَدْخلها 

�لبحثية  �لأور�ق  وع��دد  �لبحث 

�ل�����س��ن��وي��ة وخم���رج���ات �ل��ب��ح��ث 

باأبحاثها،  �ل�ست�سهاد�ت  وع��دد 

تُنتجه  مم��ا  �لقتبا�سات  وع��دد 

�لدويل،  �لتنوع  وكذلك  �سنوي،  ب�سكل  �جلامعة 

�لتعليم  وجودة  �لعلمية  و�سمعتها  �لتعلّم،  وبيئة 

وجودة هيئة �لتدري�ض. وهذه �لتقييمات مل تاأت 

�ملتخ�س�سة  �جلامعة  وك��الت  من  بل  ف��ر�غ  من 

بو�سفها  �لعلمي  و�لبحث  �لعليا  �لدر��سات  يف 

و�إد�رية؛  و��ست�سارية  تنظيمية  حتكيمية  هيئات 

ل��ت��وف��ر �ل��ت��وج��ي��ه �لإ���س��ر�ت��ي��ج��ي و�لإ����س���ر�يف 

و�لتاأكد  بجامعاتنا،  �لبحثية  �لأن�سطة  ل�ستمر�ر 

و�لإد�ري��ة  �لبحثية  �ملمار�سات  جميع  �إجر�ء  من 

يحقق  ومبا  ر�ٍق  و�أخالقي  عاٍل  م�سوؤول  ب�سكل 

�ملجتمعية. م�سلحة �لحتياجات 

من جامعاتنا  وحر�ًسا  ذ�ته،  �لإط��ار  ويف هذ� 

من  �جلديد  لطرح  �لعلمية  �لبيئة  توفر  على 

خمتلفة،  علمية  جم��الت  يف  �لعلمية  �لبحوث 

عدد  وتطوير  �إن�ساء  �إىل  جامعاتنا  �سعت  ق��د 

�حلقول  يف  �ملتخ�س�سة  �لعلمية  �جلمعيات  من 

ينت�سب  باجلامعة،  �لأكادميية  للرب�مج  �لعلمية، 

�إليها وينتظم يف ِعقدها جانب كبر من �خللفيات 

�لعلمية �ملتميزة و�خلرب�ت �ملهنية �ملتطورة، وقد 

يتمحور  مفهوم  تبني  على  �جلمعيات  تلك  د�أبت 

�لتخ�س�سات  �أرب����اب  جمع  على  �لعمل  ح��ول 

�ملتجان�سة لتطوير �ملعارف و�سقل �خلرب�ت وبلورة 

وتقريب  �ملمار�سة  باأ�ساليب  و�لرتقاء  �ملفاهيم 

�لتخ�س�ض  �إطار  بع�ض يف  من  بع�سهم  �لأع�ساء 

�لو�حد و�لعمل �مل�سرك �لو�حد. كما تهدف هذه 

�جلمعيات �إىل تنمية �لفكر �لعلمي و�لعمل على 

�لتو��سل  حتقيق  جانب  �إىل  وتن�سيطه  تطويره 

�لعلمي لأع�ساء �جلمعية، وتقدمي �مل�سورة �لعلمية 

�لعلمي  �لأد�ء  وتطوير  �لتخ�س�ض،  جم��الت  يف 

و�ملهني لالأع�ساء، �إ�سافًة �إىل تقدمي �ل�ست�سار�ت 

وتطوير  �لعلمية  و�ل���در�����س���ات 

و�لتطبيقية  �ل��ن��ظ��ري��ة  �مل��ع��ارف 

جودة  و�أ�ساليب  مفاهيم  وتطوير 

من  �جلودة  ثقافة  وتعزيز  �لأد�ء، 

�لناحيتني �لنظرية و�لتطبيقية يف 

�ل�سناعات و�ملنتجات �لوطنية.

ويف هذ� �ل�سياق يكون يف ذلك 

دعم للتو��سل بني �لخت�سا�سات 

و�لهتمامات و�إيجاد مناخ �سحي 

�سليمة  و�أر���س��ي��ة  مريحة  وبيئة 

�خلرب�ت  ونقل  �ملعلومات  لتبادل 

و�أ�ساليب  �أوج��ه  على  و�لتعرف 

�ل���ت���ق���دم �مل��ع��رف��ي��ة و�لأف����ك����ار 

جم��الت  يف  �حل��دي��ث��ة  و�ل��ت��ط��ور�ت  �مل�ستجدة 

�لعلوم و�لتخ�س�سات �ملختلفة. وهذه �جلمعيات 

تكون  تكاد  ظاهرة  متثل  جامعاتنا  يف  �لعلمية 

موجودة يف معظم دول �لعامل وبخا�سة �ملتطورة 

ذ�تها  حد  يف  متثل  ع�سرية  �سمة  وه��ي  منها، 

للتقدم  وموؤ�سًر�  �حل�ساري  �مل�ستوى  على  دلياًل 

�لع�سر  يف  �لأمم  �إل��ي��ه  و�سلت  �ل���ذي  �لعلمي 

جمعيات  هناك  �مل��ث��ال  �سبيل  فعلى  �حل��دي��ث، 

علمية يف جامعاتنا لها ن�ساط علمي بارز يتمثل 

�لعلمي،  �لبحث  وتن�سيط  �مل��وؤمت��ر�ت،  عقد  يف 

وتبادل  �لبحوث،  و�إج���ر�ء  �لن�سر�ت،  و�إ���س��د�ر 

هند�سية  تخ�س�سات  يف  و�ملعلومات  �خل��رب�ت 

و�جتماعية،  و�إن�����س��ان��ي��ة  ومعلوماتية  وط��ب��ي��ة 

و�مل��وؤمت��ر�ت،  �ملن�سورة،  �لإ���س��د�ر�ت  يف  يتمثل 

وي�سرفون  ينظمونها  �لتي  �لعلمية  و�للقاء�ت 

وهذه  �إليها،  وي��دع��ون  فيها  وي�ساركون  عليها 

�لعلمية  �للقاء�ت  يف  بارز  �إ�سهام  لها  �لأن�سطة 

�لتخ�س�سات  �أ�سحاب  بني  �لعالقات  وتطوير 

�ملتماثلة. و�لهتمامات 

ورد  م��ا  �أن  ن��وؤك��د  �أن  ن�ستطيع  �خل��ت��ام  ويف 

لهو  �ل�سابقة  �ملقالت  و�أفكار يف  روؤى  من  ذكره 

باحث  كل  �إليها  ويتوق  لها  يطمح  �لتي  �لغاية 

وعامل �سعودي وهو - بف�سل �هلل - ل يقل يف 

�إدر�كه ومتيز  ن�سج عقليته وعمق خربته و�سعة 

�سخ�سيته عن �أي باحث �آخر يف �لعامل، حيث �إن 

�ل�سعوديني قد تخرجو� يف  �لباحثني  �لكثر من 

جامعاتنا �ملتميزة �أو من جامعات عاملية �أفرزت 

و�هلل  �ملرموقني،  و�لباحثني  �لعلماء  من  �لكثر 

�ملوفق و�لهادي �إىل �سو�ء �ل�سبيل. 
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البحث العلمي وأهميته في رؤية المملكة

 

��ستخد�م  �إىل  �لعليا  �لدر��سات  وط��الب  �لباحثني  من  كثر  يعمد 

م�سطلح »م�سكلة« لالإ�سارة �إىل مو�سوع �لبحث، وترجع هذه �لت�سمية 

�إىل �مل�سطلح �لإجنليزي »Statement of theProblem«، ولعل �أول 

ما يتبادر �إىل �لذهن �أن كلمة » Problem« تعني م�سكلة، وهذ� �سحيح، 

لكن �أي�ساً تلك �لكلمة تعني معاين �أخرى، منها على �سبيل �ملثال »م�ساألة«، 

وليكن �حلديث عن ما هية �لإ�سكالية يف تلك �لرجمة �ملتعارف عليها 

يعر�ض  �سوف  �لبحث  �أن  فهم  �إىل  ن�سل  �لأوىل  �لوهلة  من  »م�سكلة«، 

كثر�ً،  يختلف  �لأمر  ولكن  نوعها،  عن  �لنظر  بغ�ض  بحثه،  م�سكلة يف 

فلي�ست كل �لبحوث تعمد �إىل در��سة م�سكلة مبا متثله �لكلمة من و�قع، 

فهناك كثر من �لبحوث �لتي ل تتعامل مع م�سكالت ذو�ت �أثر �سلبي، 

متنوعة  قيا�سات  �أو  �لتنمية،  كمو�سوع  متنوعة،  ق�سايا  مع  تتعامل  بل 

�أو  �آر�ء،  �أو  �أو معتقد�ت،  �أو معرفة �جتاهات،  على مفرد�ت �لدر��سة، 

�سلوك، �أو مهارة، تلك �لأنو�ع من �لبحوث حتاول �لتعرف على خ�سائ�ض 

�لعينة ومن ثم جمتمع �لدر��سة �لذي �ُسحبت منه �لعينة. من هذ� نخل�ض 

�إىل �أن م�سطلح »م�سكلة« ل يرجم �لهدف �حلقيقي جلميع �لبحوث، 

فرمبا ينطبق على تلك �لبحوث �لتي تهدف �إىل در��سة م�سكلة موجودة 

بالفعل. لكن هناك تف�سر و��سح ملو�سوع �لبحث وهو »م�ساألة �لبحث«، 

هذ� �مل�سطلح ي�سر �إىل �أن هناك غمو�ساً يريد �لباحث �لك�سف عنه، 

�آخر  مو�سوع  �أو  حقيقة  مل�سكلة  ر�جًعا  يكون  �أن  ميكن  �لغمو�ض  هذ� 

يريد �لباحث ك�سف �لغمو�ض عنه، فم�سطلح »م�ساألة �لبحث«  ينطبق 

بغ�ض �لنظر عما �إن كان ذلك �لغمو�ض �سلبياً �أو �إيجابياً. لو رجعنا �إىل 

مو�سوع   �أي  �سرح  بعد  �سوف جند  �لإجنليزية  باللغة  �لريا�سيات  كتب 

يعني  »Problems«، وهذ�  كلمة  ��ستخدمت  ولقد  ذلك،  متارين على 

�أنها م�سائل تريد �حلل، ولي�ست م�سكالت كما يتبادر �إىل �لذهن، ويف 

�للغة �لعربية يف كتب �لريا�سيات يتم ��ستخد�م »م�سائل« �أو »متارين«.

ك�سف  يعني:  »م�ساألة«  م�سطلح  ��ستخد�م  �أن  �إىل  نخل�ض  هنا  من 

�آخر ل يعد  �أو مو�سوع  �لغمو�ض عن مو�سوع ما ميثل م�سكلة حقيقة 

م�سكلة.

اأ�ستاذ املناهج والقيا�س بكلية العلوم االإن�سانية واالجتماعية

نبض المنهجية
أ.د. سعود بن ضحيان الضحيان

نبض المنهجية

م�ش�ألة البحث اأم م�شكلة البحث؟!
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الوسم- موسم األمطار في المملكة العربية السعودية )1-2(

إجراءات حصول الطلبة ذوي اإلعاقة 
على الخدمات التي تقدمها الجامعة

لكي يتمكن �لطلبة من ذوي �لإعاقة من �ل�ستفادة من �خلدمات �لتي 

�لتنظيمية-  و�لإج��ر�ء�ت  �لقو�عد  -وفق  عليهم  يجب  �جلامعة،  تقدمها 

�تباع عدد من �خلطو�ت و�لإج��ر�ء�ت. وتتمثل �خلطوة �لأوىل يف طلب 

ذوي  خدمات  مركز  �إىل  بطلب  مبا�سرة  �لطالب  يتقدم  حيث  �خلدمة، 

�لإعاقة يطلب ف�يه �حل�سول على خدمات �ملركز ويعطي جميع �ملعلومات 

�ل�سرورية، ويت�سلّم �لطالب ن�سخة من دليل �ملركز ويتعرف على �حلقوق 

و�لو�جبات �ملنوطة به. ويُف�ّسل �أن يقوم �لطالب مبر�جعة مركز خدمات 

باأ�سبوعني. وتتمثل �خلطوة �لثانية يف  ذوي �لإعاقة قبل بد�ية �لدر��سة 

�لت�سجيل وتقدمي تقارير توثيق �لإعاقة، حيث يقوم �لطالب بتقدمي �لوثائق 

�لد�لة على وجود حالة �إعاقة تخوله �حل�سول على �خلدمات �لتي تقدمها 

�جلامعة، بالإ�سافة �إىل ��ستكمال ملف �لت�سجيل �ملت�سمن كافة �لبيانات 

�خلا�سة به مثل: )�ل�سم، و�لعنو�ن، و�لرقم �جلامعي، و�لتخ�س�ض(، ويقوم 

مع  �ملركز  ويتو��سل  �كتمالها،  من  للتاأكد  للوثائق  �أولية  مبر�جعة  �ملركز 

�لطالب ف�ي حال دعت �حلاجة �إىل مزيد من �ملعلومات و�لتقارير، ويُفتح 

ملف خا�ض بالطالب.

من  فريق  يقوم  حيث  �لوثائق،  مر�جعة  يف  �لثالثة  �خلطوة  وتكمن   

ما  لتحديد  �لوثائق  مر�جعة  قبل جلنة  من  �لوثائق  �ملخت�سني مبر�جعة 

�تخاذ  يتم  ذلك  �سوء  ويف  �ملطلوبة.  �ملعاير  ت�ستوف�ي  �لوثائق  كانت  �إذ� 

�لقر�ر، حيث تتخذ جلنة مر�جعة �لوثائق قر�ر�ً حول �أهلية �لطالب لتلقي 

�خلدمات من عدمها، ويتم �لتو��سل مع �لطالب لإبالغه بالقر�ر يف مدة 

ل تتجاوز �أ�سبوعني من تاريخ تقدمي �آخر وثيقة. وف�ي حالة رف�ض مركز 

خدمات �لطالب ذوي �لإعاقة طلب �لطالب ف�ي �حل�سول على �خلدمات، 

ميكن للطالب �ل�سروع ف�ي عملية �لعر��ض �إذ� رغب يف ذلك. وبعد ذلك 

�لفريق �ملخت�ض وحتديد موعد لالجتماع بني �لطالب  يتم �لجتماع مع 

�إ�ساف�ية  معلومات  على  و�حل�سول  �ملنا�سبة،  ملناق�سة �خلدمات  و�لفريق 

عن �خلدمات �ملنا�سبة للطالب ت�سمل معلومات حول �لتاريخ �لأكادميي، 

�حلياة  على  �لإعاقة  تاأثر  ومدى  بالإعاقة،  �ملرتبط  �ل�سحي  و�لتاريخ 

�جلامعية، و�لتح�سيل �لأكادميي للطالب، وو�سف تاأثر �لإعاقة على قدرة 

�لطالب يف �لو�سول �إىل �لن�ساطات و�لعمليات �لتعليمية، بالإ�سافة �إىل 

�ملا�سي،  ف�ي  للطالب  ُقدم  �لذي  و�لدعم  �لتعرف على طبيعة �خلدمات 

ف�ي �جلامعة ومدى مالءمته لحتياجات  �لدعم �حلايل  نظام  ومناق�سة 

�لطالب، و�لتو�سيات و�لتعديالت �لتي يرى �أنها �سرورية لنجاحه.  

اأ.د زيدان �سرطاوي

امل�ست�سار التعليمي يف برنامج الو�سول ال�سامل



ف��ع��ل  رد  ه���ي  االل���ت���ه���اب���ات 

املناعي  اجلهاز  ي�صدره  طبيعي 

االإن�����ص��ان  ج�صم  ت��ع��ر���ض  ع��ن��د 

اأو  ال��ب��ك��ت��ري��ا  اأو  ل��ل��ج��راث��ي��م 

االأج�������ص���ام  اأو  ال���ف���رو����ص���ات 

ال��غ��ري��ب��ة. وت��ع��د االل��ت��ه��اب��ات 

احل����ادة وامل��زم��ن��ة م��ن ع��وام��ل 

باالأمرا�ض  للإ�صابة  اخلطورة 

ال���ت���ي ت���ه���دد ح���ي���اة االإن�����ص��ان 

م����ث����ل م����ت����لزم����ة ال��ت��م��ث��ي��ل 

ال��غ��ذائ��ي وال�����ص��م��ن��ة و���ص��ع��ف 

امل��ن��اع��ة وال�����ص��رط��ان وغ��ره��ا 

م��ن االأم���را����ض. وي���وؤدي االإج��ه��اد وت��ن��اول 

البدين  الن�صاط  وقلة  االلتهابية  االأطعمة 

االإ�صابة  خطر  زيادة  اإىل  املاء  �صرب  وقلة 

االلتهابية  االأطعمة  وت�صمل  بااللتهابات. 

امل�صنعة  وال��ل��ح��وم  امل���ك���ررة  ال��ن�����ص��وي��ات 

والوجبات  واملقلية  امل��ه��درج��ة   وال��ده��ون 

الغازية  وامل�����ص��روب��ات  واحل��ل��وى  ال�صريعة 

االأطعمة  من  وغرها  املحلة  والع�صائر 

االأطعمة  هذه  حتتوي  حيث  ال�صحية.  غر 

ع��ل��ى ك��م��ي��ات ك��ب��رة م��ن اجل��ل��وك��وز ال��ذي 

من  كبرة  كميات  اإنتاج  على  الكبد  يحفز 

ال��ده��ون، ف��رت��ف��ع م��وؤ���ص��رات االل��ت��ه��اب��ات 

وت������زداد م��ق��اوم��ة اخل���لي���ا ل��لأن�����ص��ول��ن 

مما  ال�صماء  الغدد  جهاز  عمل  وي�صطرب 

مبتلزمة  للإ�صابة  عر�صة  االإن�صان  يجعل 

وال�صمنة  وال�����ص��ك��ري  ال��غ��ذائ��ي  ال��ت��م��ث��ي��ل 

االأمرا�ض. من  وغرها 

من  ال�صحي  الطعام  ت��ن��اول  يعد  بينما 

الذاتي  العلج  لتعزيز  الرئي�صة  العوامل 

خلل  من  الداخلية  ال�صفاء  قوى  وحتفيز 

ت�صاعد  ال��ت��ي  اجل��ذع��ي��ة  اخل��لي��ا  حتفيز 

االأن�صجة،  وب��ن��اء  التجديد  على  اجل�صم 

االإ�صابة  من  للحد  ال�صروريات  من  وهذا 

مب��ت��لزم��ة ال��ت��م��ث��ي��ل ال��غ��ذائ��ي وال�����ص��ك��ري 

واأم���را����ض ال��ق��ل��ب وارت���ف���اع ���ص��غ��ط ال��دم 

وه�����ص��ا���ص��ة ال��ع��ظ��ام وال�����ص��ك��ت��ة ال��دم��اغ��ي��ة 

حيث  االأم��را���ض،  من  وغرها  وال�صرطان 

ي��ح��ت��وي ال���غ���ذاء ال�����ص��ح��ي ع��ل��ى ك��م��ي��ات 

والربوتينات  املعقدة  الن�صويات  من  منا�صبة 

واالألياف  والفيتامينات  ال�صحية  والدهون 

واملعادن  وااللتهابات  االأك�صدة  وم�صادات 

عمل  لتعزيز  ال�صرورية  املواد  من  وغرها 

االلتهابات  على  وال�صيطرة  اجل�صم  خليا 

املناعي. اجلهاز  وتعزيز 

وت�����ص��م��ل االأط��ع��م��ة ال�����ص��ح��ي��ة احل��ب��وب 

واخل�صروات  والفواكه  والبقوليات  الكاملة 

الطعام  يعمل  كما  وال��ب��ذور،  واملك�صرات 

وال��زن��ك  احل��دي��د  خا�صة  ب��امل��ع��ادن  الغني 

من  اخلليا  حماية  على 

ع��دي��د  بتن�صيط  ال��ت��ل��ف 

ال�صرورية  االأنزميات  من 

اخللوية،  الوظائف  لدعم 

اجلهاز  الزنك  يعزز  كما 

عملية  وي��دع��م  امل��ن��اع��ي 

ال���ن���م���و وي����ع����زز ال��ت��ئ��ام 

اجل�����روح، وي��ع��د امل��ح��ار 

واحل�����م�����������ض ودق�����ي�����ق 

ال�������ص���وف���ان وال����زب����ادي 

واحل��ل��ي��ب وال��ب��ق��ول��ي��ات 

الرئي�صية  امل�����ص��ادر  م��ن 

كاجلريب  احلم�صيات  تعمل  كذلك  للزنك، 

والليمون  وال��ي��و���ص��ف��ي  وال��ربت��ق��ال  ف���روت 

تعزيز  على  وال��ربوك��ل��ي  االأح��م��ر  والفلفل 

باالأمرا�ض  االإ�صابة  من  والوقاية  املناعة 

ل��ي��اف وامل���ع���ادن وم�����ص��ادات  ل��غ��ن��اه��ا ب��االأ

االأك�������ص���دة واالل���ت���ه���اب���ات، ك��م��ا حت��ت��وي 

 EPA« الدهنية  االأحما�ض  على  االأ�صماك 

تاأثرات  لها  املركبات  وه��ذه   ،»DHA و 

الدموي  التدفق  وتعزز  لللتهابات  م�صادة 

االإ���ص��اب��ة مبتلزمة  م��ن  اجل�����ص��م  وحت��م��ي 

وال�صكري  القلب  واأمرا�ض  الغذائي  التمثيل 

وغرها  الكلى  واأم��را���ض  الدهني  والكبد 

االأمرا�ض.   من 

العلجية  االأط��ع��م��ة  م��ن  ال��ت��واب��ل  وت��ع��د 

التي  االأك�صدة  م�صادات  على  حتتوي  حيث 

ت�صاعد على بقاء اخلليا بحالة جيدة كما 

م�صادة  فعالة  م��واد  على  التوابل  حتتوي 

الثوم علجا فعاال  لللتهابات، ويعد تناول 

لنزالت الربد وتخفيف احتقان االأنف، كما 

للميكروبات،  م�صادة  خ�صائ�ض  للثوم  اأن 

كما ي�صاعد الثوم يف احلفاظ على االأوعية 

القرفة  وحتتوي  ال��دم،  و�صيولة  الدموية 

على مواد م�صادة لللتهابات وت�صاعد على 

وال��ده��ون  والكولي�صرول  ال�صكر  خف�ض 

ل��ذا  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  امل��ع��دالت  اإىل  ال��ث��لث��ي��ة 

القلب  باأمرا�ض  االإ�صابة  القرفة من  حتمي 

الكركم  يحتوي  كما  ال��دم��وي��ة،  واالأوع��ي��ة 

االكتئاب  م��ن  يقي  ال��ذي  الكركمن  على 

يحتوي  اأي�����ص��ا  وال�����ص��رط��ان،  وال��زه��امي��ر 

امل�صاد  اجلينجرول  مركب  على  الزجنبيل 

التاأك�صدي  االإجهاد  مينع  الذي  لللتهابات 

اأي�صا  االأمرا�ض،  من  الوقاية  يف  وي�صاعد 

ذي  امل��ن��ث��ول  ع��ل��ى  ال��ن��ع��ن��اع  اأوراق  حت��ت��وي 

ال�صداع.  اآالم  وتخفيف  امل��ه��دئ  ال��ت��اأث��ر 

لل�صداع  علًجا  القرنفل  ا�صتخدام  وميكن 

اآالم  وتخفيف  املهدئة  خ�صائ�صه  بف�صل 

يح�ّصن  ال��لف��ن��در  زي��ت  اأي�����ص��ا  االأ���ص��ن��ان، 

وي�صفي  النوم  جودة  ويح�صن  املخ  وظائف 

ال�صكري  اأع��را���ض  م��ن  وي��ح��م��ي  اجل���روح 

م�صكًنا  ال��ل��ي��م��ون  وي��ع��د  االأمل،  وي��خ��ف��ف 

ل���لأمل وي��ع��زز اال���ص��رخ��اء وي�����ص��اع��د على 

حتتوي  كما  والقلق،  التوتر  من  التخل�ض 

الفلفونويد  مركبات  على  البابوجن  اأزهار 

ل��لل��ت��ه��اب��ات  امل�����ص��ادة  اخل�����ص��ائ�����ض  ذات 

اليان�صون  ي�صاعد  كما  ل���لأمل،  وامل�صكنة 

ال�صغط  ع��ن  الناجم  االأمل  تخفيف  على 

االأ�صربين،  مثل  واالآالم  االلتهابات  وتقليل 

للأك�صدة،  م�صادة  خ�صائ�ض  للهيل  اأن  كما 

ويعد  لللتهابات  امل�صادة  بخوا�صه  وميتاز 

يعمل  كما  احل��ل��ق،  اللتهاب  ف��ع��االً  ع��لج��اً 

�صغط  تقليل  على  وامل��وز  وال��ت��وت  التفاح 

ومركب  البوتا�صيوم  لوجود  املرتفع  ال��دم 

االأوردة.  يدعم  الذي  الكر�صيتن 

 كما يرتبط تناول الغذاء العلجي بتعزيز 

الذي  ال�صروتونن  بزيادة  العقلية  ال�صحة 

اجلهاز  عمل  تنظيم  دوراً حموريا يف  يلعب 

و�صحة  البيولوجية  وال�صاعة  اله�صمي 

ال���دم���اغ وال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال��ق��ل��ق وال��ت��وت��ر، 

القهوة  ت��ن��اول  اأن  ال��درا���ص��ات  ذك��رت  فقد 

املزاجية؛  احلالة  يعزز  واملوز  وال�صوكوالتة 

ي�صتخدمه  الذي  الربتوفان  الحتوائها على 

تناول  اأي�صا  ال�صروتونن..  الإنتاج  اجل�صم 

اأك��ر  االإن�����ص��ان  يجعل  والبي�ض  االأف��وك��ادو 

لتنظيم  ال�صروري  الكولن  لوجود  �صعادة 

اأي�صا  وامل���زاج.  الع�صبي  اجلهاز  وظائف 

االلتهابات  بتقليل  يرتبط  ال��ت��وت  ت��ن��اول 

ل��غ��ن��اه مب��رك��ب��ات ال��ف��لف��ون��وي��د امل�����ص��ادة 

اأع��را���ض  م��ن  ال��ت��وت  يقلل  كما  للأك�صدة، 

االأطعمة  تناول  ذلك  اإىل  اأ�صف  االكتئاب، 

امل��خ��م��رة م��ث��ل خم��ل��ل امل��ل��ف��وف وال��زب��ادي 

يف  ال�صحي  البكتري  التخمر  تدعم  التي 

�صحة  على  للحفاظ  ال�����ص��روري  االأم��ع��اء 

املزاجية  احلالة  وحت�صن  اله�صمي  اجلهاز 

واالكتئاب. القلق  على  وال�صيطرة 

ت���ن���اول االأط��ع��م��ة  االإف�������راط يف  ي��ع��د 

ال�صحية خطرا يهدد �صحة  ال�صحية وغر 

االإن�صان، لذا يجب عدم االإفراط يف تناول 

َوا�ْصَربُوا  )َوُكلُوا  تعاىل:  اهلل  قال  الطعام، 

امْلُ�ْصِرِفَن(. يُِحُبّ  اَل  نَُّه  اإِ تُ�ْصِرُفوا  َواَل 

ك��م��ا ي��ج��ب ال��ب��ع��د ع��ن ال��ق��ل��ق وال��ت��وت��ر 

تن�صط  كما  الذاتي،  للعلج  االأك��رب  العدو 

والتاأمل  باال�صرخاء  الذاتي  ال�صفاء  اآليات 

وال�صعادة  االإيجابية  واالأف��ك��ار  وال��ت��ف��اوؤل 

الهمة. وعلو 

والبيولوجيا  احليوية  الكيمياء  اأ�ستاذ 
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تجنب تناول األطعمة االلتهابية يعزز العالج الذاتي

17 15الرأي العدد 1455 - الأحد 29 جمادى الآخرة 1444هـ املوافق 22 يناير 2023م

مادة مهارات القراءة في المنهاج الدراسي
بكلية  العربية  اللغة  ق�صم  اأدخلها  التي  املواد  اأهم  من  القراءة  مهارات  مادة 

لها  يلقي  ال  قد  الطلب  بع�ض  اأن  من  وبالرغم  �صعود،  امللك  بجامعة  االآداب 

هذه  الأن  الطلب؛  االأهمية جلميع  غاية  متميز يف  منهج  فاإنها  بالغا،  اهتماما 

املادة ت�صاعد الطالب على حت�صيل امللَكة التي  متّكنه من ا�صتيعاب اللغة، ومن 

العربية. ال�صيما حن �صعفت  اللغة  بتعلم  املتعلقة  واخلربات  املهارات  اكت�صاب 

ملكة اللغة عند اأ�صحابها، ف�صًل عن االأجانب الذين يواجهون بطبعهم  �صعوبة 

يف النطق واالأداء. ويف جتربة ذاتية بعد درا�صة هذه املادة  اأح�ص�صت اأهميتها 

البالغة، واأريد بيان بع�ض اجلوانب خلل هذا املقال الق�صر.

اأداء الكلمات  اإن هذه املادة ت�صاعد الطالب على النطق ال�صحيح من خلل 

يوؤديه  جهوري،  ب�صوت  والتدّرب  باملران  وذلك  و�صاف،  �صليم  بنطق  واالأحرف 

يف  واالإر�صاد  بالتنبيه  االأ�صتاذ  دور  ياأتي  وهنا  واللحن،  االأخطاء  اكت�صاف  اإىل 

التي  واملقاطع  االإلكرونية  املواقع  بع�ض  اإىل  الطالَب  وتوجيهه  واملوقف،  املقام 

امللِقن لل�صتفادة. بع�ض  باإلقاء  الن�ض مقروًءا فيها  يكون 

بالت�صاوؤالت  وذلك  وال�صرفية،  النحوية  املهارات  الطالب  يتعلم  وبالقراءة 

واملناق�صة حول داللتها ال�صرفية والنحوية، وبطرح االأفكار واالآراء حول ذلك، 

ت�صاعدهم  التي  باالإعراب،  املتعلقة  الكتب  اإىل  الرجوع  على  الطالب  وت�صجيع 

�صبيل  فعلى  ومعانيها،  الن�صو�ض  واإدراك  ال�صريف  والبناء  االإعراب  اإتقان  يف 

املثال تعرفنا على كتابن مهمن يف اإعراب القراآن وهما: »الياقوت واملرجان يف 

اإعراب القراآن« ملحمد نوري بارجتي، و »درو�ض يف االإعراب« لعبده الراجحي، 

القراآنية  االآيات  �صوء  يف  موا�صعه  واكت�صاف  االإعراب  تعلم  يف  مفيدان  وهما 

يف  الطلب  تثقف  القراءة  مهارات  وم��ادة  ال�صحة.  على  دليل  خر  هي  التي 

اكت�صاف النقاط البلغية والتعرف عليها من خلل الن�ض املقروء، وا�صتيعابها 

وكناية،  ومقابلة،  وطباق،  و�صجع،  جنا�ض،  من  االأذه���ان،  يف  وا�صتح�صارها 

مع  والن�صو�ض،  بالعبارات  يتلذذ  املوقف  هذا  ويف  وا�صتعارة.  وت�صبيه،  وجماز، 

م�صت�صعًرا   والبلغي  الفني  االإنتاج  يف  ويعاجلها  واملهارات،  اخلربات  اكت�صاب 

حتليل  ح��ول  النقا�ض  يجري  الن�صو�ض  ق��راءة  واأث��ن��اء  االأ�صاليب.  جماليات 

الوهن،  بع�ض  فيها  يكون  التي  الكلمات  وتعين  ونقدها،  والن�صو�ض  اخلطاب 

التحليل  مهارات  ويكت�صب  ت�صتبدلها،  اأن  ميكن  التي  االأخرى  الكلمات  واإيجاد 

نواٍح  من  التاأمل  على  القدرة  ويكت�صب  اخلطاأ،  من  ال�صحيح  ومتييز  النقدي 

والغريبة. الف�صيحة  الكلمات  التعرف على  القدرة على  عديدة، وكذلك 

كفاءتها،  ورفع  الن�صو�ض،  بفهم  االآخرين  عقول  ثمار  الطالب  يقطف  وهنا 

ملعنوية  نظرا  العلمية؛  حياته  يف  وا�صتثمارها  ومعاجلتها،  املعلومة  والتقاط 

الن�ض. كما يتمّكن من اإيجاد الفروق وتقييمها ح�صب القرون والكتاب القدامى 

اأ�صلوب  بقراءته  ويعرف  منهم،  بكلٍّ  اخلا�ض  املنهج  على  والتعرف  واملعا�صرين، 

وكيفية  للكتابة،  التنظيمي  الهيكل  على  ويتعرف  والعلمية،  االأدبية  الكتابة 

اإىل القراء. ترتيب االأفكار وو�صعها يف قالب الن�صو�ض للو�صول 

الأغرا�ض  اللغة  تعلم  حول  نف�صه  للطالب  خا�صة  واأجواء  بيئة  اإن�صاء  وميكن 

والطب،  واالقت�صاد،  والدبلوما�صية،  ال�صياحة،  جم��االت  يف  مثل  خا�صة، 

فيبني  العمل،  �صوق  توافق  التي  املجاالت  من  وغرها  االإلكروين،   والت�صوق 

نف�صه بناء ثقافيا ثريا، يعمل على ن�صر اللغة العربية، وير�ّصخ قَيمها يف املجتمع 

الراهن. الع�صر  ويوافق متطلبات  الفوائد،  فيت�صع نطاق  واالأفراد، 

واإذا نظرنا اإىل هذا املنهج من ناحية خمتلفة، بحيث بع�ض الطلب �صعفاء 

املنهج  فهذا  الفهم،  يف  وبع�صهم  القواعد،  يف  �صعيف  وبع�صهم  االأداء،  يف 

ي�صاعدهم كثرا يف تطوير هذه املهارات التي ُذكرت اأعله. 

احتياج  متاما  يطابق  اجلامعة  اأدخلته  ال��ذي  املنهاج  ه��ذا  اإن  اخلتام  ويف 

التطبيق،  ناحية  يف  الدرا�صي  اخللل  ومن  الفجوات  من  كثًرا  وي�صد  الطلب، 

الذهنية،  املتعة  مع  الطالب،  منها  ي�صتفيد  التي  الدرا�صية  املتطلبات  ويكمل 

املختلفة  الن�صو�ض  وفهم  والتطبيقية،  والتحليلية  القرائية  املهارات  وتنمية 

الكبار. وب�صكل عام هو مفيد  االأغرا�ض واالأدباء  الع�صور وح�صب تعدد  ح�صب 

دِخل هذا املنهج يف الف�صول كلها 
ُ
اأ للغاية للطلب االأجانب والعرب، فحبذا لو 

تطبيقية.  مادة الزمة  بو�صفه 

عبدالرقيب يو�سف  جنيد   
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برعاية وزير �لطاقة �ساحب �ل�سمو �مللكي  �لأمري عبد�لعزيز بن �سلمان بن عبد�لعزيز  �آل �سعود.. 

توقيع �تفاقية لتطوير تقنية �لطاقة �ل�سم�سية �ملركزة لتكل�س خام �لفو�سفات 

مدير الإدارةنائب رئي�س التحريرامل�شرف على الإدارة والتحرير

د. علي بن �ضميان العنزي

ت/4673555  

alialanazi@ksu.edu.sa

�ضامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446 

saldekeel@ksu.edu.sa

عبداهلل بن عبداملح�ضن الفليج

ت/4678781  

aalfulaij@ksu.edu.sa

 العدد 1455 - الأحد29 جمادى الآخرة 1444هـ املوافق 22 يناير 2023م

سند الخيرية تكّرم »المدينة الطبّية« 

الشؤون الرياضية تقيم بطولة »السلة«

ر�سالة �جلامعة - م�ساعد �لغنيم:

امللكي  ال�سمو  �ساحبة  ك��ّرم��ت 

اآل  ع��ب��داهلل  بنت  ع��ادل��ة  الأم���رة 

�سعود - رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 

���س��ن��د اخل��ري��ة  ل��دع��م الأط��ف��ال 

امل��ر���س��ى ب��ال�����س��رط��ان  امل��دي��ن��ة 

�سعود ممثلًة  امللك  بجامعة  الطبية 

اجلامعي  خالد  امللك  مب�ست�سفى 

���س��م��ن ف��ئ��ة ال��داع��م��ن و���س��رك��اء 

ال�سركات  م��ن  للجمعية  ال��ن��ج��اح 

حفلها  يف  والأف���راد  واملوؤ�س�سات 

للعام  الداعمن  لتكرمي  ال�سنوي 

جلهودهم  تقديراً  وذل��ك  2022م، 
اجلائزة  ت�سلّم  للجمعية.  ودعمهم 

امل���دي���ر ال���ع���ام ل��������إدارة ال��ع��ام��ة 

ل��ل��ع���ق��ات والت�������س���ال الأ���س��ت��اذ 

ع��ب��دال��رح��م��ن امل��ن�����س��ور . واأل��ق��ت 

الأم������رة ع���ادل���ة ب��ن��ت ع��ب��د اهلل 

من  املكرَّ جميع  فيها  �سكرت  كلمة 

اخلرية  �سند  جلمعية  الداعمن 

لتحقيق  وم��وؤازرت��ه��م  كرمهم  على 

اأه�������داف اجل��م��ع��ي��ة وم��وا���س��ل��ة 

تتطلب  ال��ت��ي  ب��راجم��ه��ا  ت��ط��وي��ر 

باأهمية  والقتناع  اجلهود  تكاتف 

�سكرت  كما  املجتمعية.   امل�سوؤولية 

اأع�����س��اء جمل�س  ج��م��ي��ع  ���س��م��وه��ا 

العطاء  ب��ذل  على  اجلمعية  اإدارة 

ر�سالة  لن�سر  اأن���واع���ه؛  مبختلف 

اجل��م��ع��ي��ة ال��ن��ب��ي��ل��ة جت���اه رع��اي��ة 

ودعم  بال�سرطان  املر�سى  الأطفال 

اجلمعية  من�سوبي  و�سكرت  ذويهم، 

وكفاءة يف  باإخ��س  يعملون  الذين 

والربامج. تنفيذ اخلطط 

ر�سالة �جلامعة - فهد �لفليج:

اأق��ام��ت ع��م��ادة ���س��وؤون الط�ب 

لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  ب�����الإدارة  مم��ث��ل��ًة 

لكرة  اجل��ام��ع��ة  بطولة  الريا�سية 

على  ا�ستمرت  التي  »ط�ب«  ال�سلة 

-١٧ والأربعاء  الث�ثاء  يومي  مدى 

١٨ ج��م��ادى الآخ����رة ١٤٤٤ه����� يف 

»القبة  باجلامعة  الريا�سية  ال�سالة 

ال��ه��وائ��ي��ة« مب�����س��ارك��ة ٨ ف���رق من 

البطولة  ولُ��ع��ب��ت  اجل��ام��ع��ة  ط���ب 

واح���د  دور  م���ن  ال������دوري  ب��ن��ظ��ام 

والثاين  الأول  يتاأهل  »جمموعتن« 

مباراة   ١٢ ولُعبت  كل جمموعة  من 

املجموعات  دوري  مناف�سات  يف 

ي���وم ال��ث���ث��اء ح��ي��ث ت��اأه��ل فريق 

الهند�سة،  وف��ري��ق  ال�سيني  التنن 

فريق  تاأهل  الثانية  املجموعة  ويف 

جاءت  ماجنداناو.  وفريق  املغاوير 

يوم  الأرب��ع��ة  دور  مناف�سات  نتائج 

الأربعاء بفوز فريق ماجنداناو على 

 /١٣ بنتيجة  ال�سيني  التنن  فريق 

١١، وفوز فريق املغاوير على فريق 

الهند�سة بنتيجة ٢٥/ ٨، ويف املباراة 

على  امل��غ��اوي��ر  ف��ري��ق  ف��از  النهائية 

فريق ماجندناو بنتيجة ٢٥/ ١٤.

دورات تدريبية ألعضاء هيئة 
التدريس والموظفات.. األربعاء 

والخميس
ر�سالة �جلامعة - نايفة �لعتيبي:

والجتماعية  الإن�سانية  العلوم  كلية  يف  امل��ه��ارات  تطوير  وح��دة  تقيم 

»قيا�س  بعنوان  دورة  املهارات  تطوير  عمادة  مبنى  يف  القادم  الأربعاء  يوم 

خمرجات تعلم برامج الدرا�سات العليا وتقارير قيا�س املخرجات«، تقدمها 

الدكتورة حنان العليان ع�سو هيئة التدري�س بق�سم الريا�سيات، وت�ستهدف 

تطوير  عمادة  مبنى  يف  وذلك  باجلودة،  واملهتمن  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

املهارات بقاعة رقم ٣ بالبهو الرئي�س.

تهدف الدورة اإىل التعريف باآليات قيا�س خمرجات التعلم على م�ستوى 

الربامج الأكادميية، وحتديد طرق التقييم املنا�سب للربنامج.

كما تقيم الوحدة، يوم اخلمي�س القادم دورة للموظفات بعنوان »خدمات 

التخزين ال�سحابي وم�ساركة امللفات مع الآخرين«، تقدمها الأ�ستاذة هنوف 

اأبا ح�سن -ع�سو هيئة التدري�س بق�سم علم املعلومات، يف  معمل رقم  ٣ 

مببنى  ٢٠ باملدينة اجلامعية للطالبات.

ال�سحابي  التخزين  برامج  على  املتدربات  �ستتعرف  ال���دورة  وخ���ل   

ومهارة  خا�س،  ب�سكل   Google Drive وتطبيق  عام  ب�سكل  وتطبيقاتها 

وحتريرها  امللفات  اإىل  الو�سول  واإمكانية   Google Drive مع  التعامل 

باأ�سرع وقت.

 وتاأتي الدورات التدريبية التي تقدمها الوحدة، �سمن روؤية الوحدة التي 

ت�ستهدف جميع �سرائح اجلامعة املختلفة يف املجالت الأكادميية والتعليمية 

الإن�سانية  العلوم  كلية  املهارات يف  والفنية، وتعمل وحدة تطوير  والإداري��ة 

بجميع  واجلامعة  الكلية  ملن�سوبي  التدريبية  العملية  لتطوير  والجتماعية 

اأطيافهم.

موقع  يف  الر�سمي  ح�سابها  مبتابعة  املهتمن  جميع  الوحدة  ونا�سدت 

ال���دورات  ملتابعة  وذل���ك   ،uda-ksu@ ت��وي��ر  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 

التدريبية وور�س العمل واملحا�سرات، كما ت�ستقبل وحدة تطوير املهارات 

uda@   امل�حظات والقراحات التدريبية، عرب مرا�سلة بريد الوحدة

.ksu.edu.sa

منصتنا
منصتنا

نحو قرٍن من الريادة

ق�سم  تاأ�سي�س  على  عاماً  خم�سن  مب��رور  غ��دا  اجلامعة  حتتفل 

�ساهم  اخلليج،  ودول  اململكة  يف  ل�إع�م  ق�سم  اأول  وهو  الإع���م، 

ق�سم الإع�م يف تخريج الدفعات الأوىل من الإع�مين ومن اأ�ساتذة 

الإع�م الذين اأ�س�سوا للم�سهد الإع�مي يف اململكة ب�سقيه: الأكادميي 

من  لكثر  الإ�سراتيجية  الإع���م��ي��ة  اخل��ط��ط  وو���س��ع��وا  وامل��ه��ن��ي، 

املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة. يف ثنايا هذا العدد اأ�سدرت �سحيفة 

ر�سالة اجلامعة ملحقاً خا�ساً مبنا�سبة اليوبيل الذهبي لق�سم الإع�م، 

اإىل  اإ�سافة  والتاأ�سي�سية،  التاريخية  املعلومات  يحتوي على كثر من 

واقع الق�سم املتميز، بالإ�سافة اإىل ما �سطرته اأق�م نخبة من اأ�ساتذة 

الق�سم، وممن تولوا رئا�سته، وبع�س م�سريف الر�سالة ال�سابقن، وتناول 

امللحق اأي�ساً املراكز والإدارات التي ي�سرف عليها الق�سم.

ثورة  فيه  حدثت  ال��ذي  املجال  يكون  اأن  الإع���م  تخ�س�س  ق��َدر 

غرت كثًرا من الأ�س�س والقواعد التي قام عليها الإع�م التقليدي، 

وتاأثرت  والف��را���س��ي،  الرقمي  بالعامل  الت�سال  علوم  فامتزجت 

كذلك بالذكاء ال�سطناعي. واأ�سبح على طالب الإع�م -كي يتمكن 

املهارات  فبع�س  الع�سر،  مبتطلبات  ملما  يكون  اأن  تخ�س�سه-  من 

الإع�مية من ت�سوير وت�سميم ومونتاج التي كان على خريجي بع�س 

امل�سارات اأن يلموا بها؛ اأ�سبحت اليوم اأدوات اأ�سا�سية لبدء التخ�س�س 

بجميع م�ساراته، وعلى كل طالب اإع�م اأن ميحو اأميته عنها، فلم يعد 

تخ�س�س الإع�م نظريا، بل اإنه - يف راأيي- اأ�سبح علماً تطبيقياً، ول 

بد اأن تكون جل مقرراته يف املعامل الرقمية ويف امليدان، بالإ�سافة 

اإىل املقررات التاأ�سي�سية يف العلوم النظرية.

يف  الإع���م  ق�سم  ب��اأن  متاما  ونثق  الحتفال  هذا  لق�سمنا  نبارك 

اجلامعة �سيكون متميزا بن كليات الإع�م والت�سال واأق�سامها يف 

اخلم�سن عاما القادمة اإن �ساء اهلل؛ ليكمل قرنا من الريادة والعطاء.

�مل�سرف على �لإد�رة و�لتحرير

*د. علي بن ضميان العنزي

*


