
نيابة عن معايل مدير اجلامعة الدكتور 

الدكتور عبدالعزيز  افتتح  العمر،  بدران 

العثمان وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية 

فعاليات  املا�شي  الأرب��ع��اء  والأكادميية 

اليوم العاملي لنظم املعلومات اجلغرافية 

ينظمه  وال��ذي  له،  امل�شاحب  واملعر�ض 

اجلمعية  مع  بال�شراكة  اجلغرافيا  ق�شم 

اجلغرافية ال�شعودية وعلى مدى يومني.

تفا�صيل �ص2

عن  العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��م��ادة  اأع��ل��ن��ت 

يف  اجلامعة  ملبتعثي  بحوث   104 دع��م 

اخلارج يف مرحلتي املاج�شتري والدكتوراه 

والتي  املبتعثني  اأبحاث  دعم  مبادرة  عرب 

املا�شي،  العام  �شعبان  �شهر   يف  اأطلقت 

مبتعثي  ت�شجيع  اإىل  الربنامج  ويهدف 

البحثي  احلراك  يف  لالنخراط  اجلامعة 

على  احل�شول  قبل  والن�شر  اجلامعة  يف 

وتو�شيع  عليها  املبتعث  العلمية  الدرجة 

قاعدة العاملني يف البحث العلمي وزيادة 

�شراكات  وتكوين  الر�شني  البحثي  الناجت 

يدر�شون  التي  البحثية  البيئة  مع  بحثية 

فيها وحثهم على ال�شتمرار فيها.

وا�شت�شعاراً  النهج  لهذا  وا���ش��ت��م��راراً 

الفر�شة  باإتاحة  العمادة  قامت  لأهميته 

ملبتعثي اجلامعة للح�شول على دعم مايل 

لإجناز الأبحاث النوعية.  

العلمي  البحث  عميد  ذك��ر  ذل��ك  اإىل 

احلميزي  خالد  ه���ذه الدكتور  اأن 

يف امل������ب������ادرة ت���اأت���ي 

اإط���������ار ج���ه���ود 

لفتح  ال��ع��م��ادة 

قنوات جديدة 

ل������ل������دع������م 

بفئة  وتتمثل 

يف  املبتعثني 

اخلارج.

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي
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نفت اجلامعة �شحة الإعالن املتداول 

بني رواد مواقع التوا�شل الجتماعي عن 

مب�شاركة  للتوظيف،  معر�شاً  تنظيمها 

اجلميع  ودعت  وعاملية،  �شركات حملية 

اإىل عدم تناقل هذه ال�شائعة والعتماد 

على ما ين�شر يف موقعها الر�شمي.

وقالت اجلامعة عرب ح�شابها الر�شمي 

»تويرت«:  الجتماعي  التوا�شل  موقع  يف 

اإع����الن ع��ن معر�ض  ان��ت�����ش��ر م���وؤخ���راً 

وهذا  �شعود..  امللك  بجامعة  التوظيف 

الإعالن غري �شحيح.

عدم  اجلميع  م��ن  اجلامعة  وطلبت 

على  م��وج��ودة  غ��ري  معلومة  اأي  تناقل 

مواقع اجلامعة وح�شاباتها الر�شمية.

وكانت �شائعة قد انت�شرت يف و�شائل 

التوظيف  معر�ض  افتتاح  عن  التوا�شل 

ملدة  ي�شتمر  �شعود  امللك  جامعة  مبقر 

�شركات  فيه  وت�����ش��ارك  اأي����ام،  خم�شة 

مايكرو�شوفت  منها  وع��امل��ي��ة  حملية 

و�شابك وعدد من البنوك وغريها.

»الجامعة« تنفي تنظيمها معرضًا للتوظيف

تفاهم بين جامعتي الملك سعود وشانغهاي
زار وفد من جامعة امللك �شعود برئا�شة 

معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر 

موؤخراً جامعة �شانغهاي للدرا�شات الدولية 

بال�شني، حيث وقع اجلانبان  مذكرة تفاهم 

للتعاون الأكادميي بينهما. 

للدرا�شات  اجلامعة  وكيل  الوفد  و�شم 

اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا 

التعاون  اإدارة  على  وامل�����ش��رف  ال��ع��ام��ري 

الدكتور  العاملية  العلمية  والتواأمة  ال��دويل 

مزيد الرتكاوي.               تفا�صيل �ص3

رعى معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر احلفل التكرميي 

ال�شنوي للجوالة، يف قاعه الدرعية ببهو اجلامعة الرئي�شي، 

اإجنازاتها  اأهم  ا�شتعر�شت اجلوالة يف هذا احلفل  وقد 

الطالب  على  فيه  ورك��زت  1437و1438ه�.  للعامني 

امل�شاركني يف عمرة رم�شان، واحلج، والربامج العامة، 

دعمت  التي  اخلارجية  اجلهات  من  النجاح  و�شركاء 

الربامج يف خمتلف املجالت.

واألقى بهذه املنا�شبة مدير اجلوالة خالد ال�شيف كلمة 

ا�شتعر�ض فيها النجاح الذي حققته اجلوالة يف خمتلف الأ�شعدة، 

التي  والتذكارية  الرمزية  والهدايا  اجلوائز  وا�شتعر�ض 

ح�شدتها. 

كما تناول مناذج اخلطط والربامج امل�شتقبلية، ومنها 

ال�شعودية،  اجلامعات  م�شتوى  على  »ت��رادف«  برنامج 

والأداء املتميز للطالب امل�شاركني يف الربامج، وبعدها 

ُط��رق  القحطاين  علي  ع�شائر  اأول  رائ���د  اأو���ش��ح 

واأ�شاليب العمل يف الربامج ودور الطالب فيها.

تكريم الجوالة

»الجغرافيا« تحتفل 
بيومها العالمي

دعم أبحاث 104 
مبتعثين

إطالق الندوة 
»صحة  األولى لـ

المرأة«
التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  تنظم 

الأرب���ع���اء ال��ق��ادم ومل���دة ي��وم��ني، ال��ن��دوة 

حتت  املجتمع  ل�شحة  الأوىل  ال�شعودية 

�شعار »�شحة املراأة«.

بق�شايا  التعريف  اإىل  الندوة  وتهدف 

اأح���دث  ا���ش��ت��ع��را���ض  امل����راأة ع��رب  �شحة 

امل�شتوى  ورف���ع  بها  املتعلقة  الأب��ح��اث 

ال�شحي واإتاحة فر�ض للتعاون والتوا�شل 

�شحة  بق�شايا  املهتمني  بني  امل�شتقبلي 

املراأة و�شولً لتوثيق التو�شيات امل�شتقبلية 

لالأبحاث وامل�شاريع ذات ال�شاأن.                  

تفا�صيل �ص5

اليوم العالمي للجودةافتتاح »سمر« بكلية العلوم»النانو« يستضيف استشاري جامعة بيركلي 11تعاون مع »ماكماستر« الكندية 0223 20

توقيع عقد استثمار 
اإلستاد

الثالثاء  الريا�شية  �شلة  و�شركة  اجلامعة  وقعت 

مبوجبه  ا�شتثمارياً  ع��ق��داً  ر�شمي  ب�شكل  املا�شي 

ثالث  ملدة  الريا�شي  الإ�شتاد  »�شلة«  �شركة  ت�شتثمر 

مدير  م��ع��ايل  التوقيع  يف  اجلامعة  م��ّث��ل  ���ش��ن��وات. 

اجلامعة الدكتور بدران العمر، فيما مثل �شركة �شلة 

رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�شركة الدكتور راكان احلارثي، 

وذلك بقاعة الت�شريفات باجلامعة. 

بطرح  اجل��ام��ع��ة  ق��ي��ام  بعد  التوقيع  ه��ذا  ي��اأت��ي 

مناف�شة ا�شتثمار الإ�شتاد الريا�شي جلميع ال�شركات 

واملوؤ�ش�شات املخت�شة والتي فازت بها �شركة �شلة.

تفا�صيل �ص24 زيارة كوريةسباعية للجامعة 2104

في اللقاء السنوي المفتوح .. مدير الجامعة يلتقي الطالب والطالبات.. غدًا

د.احلميزي



حت����ت رع����اي����ة وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 

يو�سف  الدكتور  والتطوير  للتخطيط 

ع�����س��ري ن��ظ��م��ت وك���ال���ة ال��ت��ط��وي��ر 

واجلودة بكلية طب الأ�سنان، ووحدة 

الأ���س��ن��ان  ط��ب  مب�ست�سفى  اجل���ودة 

مبنا�سبة  احتفالية  موؤخراً  اجلامعي 

يوم اجلودة العاملي، ح�سرها  نيابة عن 

والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكيل 

وت�سمنت  اخلليف،  م�ساعد  الدكتور 

د.  ب��اإ���س��راف  عقدت  التي  الفعالية 

طب  كلية  عميد  القحطاين  اأح��م��د 

الفعاليات،  م��ن  ال��ع��دي��د  الأ���س��ن��ان 

العلمية،  املل�سقات  مل�سابقة  ومعر�ساً 

املحا�سرات  من  ع��دداً  ت�سمنت  كما 

العلمية والعرو�ض ذات ال�سلة.

اأقيم  ال���ذي  الح��ت��ف��ال،  ت�سمن   

طب  مل�ست�سفى  الرئي�ض  امل���درج  يف 

بحثياً  ج��ان��ب��اً  اجل��ام��ع��ي،  الأ���س��ن��ان 

بحثية  مل�سقات  عر�ض  على  ارتكز 

يف  دقيقة  مو�سوعات  ع��دة  تناولت 

اجلانب  ا�ستمل  فيما  ال�سياق،  ذات 

ع��دة حم��اور قدمها  احل���واري على 

احلجي،  حممد  الأخ�سائي  من  كل 

واملهند�سة  �سونو،  ن��ورا  وال��دك��ت��ورة 

مرام  والأ�ستاذة  الدو�سري،  يا�سمني 

بخ�ض، والدكتور ح�سان حلواين، اإىل 

الأ�سنان  جانب مدير م�ست�سفى طب 

اجلهني،  �سليمان  الدكتور  اجلامعي 

للتطوير  الأ�سنان  طب  كلية  ووكيل 

القحطاين،  نا�سر  الدكتور  واجل��ودة 

وبرعاية عميد الكلية الدكتور اأحمد 

بن مبارك القحطاين.

»الجغرافيا« يحتفل باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية 

كتب: م�ساعد الغنيم

بجامعة  ال��ط��ب  كلية  ا�ستقبلت 

كلية  من  موؤخراً وفداً  �سعود  امللك 

الكندية.  ماكما�سرت  بجامعة  الطب 

�سبل  ا�ستعرا�ض  ال��زي��ارة  خ��ال  مت 

م�ستوى  على  الأك��ادمي��ي  ال��ت��ع��اون 

حيث  والأب��ح��اث،  العليا  الدرا�سات 

التي  البنود  بع�ض  على  التفاق  مت 

�ستكون نواة التعاون بني الكليتني يف 

امل�ستقبل.

ح�سر اللقاء املدير العام التنفيذي 

الدكتور  اجلامعية  الطبية  للمدينة 

كلية  عميد  امل��ع��م��ر،  عبدالرحمن 

ووكيل  ف��ودة،  خالد  الدكتور  الطب 

والأبحاث  العليا  للدرا�سات  الكلية 

الدكتور ماجد املا�سي، ومدير مركز 

الدكتور  العليا  الطبية  الدرا�سات 

ريا�ض ال�سهلي، ومدير وحدة البحث 

الهر�سي،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  العلمي 

الأكادميية  لل�سوؤون  الكلية  ووكيل 

ورئي�ض  الظاهري،  �سالح  الدكتور 

ق�سم الطب الباطني الدكتور حممد 

كلية  اأبحاث  مركز  ورئي�ض  الغنيم، 

ورئي�سة  زاهر  وليد  الدكتور  الطب 

منى  الدكتورة  الطبي  التعليم  ق�سم 

�سليمان.

كتب: م�ساعد الغنيم

امللك  بجامعة  الطب  كلية  ب��داأت 

�سعود موؤخراً با�ستخدام مبنى تو�سعة 

كلية الطب اجلديد تدريجًيا، وتبلغ 

م�ساحة املباين 30،000 مرت مربع، 

وكانت اأوىل الوحدات التي مت البدء 

المتحانات  وح��دة  ا�ستخدامها  يف 

 ،»OSCE« لمتحان  الإكلينيكية 

متعدد  الإكلينيكي  المتحان  وه��و 

املحطات للطاب، ومت ت�سمني هذا 

ال��ن��وع م��ن الم��ت��ح��ان��ات يف مناهج 

الكلية من ال�سنة الأوىل.

خالد  الطب  كلية  و�سرح عميد   

لمتحان  الكلية  تقدمي  ب��اأن  ف��ودة 

م��ك��ان  يف  اإجن������ازاً  ي��ع��د   OSCE
يعترب من اأف�سل مراكز المتحانات 

كلية  لطاب  املتكاملة  الإكلينيكية 

من  املبكرة  املرحلة  هذه  يف  الطب 

المتحانات  اأن  م�سيفاً  درا�ستهم، 

الإكلينيكية  المتحانات  مركز  يف 

التعليم  ق�سم  اإ���س��راف  حتت  تكون 

الطبي ومركز تدريب املهارات بكلية 

الأوىل  ال�سنتني  مل��ق��ررات  ال��ط��ب 

اإ�سراف  حتت  ثم  بالكلية  والثانية 

الأق�سام الإكلينيكية لل�سنوات الثالثة 

والرابعة واخلام�سة، م�سراً اإىل اأن 

كلية الطب �ستقوم باإذن اهلل بافتتاح 

للكلية  اجل���دي���د  امل��ب��ن��ى  وح�����دات 

اهلل  ب��اإذن  �سيكون  وال��ذي  تدريجياً 

نقلة نوعية للكلية يف �ستى املجالت.

نيابة عن معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران 

العمر، افتتح الدكتور عبدالعزيز العثمان وكيل 

اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية الأربعاء 

املعلومات  لنظم  العاملي  اليوم  فعاليات  املا�سي 

وال��ذي  ل��ه،  امل�ساحب  وامل��ع��ر���ض  اجل��غ��راف��ي��ة 

اجلمعية  مع  بال�سراكة  اجلغرافيا  ق�سم  ينظمه 

اجلغرافية ال�سعودية وعلى مدى يومني. ح�سر 

البلدية  ال�����س��وؤون  وزارة  وك��ي��ل  الف��ت��ت��اح  حفل 

الدكتور  وامل�ساحة  لاأرا�سي  امل�ساعد  والقروية 

»26 ب«  ق��اع��ة  وذل���ك يف  ال��راج��ح��ي،  حممد 

بجامعة امللك �سعود -  للرجال، ومدرج »1« بكلية 

الآداب، املدينة اجلامعية للطالبات- لل�سيدات.

راعي  كلمة  العثمان  عبدالعزيز  د.  واألقى 

الدكتور  الآداب  األقى عميد كلية  احلفل، فيما 

واألقى  الكلية،  كلمة  �سعود  اآل  ثنيان  بن  نايف 

نا�سر  الدكتور  رئي�سه  اجلغرافيا  ق�سم  كلمة 

الزير، بعدها حتدث الدكتور حممد الراجحي 

امل�ساعد  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  وكيل 

لاأرا�سي وامل�ساحة. ويف ختام حفل الفتتاح مت 

اتفاقية �سراكة بني اجلمعية اجلغرافية  توقيع 

ال�سعودية و�سركة »هر«.

وعلى �سعيد الربنامج العلمي يف اليوم الأول 

فقد قدم وكيل وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية 

حممد  الدكتور  وامل�ساحة  لاأرا�سي  امل�ساعد 

التحتية  »البنية  بعنوان  حما�سرة  الراجحي 

الإدارة  عام  مدير  واألقى  املكانية«،  للمعلومات 

للم�ساحة  العامة  الهيئة  يف  لاإنتاج  العامة 

املهند�ض اأحمد النعمي حما�سرة بعنوان »رحلة 

املهند�ض  حتدث  فيما  اجليومكانية«،  املعلومة 

ور�سة  يف   ESRI �سركة  من  قعيق  م�سطفى 

العمل عن مقدمة يف نظم املعلومات اجلغرافية، 

لنظم  خمتلف  ووظ��ائ��ف  م��ه��ام  وا�ستك�ساف 

فيها،  الثاثية  والأبعاد  اجلغرافية،  املعلومات 

بينما عرج املهند�ض عبدالرحمن القحطاين من 

�سركة الإدري�سي التعليمية يف ور�سة العمل التي 

التقنية اجلغرافية املكانية  اأهمية  قدمها حول 

من خال الفر�ض والتحديات التي تواجهها.

اأيام الفعاليات متت مناق�سة نظم  ويف ثاين 

�سمن  تخ�س�سي  كم�سار  اجلغرافية  املعلومات 

الراهن  الوقت  يف  اجلغرافيا،  ق�سم  برنامج 

حلقة  اأدار  ح��ي��ث  امل�ستقبلية،  والإم��ك��ان��ات 

وا�ستعر�ض  ال��ق��رادي،  مفرح  الدكتور  النقا�ض 

اجلغرافيا  بق�سم  حمودة  اأ�سرف  الدكتور  فيها 

الإمام  جامعة  من  اجلغرافية  املعلومات  ونظم 

عبدالرحمن بن في�سل اخلطط املحلية يف هذا 

اجلانب، وقدم الدكتور علي الغامدي من جامعة 

اأق�سام  يف  احل��ايل  الو�سع  تقومي  �سعود  امللك 

وحتدث  م�ستقبًا،  تطويرها  واآفاق  اجلغرافيا 

�سعود  امللك  جامعة  من  املطلق  فهد  الدكتور 

حول واقع علوم ونظم املعلومات اجلغرافية يف 

اجلامعات العاملية.

مبادرتي 2 .. بكلية العمارة 
والتخطيط

ت����وا�����س����ل ك���ل���ي���ة ال���ع���م���ارة 

ا�ستثمار  يف  جهودها  والتخطيط 

املوارد امل�سخرة لها من قبل اإدارة 

اجلامعة يف دعم العملية التعليمية 

والأكادميية، بالإ�سافة اإىل تفعيل 

ك���اف���ة الإم���ك���ان���ات واخل�����ربات 

اأك��ادمي��ي��ة  بيئة  خللق  الداخلية 

ال�سدد  هذا  يف  وفاعلة.  حيوية 

الطابية  الأن�سطة  اأندية  نظمت 

بكلية العمارة والتخطيط برنامج 

مبادرتي 2 حتت اإ�سراف الدكتور 

اأح��م��د ط��وم��ان -امل�����س��رف على 

اأن  مبيناً  ال��ط��اب��ي��ة-  الأن���دي���ة 

ال��ربن��ام��ج ع��ب��ارة ع��ن م��ب��ادرات 

التعاون  على  تقوم  الطاب  من 

يف ن��ق��ل اخل�����ربات وامل���ه���ارات 

ور�ض  يقدم  بحيث  بينهم،  فيما 

موا�سيع  ع��ن  متخ�س�سة  عمل 

ب�سكل  ال��ط��اب  اح��ت��ي��اج  مت�����ض 

م��ب��ا���س��ر وت��ك��م��ل ل��ه��م امل��ه��ارات 

يف  لتطبيقها  ي��ح��ت��اج��ون  ال��ت��ي 

وخا�سة  ال��درا���س��ي��ة  م��ق��ررات��ه��م 

الف�سلية،  الت�سميم  م�����س��اري��ع 

وي��ق��دم��ه��ا ال���ط���اب اأ���س��ح��اب 

الفعالية  تقام  لزمائهم.  اخلربة 

بعد  التوايل  الثاين على  للمو�سم 

اأن حققت جناحاً ملمو�ساً واإقبالً 

ب��داأ  امل��ا���س��ي،  املو�سم  يف  ك��ب��راً 

ممتداً  املا�سي  الأح��د  الربنامج 

لأ�سبوع ب�سكل يومي.

 

  انخفاض تكلفة السيارات

تراجع متو�سط تكلفة ا�ستراد ال�سيارة الواحدة اخلا�سة اإىل 

3085 ريالً لكل �سيارة،  املائة مبعدل  4.7 يف  بن�سبة  ال�سعودية 

خال �سهر اآب »اأغ�سط�ض« من العام اجلاري مقارنة ب�سهر متوز 

»يوليو« من العام اجلاري.

 غاز بالمحطات

الوقود  ملحطات  امل�سغلة  لل�سركات  املعنية  اجلهات  �سمحت 

والأ�سواق املركزية بال�ستثمار يف بيع اأ�سطوانات البرتول ال�سائل 

بعد ا�ستيفاء �سروط الرتاخي�ض الازمة.

والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  توجيه  لذلك  وفًقا  وج��رى 

ووزارة التجارة وال�ستثمار كل فيما يخ�سه، بالتاأكيد على حمال 

بال�سرتاطات  باللتزام  ال�سائل  البرتول  غ��از  اأ�سطوانات  بيع 

واملتطلبات ال�سادرة يف �ساأن حت�سني هذه اخلدمة وتطوير مواقع 

تلك املحال ومظهرها اخلارجي.

9000 متعفف
طلباً   9046 مع  الجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة  تفاعلت 

م�سجًا يف خدمة »و�سال« التي اأطلقتها الوزارة بهدف الو�سول 

و5900  الإن��اث  للمتعففات  طلباً   3146 منها  املتعففني،  اإىل 

للمتعففني الذكور.

منطقة  اإن  اأبااخليل،  خالد  للوزارة  الر�سمي  املتحدث  وق��ال 

اخلدمة، حيث  املقدمة يف  الطلبات  عدد  ت�سدرت  املكرمة  مكة 

بلغ عددها 2440 طلباً، تليها منطقة الريا�ض ب� 1975 طلباً ثم 

منطقة ع�سر ب� 953 طلباً.
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فن كتابة الخبر 
الصحفي.. للطالبات

كلية الطب تعقد 
 OSCE امتحان
»بالمبنى الجديد«

العامة  ال��ع��اق��ات  وح���دة  اأق��ام��ت 

والإعام الثاثاء املا�سي ور�سة عمل 

»فن كتابة اخلرب ال�سحفي« للطالبات 

اإ�سراف  املطري، حتت  نورة  قدمتها 

مديرة العاقات العامة والإعام غادة 

الطالبات  لدعم  تهدف  والتي  املعمر، 

وتفعيل دور العاقات العامة والر�سالة 

التي ت�سعى لها العمادة ممثلة بوكيلة 

عمادة �سوؤون الطالبات الدكتورة نورة 

ل�سوؤون  الوكيلة  وم�ساعدة  اأب��امن��ي 

 . ال��ف��راج  دن��ي��ا  ال��دك��ت��ورة  الطالبات 

العنا�سر  اأه���م  امل��ح��ا���س��رة  ط��رح��ت 

ترتكز  التي  والقواعد  اخلرب  لكتابة 

عليها فن كتابة اخلرب بح�سور العديد 

الكليات  خمتلف  م��ن  الطالبات  م��ن 

النف�ض  وعلم  الإع��ام  ق�سم  وخا�سة 

وكليات اللغات الرتجمة.

وطني
وطني

»الطب« تستعرض سبل التعاون مع 
»ماكماستر الكندية«

طب األسنان تحتفل بيوم الجودة العالمي
برعاية د. يو�سف ع�سريي 
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تراأ�س الوفد د. العمر

توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة شانغهاي للدراسات الدولية

العلوم تحتفل باليوم العالمي للسكري

وف���د م��ن جامعة  م����ؤخ���راً  ق���ام 

مدير  معايل  برئا�سة  �سع�د  امللك 

اجلامعة الدكت�ر بدران العمر بزيارة 

جلامعة �سانغهاي للدرا�سات الدولية 

الأ�سا�سي  الغر�ض  وك��ان  بال�سني، 

من الزيارة ه� ت�قيع مذكرة تفاهم 

للتعاون الأكادميي مع هذه اجلامعة 

ال�سراكة،  تعزيز  بهدف  امل��رم���ق��ة 

وا�ستك�ساف جمالت جديدة للتعاون 

بني اجلانبني.

���س��م ال����ف���د وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

وامل�سرف  العامري  اأحمد  الدكت�ر 

التعاون الدويل والت�اأمة  اإدارة  على 

مزيد  ال��دك��ت���ر  ال��ع��امل��ي��ة  العلمية 

الرتكاوي. 

�سمل الربنامج زيارة ملعهد درا�سات 

ب��ح��رم اجلامعة  الأو���س��ط  ال�����س��رق 

 ،»Hongkou« »ه�نغك�«  الأول 

كل  التفاهم  مذكرة  على  وقع  حيث 

الدكت�ر  اجلامعة  مدير  معايل  من 

رئي�ض جمل�ض  العمر ومعايل  بدران 

جامعة �سانغهاي للدرا�سات الدولية 

الربوفي�س�ر جيانغ ف�نغ، الذي قام 

با�سطحاب ال�فد يف ج�لة تفقدية 

»�س�جنيانغ«  الثاين  اجلامعة  حلرم 

 .»Songjiang«

وعلى هام�ض الزيارة اجتمع معايل 

مدير اجلامعة بطالب جامعة امللك 

�سانغهاي  بجامعة  امللتحقني  �سع�د 

معاليه  واألقى  الدولية،  للدرا�سات 

�ساماًل  تعريفاً  ت�سمنت  حما�سرة 

واح��دة  تُعد  التي  ال�سني  دول��ة  عن 

ولها  العامل  يف  العظمى  الق�ى  من 

واحدة من اأ�سرع القت�سادات من�اً، 

وقتهم  من  ال�ستفادة  على  وحثهم 

الثقافة  ع��ن  امل��زي��د  ملعرفة  ه��ن��اك 

البلد،  هذا  بها  يتمتع  التي  والقيم 

التجربة  تلك  معهم  ي��اأخ��ذوا  واأن 

زمالئهم  مع  ويت�سارك�نها  الفريدة 

عند الع�دة اإىل ال�طن.

مذكرة  وت�قيع  الزيارة  هذه  تعد 

التفاهم فر�سة كبرية جلامعة امللك 

الدولية  حتالفاتها  لتعزيز  �سع�د 

للجامعة  م�ستدامة  ف�ائد  وحتقيق 

ب�سكل خا�ض وللمملكة ب�سكل عام.

امللك  جامعة  اأن  بالذكر  جدير 

اإ�سرتاتيجية  حتالفات  لديها  �سع�د 

وعالقات تعاون ق�ية مع اجلامعات 

ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  ال��رائ��دة يف جميع 

وا����س���ت���م���راراً جل��ه���ده��ا ال��ه��ادف��ة 

التحالفات  تط�ير  م�ا�سلة  اإىل 

ال�سرتاتيجية الدولية، والتي جتلب 

املنافع املتبادلة وامل�ستدامة.

وخدمة  التدريب  وح��دة  نظمت 

مع  تزامناً  العل�م  بكلية  املجتمع 

ال��ي���م ال��ع��امل��ي ل��ل�����س��ك��ري وال���ذي 

ركناً  �سن�ياً  ن�فمرب   14 ي���اف��ق 

ال�سكري  مبر�ض  تعريفياً  ت�ع�ياً 

الطالبات  مبدينة  الكلية  به�  يف 

ل��ت��ع��زي��ز ال����ع���ي ال�����س��ح��ي ع��ن 

ال�قاية  وكيفية  مر�ض ال�سكري، 

تعريفي  منه، كما مت تقدمي عر�ض 

ال�سكري  واأع��را���ض  اأ�سباب  ح���ل 

مت  الأم��را���ض  من  بكثري  وعالقته 

من  كل  مب�ساركة  وتقدميه  اإعداده 

م�ساعل  اجلرودي،  ولء  الطالبات 

رزان  �سعيدان،  بن  غدير  العتيبي، 

عهد  القعيط،  اأري���ج  ال��راج��ح��ي، 

روان  اجلري�ي،  منرية  الرحيمي، 

امل�����س��ي��ع��د، م��ن��ار ب��اف�����س��ل واأث���ري 

املطريي وباإ�سراف الدكت�رة اأ�سماء 

الكبي�سي،  ن�رة  والأ�ستاذة  احلقيل 

ت�ع�ية  برو�س�رات  ت�زيع  مت  كما 

ح�ل هذا املر�ض مب�ساركة وتفاعل 

العل�م. كبري من طالبات كلية 

فعالية  ال����ح���دة  ن��ظ��م��ت  ك��م��ا 

خلدون  اب��ن  م��دار���ض  يف  ت�ع�ية 

الدكت�رة  من  كل  قدمتها  العاملية 

اخللي�ي  فت�ن  واأ.  ها�سم  عبري 

تناولت  ك���ايف«،  »ح���الك  ب��ع��ن���ان 

ال��ع��ادات  اأث���ر  منها  ع��دة حم���اور 

على  ال�����س��ح��ي��ة  غ���ري  ال��غ��ذائ��ي��ة 

اجل�سم.

ت�جهت  املحا�سرة  ختام  ويف   

ن�������س���ط���ة يف  امل�������س���رف���ة ع���ل���ى الأ

ل�حدة  ال�سكر  بتقدمي  امل��دار���ض 

بكلية  املجتمع  وخ��دم��ة  التدريب 

العل�م.

انطالق الدورة التأسيسية لتهيئة 
أعضاء هيئة التدريس الجدد 

يُفتتح برنامج  العمر،  الدكت�ر بدران  حتت رعاية معايل مدير اجلامعة 

تنظمه  والذي  اجلدد  التدري�ض  هيئة  لأع�ساء  العا�سرة  التاأ�سي�سية  الدورة 

عمادة تط�ير املهارات يف الفرتة 9-10ربيع الأول 1439ه� امل�افق 28-27 

ن�فمرب 2017م.

بالروؤية  اجل��دي��د  التدري�ض  هيئة  ع�س�  اإمل���ام  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ي��ه��دف  

وتعريف ع�س�  العاملية،  لتحقيق  وخطتها  �سع�د،  امللك  التط�يرية جلامعة 

هيئة التدري�ض اجلديد بالإمكانيات املتاحة له لتط�ير قدراته وامل�ساهمة يف 

الرتقاء باملخرجات التعليمية للجامعة، وهي الهدف الأهم الذي ت�سعى اإليه 

اجلامعة، كما يهدف الربنامج اإىل م�ساعدة ع�س� هيئة التدري�ض اجلديد 

كذلك  وثقافة اجلامعة،  بيئة  واندماجه يف  والنف�سي  العملي  التكيف  على 

تعريف ع�س� هيئة التدري�ض اجلديد على برامج البحث العلمي يف اجلامعة 

اخلدمات  على  وتعريفه  فيها،  البحثية  العمليات  يف  الإ�سهام  من  لتمكينه 

التي تقدمها اجلامعة ملن�س�بيها ليتمكن من ال�ستفادة منها ومعرفة حق�قه 

وواجباته.

�سعيد  بن  عادل  الدكت�ر  املهارات  تط�ير  عمادة  على  امل�سرف  و�سرح 

با�سطح اأن الربنامج  حظي يف ال�سن�ات املا�سية بتفاعل كبري من اأع�ساء 

هيئة التدري�ض اجلدد من خالل احل�س�ر وامل�ساركة الفاعلة، وه� معتمد 

اأهم اجلمعيات الربيطانية  SEDA الربيطانية، وهي من  دولياً من هيئة 

�سمن  الربنامج  ياأتي  اجلامعي.  لالأ�ستاذ  املهني  التط�ير  يف  املتخ�س�سة 

اهتمام وكالة اجلامعة للتط�ير والتخطيط ممثلة يف عمادة تط�ير املهارات 

التعليمية  العملية  يف  فاعل  ودور  اإ�سهام  له  ليك�ن  التدري�ض  هيئة  بع�س� 

اأن الربنامج ي�ستهدف  التط�يري الذي ت�سهده اجلامعة، م�سرياً  واحلراك 

حديثي التعيني الذين مل ي�سبق لهم التدري�ض اجلامعي، وكذلك من م�سى 

على تعيينهم يف اجلامعة �سنتان على الأكرث، وينق�سم حمت�ى الربنامج اإىل 

اأولهما املحا�سرات والندوات املفت�حة والتي تعترب جزءاً هاماً يف  جزئني 

العام  تدريبية ط�ال  دورات  عبارة عن  والثاين  للربنامج،  املعتمدة  اخلطة 

التدري�ض  الدرا�سي، مهارات  املقرر  اجلامعي ت�سمل مهارات ت�سميم وبناء 

امل�سغر  التدري�ض  وم��ه��ارات  الطالب  تق�مي  م��ه��ارات  الفعال،  اجلامعي 

التدري�ض  يف   الأ�ستاذ  مهارات  تنمية  اإىل  وتهدف  النظراء،  وا�ست�سارة 

اجلامعي، ويتحتم على ع�س� هيئة التدري�ض اجلديد ح�س�ر هذه الدورات 

مبا ل يقل عن 36 �ساعة تدريبية، وتقدمي التكليفات املطل�بة ليتم بعد ذلك 

منح املتدرب �سهادات اإجناز الربنامج ح�سب قرار جمل�ض اجلامعة.

و�سيبث  للرجال،  الدرعية  بقاعة  واملحا�سرات  الفتتاح  حفل  و�سيك�ن 

للق�سم الن�سائي باملدينة اجلامعية للبنات – مبنى -25 الدور الأول- مدرج 

.»1«



حتت رعاية عميد كلية علوم �لريا�ضة و�لرتبية �لبدنية �لدكتور �أحمد 

يوم  م�ضاء  وذل��ك  �لف�ضلي،  �الجتماعي  �للقاء  �لكلية  �أقامت  �لفا�ضل 

�الأربعاء �ملو�فق 1439/2/19ه� بخيمة �أع�ضاء هيئة �لتدري�س بجامعة 

�مللك �ضعود.

وخالل فعاليات �للقاء �الجتماعي مت تد�ضني �لعددين �الأول و�لثاين 

دورية  علمية  جملة  وهي  �لبدنية،  و�لرتبية  �لريا�ضة  علوم  جملة  من 

�لبدنية.  و�ل��رتب��ي��ة  �لريا�ضة  علوم  جم��االت  يف  متخ�ض�ضة  حمكمة 

من  ن�ضخة  �إه��د�ء  ومت  لذلك،  �ملعدة  �خلطة  وفق  �ضدورها  و�ضيتو�ىل 

�ملجلة لكل ع�ضو هيئة تدري�س و�الإد�ريني بالكلية.
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فهد  �لدكتور  �لرتبية  كلية  عميد  برعاية 

�ملا�ضي  �الثنني  �لبحوث  مركز  �أق��ام  �ل�ضايع 

»�ل��ت��ج��ارب  ب��ع��ن��و�ن  �لثانية  �لنقا�س  حلقة 

�لعلمية  �ملجالت  يف  �لعلمي  للن�ضر  �لناجحة 

�لتي  �لت�ضهيالت  وطبيعة  �ملرموقة«،  �لعاملية 

تقدمها عمادة �لبحث �لعلمي للباحثني بكلية 

�لرتبية. 

�ضارك باحللقة وكيل عمادة �لبحث �لعلمي 

�لدريوي�س  �أحمد  �لدكتور  و�جل��ودة  للتطوير 

�لتي  �خلدمات  طبيعة  عن  تو�ضيًحا  مقدًما 

�لباحثني  م�ضاندة  خ��دم��ات  وح��دة  تقدمها 

�للغوي،  �لتدقيق  يف  تتمثل  و�ل��ت��ي  بالكلية 

ذ�ت  �ملجالت  وحتديد  �الإح�ضائي  �لتحليل 

فيها  ين�ضر  �أن  ميكن  و�لتي  �لعايل  �لتاأثري 

�لباحثون وغريها من �لت�ضهيالت. 

�أع�ضاء  من  باحللقة جمموعة  �ضارك  كما 

�خل��رة  ذوي  م��ن  بالكلية  �ل��ت��دري�����س  هيئة 

و�لتميز �لعايل يف �لبحث �لعلمي، حيث قدم 

وكيل �لكلية لل�ضوؤون �الأكادميية ومدير مركز 

�لريا�ضيات  تطوير جمال  �لبحثي يف  �لتميز 

�ل�ضمر�ين و�ضًفا عن  �لدكتور �ضعيد  و�لعلوم 

�لباحثون  يتبعها  �أن  ميكن  �لتي  �خل��ط��و�ت 

للن�ضر يف جمالت ISI ، وكيفية �إد�رة �لفرق 

و�إ�ضر�ك طالب �لدر��ضات �لعليا.

ع��ادل  �ل��دك��ت��ور  �أك���د  �ل�ضياق،  نف�س  ويف 

بق�ضم  �ل��ت��دري�����س  هيئة  ع�ضو  ع��ب��د�جل��ب��ار 

يف  �لباحثني  عمل  �أهمية  على  �لنف�س  علم 

�لبحثية  تك�ضبهم �خلر�ت  بحثية  جمموعات 

من  جمموعة  بني  بحثية  ب�ضر�كات  وت�ضمح 

�لتخ�ض�ضات. 

ع�ضو  معو�س  ربى  �لدكتورة  و��ضتعر�ضت 

هيئة �لتدري�س بق�ضم علم �لنف�س جتربتها يف 

�لن�ضر �لعلمي و�أهمية ن�ضر �لطالب �ملبتعثني 

قبل  �الأجنبية  �جلامعات  يف  م�ضرفيهم  مع 

�إنهاء مرحلة �لدكتور�ه مما ي�ضهم يف �كت�ضاب 

خر�ت متنوعة تنعك�س على �لعملية �لبحثية 

عند �لتحاقهم باجلامعة بعد تخرجهم. 

فيما �أ�ضارت �لدكتورة �أ�ضماء بادو�د ع�ضو 

هيئة �لتدري�س بق�ضم �لرتبية وريا�س �الأطفال 

وفق  �لعلمية  �مل��ج��الت  �ختيار  �أهمية  �إىل 

طبيعة عنو�ن �لبحث وحتديد متطلبات �ملجلة 

من حيث نوع �لتوثيق �ملطلوب. 

�لتدري�س  هيئة  ع�ضو  �لنقا�س  حلقة  �أد�ر 

�الأطفال  وريا�س  �لرتبوية  �ل�ضيا�ضات  بق�ضم 

�لدكتور خليل �ل�ضعاد�ت. 

�ضكره  �ل�ضايع  د.  قدم  �جلل�ضة،  نهاية  ويف 

لتنظيمه هذه  بالكلية  �لبحوث  وتقديره ملركز 

�الأع�ضاء  حث  كما  فيها،  و�مل�ضاركني  �حللقة 

�لفر�س  من  �ال�ضتفادة  �أهمية  على  بالكلية 

طبيعة  وف��ق  �جلامعة  تتيحها  �لتي  �لبحثية 

�لتخ�ض�ضات و�لعمل على ت�ضكيل فرق بحثية 

تخدم �ملجال �لرتبوي، و�أهمية �إ�ضر�ك طالب 

�لدر��ضات �لعليا يف تلك �لفرق. ثم قام بتكرمي 

�مل�ضاركني يف هذه �حللقة . 

بق�ضم  �لطالب  �إع��د�د  �إط��ار  يف 

�مل��ي��ك��ان��ي��ك��ا �حل��ي��وي��ة و�ل�����ض��ل��وك 

�حل���رك���ي ب��ك��ل��ي��ة ع��ل��وم �ل��ري��ا���ض��ة 

�لبدين ملو�جهة متطلبات  و�لن�ضاط 

�مليكانيكا  ق�ضم  �أق��ام  �لعمل  �ضوق 

موؤخر�ً  �حلركي  و�ل�ضلوك  �حليوية 

دورة تدريبية ملدة يومني ومب�ضاركة 

�الحت���اد  م��ن  معتمدة  ط��ال��ب��اً   ٥٠

�ل��ع��رب��ي �ل�����ض��ع��ودي ل��ك��رة �ل��ق��دم 

ك��ورف��ر  D« و���ض��رك��ة  »�ل��رخ�����ض��ة 

�لق�ضم  خطة  وفق  وذل��ك  �لعاملية، 

مهنياً  �لطالب  الإع��د�د  �مل�ضتقبلية 

�لريا�ضية  �الألعاب  يف  وتخ�ض�ضياً 

�ملدرب  بالدورة  حا�ضر  �ملختلفة.  

ريت�ضي  �ل�ضيد  �ملعتمد  �ل����دويل 

ول�ضن.

موؤخر�ً  ك��وري  طالبي  وف��د  ز�ر 

ج��ام��ع��ة �مل���ل���ك ����ض���ع���ود، ب��ه��دف 

�لنه�ضوية  �مل�ضاريع  على  �الط��الع 

يف  �جلامعة  دعائمها  �أر�ضت  �لتي 

خمتلف �ملجاالت �لعلمية و�ملعرفية 

»�لنظرية و�لتطبيقية«، حيث �طلع 

���ض��وؤون  ع��م��ادة  عمل  على  �ل��وف��د 

بن  �ضلمان  �مللك  ومكتبة  �لطالب، 

�لطالب  جتول  حيث  عبد�لعزيز، 

يف خمتلف مر�فقها،كما ز�ر �لوفد 

على  و�طلع  �للغات  معهد  �لكوري 

�خلدمات �لتي يُقدمها.

لقاحات  �أب��ح��اث  ك��ر���ض��ي  �أق����ام 

�مل��ع��دي��ة ور���ض��ة توعية  �الأم���ر�����س 

�لثانوية  �ملدر�ضة  لطالبات  تثقيفية 

»�ضحتك  بعنو�ن  و�لثمانون  �لثامنة 

تهمنا«  حتقيًقا لروؤية �لقيادة 2030 

يف تهيئة جيل و�ٍع بالثقافة �ل�ضحية. 

تناولت �لور�ضة عدة مو��ضيع بد�أت 

بنبذة عن �لكر�ضي من حيث �لروؤية 

و�الإجن���از�ت  و�الأه���د�ف  و�لر�ضالة 

ق��دم��ت��ه��ا �ل��دك��ت��ورة م��ن��ال ف���وزي، 

كونه  �للقاء  �أهمية  �إىل  و�أ���ض��ارت 

ينبغي  هاماً  �ضحياً  جانباً  يتناول 

للمجتمع �لوعي به يف ظل �النفتاح 

�الإعالمي و�الجتماعي.

حممود  دينا  �لدكتورة  �ألقت  ثم 

»كيف  ب��ع��ن��و�ن  تثقيفية  حم��ا���ض��رة 

�ملعدية«  �الأمر��س  من  نف�ضك  تقي 

و���ض��رح��ت �آل��ي��ة �ن��ت��ق��ال �الأم��ر����س 

�ملعدية وطرق �لوقاية.

كما �أو�ضحت �لدكتورة رفاه �ملري 

جتربتها مع �لغذ�ء مبينة من خاللها 

�أهمية تغري منط �حلياة و�ال�ضتفادة 

منها. ويف �لنهاية عر�ضت �الأ�ضتاذة 

�لنانو  ��ضتخد�مات  �مليمان  فوزية 

للحد  �لطبية  �مل��ج��االت  يف  ودوره 

ن�ضاط  خالل  �ملعدية  �الأمر��س  من 

طالبي.

�ل��ك��ر���ض��ي  ت���ق���دم  �خل���ت���ام  ويف 

على  للمدر�ضة  و�لتقدير   بال�ضكر 

�ال�ضت�ضافة. 

التجارب الناجحة في النشر العلمي المميز

وفد طالبي كوري يزور الجامعة

ورشة تثقيفية لطالبات 88
نظمها كر�سي اأبحاث لقاحات الأمرا�ض املعدية

الرخصة D لطالب الميكانيكا الحيوية

نظم احللقة مركز بحوث الرتبية 

تدشين العدد األول من مجلة 
علوم الرياضة والتربية البدنية

ة اختراع لكرسي الكيالي براء

شهيد الوطن.. فهد الكثيري

ح�ضل كر�ضي �لدكتور وليد �لكيايل الأبحاث �ل�ضناعات �لدو�ئية 

�ل���ر�ء�ت  مكتب  م��ن  �خ���رت�ع  ب���ر�ءة  على  �ضعود  �مل��ل��ك  بجامعة 

ع�ضبي  خليط  على  يحتوي  مو�ضعي  »م�ضتح�ضر  بعنو�ن  �ل�ضعودي 

 A novel topical preparation« �جل��روح«  اللتئام  ي�ضتخدم 

»containing herbal mixtures for wound healing
�جل��روح  �لتئام  م��ن  ي�ّضرع  مرهم  باإنتاج  �الخ���رت�ع  ه��ذ�  يتعلق 

»wound healing« ويحتوي على خليط من م�ضتخل�س ع�ضبة �ملر 

وم�ضتخل�س ق�ضر �لرمان وم�ضتخل�س �حلناء.

تنعى كلية �الآد�ب ممثلة برئي�س ق�ضم 

�لتدري�س  هيئة  و�أع�����ض��اء  �جلغر�فيا 

ب��ال��ق�����ض��م  وزم���الئ���ه �ل���ط���الب �أح���د 

�لوطن  �ضهيد  �حل��زن  ببالغ  خريجيه 

�ملالزم �أول فهد بن �ضعد �لكثريي من 

قو�ت �لطو�رئ �خلا�ضة.

رحمته  بو��ضع  �لفقيد  �هلل  تغمد 

و�أ�ضكنه ف�ضيح جناته و�ألهم �أهله وذويه 

�ل�ضر و�ل�ضلو�ن.

�إنا هلل و�نا �إليه ر�جعون..

يتقدم
منسوبو وحدة التثقيف الصحي بالمدينة الطبية الجامعية

بخالص العزاء وصادق المواساة

لسعادة األستاذ الدكتور

سليمان بن عبداهلل الشمري
استشاري طب األسرة بكلية الطب والمدينة الطبية

مشرف مركز التثقيف الصحي سابقًا

في وفاة والدته
سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته

ويسكنها فسيح جناته
ويلهم ذويها الصبر والسلوان

»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

تعزية
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بناًء على توجيهات وكيل اجلامعة 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

اأحمد العامري، ا�ست�ساف  الدكتور 

النانو  لتقنية  عبداهلل  امللك  معهد 

امل�ست�سار  كاليل  توما�س  م��وؤخ��ًرا 

بجامعة كاليفورنيا – بريكلي وخبري 

و�سيا�سات  واالبتكار  التقنية  نقل 

ت�سويق املنتجات، والذي �ساعد يف 

النانو الوطنية  اإعداد مبادرة تقنية 

االأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  يف 

واإطالقها عام 2000م.

 وكان يف ا�ستقباله والرتحيب به 

والذي  املعهد،  على  العام  امل�سرف 

عن  متكامل  تعريف  بتقدمي  ق��ام 

�سامل  وعر�س  �سعود  امللك  جامعة 

عن  املعهد  اج��ت��م��اع��ات  ق��اع��ة  يف 

اأن�سطة املعهد واإجنازاته.

ح�����س��ر االج���ت���م���اع ك����ل م��ن 

وكيل  الهزاع  عبدالعزيز  الدكتور 

والدكتور  الفنية  لل�سوؤون  املعهد 

علي الدلبحي وكيل املعهد لل�سوؤون 

مناق�سة  مت���ت  ح��ي��ث  ال��ب��ح��ث��ي��ة، 

جم�����االت ال���ت���ع���اون واال���س��ت��ف��ادة 

اإط��الق  يف  امل�ست�سار  خ��رات  م��ن 

املتقدمة  التقنيات  يف  م��ب��ادرات 

التقنية وال�سراكة مع القطاع  ونقل 

اخلا�س وت�سويق املنتجات.

خمترات  اإىل  كاليل  توجه  ثم   

امل��ع��ه��د ب����دًءا مب��خ��ت��ر االأغ�����س��ي��ة 

النانو يف  الذي يهتم بتطبيق تقنية 

حتلية املياه، وقد اطلع على اأغ�سية 

البوليمرات واأنابيب النانو الكربونية 

ل�سرح  وا�ستمع  املعهد  اأنتجها  التي 

امل�سارك  االأ�ستاذ  التوين  اأحمد  د. 

باملعهد عن كيفية حت�سري واختبار 

ج���ودة ه��ذه امل����واد، ث��م ت��وج��ه اإىل 

حيث  االإلكرتونية،  املجاهر  خمتر 

املجهر  ع��م��ل  كيفية  ع��ل��ى  اط��ل��ع 

و�سهد  والنفاذ،  املا�سح  االإلكرتوين 

ج�سيمات  ال�ستجابة  عملية  جتربة 

النانوية املنتجة يف  اأك�سيد احلديد 

املعهد للمجال املغناطي�سي وتعرف 

على تطبيقاتها الطبية املتوقعة.

د.  ل�سرح  ال��زائ��ر  ا�ستمع  كما   

امل�ساعد  االأ�ستاذ  اأوعي�سى  ح�سن 

باملعهد  النقية  الغرفة  عن  باملعهد 

وجتهيزاتها احلديثة واإىل �سرح د. 

امل�ساعد  االأ�ستاذ  الب�س  جو�سيليتو 

باملعهد على جهاز الرت�سيب النب�سي 

يف  بتطبيقاته  والتعريف  بالليزر 

جماالت البرتول والطاقة املتجددة، 

وقد اأبدى الزائر اهتمامه واإعجابه 

مبا راآه.

ي�سحبه  اخلبري  توجه  ذلك  بعد 

امل�����س��رف ال��ع��ام ع��ل��ى امل��ع��ه��د اإىل 

وكيل  العامري  الدكتوراأحمد  زيارة 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

ال��ع��ل��م��ي مب��ك��ت��ب��ه، ح��ي��ث ع��ق��دا 

اإىل  وا�ستمع  م�سرتًكا  اج��ت��م��اًع��ا 

�سرح م�سهب عن جهود اجلامعة يف 

القطاع  مع  والتوا�سل  التقنية  نقل 

اخلا�س وت�سويق االأفكار واملنتجات 

ترحيبه  اخلبري  واأب���دى  البحثية، 

ب��ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك وا���س��ت��ع��داده 

لتقدمي خدماته يف هذا املجال.

 واأو���س��ح امل�����س��رف ال��ع��ام على 

لبحث  ياأتي  اللقاء  هذا  اأن  املعهد، 

اإم��ك��ان��ي��ة ال���ت���ع���اون ب���ن اخل��ب��ري 

وجامعة امللك �سعود يف نقل التقنية 

وال�����س��راك��ة م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

ريادة  ومبادرات  املنتجات  وت�سويق 

برامج  منظومة  �سمن  االأع��م��ال 

حتقيق روؤية 2030.

اللقاء  م��وؤخ��راً  والت�سجيل  القبول  عمادة  نظمت 

للعام  االأكادميية  لل�سوؤون  الكليات  لوكالء  ال�سنوي 

االجتماعات  بقاعة  1439/1438ه�،  اجل��ام��ع��ي 

مبقر عمادة القبول والت�سجيل برئا�سة عميد القبول 

والت�سجيل الدكتور با�سل ال�سدحان وبح�سور م�ساعد 

ل�سوؤون  واالأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

العنقري  عبدالرحمن  الدكتور  الدرا�سية  اخلطط 

ووكالء العمادة وروؤ�ساء االأق�سام بها.

الدكتور  والت�سجيل  القبول  �سوؤون  عميد  واأو�سح 

با�سل ال�سدحان اأن الهدف من هذا اللقاء هو تطوير 

والت�سجيل  القبول  ب�سوؤون  العالقة  ذات  االإج���راءات 

والعمل على تطوير اخلدمات االإلكرتونية التي ت�سهم 

باإذن اهلل يف اإر�ساء منظومة متميزة للنظام االأكادميي 

باجلامعة ت�سهم وبفاعلية يف ت�سهيل وتنظيم االإجراءات 

ذات العالقة ب�سوؤون القبول والت�سجيل. 

وقد اأ�سار د. ال�سدحان اإىل اأن من اأهم املوا�سيع التي 

االآلية واالإجراءات  اأجندة االجتماع هي  طرحت على 

املثالية يف اإعداد اجلدول الدرا�سي وت�سجيل الطالب 

اإع��داد  يف  الكلية  ملهام  الزمني  اجل���دول  ومناق�سة 

ببع�س  التعريف  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��درا���س��ي،  اجل���دول 

التقارير يف النظام االأكادميي التي ت�ساعد يف متابعة 

اأو�ساعهم  املتوقع تخرجهم ومعاجلة  اأو�ساع الطالب 

من  اجليد  التخطيط  اأهمية  على  موؤكداً  االأكادميية، 

والتخريج  الت�سجيل  لفرتات  ا�ستعداًدا  الكليات  قبل 

للو�سول للم�ستوى املن�سود من جودة العمل.

 كما �سمل اللقاء مناق�سة تطوير اإجراءات التحويل 

الداخلي �سواء بن الكليات اأو االأق�سام االأكادميية اأو 

�سرعة  ي�سمن  مبا  امل�سرتكة  االأوىل  ال�سنة  م�سارات 

تنفيذ هذه االإجراءات وفق �سوابط و�سروط التحويل 

املعتمدة من جمال�س الكليات. 

اإدخال واعتماد  كما مت طرح مقرتح تطوير خدمة 

االإلكرتونية حيث  البوابة  احلرمان من خالل  ك�سوف 

يتاح الأ�ستاذ املقرر اإدخال ن�سب غياب الطالب خالل 

جمل�س  من  اعتمادها  يتم  ثم  ومن  الدرا�سي  الف�سل 

االآث��ار  اأي�ساً  ال��وك��الء  ناق�س  كما  اإلكرتونياً.  الكلية 

بعد  الدرا�سية  الرامج  خطط  تعديل  على  املرتتبة 

التعديل الذي طراأ على حتديث برامج ال�سنة االأوىل 

داخل  جل��ان  ت�سكيل  على  العمل  و���س��رورة  امل�سرتكة 

الرئي�سة  االأط��ر  و�سع  على  تعمل  والكليات  االأق�سام 

اخلطط  على  ال��دار���س��ن  ال��ط��الب  اأو���س��اع  ملعاجلة 

القدمية واآلية حتويلهم على اخلطط اجلديدة، وكذلك 

املقررات التي ميكن معادالتها من اخلطط الدرا�سية 

القدمية.

ال�سدحان  با�سل  ال��دك��ت��ور  رف��ع  املنا�سبة  وب��ه��ذه 

بدران  الدكتور  اجلامعة  مدير  ملعايل  وتقديره  �سكره 

واالأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  ووكيل  العمر 

املتوا�سل  لدعمهما  العثمان  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور 

وامل�ستمر للعمادة والتوجيه الدائم برفع م�ستوى جودة 

االإجراءات ذات ال�سلة ب�سوؤون القبول والت�سجيل مبا 

يخدم م�سرية الطالب التعليمية ويحقق روؤية اجلامعة 

نحو بناء جمتمع املعرفة.

ا�ستقبله د. العامري

»تقنية النانو« يستضيف استشاري جامعة بيركلي 
في نقل التقنية واالبتكار

مب�ساركة رئي�س االحتاد ال�سعودي للريا�سة املجتمعية  

ينظمها »اأفكر«

إطالق الندوة السعودية 
األولى لـ »صحة المرأة«

»تجربتي في استخدام أداة 
أسئلة مفتوحة النهاية«.. بالتربية

»القبول والتسجيل« تنظم اللقاء السنوي لوكالء الكليات 

كتبت: هوازن كتبي

اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  ب��رع��اي��ة 

وم�ساركة  العمر،  ب���دران  ال��دك��ت��ور 

رميا  االأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة 

بنت بندر بن �سلطان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود - رئي�س االحتاد ال�سعودي 

كلية  تنظم  املجتمعية-  للريا�سة 

االأربعاء  التطبيقية  الطبية  العلوم 

القادم وملدة يومن، الندوة ال�سعودية 

�سعار  حتت  املجتمع  ل�سحة  االأوىل 

»�سحة املراأة«.

التعريف  اإىل  ال���ن���دوة  وت��ه��دف 

ا�ستعرا�س  عر  امل��راأة  �سحة  بق�سايا 

فر�س  واإتاحة  ال�سحي  امل�ستوى  ورف��ع  بها  املتعلقة  االأبحاث  اأح��دث 

للتعاون والتوا�سل امل�ستقبلي بن املهتمن بق�سايا �سحة املراأة و�سوالً 

لتوثيق التو�سيات امل�ستقبلية لالأبحاث وامل�ساريع ذات ال�ساأن. 

املمار�سات  تعزيز  الور�س حول  من  التثقيفية عدد  الندوة  ي�ساحب 

الهيئة  من  معتمدة  �ساعة   16 بواقع  العلمي  املحتوى  الإثراء  ال�سحية 

متنوعة  علمية  مل�سقات  وم�ساركة  ال�سحية  للتخ�س�سات  ال�سعودية 

وجمعيات وكرا�سي اأبحاث  وا�سرتاك اأكرث من 32 متحدثاً من ال�سعودية 

ودول اخلليج العربي، وذلك لتعزيز ثقافة �سحية وقائية للمجتمع.

 ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�سيات »اأفكر« 

عند الثانية ع�سرة والن�سف من ظهر غٍد حلقة النقا�س الرابعة والثالثن 

بعد املائة �سمن �سل�سلة حلقات النقا�س التي يعقدها املركز اأ�سبوعياً بعنوان 

من  وقيا�س«،  حتليل  النهاية..  مفتوحة  اأ�سئلة  اأداة  ا�ستخدام  يف  »جتربتي 

العام«  »التعليم  التعليم   وزارة  الق�سعمي،   ح�سة  االأ�ستاذة  وتقدمي  اإعداد 

لل�سيدات يف املدينة اجلامعية للطالبات -كلية الرتبية مبنى رقم »2« معمل 

»72« الدور االأول، وللرجال يف كلية الرتبية قاعة رقم »1اأ33«.



بكلية  النف�س  علم  ق�سم  ا�ستقبل 

ال��رب��ي��ة وف����داً م��ن اأع�����س��اء هيئة 

بجامعة  النف�س  ق�سم علم  التدري�س 

وكان يف  الإ�سالمية،  الإم��ام حممد 

الدكتور  الق�سم  رئي�س  ا�ستقبالهم 

وح��دة  وم�سرف  اجلمعة  �سليمان 

الخ��ت��ب��ارات وامل��ق��اي��ي�����س ال��دك��ت��ور 

وحدة  وم�سرف  ال�سافعي،  حممد 

زي��اد  الدكتور  النف�سية  اخل��دم��ات 

علم  خمتربات  واأخ�سائي  ال�سيد، 

النف�س الباحث الأ�ستاذ جمال الدين 

زغلولة.

يف بداية اللقاء رحب د. اجلمعة 

بالوفد الزائر وقدم لهم نبذة موجزة 

وخططه  ووح���دات���ه  ال��ق�����س��م  ع���ن 

ا�سطحاب  ذلك  بعد  مت  الدرا�سية، 

وح��دات  على  بجولة  الزائر  الوفد 

الق�سم، حيث قّدم د. حممد ال�سافعي 

ن��ب��ذة م��ف�����س��ل��ة ع���ن الخ���ت���ب���ارات 

واملقايي�س التي يتم تدريب الطالب 

على ا�ستخدامها وتطبيقها، ثم قدم 

الدكتور زياد ال�سيد نبذة عن وحدة 

اخلدمات النف�سية التي ت�سم غرف 

للكبار،  النف�سي  العالج  ال�ستقبال، 

ال��ع��الج الإر���س��ادي وغ��رف��ة العالج 

الوفد  انتقل  ثم  لالأطفال.  النف�سي 

الق�سم  وحدة خمتربات  اإىل  الزائر 

النف�س  علم  خمتربات  ت�سم   التي 

الإن�ساين،  التعلم  التجريبي، خمترب 

خمترب التعلم احليواين، خمترب علم 

النف�س احليوي وخمترب علم النف�س 

الع�سبي.

 وق������ّدم اأخ�����س��ائ��ي خم��ت��ربات 

الق�سم الباحث جمال الدين زغلولة 

خمترب  عن  مف�ّساًل  �سرحاً  للزوار 

والع�سبي  احل��ي��وي  ال��ن��ف�����س  ع��ل��م 

والتجارب  امل�ستخدمة  والتجهيزات 

العملية التي يقوم بها الطالب. كما 

�سرحاً  حنفي  ه�سام  الدكتور  ق��ّدم 

التجريبي  النف�س  علم  خمترب  عن 

التي  والتجارب  واأدوات���ه  واأجهزته 

تّقدم للطالب.

وفد جامعة اإلمام يزور قسم علم النفس
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للدرا�سات  العلمي  النادي  فريق  اأع�ساء  زار 

لالطالع  ب��ادر  التقنية  حا�سنات  م��وؤخ��راً  العليا 

على  وال��ت��ع��رف  تدعمها  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع  ع��ل��ى 

ال�سراتيجيات التي تتبعها واخلدمات والدورات 

التي تقدمها.

الت�سالت  م�ست�سارة  با�ستقبال  الزيارة  بداأت 

الأ�ستاذة مناهل الكور التي قدمت عر�ساً �سريعاً 

ومب�سطاً عن برنامج »بادر« من حيث مفهوم ريادة 

الأعمال والتحديات التي يواجهها رائد الأعمال، 

تاأ�سي�س الربنامج ومراحله املختلفة حتى  وبداية 

الو�سول للريادة التجارية.

م�ست�سارة  الفالج  ره��ام  الأ�ستاذة  األقت  ثم   

مكتب الدعم للمخرعني كلمة حتدثت عن الدعم 

من  تعترب  ال�سعودية  واأن  وال�ست�ساري،  امل��ايل 

اأ�سرع الدول يف العامل اإ�سداراً لرباءات الخراع.

ط��الب  ل��ت��ق��دمي  خ��ا���س  تطبيق  ت��وف��ر  ومت   

اجلامعة والأندية التابعة لها، وجتول الوفد بعد 

الأ�ستاذ  مع  للحا�سنات  امل�ساريع  اإدارة  يف  ذلك 

»من�سة  النتباه م�سروع  حممد احلميدي، ولفت 

وهي  التعليم،  وزارة  قبل  من  به  املعرف  ن��ون« 

عبارة عن اأكادميية ت�سم ١٥٠٠ مدر�س خ�سو�سي 

ذوي كفاءة علمية عالية وخربة ممتازة يف �سرح 

املناهج التعليمية. 

النادي العلمي للدراسات العليا يزور »بادر« 

رحب عميد كلية العلوم الطبية الدكتور 

يزيد بن عبدامللك اآل ال�سيخ بعميد �سوؤون 

الطالب الدكتور فهد القريني اأثناء زيارته 

عيادات  يف  التعاون  اأوج��ه  لدرا�سة  الكلية 

كلية العلوم الطبية التطبيقية. 

الكلية  وكيل  ق��دم   الجتماع  بداية  يف 

الإكلينيكي  وال��ت��دري��ب  ال��ع��ي��ادات  ل�سوؤون 

خمت�سراً  عر�ساً  الزمامي  خالد  الدكتور 

عن  عر�س  ذل��ك  تال  الكلية،  عيادات  عن 

رئي�س  ال�سحي، قدمه  التاأهيل  ق�سم علوم 

بن  �سعد  ال��دك��ت��ور  ال��ت��اأه��ي��ل  ع��ل��وم  ق�سم 

الكلية  بني  التعاون  اأوجه  ونوق�ست  دوا�س، 

و����س���وؤون ال��ط��الب، م��ث��ل ت��ق��دمي خ��دم��ات 

الإعاقة  ذوي  مركز  مل�ستفيدي  العيادات 

وتقدمي خدمات العالج الطبيعي ملنتخبات 

امل�سركة.  املوا�سيع  اجلامعة، وغرها من 

جولة  الكلية  نظمت  ال��زي��ارة  خ��ت��ام  ويف 

ميدانية على عياداتها.

تعاون بين العلوم الطبية وشؤون 
الطالب

محاضرتان في مركز البحوث 
العلمية والطبية

عن  والطبية  العلمية  ال��درا���س��ات  بحوث  مركز  اأع��ل��ن 

»مهارات  برناجمي  �سمن  التا�سع   الأ�سبوع  حما�سرات 

البحث العلمي العا�سر« و»�سل�سلة اأدوات البحث العلمي1«.

بحث  اإلقاء  »كيفية  بعنوان  حما�سرة  غٍد  يوم  و�سيكون 

الأدوي��ة  علم  من  يعقوب  هزار  الدكتورة  تلقيها  اأكادميي« 

كلية ال�سيدلة من ال�ساعة 12-2 ظهًرا مببني 30 القاعات 

امل�سركة- الدور الأول- قاعة 13.

 »Google Apps« اأما بعد غد تنطلق ور�سة عمل بعنوان

تلقيها الدكتورة نوف العودة من ال�سيدلة الإكلينكية- كلية 

القاعات   30 مببنى  ظهًرا   2-12 ال�ساعة  من  ال�سيدلة 

امل�سركة- الدور الأول- معمل احلا�سب. 

»بحوث الدراسات اإلنسانية« يتصدر 
تويتر للمرة الخامسة

نظم مركز بحوث الدرا�سات الإن�سانية موؤخراً حلقة النقا�س الأوىل 

للجدارات  الثالثة  ال�سل�سلة  �سمن  الأكادميية«  الكتابة  »مهارات  بعنوان 

لعدة حماور،  تطرق خاللها  ال�سالحي  �سعود  الدكتور  قدمها  اللغوية، 

مكونات  وما هي  ومراحلها،  و�سفاتها  الأكادميية  الكتابة  ما هي  منها 

عملية البحث، ومت طرح مبادرة »جتميع املفردات الأكادميية امل�ستخدمة 

يف الأبحاث الإجنليزية«. وظهر تفاعل كبر من قبل املتدربات يف طرح 

اأو�سى املدرب با�سراتيجية »ف.���س.ا.ر«. وخالل احللقة  الأمثلة، كما 

احللقة  و�سهدت  التوايل،  على  اخلام�سة  للمرة  »الرند«  املركز  حقق 

اإقبالً كبراً من قبل اأع�ساء هيئة التدري�س وطالبات الدرا�سات العليا، 

حيث فاق الت�سجيل املائة وع�سرين متدربة.

جامعة الكويت تكرم الباحثين والمخترعين
رعى مدير جامعة الكويت 

الأن�ساري  ح�سني  الدكتور 

ح���ف���ل ت���ك���رمي ال���ف���ائ���زي���ن 

ب���ج���وائ���ز ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 

على  احلا�سلني  واملخرعني 

والفائزين  ب��راءات الخ��راع 

بجوائز املل�سق العلمي للعام 

 ،2017-2016 الأك��ادمي��ي 

واأكد يف كلمته بهذه املنا�سبة 

اجل��ام��ع��ة  اإدارة  ح���ر����س 

والعلمي  الأكادميي  بامل�ستوى  لالرتقاء  الهادف  العمل  موا�سلة  على 

للجامعة، واأ�ساف اأن حتقيق التميز والرقي يف ت�سنيف اجلامعة يعد 

عماًل موؤ�س�سياً ل حتققه جهة اأو كلية مبعزل عن اجلهات الأخرى، 

م�سدًدا على �سرورة التعاون والتكامل لتحقيق هذا الهدف، واأعرب 

املتميزون،  الباحثون  حققها  التي  ب��الإجن��ازات  وفخره  �سعادته  عن 

متمنًيا دوام الزدهار والتفوق واملزيد من الإجنازات والبحوث العلمية 

يف ال�سنوات املقبلة.

منتدى دولي لالبتكار بجامعة الشارقة
اإدارة  كلية  اأطلقت 

الأع�����م�����ال ب��ج��ام��ع��ة 

امل�سابقة  ال�����س��ارق��ة 

اخل���ا����س���ة ب��امل��ن��ت��دى 

ال�����������دويل ال���ث���ال���ث 

ل���الب���ت���ك���ار وري�������ادة 

تنظمه  الذي  الأعمال 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  الكلية 

غرفة جتارة و�سناعة 

مع ا�سراتيجية البتكار يف دولة الإمارات،  ال�سارقة، وذلك متا�سياً 

ومب�ساركة عدد من طلبة اجلامعات املختلفة يف اإمارة ال�سارقة، جاء 

ذلك خالل اللقاء الذي ُعقد باجلامعة لالإعالن عن امل�سابقة واملحاور 

اخلا�سة بها وجوائزها، بح�سور مدير جامعة ال�سارقة، ومدير عام 

غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة، وعدد من قيادات اجلامعة وعمداء 

الكليات واأع�ساء هيئة التدري�س والطالب.

تعاون بحثي بين جامعة الخليج ومعهد 
كارولينسكا السويدي

اأن�����ه�����ت ج��ام��ع��ة 

اخل���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي 

بنجاح املرحلة الثانية 

الأبحاث  من م�سروع 

وتهيئ  الإكلينيكية، 

ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف 

م��ع مركز  ب��ال��ت��ع��اون 

اأمرا�س الدم الوراثية 

ال�سلمانية  مبجمع 

يف  ل��ل��دخ��ول  الطبي 

بديلة  البحث عن عالجات  اإىل  الرامي  امل�سروع  الثالثة من  املرحلة 

تقدماً  امل�سروع  حقق  بعدما  »ال�سكلر«،  املنجلي  ال��دم  فقر  ملر�سى 

ملمو�ساً وفق املعاير الدولية لالأبحاث ال�سريرية، وقال رئي�س اجلامعة 

يف لقائه بالفريق التنفيذي ب�سركة »مود�س ثرابيوتيك« التابعة ملعهد 

اإن املرحلة الثالثة من امل�سروع �ستبداأ قريبا  كارولين�سكا يف ال�سويد 

لت�سجيل   »FDA« الأمريكية  والدواء  الغذاء  اأخذ موافقة هيئة  بعد 

اأن  الدواء، واإجراء درا�سة اأخرى قبل اعتماده ب�سكل نهائي، متوقعاً 

تنطلق املرحلة الثالثة من امل�سروع نهاية العام 2018.

جامعات 
خليجية

العليا  الدرا�سات  وح��دة  نظمت 

وكالة  اإ�سراف  حتت  الربية  بكلية 

والبحث  العليا  للدرا�سات  الكلية 

لطلبة  مفتوحاً  لقاًء  موؤخراً  العلمي 

الكلية  بعميد  العليا  ال��درا���س��ات 

الدكتور فهد ال�سايع.

بداأ اللقاء الذي ح�سره اأكرث من 

الأق�سام  روؤ���س��اء  من  �سخ�ًسا   260
وطالب  التدري�س،  هيئة  واأع�ساء 

باآيات  وطالباتها،  العليا  الدرا�سات 

م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م، ت��اله��ا طالب 

ال�سريف  م�سعب  العليا  الدرا�سات 

ال�سقيقة،  ال��ب��ح��ري��ن  مم��ل��ك��ة  م��ن 

ث��م اف��ت��ت��ح ال��ل��ق��اء م�����س��رف وح��دة 

حمود  ال��دك��ت��ور  العليا  ال��درا���س��ات 

اأو�سح فيها  املغرة بكلمة ترحيبية، 

م��ه��ام ال���وح���دة، واخل���دم���ات التي 

تقدمها للطلبة.

ثم األقى د. ال�سايع كلمة اأبرز فيها 

بالدرا�سات  الكلية  اهتمام  معامل 

العليا، حمدًدا دور الوحدة واللجان 

الهتمام  عاتقها  على  يقع  ال��ت��ي 

كلجنة  العليا  ال��درا���س��ات  بطلبة 

ال��وق��ت ذات����ه حث  اخل��ط��ط، ويف 

اخلدمات  م��ن  لال�ستفادة  الطلبة 

ودوره��ا  لهم،  الكلية  تقدمها  التي 

اأن  التي  ميكن  العقبات  ت�سهيل  يف 

تواجههم.

اللجنة  م�ست�سارة  كلمة  اأعقبتها 

الدرا�سات  وح��دة  يف  ال�ست�سارية 

بالكلية  الن�سائي  بالق�سم  العليا 

فيها  تناولت  البكر،  فوزية  الدكتورة 

واأهم  الوحدة،  تقدمها  التي  الأدوار 

ال��درا���س��ات  ط��ال��ب��ات  ت�ستفيده  م��ا 

اللجنة  م��ن  ال��رب��ي��ة  بكلية  العليا 

ال�ست�سارية.

ت��ال ذل���ك ك��ل��م��ة ل��رئ��ي�����س مركز 

تركي  ال��دك��ت��ور  بالكلية،  ال��ب��ح��وث 

مهام  خاللها  من  اأو�سح  القريني، 

م��رك��ز ال��ب��ح��وث، واخل��دم��ات التي 

العليا،  ال��درا���س��ات  لطلبة  يقدمها 

لأهم  القادمة  املواعيد  عن  وك�سف 

الأن�سطة التي ينوي املركز اإقامتها.

اخلطط  عام جلنة  اأمني  واختتم 

اأبو  ال�سيد  الدكتور  بالكلية  البحثية 

ها�سم، بتقدمي توجيهات واإر�سادات 

ب��خ�����س��و���س ك��ت��اب��ة اخل���ط���ط، وم��ا 

يرتبط بها من نظام اأكادميي.

الأدبي  الأح�ساء  نادي  كرم 

موؤخراً كر�سي الأدب ال�سعودي 

على جهوده العلمية يف خدمة 

الأدب ال�سعودي، وقد عقدت 

ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ن����دوة ح��ول 

واإجن��ازات��ه،  الكر�سي  اأع��م��ال 

على  امل�����س��رف  فيها  ���س��ارك 

�سالح  ال��دك��ت��ور  ال��ك��ر���س��ي 

والدكتورة  الغامدي  معي�س 

ه��ن��د امل���ط���ري وال���دك���ت���ور 

عبداهلل املعيقل.

لقاء مفتوح لطلبة الدراسات العليا بعميد »التربية«

»األحساء األدبي« يكرم كرسي األدب السعودي



»عين شمس« تنضم التحاد الجامعات الصينية
عزت  عبدالوهاب  الدكتور  اأعلن 

رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ع���ن ���ش��م�����س، اأن 

باالحتاد  ع�شًوا  اختريت  اجلامعة 

لت�شبح  ال�شينية  للجامعات  الدويل 

على  حت�شل  ع��رب��ي��ة  ج��ام��ع��ة  اأول 

ع�شوية هذا االحتاد، واأو�شح عزت 

اأنه مبوجب هذه الع�شوية �شت�شارك 

���ش��م�����س يف خمتلف  ع���ن  ج��ام��ع��ة 

التي  االأخرى  اجلامعات  مع  والبحثية  واالأكادميية  العلمية  االأن�شطة 

تتمتع بع�شوية هذا االحتاد، وذكرت الدكتورة اإ�شراء عبدال�شيد مدير 

مكتب العالقات الدولية بجامعة عن �شم�س، اأن االحتاد ي�شم اأكرب 

ت�شينغ خوان«،   - فودان - الجنو   - »بكن  مثل  ال�شينية  اجلامعات 

واليابانية  والفرن�شية  االأمريكية  اجلامعات  من  ع��دد  عن  ف�شاًل 

اجلامعات مبختلف  كربيات  من  وغريها  والكازاخ�شتانية  والرو�شية 

اأنحاء العامل.

جامعة بيرزيت األولى فلسطينيًا
احتلت جامعة »بريزيت« يف مدينة رام اهلل املركز االأول بن ت�شع 

جامعات فل�شطينية واملرتبة 38 عربياً يف ت�شنيف اجلامعات العاملي 

»QS« الأف�شل 100 جامعة عربية للعام 2018، وذكر موقع اجلامعة 

اأنها قفزت 12 مرتبة اإىل االأمام مقارنة بقائمة العام املا�شي، واحتلت 

املرتبة 38 بن اجلامعات العربية التي مت ت�شنيفها من بن األف جامعة 

الت�شنيف  معايري  وت�شمل  العربي،  العامل  يف  عايل  تعليم  وموؤ�ش�شة 

اجلوانب  نوعية  تعك�س  معايري  ت�شعة  العربية  للجامعات  املعتمدة 

التعليمية والبحثية وتاأثري اجلامعة يف احليز املحلي والعاملي، وحلّت 

للمقالة  االقتبا�شات  عدد  معيار  يف  عربياً   11 املرتبة  يف  اجلامعة 

العلمية الواحدة، وهو معيار يقي�س جودة املن�شورات العلمية.

افتتاح فرع لجامعة الخرطوم خارج العاصمة
اأع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة اخل��رط��وم 

ا���ش��ت��ع��داده��ا ل��ف��ت��ح ف����رع لها 

كاأول فرع  االأحمر  البحر  بوالية 

للجامعة خارج العا�شمة القومية 

اخلرطوم، جاء ذلك خالل لقاء 

علي  االأحمر  البحر  والية  وايل 

اأحمد حامد  بوفد من جامعة اخلرطوم يزور الوالية حالياً، وتناول 

فرع  الفتتاح  التن�شيق  اأج��ل  من  تاأتي  التي  ال��زي��ارة  اأه��داف  اللقاء 

اجلامعة بالوالية، والتن�شيق الإقامة دورات تدريبية متخ�ش�شة لهيئة 

الوايل  بالوالية، من جانبه رحب  الق�شائية  والهيئة  البحرية  املوانئ 

بوفد اجلامعة، مو�شحاً اأهمية الزيارة يف تعزيز التن�شيق بن الوالية 

واجلامعة لرتقية وتطوير التعاون القائم بن اجلانبن.

جامعة بنها تلغي »خيام االمتحانات«
اإلغاء  القا�شي،  يو�شف  ال�شيد  الدكتور  بنها،  جامعة  رئي�س  اأعلن 

خيام االمتحانات للن�شف االأول من العام الدرا�شي احلايل، وطالب 

عمداء الكليات با�شتبدالها بقاعات منا�شبة ت�شتوعب الطالب، جاء 

نوابه  من  وع���دداً  اجلامعة  رئي�س  �شم  ط��ارئ  اجتماع  خ��الل  ذل��ك 

وامل�شت�شارين، واأكد رئي�س اجلامعة خالل االجتماع، على �شرورة اإلغاء 

هذا التقليد املتبع منذ �شنوات، م�شيًفا اأن »عقد االمتحانات داخل 

اخليام كان وما يزال يكلف اجلامعة مبالغ طائلة، واأن ا�شتمراره يعد 

اإهدار للمال العام«.

بق�شم  العلمية  الندوة  ا�شت�شافت 

ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واآداب���ه���ا االأ���ش��ب��وع 

امل��ا���ش��ي ك���اًل م��ن اأ���ش��ت��اذ االإع���الم 

وامل�شرف  االإع��الم  بق�شم  امل�شارك 

ر�شالة  �شحيفة  واإدارة  حترير  على 

الطيا�س  فهد  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة، 

وال�����ذي األ���ق���ى حم��ا���ش��رة ب��ع��ن��وان 

الب�شري  واالإن��ت��اج  اللغوي  »ال�شك 

ل��ل��م��وروث ال��ث��ق��ايف ع���رب و���ش��ائ��ل 

التدري�س  هيئة  وع�شو  االإع����الم«، 

بنت  الدكتورة هالة  االإع��الم،  بق�شم 

األقت حما�شرة  والتي  برناط   علي 

بعنوان »اخلطاب االإعالمي التون�شي 

من  الندوة  واأدار  اللغة«،  واإ�شكالية 

ق�شم اللغة العربية د. ح�شن الفيفي، 

وت���اأت���ي  ه��ذه  امل��ال��ك��ي،  م��ن��ى  واأ. 

الندوة  انفتاح  لتواكب  اال�شت�شافة 

على  العربية  اللغة  بق�شم  العلمية 

ثالثة  بعد  االأخرى  العلمية  االأق�شام 

عقود من انطالقها.

ال��ن��دوة جملة من  وق��د ط��رح��ت 

اللغويات  جمال  يف  املهمة  الق�شايا 

االإع��الم��ي��ة ك��ف��رع م��ن ع��ل��وم اللغة 

ديناميكية  وناق�شت  والل�شانيات، 

واالإع���الم،  احل��ي��اة  بيئتي  يف  اللغة 

العربية  اللغة  ق�شم  اأ�شاتذة  وط��رح 

الكثري من الق�شايا التي مت�س واقع 

اللغة يف بيئة االإعالم وجماالت تاأثر 

كل منهما باالآخر.

وقد طرح الدكتور الطيا�س خالل 

حما�شرته اأربعة م�شاريع من �شاأنها 

تعزيز التعاون امل�شتقبلي يف املجالن 

اللغة  ق�شمي  بن  والبحثي  العلمي 

م�شروع  االأول  واالإع����الم،  العربية 

نادي الكتابة والتواقيع االإبداعية يف 

اللغة العربية، والثاين م�شروع نادي 

احلياة  لق�شايا  االأ�شبوعي  احل��وار 

هارفارد  جامعة  م�شروع  غرار  على 

للحوارات ال�شعبة، والثالث م�شروع 

امل�����ش��ت�����ش��ار ال��ل��غ��وي يف ال��رتج��م��ة 

اجلامعة،  الأق�شام  خدمًة  العلمية 

واالأخري م�شروع الفوا�شل والر�شائل 

اللغة  تطبيقات  لتعزيز  الرقمية 

العربية يف حياتنا اليومية.

ويف ندوة �شابقة د�ّشن ق�شم اللغة 

خطى  »على  كتاب  واآداب��ه��ا  العربية 

عن  م��وؤخ��ًرا  ���ش��در  ال���ذي  املتنبي« 

»كر�شي عبدالعزيز املانع« وا�شت�شاف 

الق�شم �شمن فعاليات الندوة العلمّية 

عدداً من االأ�شاتذة من كلية ال�شياحة 

االجتماعية  وال��درا���ش��ات  واالآث�����ار 

الكتاب.  الذين حتدثوا عن  والتاريخ 

منور،  حممد  الدكتور  اللقاء  افتتح 

الذي رحب باحل�شور �شاكراً جهود 

العمل،  العلمية وفريق  الندوة  مقرر 

ث��م ت��داخ��ل ال��دك��ت��ور خالد احل��ايف 

ال��ذي  العربية  اللغة  ق�شم  رئي�س 

واحل�شور،  بامل�شاركن  بدوره  رحب 

ب��امل��وؤِل��ف  الق�شم  اح��ت��ف��اء  م���وؤك���داً 

وامل���وؤلَ���ف »ال��ك��ت��اب«، م��ث��ن��ي��اً على 

امل�����ش��ارك��ن ال��ذي��ن اج���ت���زاأوا بع�س 

اأوقاتهم للم�شاركة يف هذه الفعالية.

ال��دك��ت��ور  امل��ت��ح��دث��ن  اأول  وك���ان 

هيئة  ع�����ش��و  ال���ذي���ي���ب  ���ش��ل��ي��م��ان 

واالآث���ار  ال�شياحة  بكلية  التدري�س 

اجلمعية  اإدارة  جم��ل�����س  وع�����ش��و 

التاريخية ال�شعودية الذي �شكر ق�شم 

الذي  باجلهد  واأ�شاد  العربية  اللغة 

متابعة خط  املانع يف  الدكتور  بذله 

هروب املتنبي، الفتاً اإىل اإجادته يف 

ع��دداً  درا���ش��ة خمتلفة جتمع  ط��رح 

البحث  ومناهج  االخت�شا�شات  من 

الدكتور  حتدث  ذلك  بعد  املختلفة، 

عبداهلل الفيفي ع�شو هيئة التدري�س 

وع�شو جمل�س  العربية  اللغة  بق�شم 

الكتاب  على  اأث��ن��ى  وق��د  ال�����ش��ورى، 

اأنه كتاب يف االأدب  واملوؤلف، موؤكداً 

والرحلة  والتاريخ  واالأع��الم  والنقد 

�شاق  املانع  اأن  واالأجمل  واملواطن، 

مغامرته البحثية يف اأ�شلوب ق�ش�شي 

اآ�شر، كما حتدث الدكتور بدر  ماتع 

بق�شم  التدري�س  هيئة  الفقري ع�شو 

جائزة  على  واحلا�شل  اجلغرافيا، 

متحدثاً  للكتاب،  عبدالعزيز  امللك 

يف م��داخ��ل��ت��ه ع��رب ث��الث��ة حم���اور، 

اأب���و الطيب  اأول��ه��ا ال�����ش��اع��ر وه���و 

الذي مالأ الدنيا و�شغل النا�س، وهو 

على  هّب  ال��ذي  ال�شعري  االإع�شار 

مزجمراً  زال  وما  العربية،  ثقافتنا 

وهي  الرحلة  الثاين  عام،  األف  منذ 

باملغامرة  املليئة  الرحالت  اأروع  من 

يف  بها  اأحاطت  التي  للحبكة  نظراً 

مراحل املطاردة ال�شيا�شية بن اأكرب 

واأه��ّم  ال�شاعر،  وه��و  اإعالمية  ق��وة 

اإفريقيا  �شمال  يف  �شيا�شية  ق��وة 

تكبد  وقد  االإخ�شيدي.  كافور  وهو 

ال�����ش��اع��ر وع��ث��اء ال�����ش��ف��ر وجت���اوز 

اجلوا�شي�س والعيون، ور�شد خلجاته 

اأثناء  واآماله  اآالم��ه  و�شور  النف�شية 

الباحث  وال��ث��ال��ث  ال��ه��روب،  رح��ل��ة 

باحث ر�شن  وه��و  امل��ان��ع  ال��دك��ت��ور 

الذين يحقُّ  االآداب  كلية  اأعمدة  من 

كتابه  ُول��د  قد  بهم،  نفتخر  اأن  لنا 

متميزاً الأ�شباب، منها توثيق الكتاب 

ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ال��ب��ح��ث��ي��ة واحل��ق��ائ��ق 

وامل�شاهد احلية ب�شور فوتوغرافية 

املمتعة  النقدية  وال��درا���ش��ة  ع��دة. 

باحلاكم.  املتنبي  ال�شاعر  لعالقة 

واحلادثة املثرية للعديد من االأ�شئلة 

للباحثن.  مفتوحة  �شتظلُّ  ال��ت��ي 

يعدُّ  الكتاب  هذا  اأن  اإىل  باالإ�شافة 

االخت�شا�شات  ب��ن  للتفاعل  ثمرة 

واالأدب  واالآث���ار  كالتاأريخ  املتعددة 

اخل��ربات  وتبادل  وال�شياحة  واللغة 

ب��ن االأق�����ش��ام، وه��و م��ا ن��دع��و اإليه 

عظيم  اجل��ام��ع��ة  ت��ول��ي��ه  اأن  ون��اأم��ل 

االهتمام. 

اأق�����ام ب��رن��ام��ج ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��ف��وق��ن 

لل�شوؤون  اجل��ام��ع��ة  ب��وك��ال��ة  وامل��وه��وب��ن 

التعليمية واالأكادميية دورة بعنوان »الثقة 

بالنف�س« يف املدينة اجلامعية للطالبات. 

م�شار  يف  للطالبات   ال���دورة  خ�ش�شت 

الطلبة املوهوبن، ونفذتها االأ�شتاذة زين 

الطالبات  من  عدد  وبح�شور  طالب  بن 

امل���وه���وب���ات. ارت���ك���زت حم����اور ال����دورة 

واأهميتها  بالنف�س  الثقة  تعريف  على 

حتتها  يندرج  وما  واكت�شابها  واحتياجها 

اإىل  وما  ال��ذات  وتوكيد  لغة اجل�شد  من 

ذلك، وتخلل الدورة اأوراق عمل للطالبات 

لتبن مدى تفاعلهن.

كتبت: العنود ال�صالح 

اإدارة  بكلية  املحا�شبة  ن���ادي  اأق���ام 

االأع���م���ال مب��دي��ن��ة ال��ط��ال��ب��ات االأح���د 

بعد؟«.  »م���اذا  بعنوان  فعالية  املا�شي 

التخرج؟  بعد  ماذا  اإىل  الفعالية  هدفت 

اأركان  جمموعة  على  الفعالية  ا�شتملت 

حتتوي على ركن اللغة، املهارات، البحث 

واإج��اب��ة  التخرج  بعد  م��اذا  واالإط����الع، 

قبل  من  واال�شتف�شارات  االأ�شئلة  على 

م�شوؤولة  الفعالية  ح�شرت  الطالبات.. 

من  وعدد  االأعمال  اإدارة  بكلية  االأندية 

لعدد  اإ�شافة  التدري�س  هيئة  ع�شوات 

كبري من الطالبات. 
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د. الطياش يطرح 4 مشاريع لتعزيز التعاون 
بين قسمي اللغة العربية واإلعالم

الب�رصي والإنتاج  اللغوي«  »ال�سك  وناق�ش  العلمية  الق�سم  ندوة  يف  �سارك 

الثقة بالنفس.. للطالبات 
الموهوبات ماذا بعد.. في إدارة األعمال

كيفية بناء جدول الخارطة 
اإلختبارية.. بالجغرافيا

ور�شة  نظمت جلنة التطوير بق�شم اجلغرافيا موؤخراً 

واخلارطة  املوا�شفات  جدول  بناء  »كيفية  بعنوان  عمل 

والفئة  العزي  جميلة  االأ���ش��ت��اذة  قدمتها  االختبارية«، 

وقد  التدري�س.  هيئة  ع�شوات  الور�شة  لهذه  امل�شتهدفة 

اخليل  اأب��ا  د.اأ���ش��م��اء  اجلغرافيا  ق�شم  وكيلة  ح�شرتها 

وجمموعة من ع�شوات هيئة التدري�س بق�شم اجلغرافيا. 

بناء  من  التدري�س  هيئة  ع�شو  لتمكن  الور�شة  هدفت 

جدول املوا�شفات واخلارطة االختبارية، تعريفه، اأهميته، 

واخل��ارط��ة  املوا�شفات  ج��دول  بناء  وخ��ط��وات  ف��وائ��ده 

االختبارية. وعرجت املحا�شرة على حتديد املو�شوعات، 

ح�شاب الوزن الن�شبي الأهمية املو�شوع، حتديد االأهداف 

االأهمية  حتديد  هدف،  كل  م�شتوى  حتديد  االإجرائية، 

م�شتوى وحتديد  لكل  االأهداف  تركيز  ن�شبة  اأو  الن�شبية 

عدد اأ�شئلة االختبار للمو�شوع والهدف.

جامعات 
عربية
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احلرمني  خ��ادم  ل�سفارة  الثقافية  امللحقية  اأق��ام��ت 

ال�سريفني يف ال�سودان مبقرها يف اخلرطوم حفل تكرمي 

للأطباء ال�سعوديني املتخرجني من ال�سودان بعد اأن ق�سوا 

فرتة تدريبية يف م�ست�سفيات وزارة ال�سحة ال�سودانية.

بن ح�سن  ال�سريفني علي  �سفري خادم احلرمني  ورفع 

خلادم  واالمتنان  ال�سكر  احلفل  خلل  كلمة  يف  جعفر، 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، 

وويل العهد �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان 

بن عبدالعزيز -حفظهما اهلل- على االهتمام الذي توليه 

اململكة للمبتعثني ال�سعوديني يف كافة اأنحاء العامل.

واالحتفاء  امل�ساركة  يف  البالغة  �سعادته  عن  واأع��رب 

الطموح  اأن  اإىل  واأ���س��ار  ال�سعوديني،  االأط��ب��اء  بتخريج 

مر  على  متقدماً  يظل  اأن  يجب  النفو�س  يف  واحلما�س 

ال�سنني لتحقيق التفوق واالإبداع، واأكد اأن التعاون ال�سحي 

بني اململكة وال�سودان قدمي ورا�سخ من خلل االتفاقيات 

واإن�ساء  الطبية  واملخيمات  االإط��ار  هذا  فى  وقعت  التي 

وتاأهيل املراكز ال�سحية، وك�سف اأن االأيام املقبلة �ست�سهد 

مزيداً من التعاون يف احلقل الطبي.

من جانبه و�سف وزير ال�سحة ال�سوداين بحر اإدري�س 

اأبوقردة، التعاون ال�سعودي - ال�سوداين يف جمال القطاع 

اال�ستثماري  التعاون  عن  يقل  وال  بالنموذجي  ال�سحي 

هذا  بح�سور  �سعادته  عن  وعرب  واالأمني.  واالقت�سادي 

االحتفال املميز بتخريج هذه الكوكبة من االأطباء الذين 

اأن  واأك��د  اململكة،  يف  ال�سحي  للقطاع  دعماً  �سي�سكلون 

التعاون ال�سحي �سي�ستمر من اأجل م�سلحة البلدين.

ب�سفارة خادم  الثقايف  امللحق  اأعرب  ذاته  ال�سياق  ويف 

عن  احل��رك��ان،  حممد  بن  بندر  د.  ال�سريفني  احلرمني 

ونوه  املتخرجني،  االأطباء  من  جمموعة  بتكرمي  �سعادته 

يف  مهماً  رافداً  يعترب  الذي  االبتعاث  برنامج  مبخرجات 

حتقيق روؤية اململكة 2030.

لت�سريفه  ال�����س��وداين  ال�سحة  وزي��ر  احل��رك��ان  و�سكر 

الفعالية وللخدمات املقدمة من وزارته، وجلامعة اجلزيرة 

على احت�سان الطلبة ال�سعوديني حتى تخرجهم، ولل�سفري 

جعفر على االهتمام ورعاية االحتفال.

حتت �شعار »نحو بيئة جامعية خالية من املخدرات«

اأق���ام���ت ج��ام��ع��ة االإم�����ام ع��ب��دال��رح��م��ن بن 

وزير  توجيهات  من  انطلًقا  بالدمام،  في�سل 

التعليم ب�سرورة تفعيل �سيا�سات جلنة مكافحة 

العلوم  كلية  من  ومببادره  ب��ال��وزارة،  املخدرات 

اجلامعات  »دور  بعنوان  ن��دوة  االأح��ي��اء،  ق�سم 

واملوؤثرات  املخدرات  من  الوقاية  يف  ال�سعودية 

العقلية«.

وجاءت الندوة حتت �سعار »نحو بيئة جامعية 

خالية من املخدرات« باإ�سراف اللجنة الوطنية 

ملكافحة املخدرات، وبح�سور عميدات الكليات 

والطالبات وامل�سرفات واالإداري��ات، ومت توجيه 

املتو�سطة  امل��دار���س  وطالبات  لقائدات  دع��وة 

والثانوية باخلرب والدمام.

يو�سح  توعوي  فيلم  بعر�س  الفعالية  ب��داأت 

جهود اململكة يف جمال مكافحة املخدرات تبعه 

العتيبي،  معتاد  بن  �سعد  د.  للعميد  حما�سرة 

املتعاونني  واأحد  الداخلية  وزارة  من�سوبي  اأحد 

مع اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات والباحث 

يف ق�سايا ال�سباب واملجتمع، تناول فيها اأهداف 

ت�سنيفها  وطرق  املخدرات  وتعريف  املحا�سرة 

واأكرث اأنواع املخدرات انت�ساراً، وكيفية التعرف 

التي تظهر  على متعاطي املخدرات والتغريات 

مع  التعامل  وكيفية  امل��خ��درات  متعاطي  على 

املتعاطني واملروجني.

ثم قام بعر�س حقائق واأرقام عن املخدرات 

اأكرث  البيانية  والر�سوم  باجلداول  فيها  تناول 

اأنواع املخدرات انت�ساًرا وا�ستخداًما وخ�سائ�س 

املناطق  يف  املخدرات  انت�سار  وعدد  املتعاطني 

املخدرات  ق�سايا  وع��دد  اململكة  يف  االإداري���ة 

بح�سب توزيع كل منطقة.

املراجعني  اإح�سائية تو�سح عدد  اإىل  واأ�سار 

يف  االأم����ل  م�ست�سفيات  يف  ال��ع��لج  وط��ال��ب��ي 

اأهم  اإىل  العتيبي  اأ�سار العميد د.  اململكة، كما 

االأ�ساليب الوقائية واأهم مهارات رف�س التعاطي 

للمخدرات، ويف اخلتام مت عر�س حماور لبع�س 

نظري  من  كربنامج  الوقائية  التدريبية  الربامج 

اإىل نظري وبرنامج تثقيف االأقران.

ج���اءت بعد ذل��ك حم��ا���س��رة االأ���س��ت��اذ علي 

العلجية  ال��ربام��ج  اإدارة  م��دي��ر  ال�����س��ي��ب��اين 

ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  يف  وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة 

املخدرات التي تناول فيها دور الوقاية والعلج 

اإدارة  مدير  اأو�سح  كما  العقلية.  املوؤثرات  من 

ال��ربام��ج ال��ع��لج��ي��ة وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة يف االأم��ان��ة 

علي  املخدرات  ملكافحة  الوطنية  للجنة  العامة 

الثقة  اأع��ط��ى   »1955« ال��رق��م  اأن  ال�سيباين 

وامل�سداقية للأ�سر باأن هناك رقًما تتبناه جهة 

اأمنية مرتبطة ارتباًطا كبرًيا مع املديرية العامة 

امتداد  ه��و  امل��رك��ز  وه��ذا  امل��خ��درات  ملكافحة 

االأمنية  االأجهزة  تبذلها  التي  االأمنية  للجهود 

وم�سلحة اجلمارك ومكافحة املخدرات اإ�سافة 

علج  وم�سحات  م�ست�سفيات  تقدمه  ما  اإىل 

االإدمان من برامج وخطط.

النماذج من  بع�س  ا�ستعرا�س  اإىل  باالإ�سافة 

احلاالت التي تلقاها مركز ا�ست�سارات االإدمان 

واالإ���س��راف  معها  التعامل  وكيفية  اللجنة  يف 

وزي��ر  توجيهات  م��ن  ان��ط��لًق��ا  علجها  على 

التعليم ب�سرورة تفعيل �سيا�سات جلنة مكافحة 

املخدرات بالوزارة.

اجلدير بالذكر اأن املبادرة جاءت مبتابعة من 

ورئي�سة  ال�سيباين  اأروى  د.  العلوم  كلية  عميدة 

ق�سم االأحياء د. زمزم اآل ظفر واإعداد وترتيب 

ال��زه��راين  ع��ب��داهلل  هند  ال��دك��ت��ورة  وتن�سيق 

اأقيم  وق��د  العلوم،  كلية  يف  امل�ساعد  االأ�ستاذ 

معر�س توعوي م�ساحب على هام�س الفعالية 

ي��ح��ت��وي ع��ل��ى اأف����لم وم��ط��وي��ات وب��ر���س��ورات 

توعوية.

جامعة »عبدالرحمن الفيصل« تناقش »دور الجامعات 
في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية«

ي�شتمر 7 اأ�شهر ويتكون من 7 برامج تدريبية

لتطوير  ب��رن��اجًم��ا  ط��ي��ب��ة  ج��ام��ع��ة  اأط��ل��ق��ت 

املنورة  املدينة  مبنطقة  املجتمعية  ال��ق��ي��ادات 

والذي ي�ستهدف القيادات باملنطقة بالتعاون بني 

مركز ال�سراكة املجتمعية وعمادة التعليم املوازي 

اأ�سهر  �سبعة  ملدة  وي�ستمر  باجلامعة،  وامل�ستمر 

ويتكون من 7 برامج تدريبية خمتلفة.

الدكتور  طيبة  جامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  وق���ال 

ت��ق��وم  اجل��ام��ع��ة  اإن  ال�������س���راين  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

�سراكتها  وت��ع��زز  املجتمعية  مب�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا 

ذات  نوعية  برامج  تقدمي  خلل  من  املجتمعية 

جودة عالية للمجتمع، منوهاً اإىل اإميان اجلامعة 

باأهمية التدريب والتطوير امل�ستمر وفقاً لربنامج 

 ،2030 اململكة  وروؤي��ة   2020 الوطني  التحول 

برنامج  ت�سميم  على  اجلامعة  عملت  فقد  لذا 

لتطوير القيادات املجتمعية باملنطقة، وتزويدهم 

احتياجات  ملواءمة  اللزمة  واملهارات  باملعارف 

�سوق العمل امل�ستقبلية.

واأبان معاليه اأن التدريب اليوم اأ�سبح �سرورة 

وال��ذي  والتقني  العلمي  التطور  ب�سبب  ملحة 

ي�ستلزم التدريب امل�ستمر للم�ستهدفني من خلل 

اأ�سهمت  حيث  ج��دي��دة،  وع��ل��وم  م��ه��ارات  تعلم 

جديدة  اإدارية  واأ�ساليب  وتقنيات  اأمناط  ظهور 

اجلامعات  وخ�سو�ساً  املوؤ�س�سات  قيام  اأهمية 

كما  املتغريات،  ملواكبة  نوعية  برامج  بت�سميم 

اأن روؤية اململكة 2030 ت�ستلزم قيام املوؤ�س�سات 

التدريب  دع��م  يف  اأك��رب  دور  بلعب  االأك��ادمي��ي��ة 

والتطوير واالإبداع واالبتكار.

بدوره �سكر امل�سرف على اإدارة مركز ال�سراكة 

د.  اجلامعة  مدير  معايل  وم�ست�سار  املجتمعية 

مدير  معايل  عبدالعزيز،  اإ�سماعيل  بن  اأ�سامة 

القيادات  »تطوير  برنامج  دعمه  على  اجلامعة 

يوؤكد  وال��ذي  املنورة«،  املدينة  االإداري��ة مبنطقة 

وال�سراكة  امل�سوؤولية  باأهمية  معاليه  اهتمام 

وال��ق��ط��اع  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع  م��ع  املجتمعية 

التدريب  اأن  مو�سحاً  الثالث،  والقطاع  اخلا�س 

ياأتي يف ظل اأهمية تطوير نقاط القوة، والتغلب 

واملوؤ�س�سات  العاملني  لدى  ال�سعف  نقاط  على 

وكذلك تبادل اخلربات بني االأفراد امل�ساركني.

برنامج لتطوير القيادات 
المجتمعية بجامعة طيبة

الملحقية الثقافية بالسودان تحتفل بتخريج أطباء سعوديين

الملحقية الثقافية بمصر تعقد 
اجتماعًا للمالحق الخليجية

الثقافية  للملحق  اجتماعاً  مب�سر  ال�سعودية  الثقافية  امللحقية  عقدت 

كل  ح�سره  بالقاهرة،  امللحقية  مبقر  العربية  م�سر  بجمهورية  اخلليجية 

املكتب  ورئي�س  ال�سح،  عبداهلل  اأحمد  علي  االإم��ارات��ي  الثقايف  امللحق  من 

الثقايف الكويتي الدكتور اأحمد ر�سيد كميخ رثغان املطريي، وامللحق الثقايف 

منى  العماين  الثقايف  وامللحق  مطر،  عبدالرحمن  را�سد  خلود  البحريني 

مو�سى علي الزدجالية، مب�ساركة امللحق الثقايف ال�سعودي الدكتور خالد بن 

عبداهلل النامي.

وقد عربرَّ النامي عن �سعادته لهذا اجلمع الثقايف اخلليجي داخل امللحقية، 

الفتاً اإىل اأن تكاملية اجلهود اخلليجية وتن�سيقها يف خدمة احل�سور الثقايف 

العمل  اإ�سرتاتيجيات  اأهم  العربية واحدة من  اخلليجي يف جمهورية م�سر 

امل�سرتك بني ملحقيات دول املجل�س اخلليجية العاملة يف م�سر.

و�سهد جدول اأعمال االجتماع ا�ستعرا�س عدد من املو�سوعات التعليمية 

اإب��راز  بهدف  التعاون  جمل�س  دول  بني  امل�سرتكة  واالأك��ادمي��ي��ة  والثقافية 

احلراك الفكري والثقايف اخلليجي وتبادل املعلومات االأكادميية، والتعاون 

مع اجلامعات بجمهورية م�سر العربية وحتديد املواعيد اخلا�سة بحفلت 

االإدارات  بني  اجتماعات  عقد  مواعيد  لتحديد  باالإ�سافة  للطلبة  التخّرج 

املتناظرة يف امللحقيات الثقافية بهدف تبادل االأفكار واالآراء لتحقيق كل ما 

يخدم الطالب اخلليجي يف م�سر.

ومت االتفاق على عدد من املو�سوعات التي تهم الطلبة اخلليجيني ومت 

وم�سابقات  ثقافية  فعاليات  اإيجاد  حيال  الطلبية  االأندية  روؤ�ساء  تكليف 

دول  واملحبة بني طلبة  االأخوة  اأوا�سر  لزيادة  الطلبة  ولقاءات بني  ريا�سية 

جمل�س التعاون اخلليجي.



بن  �سطام  الأميير  جامعة  مدير  معايل  افتتح 

عبداهلل  بيين  عبدالعزيز  الييدكييتييور  عبدالعزيز، 

بن  م�ساعد  اخلييرج  حمافظ  بح�سور  احلييامييد 

عبداهلل املا�سي وعدد من قيادات اجلامعة، كلية 

العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج - طالبات، 

وا�ستهل معاليه حفل الفتتاح بق�ص �سريط افتتاح 

الكلية، ثم ا�ستمع اجلميع ل�سرح مف�سل من وكيل 

ومرافقها،  الكلية  عن  عبداهلل  الدكتور  اجلامعة 

بلغت  للكلية  الإجمالية  التكلفة  اأن  ذكيير  حيث 

71.259.136 ريالً.
عن  ال�ستار  احلامد  الدكتور  اأزاح  ذلييك  بعد 

اللوح التذكاري ثم جتول معاليه وحمافظ اخلرج 

اجلولة  هييذه  خييال  واطلعوا  الكلية،  مرافق  يف 

قاعة   44 بلغت  والتي  الدرا�سية  القاعات  على 

حما�سرات وم�سرًحا ومكتبة وم�سلى و166مكتًبا 

وعيادة  اجتماعات  قاعات  و4  وكافتريا  اإداريًّييا 

حيث  واملعامل،  التقنية  التجهيزات  واأبرز  طبية، 

والكيمياء  للفيزياء  معمًا   16 الكلية  ت�سم 

والأحياء والأبحاث.

بلغت  اإجييمييالييييية  م�ساحة  على  الكلية  وتييقييع 

ويف  طالبة،   2500 وت�سع  مربع  ميير   28000
نهاية الزيارة نوه الدكتور احلامد بالدعم الكبر 

جلميع  الر�سيدة  حكومتنا  توليه  الذي  وامل�ستمر 

موؤ�س�سات التعليم اجلامعي يف اململكة ومن بينها 

جامعة الأمر �سطام بن عبدالعزيز والذي ي�سب 

يف م�سلحة اأبناء وبنات وطننا الغايل، معرًبا عن 

لكلية  اجلديد  املبنى  افتتاح  ي�ساهم  اأن  يف  اأمله 

للطالبات  باخلرج  الإن�سانية  والدرا�سات  العلوم 

الطالبات  لتحفيز  الييداعييميية  البيئة  تييوفيير  يف 

واملن�سوبات اإىل مزيد من الإبداع والتاألق.

تبذلها  التي  املتميزة  باجلهود  معاليه  واأ�ساد 

وكالة اجلامعة واإدارة امل�ساريع وتقنية املعلومات 

يف اإجناز هذا امل�سروع وتهيئته يف الوقت املنا�سب، 

موؤكًدا على اأن اجلامعة تعمل على اكتمال باقي 

مباين الكليات باأ�سرع وقت ممكن والنتقال لها 

تباًعا �سمن خطة زمنية حمددة.

بجامعة  احلييقييوق  كلية  اأعلنت 

امليييليييك عييبييدالييعييزيييز عييين تييوفيير 

»معيد«  مب�سمى  �ساغرة  وظائف 

العام طاب  القانون  يف تخ�س�ص 

عدد »2«، وطالبات عدد »3«، ويف 

طاب  اخلا�ص  القانون  تخ�س�ص 

عدد »2«، وطالبات عدد »3« للعام 

الدرا�سي 1438/1439هيي.

وحييييول �يييسيييروط الييتييقييدمي اأن 

�سعودي  املتقدمة  املتقدم/  يكون 

املييتييقييدم/  يييكييون  واأن  اجلن�سية 

الييدرجيية  على  حا�سًا  املتقدمة 

الأنظمة  تخ�س�ص  يف  اجلامعية 

اأي جامعة  اأو  من جامعة �سعودية 

يقل  ل  واأن  بها،  معرف  اأخيييرى 

تييقييدييير املييتييقييدم/ املييتييقييدميية يف 

واأن  جدا  جيد  عن  البكالوريو�ص 

ح�سنة  املتقدمة  املتقدم/  يكون 

يتجاوز  واأن ل  وال�سلوك   ال�سرة 

عمر املتقدم/ املتقدمة عن »30« 

املتقدمة  املتقدم/  يكون  واأن  �سنة 

اأو  فييل،  التو  درجيية  على  حا�سل 

.IELTSاأو STEP
وليييليييطييياب تيييقيييدم الييطييلييبييات 

من  الثبوتية  بيييالأوراق  م�سحوبة 

وثيييييقيية تييخييرج وكيي�ييسييف درجيييات 

مييعييتييمييدة و�يييسيييهيييادات اليييييدورات 

والييدبييلييومييات الييتييي اجييتييازهييا اإن 

مببنى  احلقوق  كلية  اإىل  وجييدت 

 »26« رقييييم  غييرفيية   »73« رقييييم 

 80479 �ص.ب  الربيدي  العنوان 

law-  :او على الربيد اللكروين

prld@kau.edu.sa

ولييلييطييالييبييات تييقييدم الييطييلييبييات 

من  الثبوتية  بيييالأوراق  م�سحوبة 

وثيييييقيية تييخييرج وكيي�ييسييف درجيييات 

مييعييتييمييدة و�يييسيييهيييادات اليييييدورات 

والييدبييلييومييات الييتييي اجييتييازهييا اإن 

كلية  وكيييييليية  مكتب  اإىل  وجيييدت 

الييدور   »2« رقييم  مببنى  احلييقييوق 

 »2127« رقيييم  غييرفيية  الر�يييسيييي 

العنوان الربيدي �ص.ب 80479 او 

lawg-  :على الربيد الإلكروين

اعتباراً   vdo@kau.edu.sa
حتى  1439/2/24هيي  تاريخ  من 

الييدوام  خييال  هيي   1439/3/24
الر�سمي .

اأعييليينييت جييامييعيية الييطييائييف عن 

حاجتها ل�سغل عدد من الوظائف 

امل�سغولة  اأو  ال�ساغرة  الأكادميية 

»اأ�ستاذ  مرتبة  على  مبتعاقدين 

اأ�يييسيييتييياذ ميي�ييسيياعييد«  ميي�ييسييارك - 

لل�سعوديني »من اجلن�سني«، وذلك 

يف كلية ال�سريعة والأنظمة، وكلية 

اإدارة الأعمال.

املطلوبة  التخ�س�سات  وت�سمل 

يف كلية ال�سريعة والأنظمة »رجايل 

الفقه،  واأ�سول  الفقه،  ون�سائي«: 

والقراءات  الإ�سامية،  والثقافة 

الع�سر، والقانون املدين، والقانون 

اجلييينيييائيييي واليييقيييانيييون اليييييدويل، 

والقانون الإداري والد�ستوري.

املطلوبة  الييتييخيي�ييسيي�ييسييات  اأمييييا 

فت�سمل:  الأعييمييال  اإدارة  كلية  يف 

فقط«،  »رجيييايل  الأعييمييال  اإدارة 

والت�سويق، واملحا�سبة، والقت�ساد، 

»ن�سائي  وال�ييسييتييثييمييار  والييتييمييويييل 

الإدارية،  املعلومات  ونظم  فقط«، 

واإدارة اخلدمات ال�سحية.

اأن  الطائف  جامعة  واأو�سحت 

عرب  م�ستمر  الطلبات  ا�ستقبال 

موقع اجلامعة الإلكروين من يوم 

الأحد ٢٣ �سفر اإىل يوم الأحد 8 

ربيع الأول ح�سب تقومي اأم القرى.

بينت  التقدمي  �ييسييروط  وحيييول 

يكون  اأن  ت�سمل  اأنييهييا  اجلييامييعيية 

امليييتيييقيييدم �يييسيييعيييوديَّ اجليينيي�ييسييييية، 

�سهادة  على  حا�سًا  يكون  واأن 

الدكتوراه اأو ما يعادلها من جامعة 

بها،  معرف  جامعة  اأو  �سعودية 

وفيييييمييا يييخيي�ييص وظيييييفيية »اأ�ييسييتيياذ 

على  حا�سًا  يكون  اأن  م�سارك« 

الييلييقييب ميين جييامييعيية �ييسييعييودييية اأو 

جامعة معرف بها.

الأف�سلية  اأن  اجلامعة  وذكييرت 

يف �ييسييغييل اليييوظيييائيييف �ييسييتُييْعييَطييى 

احلرمني  خييادم  برنامج  خلريجي 

اخلييارجييي،  لابتعاث  ال�سريفني 

املتقدم غَر  اأن يكون  كما ف�سلت 

ملتحق بوظيفة حكومية.

من  املطلوبة  امل�ستندات  وحول 

الطائف  جامعة  بينت  املتقدمني، 

بطاقة  ميين  �ييسييورة  ت�سمل:  اأنييهييا 

و�سورة  للرجال،  املدنية  الأحييوال 

من كارت العائلة للن�ساء، وال�سرة 

الذاتية للمتقدم، و�سورة م�سدقة 

ميين اليي�ييسييهييادات »الييبييكييالييوريييو�ييص 

و�سوًرا  والدكتوراه«،  واملاج�ستر 

من املعادلت »يف حال كان املوؤهل 

اإىل  اإ�سافة  اململكة«،  خييارج  من 

�سورة من اخلربات.

�سرورة  على  اجلامعة  و�سددت 

التخ�س�ص يف  التاأكد من مطابقة 

املعلن  للوظائف  العلمي  املييوؤهييل 

اأي طلب  ا�ستبعاد  �سيتم  اإذ  عنها؛ 

اأن  كما  ال�سرط،  هذا  ي�ستويف  ل 

منوذج  بتعبئة  يقوم  ل  متقدم  اأي 

طلب اللتحاق على موقع اجلامعة 

يعترب طلبه لغًيا.

اأي  اأن  اأي�ًسا  اجلامعة  واأكييدت 

طييلييب يييتيي�ييسييميين مييعييلييومييات غر 

ميي�ييسييددة  �سي�ستبعد،  �سحيحة 

رفع  على  احليير�ييص  �ييسييرورة  على 

للنظر  املطلوبة  امل�ستندات  كامل 

فاإنها  واإل  املتقدمني،  طلبات  يف 

�ست�سطر اآ�سفة ل�ستبعاد اأي طلب 

ل يت�سمن امل�ستندات املطلوبة.

وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الملك عبدالعزيز

.. وتوفر وظائف بجامعة الطائف
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افتتاح مبنى كلية العلوم والدراسات 
اإلنسانية بنات بالخرج

بح�سور حمافظ اخلرج ومدير جامعة �سطام

اأجرت اإحدى ال�سحف اخلليجية ا�ستطاعاً حول نظرة النا�ص ملن�سات 

اأن هذا ال�ستطاع ل يندرج  التوا�سل الجتماعي وتقييمهم لها، ورغم 

لفهم  موؤ�سرات  يف  منه  الإفيييادة  ميكن  لكن  العلمية،  الدرا�سات  حتت 

الواقع، حيث جاءت النتيجة اأن 70 ٪ من امل�ستطلعني يرون اأن من�سات 

اإبداعات  لظهور  الفر�سة  اأتاحت  لاإبداع«  »نوافذ  الجتماعي  التوا�سل 

�سعرية ونرثية وفنية ومواهب اإعامية مميزة، �سافح اأ�سحابها اجلمهور، 

واإمكانات،  طاقات  من  ميتلكونه  مبا  وعقولهم  قلوبهم  اإىل  وت�سللوا 

فاأ�سبحوا م�ساهر يتتبع الآلف ح�ساباتهم وخطواتهم ب�سغف وترقب.

الإلكروين  موقعها  عرب  الإماراتية  »البيان«  �سحيفة  جمهور  واأكييد 

مدى  على  ا�ستمر  الييذي  ال�ستطاع  خال  من  »توير«  على  وح�سابها 

اأ�سبوع كامل، اأن دور و�سائل التوا�سل الجتماعي كان اإيجابياً باملجمل، واأن 

جمهور ومرتادي تلك املواقع تفاعلوا ب�سكل اإيجابي ورائع مع املوهوبني 

نتيجة قدرتهم على تو�سيل ر�سالتهم ب�سورة جيدة وح�سارية ومعربة.

من جهة اأخرى اأظهر ال�ستطاع اأن 16 % من الأ�سوات انحازت اإىل 

اخليار الآخر الذي يرى اأن دور و�سائل التوا�سل كان غر اإيجابي، وجعل 

جمال الف�ساء الإنرنتي ميداًنا للفو�سى، ومنح من ل ميتلكون مواهب 

ما  كون  لهم،  ُتنح  اأن  يجب  ل  و�سهرة  ي�ستحقونها،  ل  فر�ساًً  حقيقية 

يقدمونه ل ي�سيف �سيًئاً للفكر اأو الروح بل بع�سها ينحدر بالذوق العام، 

ول ميت لاإبداع باأي �سلة.

بينما راأى حوايل 14 %  من العينة اأن دور و�سائل التوا�سل الجتماعي 

مل يكن موؤثراً بالقدر الذي ي�ستحق الوقوف عنده، واأن املواهب احلقيقية 

يكت�سفها  اأو  املتخ�س�سة،  املييواهييب  برامج  خييال  من  تظهر  التي  هي 

اأ�سحاب الخت�سا�ص واملحرفون يف املجالت املختلفة، يف اإ�سارة اإىل اأن 

املبدعني الذين ك�سفت عنهم و�سائل التوا�سل ما هم اإل فقاعات هواء لن 

ترك اأثراً، ولن تلبث اأن تختفي بعد ظهورها ال�سريع واملفاجئ.

لو قمت بجولة على مواقع التوا�سل الجتماعي، عزيزي الطالب، فا 

�سك اأن �سفحات فنية وعلمية واأدبية عديدة �سوف ت�ستوقفك مبا حتتويه 

من اإبداع وتناغم لوين وفكري، ومبا تعرب عنه من موهبة �ساحبها، هذه 

ال�سفحات  ل  معها  والتفاعل  التوا�سل  بك  يجدر  التي  هي  ال�سفحات 

امل�سيئة اأو ال�سلبية اأو التي حتتوي اأفكاراً م�سللة.

علينا جميعاً اأن ن�ستثمر التقنية احلديثة ب�سكل عام ومواقع التوا�سل 

مواهبنا  تنمي  التي  الإيجابية  اجلوانب  يف  خا�ص  ب�سكل  الجتماعي 

ال�سعر  عييوامل  يف  ذلك  كان  �سواء  اجلميلة،  ر�سائلنا  وتو�سل  وقدراتنا 

وتقدميها  امللهمة،  والق�س�ص  العبارات  انتقاء  اأو  الإبداعية،  والكتابات 

باأ�سلوب متميز يلفت الأنظار.

يف اخلتام اأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن »الدور ال�سلبي لو�سائل التوا�سل 

الجتماعي، ل ميكن لأحد اأن ينكره، ول ي�سعنا يف هذا املقام اإل التحذير 

من  ون�سر  ا�ستخدامها  اأ�ساء  من  جتنب  وكذلك  لتجنبه،  والدعوة  منه 

خالها �سوراً ومقاطع تفتقر لأي قيمة، اأو ر�سائل غر هادفة باأ�ساليب 

اأي  اإل عن رغبة يف ال�سهرة دون امتاك  اإبداع، ول تك�سف  تفتقر لأي 

مقومات«.

لو اأنك �ساركت يف ذلك ال�ستطاع عزيزي الطالب، اأو ُدعيَت اإىل مثله، 

الوقت هل  ماذا كنت �ستقول، ولأي اخليارات كنت �ست�سوت، ويف ذات 

�ساألت نف�سك عن دورك واأدائك يف من�سات ومواقع التوا�سل الجتماعي، 

ويف اأي القائمتني ترغب اأن ت�سجل ا�سمك؛ قائمة الإيجابيني املبدعني اأم 

قائمة اأ�سحاب الدور ال�سلبي والفارغ!

makinzyadel@ksu.edu.sa

نوافذ لإلبداع

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

جامعة نورة تطلق مؤتمر التميز في طب األسنان
اأطلقت جامعة الأمرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية طب الأ�سنان، 

موؤتر التميز الأول بالتعاون مع اجلمعية ال�سعودية الأوىل من نوعها يف 

ال�سرق الأو�سط لتعليم طب الأ�سنان، خال الفرة 27-29 �سفر مبقر 

مبنى املوؤترات يف احلرم اجلامعي.

و�سرحت عميدة كلية الطب بجامعة الأمرة نورة ورئي�ص جمل�ص اإدارة 

اأن  املا�سي،  ابت�سام حممد  د.  الأ�سنان  طب  لتعليم  ال�سعودية  اجلمعية 

تطوير  على  ت�ساعد  التي  العلمية  البحوث  ت�سجيع  اإىل  يهدف  املوؤتر 

تعليمية  برامج  تقدمي  الأ�سنان من خال  الطبي يف جمال طب  التعليم 

متطورة وحتفيز التوا�سل مع جمعيات التعليم ال�سحي املحلية والإقليمية 

تعليم  يف  املهتمني  بني  احلديثة  املعلومات  وتبادل  ن�سر  يف  ي�ساهم  مما 

طب الأ�سنان وعوملة املعلومات مبا يخت�ص بطرق وو�سائل التعليم الطبي 

وتقييمه.

الطبية  املن�ساآت  يعترب حلقة و�سل بني  املوؤتر  اأن  املا�سي  واأو�سحت 

يف  متخ�س�سة  عمل  ور�سة   18 على  وا�ستمل  ودولياً،  اإقليمياً  املختلفة 

تطوير اأ�ساليب ومعاير التعليم يف طب الأ�سنان اأكادميياً واإكلينيكًيا كما 

اإلكرونية حديثة  بطريقة  مرة  لأول  قدمت  علمياً  مل�سقاً   116 احتوى 

مواكبة للع�سر، بالإ�سافة اإىل ت�سليط ال�سوء على كل ما هو حديث يف 

قدمها  تطويرية  تعليمية  حما�سرات  طريق  عن  الطبي  التعليم  و�سائل 

نخبة من اأهم املتحدثني املحليني والدوليني على حد �سواء، �ساعني بذلك 

اإىل اأن يكون املوؤتر مرجعية علمية لتعليم طب الأ�سنان املتميز اإقليمياً.



مرموقاً  ويحتل موقعاً  مهماً  املعلم دوراً  يوؤدي 

يعول  مل��ا  وذل��ك  ال��ي��وم,  ال��ع��امل  دول  ثقافات  يف 

يتبناها  التي  والثقافات  الأفكار  ن�شر  يف  عليه 

اأن النظام التعليمي والرتبوي  املجتمع, ول �شك 

ي�شعى اإىل تطوير نف�شه يف عدة اجتاهات, ومن 

ذلك تعزيز ثقافة احلوار وقبول الآخر, فثقافتنا 

وح�شارات  ثقافات  احتوت  والعربية  الإ�شالمية 

�شلى  احلبيب  بعثة  بعد  خرجت  عندما  عديدة 

العربية؛  اجلزيرة  حدود  خارج  و�شلم  عليه  اهلل 

مع  تعامله  يف  اأعلى  مثاًل  الكرمي  الر�شول  وكان 

الآخرين وحواراته مع القريب والبعيد.

مع  التعامل  ح�شن  عليه  يحتم  املعلم  دور  اإن 

الفكر الإ�شالمي النا�شع وال�شلوك الراقي والذي 

ويُفّعل يف  واقعنا  اإىل  اأخرى  مرة  يعود  اأن  ناأمل 

مدار�شنا خا�شة؛ لأنها املنطلق الأول لالإ�شالح, 

ر�شالة  واإن  املجالت,  كافة  الأمثل يف  والتطبيق 

تاأ�شيل  منها  ج�شيمه  وواجباته  عظيمه  املعلم 

اإىل  النظري  اإط���اره  م��ن  ونقله  احل���وار  مفهوم 

الواقع العملي وخا�شة يف امليدان الرتبوي ف�شاًل 

عن حاجتنا اإليه يف كافة امل�شتويات التعليمية.

ق��ال ت��ع��اىل: »ل��ق��د ك��ان لكم يف ر���ش��ول اهلل 

الآخ��ر«  واليوم  اهلل  يرجو  كان  ملن  ح�شنة  اأ�شوة 

واملعلمون هم ورثة الأنبياء واملر�شلني, فعليهم اأن 

وقبول  واملناق�شة  املحاورة  يف  م�شلكهم  ي�شلكوا 

باعتبار  تهمي�ش,  اأو  اإق�شاء  دون  املختلفة  الآراء 

ن�شر  و�شائل  من  ال�شحيحة  وثقافته  احل��وار  اأن 

اأن احلوار يرثي  النافع, ول �شك  العلم  مهارات 

والبحث  الدرا�شة  على  وي�شجع  العلمية  احلركة 

واإعادة النظر فيما ننتج.

احلوار  اأن  اإىل  الباحثني  من  عدد  اأ�شار  لقد 

وخا�شة عرب جمموعات طالبية وفرق عمل, يعد 

العقلية,  الأفكار واملهارات  لتنمية  اأف�شل و�شيلة 

من  لي�ش  احل��وار  اأن  املعلمني  بع�ش  ينظر  وقد 

اهتمامات املعلم, بل هو من �شميم املهارات التي 

زال  ما  حيث  اأ�شتاذه,  من  الطالب  يكت�شبها  قد 

املعلم هو امل�شدر الرئي�شي للطالب الذي ي�شتقي 

منه اأفكاره ويتاأثر باأ�شلوبه و�شلوكه.

راقياً  حوارياً  فكراً  ين�شر  اأن  ميكن  املعلم  اإن 

مبا�شر,  غري  ب�شكل  الطالب  اأبنائه  بني  وثقافة 

الأ�شاليب  واأف�شل  الطرق  اأ�شهل  باتباع  وذل��ك 

ومنها الأ�شلوب اللفظي مثل: القدرة على الإقناع, 

ترتيب الأفكار, وقبول الآخر وغريها, والأ�شلوب 

والإمي��اء,  اليد,  وحركة  كالنظرة,  اللفظي  غري 

والبت�شامة.

لتعليم  املنا�شبة  احل��واري��ة  الأ���ش��ال��ي��ب  وم��ن 

بني  املبا�شر  الأ���ش��ل��وب  احل���وار  فنون  النا�شئة 

تقدم,  كما  الدرا�شة  داخل حجرة  املعلم وطالبه 

ال��دف��رت,  على  كالكتابة  املبا�شر  غ��ري  وك��ذل��ك 

واختيار املوا�شيع احلوارية ذات العالقة, والقدوة 

ونحوها.

 Ian« ل��ي��وب��ول��د اإي�����ان  ال��ط��ال��ب  اج��ت��ه��د 

الأمريكية  ه��وب��رت  جامعة  يف   »Leopold
اأث���ن���اء اإع������داده مل�����ش��روع ت��خ��رج��ه يف ب��اب 

-1985« النا�شئة  الأعمال  اقت�شاديات قطاع 

1986« وكان م�شروعه يدور حول فكرة ن�شر 
على  اجلامعات,  لطالب  موجه  ت�شوق  دليل 

من  الربح  حتقيق  ويتم  جماًنا  توزيعه  يتم  اأن 

اجلامعي  الأ���ش��ت��اذ  لكن  الإع���الن���ات,  خ��الل 

امل�شرف على بحث ليوبولد مل يوافق على ما 

وجعله  ال�شغري,  ال�شاب  هذا  فكر  اإليه  جمح 

ير�شب يف مادته ومنعه من التخرج.

ال�شباب  �شريحة  باأن  مقتنعاً  ليوبولد  كان 

الرتكيز  يتم  24 �شنة ل  اإىل   18 الُعمرية من 

يف  وراأى  يكفي,  مبا  املعلنني  قبل  من  عليها 

وكان  النق�ش,  هذا  ملعاجلة  �شبياًل  م�شروعه 

اأراد  الذي  الطالبي  الدليل  يكون  لأن  يهدف 

موجهة  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  م�شتماًل  اإ����ش���داره 

-خا�شة  اجل��ام��ع��ات  ط��الب  اإىل  ب��الأ���ش��ا���ش 

والذين  اجلامعية  امل��دن  يف  القاطنني  اأولئك 

عن  عزلة  م��ن  يعانون  ال��ف��رتة  تلك  يف  ك��ان��وا 

الدرا�شية  براجمهم  اأن  كما  اخلارجي,  العامل 

منعتهم  بدرجة  اأوقاتهم  معظم  ت�شغل  كانت 

م�����ش��اه��دة  اأو  م��ت��اب��ع��ة اجل���رائ���د  م���ن  ح��ت��ى 

التليفزيون.

يف  متفرغاً  كان  فقد  ليوبولد  ي�شت�شلم  مل 

للنجاح  م�شطراً  ال��وق��ت  ذات  ويف  ال�شيف 

يف م���ادة ال��ر���ش��وب, ورغ���م اأن ج��ل م��ا ك��ان 

دولراً,   48 يتعدى  ل  م��ال  راأ���ش  من  ميلكه 

اأن  على  وع��زم  م�شروعه,  تنفيذ  ق��رر  لكنه 

�شركة  اأ�ش�ش  وبالفعل  اأ���ش��ت��اذه,  خطاأ  يثبت 

كامب�ش  ا�شم  عليها  واأطلق  افرتا�شية  تعاونية 

كون�شبت�ش »Campus Concepts« واختار 

فريق مبيعاته من زمالئه يف اجلامعة, بنظام 

العمولة من الأرباح, مقابل اأن يبيعوا اإعالنات 

���ش��رك��ات ل��دي��ه��ا م��ن��ت��ج��ات م��وج��ه��ة ل��ط��الب 

داخل  الإعالنات  هذه  ن�شر  ويتم  اجلامعات, 

الطالب  »دليل  �شماه  للطالب  معلومات  دليل 

اأن  ميكن  ما  كل  على  يحتوي  الر�شمي«  غري 

ل�شاأنه طالب اجلامعة. يهتم 

من  يناير  يف  توزيعه  مت  مطبوع  دليل  اأول 

وما  هوبارت,  جامعة  جنبات  يف   1986 عام 

من  كان  فما  اأحبوه,  اأن  اإل  الطالب  من  كان 

العدد  وحقق  بدورهم,  اأحبوه  اأن  اإل  املعلنني 

ن�شفها  دولر,   2000 قدرها  عوائد  الأول 

يتوىل  من  ليوبولد  فعنّي  �شافياً,  ربحاً  كان 

�شهادة  لنيل  هو  لينطلق  وتوزيعه  الدليل  ن�شر 

.MBA الدكتوراه يف اإدارة الأعمال

ب��ع��د م����رور ع��ام��ني ك���ان دل��ي��ل ال��ط��الب 

دولر,  األف   75 قدرها  ف�شلية  عوائد  يحقق 

بقية  طالب  ليبلغ  توزيعه  جمال  و�شع  بعدما 

كانت   1990 عام  ويف  الأمريكية,  اجلامعات 

تُدر  ُم�شبقاً  بالف�شل  عليها  ُحكم  التي  الفكرة 

اأم��ري��ك��ي,  دولر  مليون  رب��ع  ق��دره��ا  ع��وائ��د 

وظيفته  ت��رك  اأن  اإل  ليوبولد  م��ن  ك��ان  فما 

فيها  اأم�شى  بعدما  �شهرية  تاأمني  �شركة  لدى 

النا�شئ  التفرغ لإدارة م�شروعه  عامني, وقرر 

انطالًقا من مدينة بلتيمور الأمريكية يف عام 

 1992 ع��ام  الطالبي  الدليل  تو�شع   .1991
الرعاة  وليوفر  الت�شويقية  خدماته  ليقدم 

الريا�شية  الن�شاطات  لحت��ادات  الر�شميني 

ال��ط��الب��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة, ويف ع��ام 

ال�شركة بطولة ريا�شية خا�شة  1995 نظمت 
من  مقدمة  قيمة  هدايا  جوائزها  كانت  بها, 

الر�شميني. الرعاة 

عمالقة  دخ��ل��ت   ,1996 ع��ام  م��ن  اب��ت��داًء 

ال�شركات يف معرتك الدعاية املوجهة لطالب 

وب��ع��ده��ا   Pepsiو  Nike م��ث��ل  اجل��ام��ع��ة, 

اإجمايل  كان   1998 عام  ويف  مايكرو�شوفت, 

وتو�شعت  دولر,  ماليني   10 ال�شركة  عوائد 

والإعالن  الدعاية  لت�شمل  ال�شركة  ن�شاطات 

اإىل  بالفكرة  وانتقلت  والت�شويق,  والن�شر 

خ����ارج ال���ب���الد و���ش��ع��ت ل�����ش��م ال��ع��دي��د من 

عمالقاً  �شارت  حتى  اإليها  الأخرى  ال�شركات 

جتارياُ ل ي�شتهان به.

ما المقصود بـ WWW؟
 ,»World Wide Web« هي اخت�شار لعبارة WWW الويب اأو

الإنرتنت,  يف  املعلومات  اإىل  الو�شول  ت�شهل  و�شيلة  عن  عبارة  هي 

عن  عبارة  وهي  الإنرتنت,  على  منها  تطل  التي  بالنافذة  اأ�شبه  فهي 

�شفحات تُكتب بلغة »اأو برموز« ت�شمى »HTML«, وميكنك عر�شها 

مت�شفح  ي�شمى  خا�ش  برنامج  بوا�شطة  ال�شخ�شي  كمبيوترك  يف 

.»Browser«

سيـــن 
وجيم

دور المعلم في نشر ثقافة الحوار

فكر خارج 
الصندوق

طالب أثبت خطأ أستاذه وحقق الماليين

»جميل جداً اأن تكون �شاحب اأعمال 

�شغرية, لكن الأجمل والأكرث اأهمية اأن 

متتلك فكرة عظيمة حًقا«.

دا�سنت مو�سكوفيتز - نائب رئي�س هند�سة 

موقع فيي�سبوك

صورة نقدية

أجمل تعليق
ها اأناذا

ها اأناذا

َل ُم�ْشتَِحيل يَِعيُقِني

يِف الَْكْوِن َل ..

هناء �سقر العنزي

كلية الرتبية - ماج�ستري اأ�سول الرتبية

التفكير النقدي36  العدد 1284 - الأحد 1 ربيع الأول  1439هـ املوافق 19 نوفمري 2017م10



حذرت درا�سة اأجراها باحثون يف 

جامعة لويزيانا الأمريكية من اإعادة 

ا�ستخدام عبوات املياه البال�ستيكية 

مبلئها مرة اأخرى، موؤكدين اأنها ميكن 

لحتوائها  بال�سحة  �سارة  تكون  اأن 

على مواد كيميائية وبكترييا، ميكن 

اأن توؤثر على التبوي�ض، وزيادة خطر 

امل�ساكل الهرمونية، و�سرطان الثدى 

لدى الن�ساء.

ل�سحيفة  وفًقا  الدرا�سة  وذكرت 

اأن  ال��ري��ط��ان��ي��ة،  »الإن���دب���ن���دن���ت« 

ت�سميمها  مت  البال�ستيكية  العبوات 

ل�ستخدامها مرة واحدة فقط، واأن 

اإعادة ا�ستخدامها للمياه مرة اأخرى 

وحتتوى  كيميائية،  م��واد  تنتج  ق��د 

ال�سارة،  البكترييا  من  الكثري  على 

ال��ع��ب��وات  ه���ذه  تعبئة  اإع����ادة  واأن 

مراًرا وتكراًرا ميكن اأن تكون �سارة 

ل�سحتك.

باحثون  قام  جديدة  درا�سة  ويف 

بجامعة لويزيانا الأمريكية مب�ساركة 

باختبار  جلنفيل،  مارلني  الدكتورة 

مت  اأن  بعد  املخترية  املياه  عبوات 

ووج��دوا  اأ�سبوع،  مل��دة  ا�ستخدامها 

اأن��ه��ا حت��ت��وي على اأع��ل��ى ع��دد من 

البكترييا اأكرث بكثري مما هو موجود 

ف��ى ق��اع��دة امل��رح��ا���ض، مم��ا يدعو 

 60% اأن  اأي�����س��ا  ووج���دت  للقلق، 

على  عليها  التي عرث  اجلراثيم  من 

ع��ب��وات امل��ي��اه ك��ان��ت ق����ادرة على 

الإ�سابة بالكثري من الأمرا�ض.

وقالت الدرا�سة: »على الرغم من 

اأنه من املهم �سرب الكثري من املاء، 

ال�سيف  اأ�سهر  خ��الل  وخ�سو�ساً 

اأكرث  التفكري  يجب  اأنه  اإل  احل��ارة، 

مياه  عبوة  ا�ستخدام  قبل  م��رة  من 

قبل  م��ن  م�ستخدمة  بال�ستيكية 

لتجنب الإ�سابة بالأمرا�ض«.

العبوات  اأنه ميكن جتنب  واأكدت 

ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة و����س���راء ال��ع��ب��وات 

امل�سنوعة  اأو  الزجاج  من  امل�سنوعة 

من »�ستنال�ض �ستيل« القابلة لإعادة 

هناك  لأن  اأخ�����رى،  م���رة  التعبئة 

وهي  الفينول  ثنائي  ب�ساأن  خماوف 

والتي  للجدل،  مثرية  كيميائية  مادة 

البال�ستيك،  �سناعة  يف  ت�ستخدم 

مع  وتداخاًل  تاأثرياً  لها  اأن  ويعتقد 

الهرمونات اجلن�سية.

وحذرت الدكتورة مارلني جلنفيل 

من بع�ض املواد الكيميائية املوجودة 

مو�سحة  البال�ستيكية،  العبوات  يف 

على  اآث��ار  لها  يكون  اأن  ميكن  اأنها 

جميع اأنظمة اأج�سادنا، واأنها ميكن 

وزي���ادة  التبوي�ض،  على  ت��وؤث��ر  اأن 

خطر امل�ساكل الهرمونية، و�سرطان 

خا�ض،  ب�سكل  الن�ساء  لدى  الثدي، 

واأم���را����ض ال��ق��ل��ب وي��ك��ون ع��ام��اًل 

اخللقية  العيوب  ع��دد  ازدي���اد  يف 

على  ت��وؤث��ر  اأن  وميكن  التنا�سلية، 

ال�سيدات احلوامل.

وشاورهم في األمر
مبدأ إداري بتوجيه رباني

د. منى عبداهلل ال�سمحان 

امل�ساعد  الإدارة  اأ���س��ت��اذ 

بجامعة امللك �سعود

التطبيقية  الدرا�سات  كلية 

وخدمة املجتمع 

الطبعة الأوىل 1438ه�/ 

2017م

ي��ت��ك��ون ه����ذا ال��ك��ت��اب 

الأول  ف�سول،  اأربعة  من 

ع��ن ال�����س��ورى م��ن حيث 

م��ف��ه��وم��ه��ا واأه��م��ي��ت��ه��ا 

وجمالتها، متى تطلب ال�سورى وماذا بعد 

ال�سورى، والف�سل الثاين ال�سورى واملجتمع من حيث ال�سورى يف 

حياة الفرد ويف حياة الأ�سرة ويف حياة املجتمع والدولة والفرق 

يف  �سفتها  وم��ا  ملزمة  وهل هي  والدميقراطية  ال�سورى  بني 

اإداري  الثالث ال�سورى والإدارة كمبداأ  الوقت احلا�سر، والف�سل 

اإيجابياتها و�سلبياتها ومراحل اتخاذها ربط مبداأ ال�سورى باملهام 

الف�سل  اأما  الإ�سالم،  يف  القيادة  اأ�سا�ض  ال�سورى  واأن  الإداري��ة 

الرابع فناق�ض ال�سورى وامل�ستقبل من حيث و�سع روؤية م�ستقبلية 

وكيفية العودة لل�سورى وما خطوات هذه العودة.

منهاج الإدارة

من  اإ�سهاب  وب��دون  برتكيز  الكتاب  هذا  يف  املوؤلفة  انطلقت 

القرار،  واتخاذ  �سنع  يف  الإدارة  منهاج  هي  ال�سورى  اأن  منطلق 

وهي عك�ض ال�ستبداد بالراأي ملا ت�سمح به من تنوع يف الآراء التي 

واملهام  ال�سورى  مبداأ  بني  الربط  ومت  الأم��ر،  قبل ح�سم  تعر�ض 

الإدارية من حيث التنظيم والتوظيف، القيادة والتوجيه، الرقابة.

كفتا ميزان

اإحدى  باأن ال�سورى ميزان متثل احلرية  بداأت املوؤلفة الكتاب 

كفتيه، وال�سلطة واحلكم الكفة املقابلة لها، وترتكز كلتاهما على 

حمور �سرعي ثابت من اأ�سول ال�سريعة ومبادئها، وتدخل ال�سورى 

يف كل مناحي احلياة، فقد اأمر اهلل �سبحانه وتعاىل املوؤمنني اأثناء 

ممار�ستهم لكل �سوؤون احلياة الدنيا بتبادل امل�سورة يف اأمورهم، 

فقد قال وتعاىل »والذين ا�ستجابوا لربهم واأقاموا ال�سالة واأمرهم 

�سورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون« ال�سورى: 38.

جودة �ساملة

اأو�سح الكتاب اأن ال�سورى اإحدى مبادئ اإدارة اجلودة ال�ساملة 

اإىل  الإ�سالم  دعا  رباين،  بتوجيه  اإداري  مبداأ  الإ�سالم، فهي  يف 

اللتزام بها من خالل الت�ساور مع الأفراد قبل اتخاذ القرارات 

وحل امل�سكالت، وهذا من خالل قوله تعاىل »و�ساورهم يف الأمر« 

اآل عمران :159.

اأنها  لل�سورى على  ينظر  اأن  ينبغي  ل  اأنه  اإىل  وخل�ض الكتاب 

م�سطلح فني جامد بل هي نظام وخلق، جتتمع فيها هذه املعاين 

من  لتجعل  جميعاً  تلتقي  التي  العديدة  خ�سائ�سها  خالل  من 

ال�سورى منهجاً.

قــــــــــــــــرأت لك..

اأكدت درا�سة جديدة اأن الأذكياء 

بالأمرا�ض  الإ�سابة  خلطر  عر�سة 

مقارنة  ال�سعف  مب��ع��دل  العقلية 

ما  وغالبا  ذك���اء،  الأق���ل  باأقرانهم 

بالقلق،  متعلقة  م�ساكل  من  يعانون 

بيتزر يف  كلية  باحثون يف  فقد قام 

 3715 بيانات  بفح�ض  كاليفورنيا، 

ع�سوا من »جمعية من�سا الدولية«، 

ت�سم  جمعية  واأق���دم  اأ�سهر  وه��ي 

الأفراد ذوي الذكاء الفائق.

واأظ���ه���ر ال��ف��ح�����ض اأن���ه���م ك��ان��وا 

يعانون من القلق والكتئاب والتوحد 

وا���س��ط��راب ف��رط احل��رك��ة ونق�ض 

وكان  اأخ��رى،  وا�سطرابات  النتباه 

مبعدل  يتمتعون  امل�ساركني  جميع 

ذكاء يفوق 130، اأي اأعلى بكثري من 

بني    ي��رتاوح  ال��ذي  املتو�سط  املعدل 

85 و115.
من   20% اأن  الدرا�سة  وك�سفت 

القلق  من  عانوا  الذكية  املجموعة 

%10 من  بن�سبة  والكتئاب مقارنة 

عموم ال�سكان، ومن املثري لالهتمام 

اأن امل�ساركني بدوا اأكرث عر�سة اأي�سا 

لالإ�سابة بالربو واحل�سا�سية و�سعف 

املناعة.

الدرا�سة  اأن  اإىل  اخلراء  وي�سري 

م�سبوقة  غ��ري  روؤي����ة  ع��ن  تك�سف 

ل���ل���رواب���ط ب���ني ال���ذك���اء وامل���ر����ض 

ال��رواب��ط  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  العقلي، 

والأمرا�ض  امل��زاج  ا�سطرابات  بني 

اجل�سدية.

تيرتاولت،  نيكول  الدكتور  وق��ال 

اإن  ال��درا���س��ة،  يف  امل�سارك  امل��وؤل��ف 

بني  العقلي  امل��ر���ض  معدل  ارت��ف��اع 

ف��رط  نتيجة  ي��ك��ون  ق��د  الأذك���ي���اء 

وعيهم، ما يجعلهم بالغي احل�سا�سية 

الجتماعية  التفاعالت  ويحللون 

اأكرث من الالزم.

اأم�����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��م�����س��اي��ق��ات 

الأوىل  املرة  لي�ست  فهي  اجل�سدية، 

التي ير�سح فيها الباحثون اأن املر�ض 

النف�سي يوؤدي اإىل تفاقم اللتهابات 

يف اجل�سم.

وي��ق��ول م��وؤل��ف��و ال��درا���س��ة اإن��ه��م 

�سعوا اإىل معاجلة ال�سوؤال املتمحور 

حول: »العالقة بني القدرة املعرفية 

وزيادة  الدماغ(،  )فرط  املت�ساعدة 

الف�سيولوجية  املناعية  ال�ستجابات 

الالحقة )فرط اجل�سم(«.

بفح�ض  ق��ام��وا  ب��ذل��ك،  وللقيام 

امل��زاج  ا���س��ط��راب��ات  انت�سار  م��دى 

احلركة  ف��رط  وا���س��ط��راب  والقلق 

ونق�ض النتباه واحل�سا�سية الغذائية 

املناعة  واأم��را���ض  وال��رب��و  والبيئية 

الذاتية والطيف التوحدي لدى ذوي 

باملتو�سط    مقارنة  ال��ع��ايل  ال��ذك��اء 

الوطني.

وجود  على  اأدلة  الباحثون  ووجد 

عالقة وا�سحة بني القدرة الفكرية 

النف�سية  الظروف  وجميع  العالية 

فح�سوها،  ال��ت��ي  والف�سيولوجية 

وخل�ض الباحثون اإىل اأن الأ�سخا�ض 

يف  ن�ساط  ف��رط  من  يعانون  الذين 

الدماغ لديهم اأي�سا فرط ن�ساط يف 

اجل�سم.

بدانة  م�ستوى  اأن  درا�سة حديثة  ك�سفت 

قفز  العامل  اأنحاء  يف  واملراهقني  الأطفال 

ع�سر مرات يف الأربعني عاما املا�سية واإن 

املنخف�سة  البلدان  يف  يت�سارع  الرت��ف��اع 

اآ�سيا. الدخل، خ�سو�سا يف  واملتو�سطة 

وق����ال ب��اح��ث��ون يف اإم���ري���ال ك��ول��ي��دج 

مل  اإنه  العاملية  ال�سحة  منظمة  ويف  لندن 

الأطفال  بدانة  معدلت  على  زيادة  تطراأ 

و�سمال  املتحدة  الوليات  يف  واملراهقني 

الغنية،  الأخرى  البلدان  ويف  اأوروبا  غرب 

ل��ك��ن��ه��ا م��ا زال����ت »م��رت��ف��ع��ة ب�����س��ك��ل غري 

هناك. مقبول« 

وق�����ال م���اج���د ع���زت���ي م���ن م��در���س��ة 

م��ري��ال ك��ول��ي��دج  اإ ال��ع��ام��ة يف  ال�����س��ح��ة 

يف  الدرا�سة  يف  الرئي�سي  الباحث  وهو 

عاما   40 م��دى  »ع��ل��ى  �سحفي  م��وؤمت��ر 

مليونا   11 حوايل  من  ارتفاعا  �سهدنا 

يزيد  ما  اإىل  مرات  ع�سر  من  اأكرث  اإىل 

بدين  وم��راه��ق  طفل  مليون   120 على 

العامل«. اأرجاء  يف 

ك��ان ما   2016 ع��ام  اأن��ه يف  يعني  ه��ذا 

وما  ال�سبيان  من  باملئة  ثمانية  من  يقرب 

يقرب من �ستة باملئة من الفتيات يف اأنحاء 

باملئة  واح��د  من  اأق��ل  مقابل  بدناء  العامل 

من اجلن�سني يف العام 1975.

ووفقا لأكر درا�سة جترى اإىل الآن فاإن 

213 مليون طفل اآخرين يف الفئة العمرية 
اأعوام و19 عاما كانوا يعانون  بني خم�سة 

م��ن زي���ادة يف ال���وزن يف ال��ع��ام امل��ا���س��ي، 

البدانة،  م�ستوى  اإىل  ي�سلوا  مل  لكنهم 

ا�ستنادا اإىل قيا�ض طول ووزن 129 مليون 

�سخ�ض.

التغذية  حت�سني  اإىل  الباحثون  ودع��ا 

من  املزيد  وممار�سة  واملدر�سة  البيت  يف 

التمرينات ملنع جيل من البلوغ وهو عر�سة 

بال�سكري  الإ���س��اب��ة  م��ن  اأك���ر  مل��خ��اط��ر 

واأمرا�ض القلب وال�سرطان ب�سبب البدانة.

ح��اج��ة  ه��ن��اك  اإن  ال���درا����س���ة  وق���ال���ت 

»الخ��ت��ي��ارات  على  امل�ستهلكني  مل�ساعدة 

يف  التفكري  �سرورة  اإىل  ودعت  ال�سحية« 

فر�ض �سرائب وقيود �سارمة على ت�سويق 

ال�سريعة. الوجبات 

بالفعل  العاملية  ال�سحة  منظمة  واأو�ست 

على  باملئة   20 ق��دره��ا  �سريبة  بفر�ض 

ال�ستهالك. لتقليل  املحالة  امل�سروبات 

وم�سر  اأفريقيا  جنوب  اإن  عزتي  وقال 

م�ستويات  »ل��دي��ه��ا  ك��ان  ال��ت��ي  واملك�سيك 

اأربعة عقود«  متدنية جدا من البدانة قبل 

لديها  التي  ال��دول  بني  من  الآن  اأ�سبحت 

الفتيات،  بني  البدانة  من  مرتفعة  معدلت 

20 و25 باملئة. بن�سبة ترتاوح بني 

احذر إعادة استخدام عبوات المياه البالستيكية

األذكياء أكثر عرضة لألمراض العقلية والجسدية

بدانة األطفال والمراهقين قفزت 10 مرات خالل 4 عقود
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لوحة الفعاليات

7 ربيع �أول1 ربيع �أول

9 ربيع �أول3 ربيع �أول

9 ربيع �أول4 ربيع �أول

9 ربيع �أول2 ربيع �أول

9 ربيع �أول3 ربيع �أول

9 ربيع �أول4 ربيع �أول

ملتقىدورة

منتدىمحاضرة

معرضندوة

دورةمحاضرة

محاضرةمؤتمر

معرضفعالية

�سنرتال اجلامعة 4670000

مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581

مكتب وكيل اجلامعة 4670109

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����س���ؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  مكتب 

4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 4670527

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  مكتب 

4670110
مكتب وكيل اجلامعة للم�ساريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 4675723

عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864

عمادة تط�ير املهارات 4670693

عمادة اجل�دة 4679673

عمادة ال�سنة التح�سريية 4696238

عمادة القب�ل والت�سجيل 4678294

عمادة الدرا�سات العليا 4677609

عمادة البحث العلمي 4673355

عمادة �س�ؤون الطالب 4677724

عمادة �س�ؤون املكتبات 4676148

عمادة �س�ؤون اأع�ساء هيئة التدري�س وامل�ظفني 4678727

ال�ست�سارية  وال��درا���س��ات  للبح�ث  ع��ب��داهلل  امللك  معهد 

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

اأق�سام العل�م والدرا�سات الطبية للبنات بامللز 4785447

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

والإ���س��ع��اف«  »ال��ط���ارئ  اجلامعي  خالد  امللك  م�ست�سفى 

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي »الط�ارئ والإ�سعاف« 

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

الأك��ادمي��ي��ة  باملنطقة  الآيل  احل��ا���س��ب  اأع��ط��ال  ب��الغ��ات 

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

الإن�سانية     بالكليات  وامل��ال��ي��ة  الإداري�����ة  ال�����س���ؤون  وك��ي��ل��ة 

8052555
الإن�سانية    للكليات  الأك��ادمي��ي��ة  لل�س�ؤون  اجلامعة  وكيلة 

8051555
وكيلة �س�ؤون الت�سغيل واخلدمات امل�ساندة    8053100

وكيلة عمادة �س�ؤون الطالب ل�س�ؤون الطالبات     8051447

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

وامل�ظفني - وحدة خدمات من�ض�بي اجلامعة

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

ا�ستخدام تطبيقات الأجهزة الذكية لطلبة الدرا�سات 

العليا / الوقت: من ١م اإىل ٣م

اجلهة املنظمة: النادي العلمي لطالب الدرا�سات 

العليا

املكان: مدرج ٧اأ للطالب قاعة موؤمترات ١ مبنى ٢٦ للطالبات

جمعية طب الطوارئ ال�سعودية

الوقت: من ٨ �ص اإىل ٥م

اجلهة املنظمة: وزارة ال�سحة ال�سعودية

املكان: جامعة الفي�سل

العودة نوف  للدكتورة   Google Apps
الوقت: من ١٢ظ اإىل ٢ظ

اجلهة املنظمة: مركز بحوث الدرا�سات العلمية 

والطبية

املكان: مبنى ٣٠ القاعات امل�سرتكة الدور الأول قاعة ١٣

الريا�ص القت�سادي ٢٠١٧

الوقت: من ٨ �ص اإىل ٨م

اجلهة املنظمة: غرفة الريا�ص التجارية

املكان: فندق الإنرتكونتيننتال ـ قاعة امللك في�سل 

للموؤمترات

ال�سعودية الأوىل ل�سحة املجتمع »�سحة املراأة«

اجلهة املنظمة: كلية العلوم الطبية التطبيقية 

بالتعاون مع وزارة ال�سحة

املكان: القاعة الرئي�سية مب�ست�سفى طب الأ�سنان

هوريكا ال�سعودية ٢٠١٧

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: �سمارك

املكان: مركز الريـا�ص الـدويل للمعار�ص واملوؤمترات 

, الريا�ص

كيفية اإلقاء بحث اأكادميي للدكتورة هزار يعقوب

الوقت: من ١٢ظ اإىل ٢ظ

اجلهة املنظمة: مركز بحوث الدرا�سات العلمية 

والطبية

املكان: مبنى ٣٠ القاعات امل�سرتكة الدور الأول قاعة ١٣

التاأ�سي�سة لتهيئة اأع�ساء هيئة التدري�ص برعاية معايل 

مدير اجلامعة

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: قاعة الدرعية للرجال ومبنى ٢٥ الدور الأول 

مدرج »١« لل�سيدات

ال�سعودي للت�سويق

الوقت: من ٤م اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: غرفة الريا�ص التجارية

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

ا�ستخدام قاعدة املعلومات pubmed للدكتورة 

ارجمند وار�سي / الوقت: من ١٢ اإىل ٢ظ

اجلهة املنظمة: مركز بحوث الدرا�سات العلمية 

والطبية

املكان: قاعة ١٣ مبنى ٣٠ الأق�سام العلمية/ الدور الأول

اليوم التوعوي ل�سجالت الأمرا�ص

الوقت: من ٨٫٣�ص اإىل ٣م

اجلهة املنظمة: م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي 

ومركز الأبحاث

املكان: م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز الأبحاث

ال�سعودي لل�سحة واجلمال ٢٠١٧ - الريا�ص

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: �سيندي اإك�سبو

املكان: فندق الفي�سلية
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23 ربيع �أول9 ربيع �أول

8 ربيع �آخر10 ربيع �أول

16 ربيع �آخر16 ربيع �أول

30 ربيع �أول10 ربيع �أول

13 ربيع �آخر11 ربيع �أول

16 ربيع �آخر18 ربيع �أول

ورشةمنتدى

ورشةورشة

معرضورشة

محاضرةمؤتمر

فعاليةمعرض

مؤتمردورة

سدوكو قاعدة اللعبة:

ال�س�دوك� لعبة يابانية �سهلة، 

من دون عمليات ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

مربعات   9 من  اأو  �سغرية، 

على  منها  كل  يحت�ي  كبرية 

9 خانات �سغرية.

ال�سبكة  اكمال  الالعب  على 

ب�ا�سطة اأرقام من 1 اىل 9، 

�سرط ا�ستعمال كل رقم مرة 

واح���دة ف��ق��ط، يف ك��ل خط 

عم�دي  خط  كل  ويف  اأفقي 

املربعات  من  مربع  كل  ويف 

الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

https://plus.google.com
ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

youtube : ResalahKSU
 ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

https://www.facebook.com/rsksu
ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

http://rs.ksu.edu.sa/

لعلم  الأمريكية  اجلمعية  اأ�ضل�ب  تب�ضيط  الكتاب:  عن�ان 

»APA« النف�س

تاأليف: برينارد �س. بينز

ترجمة: ال�ضيد حممد اأب� ها�ضم ح�ضن

الطبعة: الأوىل

�ضنة الن�ضر: 1437هـ »2016م«

عدد ال�ضفحات: 292 �ضفحة

لعلم  الأم��ري��ك��ي��ة  اجلمعية  ق���اع��د  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  يناق�س 

متن�عة  باأمثلة  ويدعمها  العلمية،  للكتابة   »APA« النف�س  

ومعايريها،  املهنية  الكتابة  الأول  الف�سل  يتناول  حيث  ثرية. 

والف�سل الثاين ق�اعد الكتابة، والف�سل الثالث كتابة املقدمة، 

اخلام�س  والف�سل  والإج����راءات،  املنهجية  ال��راب��ع  والف�سل 

الإح�����س��ائ��ي��ة،  التحليالت 

النتائج  ال�ساد�س  والف�سل 

وت�������س���م���ي���م اجل���������داول 

والأ�سكال، والف�سل ال�سابع 

الثامن  والف�سل  املناق�سة، 

التا�سع  والف�سل  املراجع، 

اخل���امت���ة وال��ت������س��ي��ات، 

وت�����اأت�����ي ال���ف�������س����ل م��ن 

الثاين ع�سر  العا�سر حتى 

عملية  تطبيقية  كج�انب 

العرو�س  ت�سميم  ت�سمل 

والن�سر  �سفهية،  عرو�س  وتقدمي  واأخالقياتها،  التقدميية 

الإلكرتوين.

عدد جديد للقافلة

�سدر العدد »66« من جملة القافلة، وهي جملة ثقافية من�عة 

ت�سدرها �سركة اأرامك� ال�سع�دية كل �سهرين، وتناول العدد عدة 

م��س�عات منها امللف: والذي كان بعن�ان الأبي�س والأ�س�د، واأنهما 

ل�نان متحدان  غالباً ويتكامالن يف  �س�ر كثرية رغم تناق�سهما، 

كما ا�ستعر�س العدد م��س�ع عل�م الطاقة وعلم اخليال، وطاقة 

عني  م��س�ع  اأما  باري�س،  لتفاقية  وفقاً  اإليها  واحلاجة  الفحم 

وعد�سة فقد تناول جبل قارة: �سخ�ر وكه�ف وتاريخ وحكايات، 

يف  ال�سينما  �سم�د  تناولت  وفنية  اأدبية  مل��س�عات  بالإ�سافة 

وجه املرئيات اجلديدة، وب�سر كثريون وهم�م م�سرتكة والإقامة 

يف الأدب،  اأما ذاكرة القافلة فكان م��س�عها »بغداد .. مدينة 

عدته 
ْ
اأ التقرير الذي  لغ�يات الذي تناول �سفة »القرية« معناها، وا�ستعر�س  ال�سالم«. واأخرياً 

هيئة التحرير اإنتاج ال�رق وا�ستهالكه يف العامل.  

إصداراتإصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

الريا�ص القت�سادي ٢٠١٧

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: الغرفة التجارية ال�سناعية بالريا�ص

املكان: فندق الإنرتكونتيننتال

اأخالقيات البحث العلمي للدكتورة ف�سيلة العنزي

التاريخ والوقت: ١٤٣٩/٣/٢٣هـ من ١٢ اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: مركز بحوث الدرا�سات العلمية 

والطبية

املكان: قاعة ١٣ مبنى ٣٠ الأق�سام العلمية/ الدور الأول

عمل تطبيقات الـ SPSS للدكتورة جواهر الزيد

التاريخ والوقت: ١٤٣٩/٣/١٠هـ من ٩�ص اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة: النادي العلمي لطالب الدرا�سات 

العليا

املكان:  قاعة موؤمترات ١ مبنى ٢٦ للطالبات

تقييم خمرجات التعلم لأع�ساء هيئة التدري�ص

الوقت: من ٤م اإىل ٩م

اجلهة املنظمة: عمادة تطوير املهارات

املكان: مبنى ٢٦ الدور اخلام�ص قاعات عمادة تطوير 

املهارات

حتليل البيانات وتف�سري املعطيات للدكتورة �سعاد 

الديحان / الوقت: من ١٢ اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: مركز بحوث الدرا�سات العلمية 

والطبية

املكان: قاعة ١٣ مبنى ٣٠ الأق�سام العلمية/ الدور الأول

ال�سعودي الدويل الثالث للمختربات

الوقت: من ٨�ص اإىل ٤٫٣م

اجلهة املنظمة: �سـركة اله�سبة ال�سـعودية لتنظيم 

املوؤمترات والـمعار�ص

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

الدويل لل�سيدلة والتمري�ص والعلوم ال�سحية

الوقت: من ٨�ص اإىل ٤٫٣٠م

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة البتول املتكاملة لتنظيم 

املعار�ص واملوؤمترات

املكان: فندق هوليداي اإن الق�سر

الأخطاء ال�سائعة يف البحث العلمي للدكتورة ارجمند 

وار�سي / الوقت: من ١٢ اإىل ٢م

اجلهة املنظمة: مركز بحوث الدرا�سات العلمية 

والطبية

املكان: قاعة ١٣ مبنى ٣٠ الأق�سام العلمية/ الدور الأول

ومك�ص احلادي ع�سر

الوقت: من ٨�ص اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: معار�ص ال�سرق الأو�سط

املكان: فندق الفور�سيزنز

الريا�ص من ال�سماء

التاريخ والوقت: ١٤٣٩/٤/١٣هـ من ٩م اإىل ١٢�ص

اجلهة املنظمة: �سركة الأر�ص والف�ساء

املكان: �سمال الريا�ص

اإدارة الذات للدكتورة ابت�سام الزوم

الوقت: من ٩�ص اإىل ١م

اجلهة املنظمة: النادي العلمي لطالب الدرا�سات 

العليا

املكان:  قاعة موؤمترات ١ مبنى ٢٦ للطالبات

الهند�سي الدويل

الوقت: من ٩�ص اإىل ٥٫٤٥م

اجلهة املنظمة: الهيئة ال�سعودية للمهند�سني

املكان: الريا�ص
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اقت�سى توحيد اململكة وا�ستتباب 

اأعمال  وتو�سع  ربوعها  بني  الأم��ن 

اأ�سرة امللك عبدالعزيز  الدولة ومنو 

– رحمه اهلل- يف اأوائل اخلم�سينات 
يف  التفكري  اإع���ادة  اإىل  الهجرية، 

داخ��ل  امللك  ي�سكنه  ال��ذي  الق�سر 

بلغ  حيث  ال��ري��ا���ض،  مدينة  اأ���س��وار 

ع���دد الأف�����راد ال��ب��ال��غ��ني ف��ع��ًا من 

�سنة  ب���داي���ة  امل��ال��ك��ة يف  الأ����س���رة 

وثمانني  خم�سة  ح���وايل  1350ه� 
قدر  كما  اآخرين،  واأطفالً  �سخ�ًسا 

ينامون  ثمامنائة �سخ�ض  اأن حوايل 

يف الق�سر كل ليلة.

ي�ستمر  اأن  الطبيعي  من  كان  وملا 

هذا النمو فقد مت اتخاذ قرار ببناء 

الأ���س��وار عرف  خ��ارج  ق�سر جديد 

يف  اإن�ساوؤه  مت  حيث  املربع،  بق�سر 

الكيلومرتين  ق��راب��ة  تبعد  منطقة 

القدمية  الريا�ض  مدينة  �سمالً عن 

وكانت  �سفيان،  اآل  مب��رب��ع  ت��ع��رف 

يف  ت���زرع  خ�سبة  م�ستوية  اأر����س���اً 

موا�سم الأمطار وحتيط بها ب�ساتني 

الفوطة من اجلنوب ووادي البطحاء 

اأب���و رف��ي��ع من  ال�����س��رق ووادي  م��ن 

واملرتفعات  التال  وبع�ض  الغرب، 

الب�سيطة من ال�سمال.

وهناك روايتان يف �سبب ت�سميته 

اإىل  تعود  اإحداهما  املربع،  بق�سر 

بنائه يف مربع اآل �سفيان، والأخرى 

بناء  �سكل  ع��ل��ى  ت�سييده  ب�سبب 

اأبراجه  وكذلك  م�ستطيل،  اأو  مربع 

املربعة املوزعة على �سوره مب�سافات 

مت�ساوية.

املهرة  البناءين  اأح��د  ُكلف  وق��د 

حمد  املواطن  وهو  الوقت  ذلك  يف 

ذلك  بناء  على  بالإ�سراف  القباع، 

ال��ق�����س��ر مب�����س��اع��دة 

اآلف  اأرب��ع��ة  ح���وايل 

ع���ام���ل م����ن اأن���ح���اء 

اكتمل  وق��د  اململكة، 

�سنة  اآخ���ر  ب��ن��اوؤه يف 

وخ���ال  1357ه�، 
انتقل  1358ه�  �سنة 

اإليه امللك عبدالعزيز 

واأفراد اأ�سرته ليرتك 

امل��ج��م��ع ال���ق���دمي يف 

مقراً  احل��ك��م  ق�سر 

احلكومية  ل��ل��دوائ��ر 

امللكية  والت�سريفات 

وق�����س��ر ال�����س��ي��اف��ة 

الأمنية  والأج���ه���زة  وامل�����س��ت��ودع��ات 

واحلكومية الأخرى.

املربع  ق�سر  بناء  اإجناز  كان  لقد 

اإيذاًنا ببدء حقبة جديدة يف التو�سع 

ال��ع��م��راين ل��ل��ري��ا���ض، ح��ي��ث اأوج���د 

احلاكم  منزل  بني  ح�سرية  رابطة 

بناء  على  و�سجع  املدينة،  وو���س��ط 

منازل اأخرى للعائلة املالكة يف هذه 

الناحية من منطقة العا�سمة.

ال��دي��وان  با�سم  الق�سر  وع���رف 

اأقيم بجواره املجمع ال�سكني  بعدما 

�سكنية  مدينة  اأ�سبح  وال��ذي  امللكي 

واأ�سرته  عبدالعزيز  للملك  متكاملة 

الكرمية، وقد اقت�سر م�سمى املربع 

اأ�سبح  بحيث  ذات���ه  الق�سر  ع��ل��ى 

املوظفني  للحكم ي�سم مكاتب  مقًرا 

وامل�ست�سارين وغريهم.

وممتعة  ط��ري��ف��ة  رواي�����ة  ه��ن��اك 

املبكرة  املربع  ق�سر  اأي��ام  اإىل  تعود 

عنوانها »�سرف اجلوار« ت�سور بدقة 

و�سهامته  عبدالعزيز  امللك  م��روءة 

واإح�سا�سه بالعدل اإىل جانب حمبة 

ل��ه،  ال��رع��ي��ة  وولء 

وت��ذك��ر ال��رواي��ة اأن 

اإىل  اح���ت���اج  امل��ل��ك 

بجوار  كانت  اأر����ض 

الق�سر لي�سمها اإىل 

مباين الق�سر، وكان 

تلك  ع��ل��ى  م��ق��ام��اً 

قدمي  بيت  الأر�����ض 

اأن  ���س��اح��ب��ه  اأب�����ى 

باأ�سعاف  ولو  يبيعه 

من  ب��ال��رغ��م  قيمته 

اأن����ه م��ت��ه��دم واآي����ل 

لل�سقوط، وا�ستغرب 

امللك عبدالعزيز من 

اإ�سرار مالك البيت على الحتفاظ 

فطلبه  بيعه،  يف  التفكري  وع��دم  به 

وعر�ض عليه �سراء املنزل و�ساعف 

على  اأ���س��ر  امل��ال��ك  ولكن  املبلغ،  ل��ه 

ال���رف�������ض وق�����ال خم���اط���ًب���ا امل��ل��ك 

من  العمر!  طويل  ي��ا  عبدالعزيز: 

ويبيعه!  ج���وارك  ���س��رف  ل��ه  ي�سح 

بح�سافة  عبدالعزيز  امللك  فاأعجب 

حينئذ  و���س��رف  وكيا�سته  ال��رج��ل 

تويف  حتى  البيت  �سراء  عن  النظر 

بعد  اأولده  م��ن  ف��ا���س��رتاه  �ساحبه 

ذلك.

تقدر  م�ساحة  على  الق�سر  بُني 

بحوايل 120 األف مرت مربع، وي�سم 

من  ت��ت��ك��ون  �سكنية  وح����دات  ع���دة 

طابقني كما يحتوي على فناء وا�سع 

مك�سوف له بوابة رئي�سية يف اجلهة 

اإىل  بعد  فيما  عدلت  ثم  الغربية، 

اجلهة اجلنوبية، وقد مت بناء الق�سر 

التقليدي  امل��ع��م��اري  ال��ط��راز  على 

ذلك  يف  جن��د  منطقة  يف  ال�سائد 

الوقت ذي الفناءات املفتوحة »جللب 

ا�ستخدم يف  كما  الطبيعي«،  ال�سوء 

حتت  املجفف  واللنب  الطني  بنائه 

وج��ذوع  واحل��ج��ارة  ال�سم�ض  اأ�سعة 

الأ�سجار.

البناء  ب�ساطة  من  الرغم  وعلى 

مائماً  كان  اأن��ه  اإل  الفرتة  تلك  يف 

فالفناء  ال�سائدة،  املناخية  للظروف 

للتهوية  طبيعًيا  نظاًما  يوفر  املفتوح 

يف ف�سل ال�سيف، كما متتاز جدران 

ال�سغرية  ونوافذها  ال�سميكة  اللنب 

بعزلها اجليد للحرارة �سيًفا و�ستاًء.

الرئي�سة  الأ�سباب  من  ك��ان  لقد 

الق�سر  ت�سييد  اإىل  دع���ت  ال��ت��ي 

عدد  يف  ال�سخمة  الزيادة  تلك  هو 

الر�سميني  م��ن  وال����زوار  ال�سيوف 

توحيد  �ساحبت  وال��ت��ي  وغ��ريه��م 

عبدالعزيز  امللك  ك��ان  ل��ذا  ال��ب��اد، 

معجباً وفخوًرا به، وكان ياأخذ زواره 

من الأجانب مل�ساهدته اإذ كان بحق 

يعد اإجن���اًزا ي��دل على ال��راع��ة يف 

�سكني  جممع  فهو  املحلية،  العمارة 

�سخم ميثل ظاهرة جديدة يف البناء، 

متنا�سق  ب�سكل  تخطيطه  مت  حيث 

التخطيط  لنمط  خمالفاً  ومنتظم 

املتبع يف املباين النجدية التقليدية، 

النظام  ي�سودهما  وبناوؤه  فتخطيطه 

الطني مت  اإنه عمارة من  والتنا�سق، 

كبري  ر�سم  مقيا�ض  على  تخطيطها 

وقام ببنائه حرفيون جنديون مهرة، 

اأنه  اإل  القليلة  تكلفته  من  وبالرغم 

مت يف ان�سجام مع القدرات التقنية 

املحلية املتاحة وال�سائدة اآنذاك.

... يتبع العدد القادم

كلية الهند�سة

أين كلية الحقوق عن الدورات التدريبية؟
تنمية املهارات مطلب لكل العاملني من موظفني ومدراء وروؤ�ساء، مهما 

كان املوقع الوظيفي �سواء يف القطاع العام اأو القطاع اخلا�ض، ولن يحدث 

ذلك دون العمل بالأ�سباب املوؤدية له، ومن اأهمها التدريب واكت�ساب املزيد 

من املعرفة واملهارة، ونظراً ملا �سهدته اململكة يف العقدين الأخريين من 

تطور وحتديث للكثري من اأنظمتها يف كافة املجالت متا�سياً مع متطلبات 

املرحلة، فقد وجد البع�ض يف ذلك فر�سة ا�ستثمارية �سانحة، فتم اإن�ساء 

ذلك  لتحقيق  وا�ستعانت  املادي  الربح  هو  الأول  دافعها  تدريبية  معاهد 

بعدد من املدربني، ولكن ماذا بعد!

القانوين،  املجال  يف  وخا�سة  امل���درب،  هو  من  كله  ب��الأم��ر  املوؤ�سف 

وكانت  املدربني  واأ�سماء  القانونية  ال��دورات  من  كثري  عن  �سمعت  فقد 

الذي  فاملدرب  الق�سائي  عملي  بحكم  ببع�سهم  التقيت  عندما  ال�سدمة 

و�سم بالإعان باأنه املعروف وامل�ست�سار املتخ�س�ض.. الخ، ل يعرف جهة 

الخت�سا�ض ول اأنواع الخت�سا�ض ف�سًا عن جهله باأ�سا�سيات يف النظام 

املطبق فيها، هذا حال املدرب فماذا ع�سى اأن يكون حال املتدرب!

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية يف هذه املعادلة هي احلا�سر  الغائب، 

اأمر  اأقامت دورات تدريبية لغري طابها، وهذا  اأعلم باأن الكلية قد  فا 

التعليمي والكادر  الكثري، فلديها املنهج  م�ستغرب، فالكلية ت�ستطيع فعل 

التدريبية  ال��دورات  لإقامة  واملكان  املوقع  ومتلك  املتخ�س�ض،  الأكادميي 

املتخ�س�سة فماذا بقي! ل اأق�سد تقدمي دورات تدريبية جمانية من باب 

امل�سروع،  حقها  وه��ذا  م��ادي  مبقابل  تقدمها  بل  الجتماعية،  اخلدمه 

الدورات فيها مطلب كثريين،  فاجلامعة لها مكانتها و�سمعتها، وح�سور 

وبذلك تتحقق منفعة الطرفني – املدرب واملتدرب - وكلنا اأمل اأن تتحق 

هذه الأمنية ون�سمع عن اإقامة دورات تدريبية قانونية للجميع.

حممد بن عبدالهادي اجلهني

ع�سو هيئة ت�سوية اخلافات العمالية مبنطقة الريا�ض

مهام  ن�ستكمل  امل��ق��ال  ه��ذا  يف 

يف  ب��داأن��اه��ا  ال��ت��ي  الق�سم  رئ��ي�����ض 

تلك  اأب��رز  ومن  ال�سابقني،  املقالني 

املهام اإدارة جل�سات جمل�ض الق�سم، 

اأن يعقد جمل�ض الق�سم  اإذ يفرت�ض 

اأ�سبوعية  اإم���ا  متتالية،  جل�سات 

لتحقيق  ثاثة  اأو  اأ�سبوعني  كل  اأو 

عمن  ت�ساوؤل  وهناك  الق�سم،  مهام 

اإذ  الق�سم،  جل�سات جمل�ض  يح�سر 

اأن  النظام  من   »41« امل��ادة  ن�ست 

اأع�ساء  من  الق�سم  جمل�ض  يتكون 

هيئة  واأع�ساء  فيه،  التدري�ض  هيئة 

امل�ساعد،  الأ���س��ت��اذ  ه��م  التدري�ض 

والأ���س��ت��اذ امل�����س��ارك، والأ���س��ت��اذ، 

وهذا يعني اأن ح�سور الجتماعات 

الثاث  الفئات  هذه  على  مق�سور 

ف��ق��ط، وه����ذا ي��ع��ن��ي ع���دم ج���واز 

ح�����س��ور امل��ع��ي��دي��ن وامل��ح��ا���س��ري��ن 

املجل�ض. جل�سات 

القانوين  الن�ساب  توافر  ويجب 

هو   القانوين  والن�ساب  لاجتماع، 

ي�سبح  ال��ذي��ن  احل��ا���س��ري��ن  ع���دد 

الج��ت��م��اع ب��ح�����س��وره��م ق��ان��ون��ي��اً، 

ف��ال��ن�����س��اب ال��ق��ان��وين ه���و ال���ذي 

يك�سب الجتماع قانونيته، وبالتايل 

�سحة قراراته، بحيث اإذا مل يكتمل 

ال��ن�����س��اب ال��ق��ان��وين يف الج��ت��م��اع 

وغري  باطلة،  ال��ق��رارات  اأ�سبحت 

جمل�ض  اجتماع  ي�سح  ول  نظامية، 

اأع�ساء  ثلثي  بح�سور  اإل  الق�سم 

املجل�ض، هذا يعني �سرورة ح�سور 

وهذا  لجتماعاته،  املجل�ض  اأع�ساء 

يعتر من واجباتهم الوظيفية، ومع 

ذلك مل يت�سمن النظام ول اللوائح 

الأع�ساء  ح�سور  لعدم  عقوبة  اأي 

الأق�سام  بع�ض  اإن  بل  للجل�سات، 

اأع�سائه  اأحد  اختيار  اعرت�ض على 

احل�سور  اأغلبهم  ورف�ض  رئي�ساً، 

يعقد  مل  وبالتايل  كاملة،  �سنة  ملدة 

ال���ق�������س���م ج��ل�����س��ات 

�سنة  مل���دة  ن��ظ��ام��ي��ة 

اإدارة  تدخلت  حتى 

اجلامعة.

هناك  تكون  وق��د 

ا�ستثنائية  ح����الت 

تطراأ، مثًا يف حالة 

رئي�ض  من�سب  خلو 

�سبب،  لأي  الق�سم 

الكلية  ع��م��ي��د  ف���اإن 

يحل  يفو�سه  من  اأو 

موؤقتاً  الرئي�ض  حمل 

تكليف  يتم  اأن  اإىل 

رئي�ض جديد، غري اأن العميد اأو من 

يفو�سه ل يحق لهم الت�سويت على 

قرارات جمل�ض الق�سم، فح�سورهم 

وتوجيه  الج��ت��م��اع  لإدارة  ���س��ريف 

يف  ع�سواً  لي�ض  ولكنه  ال��دع��وات، 

اأداره لفرتة  جمل�ض الق�سم حتى لو 

الت�سويت،  له  يحق  ل  لذا  موؤقتة، 

وكيل  ُك��ل��ف  ال��ك��ل��ي��ات  اإح����دى  ويف 

ال�سوؤون الأكادميية برئا�سة ق�سمني 

لأكرث من �سنة.

الدعوة  الق�سم  رئي�ض  مهام  ومن 

توجيه  يلزم  اإذ  الجتماع،  حل�سور 

الأع�������س���اء  ج��م��ي��ع  اإىل  ال���دع���وة 

للح�سور قبل وقٍت كاٍف من موعد 

اقت�سرت  اإذا  ول��ه��ذا  الج��ت��م��اع، 

كان  فقط  منهم  عدد  على  الدعوة 

وقراراته   باطًا،  املجل�ض  اجتماع 

غري �سحيحة، وعادة يوجه الدعوة 

تت�سمن  وغ��ال��ب��اً  املجل�ض،  رئي�ض 

ال��دع��وة ج���دول الأع��م��ال ووق��ت��ه، 

ومكانه.

الدعوات  توجيه  طرق  وتختلف 

من جمل�ض اإىل اآخر، وقد ت�ستخدم 

و���س��ائ��ل الت�������س���ال احل��دي��ث��ة يف 

ي��وم معني  ي��ح��دد  اأو ق��د  ال��دع��وة، 

حمددة«،  »و�ساعة  اللجنة  لنعقاد 

احل��ال��ة  ه����ذه  ويف 

جميع  ع��ل��م  ي��ع��ت��ر 

الأع���������س����اء ب��ه��ذا 

امل�����وع�����د مب���ث���اب���ة 

و�����س����ول ال����دع����وة 

ل  ق���د  اإذ  اإل���ي���ه���م، 

اإل  الدعوات  تر�سل 

ل��ل��ت��ذك��ري ب��امل��وع��د، 

لكن اتفاق الأع�ساء 

حمدد  م��وع��د  على 

والتاريخ  بال�ساعة 

توجيه  يعتر مبثابة 

الدعوة للح�سور.

مناق�سة  تكون  اأن  العادة  وجرت 

الطلب،  باأولوية  املطروح  املو�سوع 

يف  بالأ�سبقية  اأو  اليد  برفع  اإم��ا 

���س��غ��ط ال���زر يف ح���ال ا���س��ت��خ��دام 

التقنية »مثل نظام جمال�ض املعمول 

به يف اجلامعة«.

يعطي  اأن  امل��ج��ل�����ض  ول��رئ��ي�����ض 

واإبداء  للمناق�سة  فر�سة  الأع�ساء 

ي�سبط  واأن  ب����اأول،  اأولً  ال����راأي 

اأحد  ي�ستحوذ  فا  النقا�ض،  وق��ت 

الأع�ساء على وقت اجلل�سة ليبدي 

وج��ه��ة ن��ظ��ره ع��ل��ى ح�����س��اب وق��ت 

الأع�ساء الآخرين.

مبجرد  منتهياً  الجتماع  ويعتر 

املو�سوعات  مناق�سة  من  النتهاء 

وما  الأعمال  ج��دول  على  املدرجة 

ي�ستجد منها، ولهذا فاإن بقاء بع�ض 

بع�ض  مناق�سة  واإع���ادة  الأع�ساء، 

املوا�سيع التي �سبق اأن نوق�ست بعد 

خروج الآخرين يعتر غري نظامي.

القانونية  الإدارة  اعرت�ست  وقد 

الكليات  جمال�ض  اأح��د  ق��رار  على 

لأنه اأعاد مناق�سة مو�سوع �سبق اأن 

القانوين،  الن�ساب  بح�سور  نوق�ض 

بع�ض  وبقي  الجتماع  انف�ض  ومل��ا 

الأع�ساء اأعيدت املناق�سة واتخذت 

ال�سابقة،  للتو�سية  خمالفة  تو�سية 

ف���اع���ت���رت ه�����ذه الأخ�������رية غ��ري 

نظامية.

جمال�ض  يف  تتكرر  اأخ��رى  حالة 

الأق�������س���ام وال��ك��ل��ي��ات ع��ل��ى وج��ه 

بع�ض  خ����روج  وه���ي  اخل�����س��و���ض، 

الأع�����س��اء م��ن اجل��ل�����س��ة وت��وك��ي��ل 

على  عنهم  الت�سويت  يف  اآخ��ري��ن 

يوؤثر  خلل  وهذا  املتبقية،  املوا�سيع 

ناحية،  من  القانوين  الن�ساب  يف 

ناحية  من  الت�سويت  �سحة  وعلى 

اأخرى.

ح�ساب  يجب  اأن��ه  احلقيقة  ويف 

احلا�سرين  اأ����س���وات  ع���دد  ف��ق��ط 

ال���ذي���ن ن��اق�����س��وا ت��ل��ك امل��وا���س��ي��ع 

وع���دم اح��ت�����س��اب اأ���س��وات م��ن مل 

من  ج��زءاً  ح�سر  لو  حتى  يح�سر، 

تاأثر  اإذا  ف��اإن��ه  ك��ذل��ك  الج��ت��م��اع، 

من  اأقل  واأ�سبح  القانوين  الن�ساب 

اإنهاء  يجب  فاإنه  احلا�سرين  ثلثي 

املتخذة  ال��ق��رارات  لأن  الجتماع، 

بعد انخفا�ض الن�ساب �ستكون غري 

قانونية.

النقا�ض  ي�سفر  اأن  البديهي  ومن 

وتكون  تو�سيات،  اأو  ق���رارات  عن 

املجل�ض  النظام  اأعطى  اإذا  قراراته 

بحيث  ال��ق��رار  اإ���س��دار  �ساحية 

ي��ك��ون اإل��زام��ي��اً مب��ج��رد ���س��دوره، 

تاأخذ طابع  اإذا مل  وتكون تو�سياته 

يجب  بل  �سدورها،  الإلزام مبجرد 

مثًا  اأخ���رى،  جهة  م��ن  اعتمادها 

تعتر  ل  الكليات  جمال�ض  ق��رارات 

نهائية اإل اإذا اأر�سلت ملدير اجلامعة 

من  ي��وم��اً  ع�سر  خم�سة  وم�����س��ت 

تاريخ و�سولها اإليه دون اأن يعرت�ض 

عليها.

الأ�ستاذ امل�سارك يف ق�سم 

القانون العام

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

برنامج ال�سراكات الإ�سرتاتيجية

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

ت�سمن  التي  ال�سرتاتيجية  باملتطلبات  الكامل  اإدراك��ه  من  انطاقاً 

ال�سوؤون  جمل�ض  حر�ض  منتظرة،  جناحات  حتقيق  وتوفيقه  اهلل  بعون 

 2030 اململكة  روؤي��ة  حتقيق  برامج  تت�سمن  اأن  والتنمية  القت�سادية 

برناجماً خا�ساً عن ال�سراكات ال�سرتاتيجية، وهو اأحد الرامج الثني 

ع�سر التي اعتمدها جمل�ض ال�سوؤون القت�سادية والتنمية، حيث اأو�سحت 

القت�ساد  دعم  يف  املوؤثر  ودوره  اأهميته،  مدى  الرنامج  و�سف  بطاقة 

الوطني، وما ينتج عنه من تنمية يف خمتلف املجالت. وبح�سب بطاقة 

وتعميق  ببناء  الإ�سرتاتيجية  ال�سراكات  برنامج  يهتم  الرنامج   و�سف 

الإ�سرتاتيجية  ال�سراكة  دول  مع  الإ�سرتاتيجية  القت�سادية  ال�سراكات 

حتقيق  يف  امل�ساهمة  على  ولقدرتها  الأ�سا�سية،  املكونات  متتلك  التي 

روؤية 2030، اإ�سافة اإىل العاقات ال�سرتاتيجية يف دول جمل�ض التعاون 

اخلليجي ويف املنطقة من خال ت�سهيل تنقل النا�ض والب�سائع والأموال 

القت�سادية  القطاعات  وتو�سيع  تقوية  بهدف  �سا�سة؛  اأك��رث  ب�سكل 

املختلفة، وا�ستحداث قطاعات جديدة، وتوطني املعرفة، وتنوع م�سادر 

كرى  �سفقات  عقد  عر  وعاملياً  اإقليمياً  اململكة  تاأثري  وزي��ادة  الدخل 

ونوعية لاقت�ساد.

كما ذكرت بطاقة و�سف الرنامج اأربعة اأهداف ذات عاقة مبا�سرة؛ 

هي: الدفع مب�سرية التعاون بني دول جمل�ض التعاون اخلليجي، وتطوير 

مع  القت�سادية  العاقات  وتطوير  الإقليمية،  القت�سادية  العاقات 

ال�سركاء العامليني، وجذب ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر. وت�سمنت بطاقة 

من  املبا�سرة  غري  العاقة  ذات  الأه��داف  من  ع��دداً  الرنامج  و�سف 

وتوطني  القت�سادية،  املدن  تاأهيل  واإعادة  مناطق خا�سة  اإن�ساء  اأهمها 

ال�سناعات الواعدة، وال�سناعات الع�سكرية، ورفع ن�سبة املحتوى املحلي 

يف القطاعات غري النفطية، وبناء �سراكات اقت�سادية ا�سرتاتيجية من 

خال �سندوق ال�ستثمارات العامة، وحت�سني الربط املحلي والإقليمي 

اخلدمة  على  احل�سول  وت�سهيل  والنقل،  التجارة  ل�سبكات  وال��دويل 

ال�سحية وحت�سني القيمة املح�سلة منها، وتعزيز الوقاية �سد املخاطر 

ال�سحية، وتطوير قطاع ال�سياحة، وتنمية القت�ساد الرقمي، وخ�سخ�سة 

خدمات حكومية حمددة، واإن�ساء وحت�سني اأداء املراكز اللوج�ستية، ودعم 

ال�سركات الوطنية الكرى لتعزيز ريادتها عاملياً، وزيادة م�ساهمة م�سادر 

موؤ�سرات  عينة  البطاقة  وح��ددت  الطاقة.  مزيج  يف  املتجددة  الطاقة 

القت�ساد الكلي، وذكرت موؤ�سرات متثل م�ستهدفات هي: التوظيف يف 

القطاع اخلا�ض، والإيرادات غري النفطية، وال�ستثمار غري احلكومي، 

وموؤ�سرات  املحلي،  املحتوى  يف  وامل�ساهمة  الإجمايل،  املحلي  والناجت 

ال�ستهاك،  ومعدل  املدفوعات،  ميزان  هي:  مراعاتها  يجب  اأخ��رى 

ومعدل الت�سخم.

بجوانب  وتتعلق  بالرنامج  اخلا�سة  املوؤ�سرات  عينة  ت�سمنت  كما 

العربي،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  دول  بني  التكامل  هي:  متعددة 

ومقدار  ال�ستثمار،  وتركيز  ال��ت��ج��ارة،  ومتكني  ال�����س��ادرات،  وتركيز 

ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر. 

ن�ساأل اهلل اأن يوفق الوطن ويزيده عزاً ومتكيناً.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

مهام وواجبات رؤساء األقسام »3/ 4«

قصر المربع تراث تليد ومعلم باٍق



ال�سم�سي  املنزل  م�سابقة  تعترب 

مدينة  يف  �ستقام  ال��ت��ي  امل�ستدام 

اأه��م  م��ن   2018 اأك��ت��وب��ر  دب��ي يف 

امل�سابقات العاملية التي يندمج فيها 

التطبيقي،  باملجال  والبحث  العلم 

جامعة  ك��ان��ت  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 

يف  �سباقة  كعادتها  �سعود  امل��ل��ك 

امل�ساركة  ومتت  املبادرة  زمام  اأخذ 

اإدارة  ووف���رت  امل�سابقة،  ه��ذه  يف 

اجل��ام��ع��ة ج��م��ي��ع اأ���س��ك��ال ال��دع��م 

ال�����ازم ل��ت��ك��وي��ن ف��ري��ق اجل��ام��ع��ة 

�سمن  العمل  ومبا�سرة  امل�����س��ارك 

خطط زمنية مدرو�سة.

ب�سكل  امل�����س��اب��ق��ة  ه���ذه  تعتمد 

اأ����س���ا����س ع���ل���ى ث���اث���ة ع��ن��ا���س��ر 

العلمي  والبحث  الإب��داع  رئي�سية: 

عن�سر  وي��ع��ت��م��د  وال����س���ت���دام���ة، 

الإن�سائية على  الناحية  الإبداع من 

اختيار اأف�سل طريقة لإن�ساء هيكل 

املنزل يف وقت ل يتجاوز ثاثة اأيام 

موقع  اإىل  ونقله  بالكامل  فكه  ثم 

امل�سروع لإعادة تركيبة مرة اأخرى.

اأما عن�سر البحث العلمي فيعتمد 

ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق وا���س��ت��خ��دام امل���واد 

يتوفر  وال��ت��ي  احلديثة  والتقنيات 

ف��ي��ه��ا اخل�����س��ائ�����س 

اخلا�سة  واملتطلبات 

اأم��ا  امل�����س��روع.  لهذا 

ال���س��ت��دام��ة  عن�سر 

جم��ال  يف  فيتحقق 

الإن�سائية  الهند�سة 

ب��ا���س��ت��خ��دام م���واد 

����س���دي���ق���ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة 

ومي�����ك�����ن اإع����������ادة 

للحفاظ  ا�ستخدامها 

ع���ل���ى م������وارد ت��ل��ك 

امل�������واد م����ع ت��ق��ل��ي��ل 

ال�سيانة  ت��ك��ال��ي��ف 

ال�����دوري�����ة ل��ل��ن��ظ��ام 

الإن�سائي.

الإن�ساءات  جمموعة  يف  ونحن 

ال�سامة  جانب  هو  يهمنا  ما  اأكرث 

املعر�س  الأح��م��ال  جميع  ملقاومة 

لها املنزل ال�سم�سي، بالإ�سافة اإىل 

الأنظمة  متطلبات  جميع  حتقيق 

الأخ�������رى وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ن��واح��ي 

وامليكانيكية  والكهربائية  املعمارية 

والإب����داع  ال���س��ت��دام��ة  يحقق  مب��ا 

ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  وا���س��ت��خ��دام 

بكفاءة عالية.

ت���ع���د م�����س��ارك��ة 

م��ث��ل  يف  ال����ط����اب 

ه����ذه امل�����س��اب��ق��ات 

تتكرر  فر�سة قد ل 

ن���ظ���را لأه��م��ي��ت��ه��ا 

املحتوى  اإث����راء  يف 

ال��ع��ل��م��ي ل��ل��ط��اب 

امل���������س����ارك����ن م��ن 

خ����ال الح��ت��ك��اك 

امل��ب��ا���س��ر ب��اأع�����س��اء 

ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س 

امل�������س���رف���ن ع��ل��ى 

ب�سكل  املجموعات 

يو�سع  مم��ا  دوري، 

مداركهم ويزيد قدرتهم على التعلم 

فر�سة  تعد  كما  والتفكري،  والبحث 

خال  الطالب  تعلمه  م��ا  لتطبيق 

م�����س��ريت��ه اجل��ام��ع��ي��ة يف م�����س��روع 

حقيقي �سيطبق على اأر�س الواقع، 

من  م��ن��اخ  خ��ل��ق  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

التحدي واملناف�سة مع الفرق العاملية 

امل�سابقة.  يف  امل�����س��ارك��ة  الأخ����رى 

ق��ام��ت جم��م��وع��ة الإن�����س��اءات من 

اليوم الأول بقراءة �سروط امل�سابقة 

ج���ي���دا، وب���ع���د ا����س���ت���ام امل��ق��رح 

الإن�سائي  ال��ف��ري��ق  ق��ام  امل��ع��م��اري 

وبداأت  للعمل،  زمنية  خطة  بو�سع 

الذهني  الع�سف  عمليات  بعدها 

لختيار  امل��ج��م��وع��ة  اأع�����س��اء  ب��ن 

ال��ذي  املنا�سب  الإن�سائي  النظام 

ال���س��ت��دام��ة  م��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  يحقق 

احلمد،  وهلل  مت،  وق��د  وال�سامة. 

املنا�سب  الإن�سائي  النظام  اختيار 

ومت ع��م��ل ال��ل��وح��ات امل��ط��ل��وب��ة يف 

بعد  امل�سابقة،  يف  الثاين  الت�سليم 

ذلك مت اإجراء بع�س التعديات يف 

الت�سميم املعماري ومت اإيجاد حلول 

منا�سبة لهذه التعديات. 

بالتجهيز  املجموعة  وتقوم حالياً 

بعدها  وي��اأت��ي  اخلام�س،  للت�سليم 

عمل املخططات التنفيذية املف�سلة 

يف  املنزل  اإن�ساء  عملية  يف  للبدء 

واإجراء  اجلامعة  امل�سروع يف  موقع 

الخ���ت���ب���ارات ع��ل��ي��ه، ث���م ال��ق��ي��ام 

لنقله  املنزل وجتهيزه  فك  بعمليات 

ملقر امل�سابقة يف مدينة دبي. 

الهند�سة الإن�سائية - ق�سم 

الهند�سة املدنية - كلية الهند�سة

امل�سرف علي جمموعة 

الإن�ساءات

وتعمل؛  وتتعلم  تفكر  اأنك  طاملا 

���س��ت��ظ��ل ح��ي��ات��ك م��ل��ي��ئ��ة ب���الإث���ارة 

وامل��ت��ع��ة وال�������دفء؛ لأن���ه���ا ح��ي��اة 

متجددة بتفكريك، غنية بن�ساطك.

اأن  ال��ق��ارئ،  ع��زي��زي  �سدقني، 

فيها  جت��د  التي  احلقيقية  املتعة 

لذاتك،  وتقديًرا  حلياتك،  طعًما 

ال��رك��ون  يف  جت��ده��ا  اأن  مي��ك��ن  ل 

حت�سل  ولن  والراحة،  الدعة  اإىل 

عن  والقعود  والك�سل  بالنوم  عليها 

ارتباطاً  مرتبطة  هي  بل  العمل، 

�ِسدها  َ جتجُ التي  باإجنازاتك  وثيقاً 

اأهدافك  نحو  بكل خطوة تخطوها 

ت�سعر  اأمل  ط��م��وح��ات��ك،  وحت��ق��ي��ق 

متاأ  وراح��ة  قلبك،  تغمر  ب�سعادة 

وبعد  اأديته،  كل عمل  نف�سك عقب 

اأجنزته! تكليف  كل 

واإن  فاأهنئك،  بذلك  �سعرت  اإن 

وال�سجر  ال��ت��اأف��ف  ���س��ع��ورك  ك��ان 

ولكن  اأع��ّزي��ك  اأن  فجدير  وامل��ل��ل، 

واملحبة  الأخ��وة  راب��ط  منطلق  من 

وواجب الن�سيحة اأذكرك باأن تقف 

تََفّقْد  �سادقة،  وقفة  نف�سك  م��ع 

اإرادت��ك  راج��ْع  النجاح،  يف  رغبتك 

ابحث  ال��ت��غ��ي��ري،  يف 

بكل  ق��ل��ب��ك  داخ�����ل 

جد عن قيم التميز؛ 

تتدفق م�سادر  فمنه 

جتد  وفيه  حياتك، 

متعة جناحك.

اأردَت  واإذا 

ل��ك  اأخ���ت�������س���ر  اأن 

هذه  فهاَك  الطريق، 

اجلميلة  ال��رب��اع��ي��ة 

 - الهتار  اب��ن  -م��ن 

-بعد  بها  تنال  التي 

توفيق اهلل - جناحاً 

تبداأ هذه  لذة،  له قيمة، جتد معه 

ثم  �سادقة،  منك  برغبة  الرباعية 

مبمار�سة  ج�ّسدها  واعية،  معرفة 

ج������ادة، م���ع ال��ت��ق��ي��ي��م وامل��ت��اب��ع��ة 

امل�ستمرة.

ن�سب  ال�سابقة  الرباعية  �سع 

ع��ي��ن��ي��ك، ل��ت�����س��ف��ي ع��ل��ى ح��ي��ات��ك 

املاتع،  بالن�ساط  الهادف،  التجديد 

اأن تفهم مق�سودي  واإياك عزيزي، 

الوقت،  كل  نف�سك  باأن حتمل على 

واأح��ب��اب��ك،  اأه��ل��ك،  ع��ن  منقطعا 

باأهدافك  من�سغا 

ك��ل وق��ت��ك، ف��ذل��ك 

ي��ف��ه��م��ه  ل  مم������ا 

اأري������������ب، ل���ب���ي���ب، 

امل�سلم  اإذ  جن��ي��ب؛ 

م��ن��ه��ج��ه ال����ت����وازن 

بجميع  يفي  ال���ذي 

احل����ق����وق ب��ق�����س��د 

من غري  واع��ت��دال، 

تفريط  ول  اإف��راط 

جعلناكم  »وك��ذل��ك 

البقرة  و�سطا«  اأمة 

.143 :

ت��وايل اإجن��ازات��ك، احر�س  وم��ع 

الداخلي،  ن�سيجك  على  عزيزي، 

خ�����س�����س ل��ن��ف�����س��ك ي���وم���اً م���ن كل 

اأو ح��ت��ى ���س��اع��ة واح��دة  اأ���س��ب��وع، 

اأو  نف�سك،  م��ع  ب��ه��ا  تخلو  ي��وم��ي��اً 

تنجز اأمراً فيه متعة لك، ل تنتظر 

�سكًرا من اأحد، كافئ نف�سك، قّدر 

لنف�سك،  زهور  باقة  اأر�سل  ذاتك، 

الدافئة  الر�سالة  هذه  معها  اأرفق 

لو  يا نف�سي،  اأنِت عزيزة علّي  »كم 

ل�ستمر  لك،  حبي  مقدار  تعلمن 

اأجدد  ن�ساطك،  وجت��دد  عطاوؤك، 

ل���ك ح��ب��ي امل��ع��ط��ر ب�����س��ذى ه��ذه 

الباقة«.

ق���د ي��ث��ري م��ث��ل ه���ذا الق����راح 

ع��ا���س��ف��ة م���ن ال�����س��ح��ك، وذل���ك 

ويعي�س  عا�س  اأحد  كل  من  ت�سّور  مجُ

اململ،  الروتن  يلفها  عادية  حياة 

الألفة  تلك  نف�سه  وبن  بينه  لي�س 

التي قد يتكلف يف بذلها ملن حوله، 

اب��داأه��ا م��ن داخ��ل��ك، وج��رب بعد 

اقراحي،  تنفذ  اأن  مقايل  ق��راءة 

غري  ع��اج��ًا  ذل��ك  اأث���ر  و�ستعرف 

اآجل.

وم�����س��ة: ال���ذي���ن ي��ح��م��ل��ون يف 

وحنيناً  املعرفة،  �سرارة  نفو�سهم 

الّروتينية،  اإىل رف�س احلياة  كبرياً 

للحياة  ير�سمون  الذين  دائما  هم 

ياقونه  ما  رغم  اجلميل  م�ستواها 

من تعب.

وم�����س��ة: ال���س��ت�����س��ارة ه��ي فن 

اأن  من  فبدلً  العقول،  ا�ستخدام 

تفكر  اأن  واحد ميكنك  بعقل  تفكر 

بعدة عقول فا تردد يف ا�ست�سارة 

من تثق به.

خريج دكتوراه - كلية الربية

17 15الرأي
ت�سدر عن ق�سم الإعام 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

عبدالرحمن  ال�شمراين

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الت�شوير

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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من أجل حياة متجددة ممتعة

مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

اأنظمة  وا�ستخدام  لبناء  اجلامعة  داأبت  املا�سية  ال�سنوات  يف 

اإلكرونية ل�ستبدال املعامات الإدارية والأكادميية من ورقية اإىل 

اآلية اإلكرونية، وذلك بهدف اإتقان الأداء و�سرعة املعاجلة، ومن 

و»جمال�س«،  »ديوان«  نظاما  الإدارية  الأنظمة  على  الأمثلة  اأبرز 

بالتقدمي على الرقية  النظام اخلا�س  ومن الأنظمة الأكادميية 

ونظام التقدمي على املوؤمترات وغريها كثري.

امل�سمى  �سعود  امللك  بجامعة  الإل��ك��روين  الإداري  النظام 

»ديوان« �سمم لإدارة املكاتب الإدارية واملعامات التي تدور بن 

نظام  وهو  امل�ستويات،  كل  وعلى  اجلامعة  املختلفة يف  الإدارات 

متميز وله دور حموري يف العمليات الإدارية اليومية للموظفن 

ومدير الإدارة واملراجع على حد �سواء.

قوته  من  �ستعزز  والقراحات  البناء  التقييم  فاإن  هذا  ومع 

وجتنب  واملتابعة  احلفظ  يف  اأق��وى  دور  له  و�سيكون  وفعاليته 

الأخطاء التي عادة ما حتدث مع الأنظمة الورقية التقليدية.

تطوير  مراحل  يف  �سرورية  اأنها  نرى  التي  القراحات  من 

النظام اأن يكون هناك طريقة لأر�سفة املعامات التي تنتهي يف 

وهذ  مياثلها،  وما  الإدارة  يف  والتعيينات  التعاميم  مثل  الإدارة 

الأر�سيف من املمكن اأن يق�سم اإىل اأجزاء متعددة ح�سب ما ترى 

ذكياً  وامل�ستخدم  النظام  يكون  اأن  الأف�سل  من  كذلك  الإدارة، 

ولديه القدرة على الربط بن املعامات املت�سابهة، وحبذا لو قام 

النظام بتجنب ا�ستحداث رقم جديد للمعاملة، ولكن ينبه النظام 

ل�ستخدام نف�س الرقم الأ�سلي مع تغري يف الوجهة والتاريخ.

كذلك حبذا لو قام النظام ب�سكل دوري باإر�سال تقرير ملدير 

الإدارة ليعطيه قائمة باملعامات القادمة لإدارته، وكذلك التنبيه 

للمعامات التي تنتظر املعاجلة منذ زمن طويل، ويقرح النظام 

املعامات  ن��وع  من  كانت  اإن  لاأر�سيف  حتويلها  اأو  معاجلتها 

املنتهية.

يحدد  اأن  امل�ستخدم  مبقدور  كان  رمبا  املعاملة  اإ�سدار  عند 

عدد الأيام التي يجب اأن ترد الإدارة الأخرى على هذه املعاملة، 

تنبيهاته عند  ت�ساعد يف  التي  املعلومة  النظام  يكون يف  وبذلك 

تاأخر املعامات التي لها اأهمية حمددة.

للتقييم  اآلية  النظام  يف  هناك  يكون  اأن  الق��راح��ات  وم��ن 

يف  اأو  النظام  يف  �سواء  والقوة  اخللل  مواطن  ومعرفة  واملتابعة 

تقرير  باإ�سدار  النظام  يقوم  فمثًا  امل�ستخدمن،  اأو  الإدارات 

اأو  الإدارات  اأو  امل�ستخدمن  ليحدد  ال�ساحية  ل�ساحب  دوري 

يف  تدن  فيها  يكون  التي  املعينة  الفرات  اأو  املعامات  نوعية 

م�ستوى اإجناز املعامات والك�سف عن اأنواع اخللل وحلوله.

حتما مثل هذا التقرير من املفر�س اأن ل ي�ستخدم يف القدح 

زي��ادة  لهدف  فقط  ولكن  م�ستخدم،  اأو  اإدارة  من  ال�سماتة  اأو 

اجلودة والتدريب وحل الق�سور الإداري، ويف اخلتام ن�سكر عمادة 

اإن�سائها  منذ  املتميز  ونتاجها  عملها  يف  الإلكرونية  التعامات 

وحتى قتنا احلا�سر، واإىل الأمام بتوفيق من اهلل وعونه.

كلية علوم احلا�سب واملعلومات

وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي 

بقعة ضوء
أ. د. يوسف بن عجمي العتيبي

بقعة ضوء

برنامج »ديوان« ودوره يف متيز العمل الإداري

yaalotaibi@ksu.edu.sa

أ. د. شهاب الدين مراد

فهد الهتار

المنزل الشمسي المستدام ومجموعة اإلنشاءات



حّذرت در��صة �أمريكية حديثة من �أن تلوث �لهو�ء يت�صبب يف �إ�صابة 

10 ماليني و700 �ألف �صخ�ض باأمر��ض �لكلى �ملزمنة �صنوًيا حول �لعامل. 
�لدر��صة قدمتها �جلمعية �لأمريكية لأمر��ض �لكلى، خالل �أ�صبوع فح�ض 

�لأول  �أكتوبر/ت�صرين   31 بني  ما  �لفرتة  يف  يقام  �لذي  �لكلى  �أمر��ض 

�ملا�صي و5 نوفمرب/ت�صرين �لثاين �جلاري، يف مدينة نيو �أورليانز بولية 

لويزيانا �لأمريكية. وك�صف �لباحثون مبركز �لأوبئة �ل�صريرية �لتابع لنظام 

لوي�ض،  �صانت  مدينة  يف  �ملتقاعدين  باجلنود  �خلا�ض  �ل�صحية  �لرعاية 

وجود عالقة بني �رتفاع م�صتويات �جل�صيمات �لدقيقة وخطر �لإ�صابة 

�ملنهجيات  ذلك  بعد  �لبحث  فريق  و��صتخدم  �ملزمنة.  �لكلى  باأمر��ض 

�لدر��صية للعبء �لعاملي للمر�ض يف �أحدث �أبحاثهم لتقدير عبء �أمر��ض 

�لكلى �ملزمنة �لناجت عن تلوث �لهو�ء، وك�صفت �لنتائج �إ�صابة 10 ماليني 

و700 �ألف باأمر��ض �لكلى �ملزمنة �صنوًيا حول �لعامل ب�صبب تلوث �لهو�ء.

ح�صب  كبرًي�  �ختالًفا  يختلف  �لعبء  �أن  �إىل  �لدر��صة  نتائج  وت�صري 

�جلغر�فيا، لكن �لن�صب �لأكرب من �لإ�صابات ظهرت يف �أمريكا وجنوب 

�آ�صيا. وقال �لباحث �لرئي�صي يف �لدر��صة، بنيامني بو، �إن تلوث �لهو�ء قد 

يف�صر جزئًيا على �لأقل �لرتفاع يف عدد حالت �لإ�صابة باأمر��ض �لكلى 

�لعامل،  حول  �جلغر�فية  �ملناطق  من  �لعديد  يف  �ملن�صاأ  �ملزمنة جمهولة 

�أن تلوث �لهو�ء نتج عنه �رتفاع عدد حالت �لإ�صابة باأمر��ض  و�أ�صاف 

�لكلى يف �ملك�صيك و�أمريكا �لو�صطى.

متالزمة رائحة 
السمك

�ل���رو�ئ���ح من  �ن��ب��ع��اث  �أن  رغ���م 

�جل�����ص��م ي���دل ع��ل��ى �إف�����ر�ز �مل���و�د 

�حل���ر�رة،  درج��ة  وتنظيم  �ل�صامة 

�ل��رو�ئ��ح   ت��ل��ك  م��ن  �ل��ك��ث��ري  �أن  �إل 

وذ�ت  بها  مرغوب  غري  تكون  قد 

وقد  �لأم��ر����ض،  بع�ض  على  دلل��ة 

�لف�صل يف  �إىل  �لرو�ئح  تلك  ت��وؤدي 

ناجحة  �جتماعية  عالقات  �إقامة 

وت�صري  نف�صية،  باأمر��ض  و�لإ�صابة 

�لإح�صائيات �إىل �أن �لبخر �لفموي 

ي�صيب حو�ىل ٪65 من �لأ�صخا�ض 

به،  لالإ�صابة  عر�صة  �إن�صان  وك��ل 

لأنه  يعلم  من  �آخر  بالبخر  و�ملبتلى 

وبع�ض  �لبخر  ر�ئ��ح��ة  على  يتعود 

�لأ�صخا�ض ي�صابون مبر�ض »رهاب 

�لبخر �لفموي«.

نتيجة  �ل��ف��م��وي  �ل��ب��خ��ر  ي��ت��ك��ون 

بفعل  �لفم  يف  �لطعام  بقايا  حتلل 

�لبكترييا يف �جلهاز �له�صمي فتنتج 

ذ�ت  وكربيتية  ع�صوية  م��رك��ب��ات 

مثلما  فيها،  م��رغ��وب  غ��ري  ر�ئ��ح��ة 

و�لب�صل  �لثوم  تناول  عند  يحدث 

و�لإكثار  و�لألبان  و�ل�صمك  و�للحم 

من �صرب �ل�صاي و�لقهوة و�لتدخني 

وتناول  و�لكحوليات، 

ب����ع���������ض �لأدوي������������ة 

م����ث����ل م���������ص����اد�ت 

�لهي�صتامني و�لكتئاب 

وم������������در�ت �ل����ب����ول 

�لفيتامينات  وبع�ض 

�حليوية  و�مل�����ص��اد�ت 

وغريها.

�لبخر �لفموي لي�ض 

بل  ذ�ت��ه،  بحد  مر�صاً 

على  دلياًل  يكون  قد 

و�ل�صمنة  �لأي�ض  متالزمة  �أمر��ض 

و�مل��ج��اع��ة و�ل�����ص��ك��ري و�أم���ر�����ض 

�جلهاز �لتنف�صي و�له�صمي و�لبويل 

و�لكلى   �لكبد  و�أمر��ض  و�لتنا�صلي 

و�ل�صرطان و�أمر��ض �لفم و�لأ�صنان 

وبع�ض �لأمر��ض �لنف�صية �لتي ينتج 

عنها مو�د ذ�ت ر�ئحة غري مرغوب 

فيها من �لفم و�جل�صم.

�أي�صا يعد �لبخر �لفموي موؤ�صًر� 

»متالزمة  مثل  �لور�ثية  لالأمر��ض 

-10 من  وت�صيب  �ل�صمك«  ر�ئحة 

خلل  من  وتن�صاأ  �لب�صر،  من   15%
ور�ثي ينتج عنه �نبعاث كمية ز�ئدة 

من مادة »تر�ي مثيل �أمني« خا�صة 

�لأط��ع��م��ة  �ل�صخ�ض  ت��ن��اول  ع��ن��د 

�ل��غ��ن��ي��ة ب��ال��ك��ول��ني و�ل��ل��ي�����ص��ي��ث��ني 

»تر�ي  �ملركب  وهذ�  و�لكرياتينني، 

مثيل �أمني« ر�ئحته 

ت�����ص��ب��ه �ل�����ص��م��ك 

�ل��ف��ا���ص��د وي��ف��رز 

و�لعرق،  �لبول  يف 

وك���ذل���ك �ل��ل��ع��اب 

ف��ت��ك��ون ل��الإن�����ص��ان 

ر�ئ�����ح�����ة ت�����ص��ب��ه 

�لفا�صد  �ل�����ص��م��ك 

هو  ي�صتطيع  ول 

�آخر  ويكون  �صمها 

من يعلم بها.

�ل��ع��الج ج��زئ��ًي��ا بتجنب  ومي��ك��ن 

وبع�ض  و�لأ���ص��م��اك  �لبي�ض  تناول 

�أنو�ع �للحوم و�لكبدة و�لبقول، مثل 

�ل�صويا  وف��ول  و�لفا�صوليا  �للوبيا 

�لكولني  على  �ملحتوية  و�لأغ��ذي��ة 

و�لكارنتني و�لنيرتوجني و�لكربيت، 

�حليوية  �مل�صاد�ت  بع�ض  وت��ن��اول 

وم��رتون��ي��د�زول  نيومي�صني  م��ث��ل 

�حلام�صي،  �ل�صابون  و��صتعمال 

بالبخر  �لإ�صابة  ت�صخي�ض  وميكن 

�ل��ف��م��وي وم��ت��الزم��ة ر�ئ��ح��ة �ل�صم 

ظهر  ف���اإذ�  �لل�صان،  ل��ون  بفح�ض 

على  ذل��ك  فيدل  ومتق�صًر�  �أبي�ض 

وجود �لبخر، �أي�صا ب�صوؤ�ل �صخ�ض 

مقرب ميكن لالإن�صان �لتعرف على 

قيا�ض  ميكن  كما  �لبخر.  م�صكلة 

�لفم  من  �ملنبعثة  �لكربيتية  �مل��و�د 

جلكتو�صايديز  بيتا  �إن��زمي  وفح�ض 

يف �للعاب للتحقق من وجود �لبخر 

�لفموي من عدمه.

�لفموي  �ل��ب��خ��ر  ع��ل��ى  وللتغلب 

�لعامة  �لنظافة  قو�عد  �تباع  يجب 

و�ل�صو�ك  و�لتطيب  بال�صتحمام 

وت��ف��ري�����ض �لأ����ص���ن���ان و����ص��ت��خ��د�م 

غ�����ص��ول �ل���ف���م خ��ا���ص��ة »حم��ل��ول 

من  فهو  �ل�����ص��ودي��وم«،  بيكربونات 

�لغر�ض،  لهذ�  �ملف�صلة  �ملحاليل  

�لو�صائل  ��صتخد�م  �إىل  بالإ�صافة 

كالعلك �خلايل من  للعاب،  �ملنتجة 

و�لتفاح  �لربتقال  وت��ن��اول  �ل�صكر 

و�جل������زر ق��ب��ل وب���ع���د �ل��وج��ب��ات 

و�صرب �لكثري من �ملاء خا�صة ماء 

و�ل�صاي  و�لنعناع  و�لليمون  �ل��ورد 

و�لكرف�ض.  و�ل��زع��ف��ر�ن  �لأخ�صر 

�لثوم  تناول  من  �حل��ذر  يجب  كما 

�حلمر�ء  و�للحوم  و�حللبة  و�لب�صل 

و�لن�صويات  �مل��ه��درج��ة  و�ل���زي���وت 

و�ل�صمنة  �لتخمة  و�ملقليات وجتنب 

و�جلوع �ل�صديد وممار�صة �لريا�صة 

كل  هادئة،  نف�صية  على  و�ملحافظة 

ذلك ي�صاعد يف منع �لبخر �لفموي 

باإذن �هلل.

اأ. د. جمال الدين اإبراهيم 

هري�سه

كلية ال�سيدلة

صحة17 العدد 1284 - الأحد 1 ربيع الأول  1439هـ املوافق 19 نوفمرب 2017م 16

�خليار�ت  من  �لطازجة  و�لفاكهة  �خل�صار  وتناول  �ملاء  �صرب  كان  �إذ� 

من  �لعديد  فهناك  �لب�صرة،  جمال  على  باحلفاظ  ت�صمح  �لتي  �لغذ�ئية 

ب�صكل  �ل�صباب  حّب  ظهور  وت�صبب  بالب�صرة  �لأذى  تلحق  �لتي  �لأطعمة 

�أ�صا�صي، منها ما يلي:

- �لإفر�ط يف تناول �حللويات و�مل�صروبات �لغازية: تعتمد حماية �لب�صرة 

تزيد  �لتي  �ل�صريعة  �ل�صكريات  تناول  على جتّنب  �ل�صباب  حّب  من ظهور 

�لب�صرة  �إفر�ز�ت  �ل�صكر يف �لدم مما ي�صاهم يف تن�صيط  �رتفاع ن�صبة  من 

ترفع  �لتي  �لأطعمة  و�أب��رز  �ل�صباب،  بحب  �إ�صابتها  يف  وي�صاهم  �لزهمية 

ن�صبة �ل�صكر يف �لدم هي �ل�صكاكر، �مل�صروبات �لغازية، �حللويات، �ملعجنات 

و�خلبز �لأبي�ض، �لبطاط�ض �ملقلية ورقائق بطاط�ض »�ل�صيب�ض«.

ميكن  يومياً  حليب  كوبي  من  �أكرث  تناول  �حلليب:  �صرب  من  �لإكثار   -

�أن ي�صّبب ظهور حّب �ل�صباب، ويعود ذلك �إىل �أن �لهرمونات �ملوجودة يف 

حليب �لأبقار تن�ّصط عمل �لغدد �لزهمية وتزيد من �إفر�ز�ت �لب�صرة، كما 

�أن �حلليب يوؤّثر على �لن�صاط �لهرموين و�لعو�مل �لتي ت�صّبب �لتهابات يف 

�جل�صم مما يزيد من خطر �لإ�صابة بحّب �ل�صباب.

- تناول كميات كبرية من فيتامني »B«: ميكن لتناول كميات كبرية من 

�لفيتامني �لتي تفوق حاجة �جل�صم �إليه ولفرتة طويلة �أن ي�صّبب ظهور حّب 

�لغذ�ئية  �ملكمالت  يف  �لفيتامني  كمية  �إىل  �لنتباه  يجب  ولذلك  �ل�صباب، 

�لتي نتناولها.

�للحوم  �أن  �ل�صائعة  �ملعلومات  و�ل�صوكول: من  �مللح،  �مل�صّنعة،  �للحوم   -

�أنه ل وجود لدر��صات علمّية  �لبثور، رغم  ت�صبب ظهور  و�لنقانق  �مل�صّنعة 

و�ل�صوكول  �مللح  عالقة  �أثبتت  لدر��صات  وجود  ل  كما  �ملقولة.  هذه  تثبت 

يف �لت�صبب بظهور حب �ل�صباب، ولكن رغم ذلك فاإن �أطباء �جللد وخرب�ء 

�لتجميل ين�صحون من يعاين من م�صكلة حب �ل�صباب بالمتناع عن تناول 

�للحوم �مل�صّنعة و�مللح و�ل�صوكول.

يف  و�لبهار�ت  �لتو�بل  تناول  يف  �لإف��ر�ط  ي�صبب  و�لبهار�ت:  �لتو�بل   -

�إ�صابة �لب�صرة بالبثور و�لُعّد �لوردي �لذي ياأخذ �صكل تو�صع يف �ل�صر�يني 

�لدموّية للب�صرة مما يجعل مظهرها بارز�ً ومزعجاً.

يعمد �لكثري منا ودون تفكري �إىل و�صع �لبي�ض 

يف باب �لثالجة، ولعل ما ز�د من »ت�صرفنا �لآيل« 

�أبو�بها  يف  حتتفظ  �لثالجات  معظم  �أن  ه��ذ�، 

مبكان خم�ص�ض لو�صع �لبي�ض، �إل �أن هذ� �ملكان 

بح�صب �خل��رب�ء، ل  �لإط��الق  �لأ�صو�أ على  يبدو 

�أن نحتفظ بالبي�ض لأطول فرتة  �أردنا  �إذ�  �صيما 

ممكنة.

 Vlatka Lake �لتغذية  خبرية  �أك��دت  فقد 

�لأعلى حر�رة  لأنه  �لأ�صو�أ،  �لثالجة هو  باب  �أن 

يف �لثالجة بفعل فتحه وغلقه مر�ر�ً، لذ� تن�صح 

يف�صد،  ل  لكي  �لثالجة  د�خ��ل  �لبي�ض  بو�صع 

�لبي�ض  �أطول، وبالتايل ين�صح برتك  ويدوم مدة 

يف �لعلبة �لتي ن�صرتيه فيها، وو�صعها على �لرف 

�لأو�صط د�خل �لثالجة.

حول  �ل��ربي��ط��اين  �ملعلومات  م��رك��ز  �إن  حتى 

 The British Egg Information« �لبي�ض 

Service« ين�صح بتخزين �لبي�ض يف علبته ويف 
مئوية،   20 �ل���  حت��ت  تتغري  ل  م�صتقرة  ح���ر�رة 

�لبي�ض  لأن  �ل��ر�ئ��ح��ة،  ذي  �لطعام  ع��ن  وبعيد�ً 

يلتقط �لرو�ئح ب�صرعة.

أطعمة تسبب حب الشباب.. احذرها

باب الثالجة أسوأ مكان لحفظ البيض

بسبب تلوث الهواء
10 ماليين إصابة بأمراض الكلى 

سنويًا

حياتنا هي هذه »�للحظة« ول غريها، وقد �لتقط هذ� �ملعنى �أحد 

�ل�صعر�ء قدمًيا فقال: 

ما م�صى فات و�ملوؤمل غيب        ولَك �ل�صاعة �لتي �أنت فيها

�ملا�صي بكل تفا�صيله م�صى و�نطوى، وحني ت�صرتجع �أحد�ثه فاأنت 

حت�صره �إىل �للحظة �لر�هنة و�مل�صتقبل غيب جمهول عنك، فحني تغرق 

يف �لتخطيط له و�لنخر�ط باأحالم �ليقظة �ملتعلقة به فاأنت حت�صره 

فيه  كنت  �للحظة  �إىل  جلبته  �لذي  �ملا�صي  �أن  ولتلحظ  و�لآن..  لهنا 

تعي�ض �للحظة و�مل�صتقبل �لذي توهمت �صنعه بعرثت �للحظة �لر�هنة 

و�صحيت بها لأجله، فاللحظة هي قرينك ما دمت حياً و�عياً..

�لفرق بني من يعي�ض �للحظة بكل تفا�صيلها ويعي كل ما يجري فيها 

لكل ما يفعله �لعقل من  يقظاً  ويكون �صاهد�ً على كل �نفعال ومر�قباً 

مناور�ت للفكاك من قيد �للحظة يكون متمتًعا ب�صالم د�خلي عظيم، 

�أما �إن متكن �لعقل بجلب �ملا�صي �أو �أجز�ء منه �أو تخيل �مل�صتقبل فقد 

�أف�صد �صفاء �للحظة..

مَل و�صف �لقر�آن �ملوؤمنني باأنهم يف �صالتهم خا�صعون؟ لتمتعهم بهذه 

وبكل  ركعة  وبكل  يقر�أه  بكل حرف  ي�صتلذ  �للحظة«،  »عي�ض  �خلا�صية 

�صجدة خا�صع غارق يف �للحظة.

فن�صمع  �للحظة،  ت�صظي  �إىل  معظمها  يف  تعود  �لزوجية  �مل�صكالت 

�صكاوى من قبيل »جال�ض معنا وم�صرح«، »تاأكل وهي ت�صتخدم �جلو�ل«، 

»ي�صولف باملزرعة وهو بغرفة �لنوم«، وكثري من �مل�صكالت �لإد�رية تعود 

�للحظة، ولذلك تكرث عبارة »مرنا بكرة«، وكثري من م�صكالت  ل�صياع 

على  �لغالب  قدرتهم يف  لعدم  تعود  ذ�ته  �إىل حتقيق  �لطامح  �ل�صباب 

من  كثري  هدف«،  بال  بال�صاعات  بال�صرت�حات  »ت�صكع  �للحظة  �إد�رة 

�إد�رة �للحظة »�لأ�صلوب �لعقيم يف  م�صكالت �لرتبية ترجع للف�صل يف 

�لتلقني على ح�صاب تنمية �لتفكري �لنقدي«، معظم م�صكالت �ل�صخ�ض 

�ملالية ترجع يف كثري من �لأحيان �إىل ف�صل يف �إد�رة �للحظة، فتجد لديه 

�إ�صر�ف يف �ل�صرف مقارنة بالدخل »ول جتعل يدك مغلولة �إىل عنقك 

ظاملي  �لنا�ض  بع�ض  ملوًما حم�صور�«،  فتقعد  �لب�صط  كل  تب�صطها  ول 

�أنف�صهم يف تعلقهم �ملر�صي بحب �صابق هم  فا�صلون يف �إد�رة �للحظة، 

فهم ي�صتح�صرون طيف �حلبيب يف كل حلظة �أي �أنهم ل يعي�صون هنا، 

و�لآن بل ي�صمحون للعقل جلب حلظات منتقاة من �ملا�صي لها ذكريات 

مع �حلبيب يف حلظة ما�صية ويجلبونها لالآن يف عبث نف�صي ل طائل 

من ور�ئه �إل �لهدر �لعاطفي و�لع�صبي.

باخت�صار درب نف�صك على �أن تعي�ض �للحظة يف كل تفا�صيلها، ركز 

على �نقالب �لكلمات يف فم طفل، ركز على �صكون نخلة، ��صغ ل�صوت 

عن  عرّب  ربك،  مبناجاة  تلذذ  �لطعام،  مائدة  مبنظر  ��صتمتع  تنف�صك، 

خ�صوعك لو�لديك، ��صعد بك�صب معلومة من كتاب، ��صغ بكل جو�نحك 

حني ت�صمع وتن�صت هلل وهو يتكلم، ر�قب �صقاوة عقلك و��صحك، متتع 

بامل�صي حايف �لقدمني، ركز على �لتحدث للطبقة �ملهم�صة ظلًما كعامل 

�لنظافة ونادل �ملطعم وحار�ض �لعمارة ومر�َقب مو�قف �ل�صيار�ت، تفقد 

�أ�صدقاءك، كن ب�صيطاً يف كل �صوؤون حياتك لت�صعد نف�صك ولت�صعد من 

ي�صحبك ويخالطك.

اأ�ستاذ علم النف�س- ق�سم علم النف�س

اإ�سراف اللجنه الوطنيه لتعزيز ال�سحة النف�سيه باجلامعة »تعزيز«

إدارة اللحظة
اأ.د. �سلطان بن مو�سى العوي�سة

للتوا�سل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�سحة النف�سية باجلامعة: 

- وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية- هاتف: 0114674801

- مركز التوجيه والإر�ساد الطالبي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114973926

- وحدة التوجيه والإر�ساد النف�سي بعمادة �سوؤون الطالب- هاتف: 0114673926

- الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية »طالبات«- هاتف: 0532291003

- ق�سم الطب النف�سي مب�ست�سفى امللك خالد اجلامعي- هاتف: 0114672402 

- م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي- هاتف: 0114786100
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بح�سور وتفاعل عدد كبري من الطالبات واملن�سوبات

»لمبة« عنوان اللقاء التعريفي لوحدة االبتكار بكلية اآلداب

تقرير: ندى ال�سماري

بكلية  االب��ت��ك��ار  وح���دة  نظمت 

التعريفي  اللقاء  فعالية  االآداب 

ب��ال��وح��دة ب��ع��ن��وان »مل���ب���ة«، وذل��ك 

1439/2/10ه�،  االث���ن���ن  ي���وم 

اإىل  �سباحاً  العا�سرة  ال�ساعة  من 

ال�����س��اع��ة ال���واح���دة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر، 

و�سملت الفعالية عدداً من االأركان 

ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة، و����س���ه���دت ح�����س��ور 

الطالبات  من  كبري  ع��دد  وتفاعل 

واملن�سوبات.

لوحات جدارية

اب���ت���داأت ال��ف��ع��ال��ي��ة ب��ع��دد من 

ال���ل���وح���ات اجل����داري����ة امل��ح��ي��ط��ة 

والتي  اجلهات  جميع  من  باملكان 

فنية  ���س��ك��ل ج����دران  ع��ل��ى  ك��ان��ت 

عليها،  بالكتابة  للطالبات  ت�سمح 

عبارة  اجل����دران  اأح���د  ك��ان  حيث 

ليكتنب  للطالبات  م�ساحة حرة  عن 

ت��ع��ب��رياً ع���ن روؤي���ت���ه���ن اخل��ا���س��ة 

لالبتكار، واالآخر كان بعنوان »روؤية 

عدد  على  اح��ت��وى  حيث   ،»2030
اأقوال  من  املقتب�سة  العبارات  من 

���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي االأم���ري 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد 

حفظه اهلل.

اأر�ضية جل�ضات 

ال��رك��ن ال��ث��اين ك��ان ع��ب��ارة عن 

لثالثة  مق�سمة  اأر���س��ي��ة  جل�سات 

اأق�����س��ام، ي��ع��ن��ى ك��ل ق�����س��م ب��ط��رح 

للطالبات  و�سرحها  معينة  نظرية 

تطبيقها  ثم  ومن  مب�سطة  بطريقة 

مفيدة  ون�ساطات  اأ�سئلة  من خالل 

للطالبات، حيث خ�س�ست  وم�سلية 

الطاولة االأوىل ل�سرح نظرية احلل 

االبتكاري للم�سكالت »تريز« والتي 

ت�ستخدم  باأنها  غريها  عن  متيزت 

طرقاً فريدة وغري تقليدية يف حل 

التفكري  ن��ح��و  وحت��ف��ز  امل�����س��ك��الت 

واالبتكاري. االإبداعي 

اإبداعيًا 40 مبداأ 
»اأربعن  »تريز«  نظرية  وتت�سمن 

اأن  بها  ت�ستطيع  اإب��داع��ي��اً«  م��ب��داأ 

تواجهك  التي  امل�ساكل  معظم  حتل 

فريدة،  اإبداعية  وبطرق  يف احلياة 

اأن  املبادئ  هذه  ا�ستطاعت  حيث 

حلول  اإي��ج��اد  يف  ج��دواه��ا  تثبت 

جميع  يف  للم�سكالت  اإب��داع��ي��ة 

غري  االإن�����س��اين  الن�ساط  جم��االت 

االإدارة،  مثل  والتقنية  الهند�سة 

االأدب  االج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ع��الق��ات 

وال���ف���ن���ون، ال���ط���ب، ال�����س��ي��ا���س��ة، 

الكثري  وغريها  والتعليم  الرتبية 

من املجاالت.

الدمج مبداأ 

من  ع��دد  ال��ط��اول��ة  على  وك��ان 

ال��ب��ط��اق��ات حت��ت��وي ك���ل واح���دة 

منها على مبداأ من مبادئ »تريز« 

ح��ي��ث ت��خ��ت��ار ال��ط��ال��ب��ة ب��ط��اق��ة 

تطرح  ث��م  وتفهمه  امل��ب��داأ  وت��ق��راأ 

اليومية،  حياتها  من  عليه  اأمثلة 

وحل  لت�سهيل  الدمج  مبداأ  مثاًل 

قامت  حيث  امل�سكالت  من  ع��دد 

االأمثلة  من  عدد  بذكر  الطالبات 

املتعددة  الذكية  »ال��ه��وات��ف  مثل 

الن�سافة«،  مع  و»الغ�سالة  املهام« 

وال��ك��ث��ري م���ن امل���ب���ادئ االأخ����رى 

على  ال��ط��ال��ب��ات  ت�����س��اب��ق  ال��ت��ي 

بواقعهن  ورب��ط��ه��ا  ا�ستك�سافها 

االأمثلة. من  العديد  وطرح 

ابتكاري تطور 

فناق�ست  الثانية  الطاولة  اأم��ا 

»االإن���وف���ات���ي���ة« ن��ظ��ري��ة ال��ت��ط��ور 

االبتكاري بطريقة �سل�سة وم�سوقة، 

ب�سحب بطاقة  ثم قامت كل طالبة 

على  حتفزهن  اأ�سئلة  على  حتتوي 

كن�ساط  ال�سندوق  خ��ارج  التفكري 

اأول  ما هو  مثاًل  للتفكري،  حتفيزي 

امتلكت  اإذا  اإليه  �ستذهبن  مكان 

القدرة على اأن ت�سبحي �سفافة اأو 

خمفية، وقد القت هذه الن�ساطات 

اإق���ب���االً م��ن ال��ط��ال��ب��ات وت��ف��اع��اًل 

. ملمو�ساً

ذهني ع�ضف 

الثالثة  الطاولة  كانت  واأخ���رياً 

حيث  الذهني«،  »الع�سف  بعنوان 

وجب ذكره كن�ساط مهم يف حتفيز 

ال��ت��ف��ك��ري واحل����ث ع��ل��ى االإب�����داع، 

ال��ط��اول��ة على ع��دد من  واح��ت��وت 

اأ�سئلة  التي حتتوي على  البطاقات 

ع�����س��ف ذه��ن��ي مم��ت��ع��ة وم��ف��ي��دة، 

باللون  اأ�سياء  خم�سة  عددي  مثاًل 

االأ�سود واالأبي�ض معاً، واأي�ساً كيف 

دون  جليد  قطعة  نلون  اأن  ميكننا 

اإذابتها!

تعريفية فيديوهات 

وب��امل��ق��اب��ل ل��ه��ذه اجل��ل�����س��ات مت 

فيديوهات  يعر�ض  بروجكرت  و�سع 

فيديوهات  و  الوحدة  عن  تعريفية 

احلديثة  االبتكارات  اأه��م  تعر�ض 

كما  ال�سعودية.  العربية  اململكة  يف 

للتعريف  رك��ن��اً  الفعالية  ت�سمنت 

االبتكار  ووح���دة  االب��ت��ك��ار  مب��رك��ز 

وخطوات  واأهدافها  االآداب  بكلية 

الفعالية  وكانت  االبتكار،  تقدمي 

ن��اج��ح��ة ب�����س��ه��ادة اجل��م��ي��ع والق��ت 

ا���س��ت��ح�����س��ان ج��م��ي��ع احل�����س��ور ملا 

ق��دم��ت��ه ل��ه��ن م���ن ف���ائ���دة ك��ب��رية 

ال  م�سلية  وجتربة  مبتعة  م�سحوبة 

تُن�سى.

هدفت الفعالية للتعريف بمركز ووحدة االبتكار وأهدافها وخطوات تقديم االبتكار



تعد موجات �حلر �ل�شديد فتاكة بدرجة �أكرب مما 

�أنها تقدر  �لنا�س، فقد ذكر علماء  يعتقد �لكثري من 

على �لفتك بالإن�شان مبا ي�شل �إىل 27 طريقة على 

�لأقل، ومنها �جللطات �لدموية.

وذكرت در��شة جلامعة »هاو�ي« يف مانو� بالوليات 

قيا�شية  بييوتييرية  ترتفع  �لأر�يييس  حييير�رة  �أن  �ملتحدة 

وتقرتب من حد �أق�شى و�شعته نحو 200 دولة لكبح 

ظاهرة �لحتبا�س �حلر�ري، م�شرية �إىل �أن ح�شا�شية 

يف  يعتقد  كييان  مما  �أكييرب  للحر�رة  �لب�شري  �جل�شم 

�ل�شابق.

وقال كاميلو مور�، موؤلف �لدر��شة: »�ملوت ب�شبب 

موجة حر�رة �أ�شبه بفيلم رعب وعليك �أن تختار بني 

منها  �شتى  بطرق  تقتل  فيياحليير�رة  �شيئة،  نهاية   27
و�جللطات  �ملعوية  و�ل�شطر�بات  �خلاليا  تدمري 

�لقلب  ق�شور يف  �إىل  تييوؤدي  �أن  �لتي ميكن  �لدموية 

و�ملخ و�لكبد و�لكلى«.

وقال خرب�ء يف �شبتمرب/�أيلول �إن �رتفاع �حلر�رة 

لأنه غري مرئي، حيث  �ملنا�شب  بالهتمام  ل يحظى 

�أو  وفقر�ء  و�شغار  م�شنون  و�أكرثهم  �ل�شحايا  ميوت 

مر�شى د�خل منازلهم يف �أغلب �لأحو�ل لي�س فقط 

من �شربة �شم�س ولكن نتيجة م�شكالت �شحية قائمة 

تتفاقم ب�شبب �حلر�رة و�جلفاف.

وت�شكل �حلر�رة �لآخذة يف �لرتفاع تهديد�ً كبري�ً 

ملناطق من جنوب �آ�شيا حتى �خلليج ودول من رو�شيا 

وحتى �لوليات �ملتحدة.

ويقول �ملركز �لوطني �لأمريكي للمناخ �إن موجات 

بحياة  �أودت  �ملا�شية  عيياميياً  �لثالثني  خييالل  �حليير 

ب�شبب  حتفهم  لقو�  ممن  �أكرث  �لأمريكيني  من  عدد 

�لفي�شانات و�لأعا�شري و�لعو��شف.

27 سببًا
للموت نتيجة موجات الحر الشديد

ح�سب درا�سة اأجرتها جامعة »هاواي«
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للكون،  �لهائل  �حلجم  �أن  يبدو 

باأنهم  قناعة  على  �لفلكيني  جعل 

ينظرون �إىل �ملا�شي، فال�شوء �لذي 

�لتل�شكوب من جنم يبعد  �إىل  ي�شل 

مليون  ي�شتغرق  �شوئية  �شنة  مليون 

�إىل �لأر�س، في�شاهد  للو�شول  عام 

قبل  كييان  كما  �لنجم  هييذ�  �لفلكي 

مليون عام.

وقييييد �أعيييلييين عييلييميياء فييلييك من 

�أمري�شت  ما�شات�شو�شت�س  جامعة 

�لفلكية  للفيزياء  �لوطني  و�ملعهد 

و�لييبيي�ييشييريييات و�لإلييكييرتونيييييات يف 

��شتخدمو�  �أنهم  موؤخر�ً،  �ملك�شيك، 

�إىل  بنظرنا  للعودة  تل�شكوًبا جديد�ً 

�ملا�شي �أكرث من �أي تل�شكوب �شابق؛ 

حتى قبل 12.8 مليار عام حتديًد�، 

�إىل �ملجرة �لغبارية �لتي ن�شاأت بعد 

ما يعتقد �أنه �لنفجار �لعظيم بفرتة 

قليلة.

�لفيزياء  يييون، عييامل  مييني  وقييال 

ما�شات�شو�شت�س  جامعة  يف  �لفلكية 

�أهييم خييرب�ء جمع  و�أحييد  �أمري�شت، 

�لكونية  �لأجيييييير�م  عيين  �لييبيييييانييات 

�لييبييعيييييدة: »لييقييد حيييدث �لنييفييجييار 

�لعظيم منذ 13.7 مليار عام، ونرى 

منذ  كانت  كما  �ملييجييرة  هييذه  �ليييييوم 

ت�شكلت  �إنها  �أي  عييام،  مليار   12.8
�لنفجار  بعد  �أول مليار عام  خالل 

�لعظيم«.

وقيييد ر�ييشييد فييريييق ييييون �ملييجييرة 

�لتل�شكوب  بييا�ييشييتييخييد�م  �لييبييعيييييدة 

�ملليمرتي �لكبري، �لذي يقع على قمة 

�ملك�شيك،  يف  نيجر�  �شيري�  بركان 

 4600 بارتفاع  خامد  بركان  وهييو 

مرت تقريًبا عن �شطح �لبحر، ويبد�أ 

كاملة  ب�شورة  �لتل�شكوب  ت�شغيل 

�لأكرث  �لأد�ة  لي�شبح  �ل�شتاء،  هذ� 

ح�شا�شية من نوعها يف �لعامل.

�لفلكية  �لفيزياء  علماء  ويعتقد 

�أن �لكون كان حاًر� جًد� ومتجان�ًشا 

يف  �شيء  �أي  تكون  تتيح  ل  لدرجة 

وجييوده،  من  عييام  مليون   400 �أول 

�لنجوم و�ملجر�ت �لأوىل بد�أت  و�أن 

بالت�شكل ما بني 500 مليون ومليار 

وقال  �لعظيم.  �لنفجار  بعد  عييام 

يييون: »قييد تكون هييذه �إحييدى �أوىل 

�ملجر�ت �ملت�شكلة على �لإطالق«.

وقد �كت�شفت هذه �ملجرة �لبعيدة 

تل�شكوب  با�شتخد�م  �لأوىل  للمرة 

لنا�شا،  �لتابع  �لف�شائي  هري�شل 

وهو تل�شكوب �لأ�شعة حتت �حلمر�ء 

�لعمل  عن  �أوقييف  �لييذي  �لف�شائي 

�ملييجييرة  وكييانييت   .2013 �لييعييام  يف 

بعيدة لدرجة �أن �لتل�شكوب مل ينتج 

لذلك  عنها،  �شبابية  �شورة  �شوى 

فريق  �إىل  �مل�شروع  �لفلكيون  مييرر 

�لتل�شكوب �ملليمرتي �لكبري، و�أ�شبح 

و�لييذي كان طالب  ز�فييال،  خورخي 

فريق  �شمن  يعمل  عليا  در��ييشييات 

�لتل�شكوب �ملليمرتي �لكبري يف ذلك 

�لوقت، �أول موؤلف لورقة جديدة عن 

جملة  يف  ن�شرت  و�لتي  �لكت�شاف، 

نيت�شر �آ�شرتونومي.

و��شتطاع فريق ز�فال ويون قيا�س 

بعد �ملجرة عرب قيا�س �نزياحها نحو 

�لأحمر، �أي درجة حتول �ل�شوء نحو 

�لطرف �لأحمر للطيف، ويعود هذ� 

�لتحول �إىل تو�شع �لكون، وي�شتخدم 

�لأجيير�م عن  �بتعاد  �شرعة  لتحديد 

�ملر�قب وبعدها عنه.

بيييييان �شحفي:  فييى  ييييون  وقييييال 

جًد�  �لبعيدة  �لأجيير�م  هذه  »ت�شبه 

�لقوية  �حلييميير�ء  �لنييزييياحييات  ذ�ت 

�لفيزياء  يف  �لأ�شطورية  �لوحو�س 

�لفلكية، ولطاملا علمنا بوجود بع�س 

و�ل�شاطعة،  �لكبرية  �لأجييير�م  تلك 

لييكيينييهييا غيييري مييرئييييية �ييشييميين طيف 

بغيوم  لأنها حمجوبة  �ملرئي  �ل�شوء 

�لغبار �لكثيفة �لتي حتيط بنجومها 

�ل�شابة«.

وقييييد تييتيييييح دقيييية �لييتييليي�ييشييكييوب 

وح�شا�شيته  �لييكييبييري  �ملييليييييمييرتي 

�ل�شديدة عند ت�شغيله ب�شورة كاملة 

�أقييل  وظييو�هيير  �أجييير�م  على  �لعثور 

�أن  ريب  ول  �أي�ًشا،  و�أبعد  �شطوًعا 

�لفلكيني مثل يون متحم�شون لروؤية 

�إمكانات �لتل�شكوب �جلديد.

وقال يون: »قد توجد �أجر�م كثرية 

م�شابهة مل نتمكن من روؤيتها �شابًقا، 

لكن �لتل�شكوب �ملليمرتي �لكبري قد 

باأن  د�ئًما  �أمل  ولدي  روؤيتها،  يتيح 

جييًد�  متفائل  و�أنيييا  �شيحدث،  ذلييك 

بتحقيق مر�دنا هذه �ملرة«.

بالتعاون بني جامعة ما�سات�سو�ست�س ومعهد الفيزياء الفلكية باملك�سيك

تلسكوب جديد يتيح رؤية أقدم المجرات 
في الكون

جامعة برنستون: كفاءة ألواح الطاقة 
الشمسية تتأثر بتلوث الهواء

�أفادت در��شة �أمريكية حديثة، �أجر�ها باحثون بجامعة »برن�شتون« 

 Proceedings of the دورييية  يف  نتائجها  ون�شرو�  �لأمريكية، 

�لهو�ء  تلوث  �أن  �لعلمية،   National Academy of Sciences
�ل�شم�شية، عرب عرقلة و�شول  �لطاقة  �ألو�ح  وكفاءة  يوؤثر على قدرة 

�شوء �ل�شم�س �إىل تلك �لألو�ح ب�شورة جيدة.

 2003 ميين  �مييتييدت  �لتي  �لييدر��ييشيية  خييالل  �لبحث  فريق  ور�ييشييد 

�ل�شم�شية  �لطاقة  �ألييو�ح  كفاءة  على  �لهو�ء  تلوث  تاأثري   ،2014 �إىل 

�لطاقة  من  �حتياجاتها  من   10% لتلبية  ت�شعى  �لتي  �ل�شني،  يف 

�لكهربائية عرب �لطاقة �ل�شم�شية بحلول 2030، ووجد �لباحثون �أن 

تلوث �لهو�ء يف �ملناطق �لأكرث تلوثاً يف �شمال و�شرق �ل�شني يقلل من 

�إمكانات توليد �لطاقة �ل�شم�شية مبقد�ر ي�شل �إىل و�حد ون�شف كيلو 

و�ط/�شاعة للمرت �ملربع �لو�حد من �لألو�ح �ل�شم�شية يومياً، وهو ما 

يعادل �نخفا�س يف كفاءة �لألو�ح �ل�شم�شية بن�شبة 35%.

و�أ�شافو� �أن هذ� �ملقد�ر �لذي يحجبه تلوث �لهو�ء عن �ملرت �ملربع 

يكفي لت�شغيل مكن�شة كهربائية ملدة �شاعة و�حدة، وغ�شل 12 رطاًل 

 10 �إىل   5 ملدة  حممول  كمبيوتر  جهاز  على  �لعمل  �أو  �لغ�شيل  من 

�شاعات.

ووجد �لباحثون �أن تلوث �لهو�ء يف �ملناطق �لأكرث تلوثاً يف �شمال 

و�شرق �ل�شني مينع حو�يل %20 من �أ�شعة �ل�شم�س من �لو�شول �إىل 

�إىل  ت�شري  �لنتائج  هذه  �أن  �إىل  و�أ�شارو�  �ل�شم�شية.  �لألييو�ح  �شفائح 

�ل�شم�شية  �لطاقة  �إنتاج  �ل�شتاء على  �لهو�ء يف ف�شل  تلوث  تاأثري  �أن 

�شوء  حتجب  �لتي  و�ل�شحب  �لغيوم  �شي�شاحبه  لأنه  كبري�ً،  �شيكون 

�لبحث  فريق  قائد  وقييال  �ل�شتاء.  ف�شل  يف  كبرية  لأوقييات  �ل�شم�س 

�إنتاج  ب�شرعة يف  تتو�شع  �لتي  �لدول  �إن  ت�شارلز  يو�ن  �شياو  �لدكتور 

�لطاقة �ل�شم�شية مثل �ل�شني و�لهند كثري�ً ما تغفل دور تلوث �لهو�ء 

يف تخطيطها، وهذ� ميكن �أن تكون عاماًل هاماً يجب مر�عاته.

نييبييد�أ  روؤو�ييشيينييا،  �إىل  �لأبييييي�ييس  �لييلييون  يت�شلل  عيينييدمييا 

ويف  بالعمر،  �لتقدم  من  بالقلق  يبد�أ  و�لبع�س  بالت�شاوؤلت 

�أ�شباب  عدة  �ملن�شرمة  �ل�شنو�ت  مدى  على  ظهرت  حني 

حول ظهور �ل�شعر �لأبي�س، �إل �أن جميعها ف�شر �إىل حد ما 

�آلية ظهور �ل�شعر �لأبي�س دون �أن يعطي »تفا�شيل دقيقة« 

عنها.

تو�شل جمموعة من �لعلماء على ما يبدو �إىل  وموؤخر�ً 

فك لغز �ل�شعر �لأبي�س و�ل�شلع �أي�شاً، بح�شب در��شة حديثة 

 ،Genes & Development دورية  يف  موؤخر�ً  ن�شرت 

تك�شا�س  �شاوثرن  جامعة  من  علماء  جمموعة  كان  فبينما 

 University of Texas Southwestern Medical(
�لأمر��س  من  معني  نييوع  على  �أبحاثاً  يجرون   )Center
�جلينية �لنادرة على فئر�ن خمترب�ت، �كت�شفو� �أن بروتيناً 

ي�شمى »KROX20« يتحول يف خاليا �جللد �لتي تتبدل 

�آخر ي�شمى عامل �خلاليا �جلذعية  وتنتج بالتايل بروتيناً 

.)stem cell factor(

كبري�ً  �أثيير�ً  �لربتينني  لهذين  �أن  �لعلماء  �كت�شف  وقييد 

�لأبي�س،  �ل�شعر  �إنييتيياج  �أو  و»�ل�شيب«  �ل�شلع  عملية  يف 

�إنييتيياج  �لعلماء  �أوقيييف  فحني  �لأقيييل،  على  �لييفييئيير�ن  لييدى 

»KROX20« توقف منو �شعر �لفئر�ن ويف نهاية �ملطاف 

 stem( حذفو�  وعندما  �شعر،  دون  �أو  »�شلعاء«  �أ�شحت 

cell factor( �أ�شبح وبر �لفئر�ن �أبي�س. وتعليقاً على هذ� 
�ل�شتنتاج، قال �لباحث �لرئي�شي �لدكتور لو يل، و�لأ�شتاذ 

بجامعة  �جلنوبى  �لطبى  �ملركز  يف  �لدر��شة  يف  �مل�شارك 

تك�شا�س: »على �لرغم من �أن هذ� �مل�شروع بد�أ يف حماولة 

لفهم كيفية ت�شكيل �أنو�ع معينة من �لأور�م، فقد �نتهى بنا 

�ملطاف مبعرفة ملاذ� ي�شبح لون �ل�شعر �أبي�س كما �كت�شفنا 

هوية �خللية �لتي توؤدي مبا�شرة �إىل ذلك«.

ما  لفهم  �لبحث  مزيد من  �إىل  »هناك حاجة  و�أ�شاف: 

�إذ� كانت �لعملية تعمل ب�شكل مماثل لدى �لب�شر، وناأمل �أن 

نتمكن يف �مل�شتقبل من خلق مركب مو�شعي معني ي�شحح 

�مل�شاكل �لتجميلية«.

علماء »ساوثرن تكساس« 
يكشفون »سر« الشيب والصلع



ح�����ذرت ���ش��رك��ة »�أب���ث���وري���ت���ي« 

�ملتخ�ش�شة يف �أمن �لإنرتنت موؤخر�ً 

من �أن خطاأ ترميز ب�شيطاً يف 685 

�ملاليني  يعر�ض  �لأق��ل  على  تطبيقاً 

�لذكية  �ل��ه��و�ت��ف  م�شتخدمي  م��ن 

مكاملاتهم  ب��ع�����ض  ت�����ش��ف��ر  خل��ط��ر 

ور�شائلهم �لن�شية من قبل قر��شنة.

وق�����ال ���ش��ي��ث ه�������اردي، م��دي��ر 

»�أب��ث��وري��ت��ي«:  يف  �لأم��ن��ي��ة  �لبحوث 

�خلطاأ  بطريق  قامو�  مطورين  �إن 

بالدخول  ت�شمح  �عتماد�ت  برتميز 

وم��ك��امل��ات  ن�����ش��ي��ة  ر����ش���ائ���ل  �إىل 

�شركة  تقدمها  �أخ����رى  وخ��دم��ات 

»تويليو«،  وميكنهم �لدخول �إىل تلك 

يف  �لرمز  با�شتعر��ض  �لعتماد�ت 

�لدخول  ميكنهم  ثم  ومن  �لتطبيق، 

تلك  ع���ر  �أر����ش���ل���ت  ب��ي��ان��ات  �إىل 

�خلدمات.

�ملت�شررة  �لتطبيقات  وتت�شمن 

تطبيق »�إيه. تي. �آند. تي. نافيغيتور« 

و�ملثبت �شلًفا على كثر من �لهو�تف 

و�أكرث  »�أندرويد«،  بنظام  تعمل  �لتي 

�مل��و�ق��ع  لتحديد  تطبيًقا   12 م��ن 

ومثل  »تيليناف«،  �شركة  �أ�شدرتها 

حو�يل  تثبيتها  مت  �لتطبيقات  تلك 

180 مليون مرة على هو�تف تعمل 
�أن��دروي��د وع��دد م��ر�ت غر  بنظام 

معلوم على �أجهزة »�آبل« �لتي تعمل 

بنظام »�آي. �أو. �إ�ض«.

و�ن��خ��ف�����ش��ت �أ���ش��ه��م »ت��وي��ل��ي��و« 

بحو�يل %7 بعد تقرير »�أبثوريتي«، 

ويُ��ق��ب��ل ق��ر����ش��ن��ة ع��ل��ى �ع��ت��م��اد�ت 

�لعديد  يف  ت�شتخدم  لأنها  »تويليو« 

ر�شائل  تر�شل  �لتي  �لتطبيقات  من 

ن�شية وتتعامل مع �ملكاملات �لهاتفية 

وخ���دم���ات �أخ�����رى. وق����ال ه���اردي 

�إىل  �ل��دخ��ول  للقر��شنة  ميكن  �إن��ه 

�لبيانات ذ�ت �ل�شلة بالتطبيقات �إذ� 

ح�شاب  با�شتخد�م  �لدخول  �شجلو� 

مطور يف »تويليو«.

قائمة  »�أب��ث��وري��ت��ي«  ت�شدر  ومل 

تكون  قد  �لتي  �لتطبيقات  بجميع 

ق��اب��ل��ة ل��الخ��رت�ق م��ن خ���الل ه��ذه 

�لثغرة لكيال تنبه قر��شنة حمتملني 

�إن  »تويليو«  م��وق��ع  وي��ق��ول  �إل��ي��ه��ا. 

»�أوب���ر  ���ش��رك��ة  بينهم  م�شتخدميه 

»نتفليك�ض«،  و�شركة  تكنولوجيز« 

�ل��ك��رى ع���ادًة ما  �ل�����ش��رك��ات  لكن 

تكون لديها مر�جعات �أمنية تكت�شف 

�لذي  مثل  �ل�شائعة  �لرتميز  �أخطاء 

�كت�شفته »�أبثوريتي« ولي�ض هناك ما 

»نتفليك�ض«  �أو  »�أوبر«  �أن  �إىل  ي�شر 

ت�شررتا من �مل�شكلة.

على  �ل�شوء  �ل�شتنتاجات  وتلقي 

تهديد�ت جديدة ي�شكلها �ل�شتخد�م 

مثل  ثالث  طرف  خلدمات  �ملتنامي 

»تويليو« �لتي تقول على موقعها �إنها 

تدير �ت�شالت لأكرث من 400 �ألف 

�شركة حول �لعامل، وميكن �أن يُحدث 

مطورون ثغر�ت �أمنية �إذ� مل يقومو� 

برتميز �أو �إعد�د مثل تلك �خلدمات 

بال�شكل �ملنا�شب.
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بعد مرور �أربع �شنو�ت على حادثة 

�شركة  �أع��ادت  �ل�شهرة،  �لخ��رت�ق 

من  تعلم  ل  �أنها  على  �لتاأكيد  ياهو 

�لذي  �لبيانات  ور�ء خرق  يكون  قد 

�أ�شابها يف عام 2013، و�لذي �أدى 

�إىل �شرقة معلومات ما ي�شل �إىل 3 

وذلك  م�شتخدم،  ح�شاب  مليار�ت 

وفقاً لت�شريحات �لرئي�شة �لتنفيذية 

�ل�شابقة لل�شركة ماري�شا ماير خالل 

عقدها  جرى  �أمنية  ��شتماع  جل�شة 

�ملدر�ء  موؤخر�ً يف و��شنطن و�شمت 

�لتنفيذيني �حلاليني و�ل�شابقني لكل 

.Equifaxمن ياهو و

تفا�شيل  �أن  م��اي��ر  و�ع���رتف���ت 

�جلهوم ل تز�ل غر معروفة، وذلك 

مع قيام �للجنة بال�شغط عليها فيما 

بال�شركة  حلق  �لذي  �لف�شل  يخ�ض 

و�ملتعلق بالتعرف على �أن 3 مليار�ت 

ح�شاب، ولي�ض 500 مليون ح�شاب، 

قد  م��رة،  لأول  �ل�شركة  ذك��رت  كما 

معلومات  و�أن  للخطر  ت��ع��ر���ش��ت 

لح��ق��ة �أك����دت �أن �ل��ه��ج��وم ق��د مت 

برعاية �حلكومة �لرو�شية.

�جلل�شة  ���ش��م��ن  م��اي��ر  وق���ال���ت 

يف  �لتجارة  جلنة  قبل  من  �ملنعقدة 

جمل�ض �ل�شيوخ للرتكيز على حماية 

�لبيانات  خروقات  من  �مل�شتهلكني 

نتمكن  مل  �لآن  »حتى  �مل�شتقبل  فى 

م���ن حت��دي��د �ل��ت��دخ��ل �ل����ذي �أدى 

نفهم  ل  ونحن  �ل�شرقة،  ه��ذه  �إىل 

بال�شبط كيف مت �رتكاب هذ� �لفعل، 

وقد �شمح هذ� �لأمر بالو�شول �إىل 

بع�ض �ملناطق �لتي كان لدينا �شمنها 

ثغر�ت يف �ملعلومات«.

ح�شل  �ل���ذي  �خل���رق  �أدى  وق��د 

�أن��ه قد مت  ويرجح   ،2013 يف عام 

�شرقة  �إىل  �أغ�شط�ض/�آب،  �شهر  يف 

بيانات ح�شاب �مل�شتخدم مبا يف ذلك 

�لأ�شماء وعناوين �لريد �لإلكرتوين 

و�أرق����ام �ل��ه��و�ت��ف وت��و�ري��خ �مليالد 

هذ�  ويعني  �مل�شفرة،  �ل�شر  وكلمات 

ح�شلو�  قد  �لخ���رت�ق  مرتبكي  �أن 

ح�شابات  يف  �لغو�ض  �إمكانية  على 

ح�شابات  و�أي  ي��اه��و،  م�شتخدمي 

�إنرتنت �أخرى م�شجلة بنف�ض �أ�شماء 

ملدة  �ل�شر،  وكلمات  �مل�شتخدمني 

و�شلت �إىل ثالث �شنو�ت.

و�ع���ت���ذرت م���اي���ر، �ل��ت��ي ت��رك��ت 

�ل�������ش���رك���ة ب���ع���د ق���ي���ام ف���ري���زون 

يونيو/ �شهر  يف  عليها  بال�شتحو�ذ 

حزير�ن، خالل جل�شة �ل�شتماع عن 

تلك �لخرت�قات، لكنها قالت �أي�شاً 

�لأمريكية  �حلكومة  على  يجب  �إنه 

�أن تبذل �ملزيد من �جلهود لل�شماح 

مبتابعة  �ل��ق��ان��ون  �إن���ف���اذ  جل��ه��ات 

�ل��ق��ر����ش��ن��ة وت��وق��ي��ف��ه��م، وخ��ا���ش��ة 

حكومات  ترعاهم  �لذين  �لقر��شنة 

�أجنبية.
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كبر  ع��دد  باإمكان  ب��ات  �أن  بعد 

»و�ت�شاب«  تطبيق  م�شتخدمي  من 

للمر��شالت، �ل�شتفادة من خا�شية 

�إر�شالها  مت  �لتي  �لر�شائل  ح��ذف 

بالفعل بحيث ل تظهر لدى �ملر�شل 

�إنرتنت  �مل�شتقبل، حتدث خر�ء  �أو 

عن حيلة متنح �مل�شتخدمني خيار�ت 

�أو�شع.

حذف  خا�شية  ك��ون  م��ن  ف��ب��دلً 

�لر�شائل �شاحلة يف خالل 7 دقائق 

فقط من �إر�شالها، �أ�شبح من �ملمكن 

زيادة فرتة �ل�شماح هذه �إىل �أ�شبوع 

�أو  كامل، �شو�ء من هو�تف »�آيفون« 

تلك �لتي تعمل بنظام »�أندرويد«.

على  �جل��دي��دة  �حليلة  وتعتمد 

قبل  م��ا  �إىل  �لهاتف  ت��اري��خ  تغير 

�إر�شال �لر�شالة، ثم حذفها، ب�شرف 

�لنظر عما �إذ� كان �ملتلقي قد قر�أها 

�أم ل.

وب��اإم��ك��ان��ك �ل���ش��ت��ف��ادة م��ن تلك 

�لب�شيطة:  �خلطو�ت  بهذه  �حليلة 

�شو�ء  �لإنرتنت  عن  �لهاتف  �ف�شل 

�لباقات،  �أو  ف��اي  و�ي  �شبكة  ك��ان 

�غلق برنامج و�ت�شاب على هاتفك، 

�ليوم  �إىل  �لهاتف  يف  �لتاريخ  غر 

�ل�����ش��اب��ق ل��ي��وم �إر����ش���ال �ل��ر���ش��ال��ة 

�أي�شا،  �شابقة  �شاعة  �إىل  و�لتوقيت 

�فتح تطبيق و�ت�شاب جمدًد� و�كب�ض 

حذفها  ت��ري��د  �ل��ت��ي  �لر�شالة  على 

�أعد  حتى يظهر لك خيار �حلذف، 

�شبط �لتاريخ ب�شكل �شحيح، �ت�شل 

بالإنرتنت جمدًد� لتجد �أن �لر�شالة 

قد حذفت بالفعل.
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سناب شات تحاول بيع نظارتها 
بعد خسارة 40 مليون دوالر

�لفيديوي  �لرت��شل  تطبيق  �مل�شوؤولة عن  �شات  �شناب  �شركة  تخطط 

Snapchat للبدء يف بيع نظارتها Spectacles يف بوك�شبارك، وهي 
وحدة ت�شوق ع�شرية تقع يف �شورديت�ض �شرق �لعا�شمة �لريطانية لندن، 

وياأتي ذلك بعد تو�شل �ل�شركة �إىل نتيجة باأنها �أخطاأت ب�شكل كبر يف 

غر  �لنظار�ت  �آلف  وجود  �إىل  �أدى  �لنظارة، مما  على  �لطلب  تقدير 

�ملباعة وخ�شائر ت�شل �إىل 40 مليون دولر، وبح�شب ت�شريحات �إيفان 

�شبيجل �لرئي�ض �لتنفيذي لل�شركة فقد جرى بيع 150 �ألف نظارة فقط.

وحتاول �ل�شركة �لتقليل من تلك �خل�شائر عر �إمكانية بيع �لنظار�ت 

غر �ملباعة يف لندن، وقد بد�أت بالفعل عملية بيع �لنظار�ت يف �أربعة 

�ململكة  �أنحاء  جميع  يف  لوي�ض  ج��ون  �لتجارية  للعالمة  تابعة  متاجر 

�ملتحدة، بحيث ميكن �حل�شول على �لنظارة من خالل �ملتاجر �ملتو�جدة 

يف �شارع �أك�شفورد يف لندن وكينغ�شتون وبرمنغهام وليدز، وتاأتي عملية 

�لإطالق و��شعة �لنطاق بعد طرحها للبيع يف متاجر �شلفريدج وهارودز.

معها  مدمج  �شم�شية  نظار�ت  مبثابة   Spectacles نظار�ت  وتعتر 

يتيح  مم��ا  ���ش��ات،  �شناب  �لفيديوي  �لرت��شل  بتطبيق  ترتبط  ك��ام��ر� 

للم�شتخدمني ت�شجيل مقاطع فيديو د�ئرية �ل�شكل ميكن �إر�شالها ون�شرها 

من خالل تطبيق �لرت��شل، وقد ح�شلت هذه �لنظار�ت على �شجة كبرة 

 ،Snapbot �مل�شماة  بها  �خلا�شة  �لبيع  �آلت  و�شجعت  �إطالقها،  عند 

و�لتي كانت تظهر ب�شكل مفاجئ يف �ل�شو�رع و�لأماكن �لعامة، على زيادة 

�ل�شجة حول �لنظارة.

وقد ف�شلت �شناب �شات يف حتويل هذه �ملوجة �إىل جناح طويل �لأمد، 

بوجود مئات  �لأول  �كتوبر/ت�شرين  �شهر  �ل��و�ردة يف  �ملعلومات  و�أف��ادت 

�لآلف من �لنظار�ت غر �ملباعة �لقابعة يف م�شتودع يف �ل�شني، وو�جهت 

هذه  ب�شبب  �خل�شائر  من  دولر  مليون   40 من  يقرب  ما  �شات  �شناب 

�لنظار�ت، وقالت م�شادر خمتلفة �إن �لبيانات �لد�خلية لل�شركة تو�شح 

�أن �أقل من ن�شف �لنا�ض �لذين ��شرتو� �لنظار�ت و��شلو� ��شتعمالها بعد 

�لأ�شابيع �لأربعة �لأوىل.

يوم  �فتتح  �جلديد  �شات  �شناب  متجر  فاإن  بوك�شبارك،  ملوقع  ووفقاً 

�ل�شبت 11 نوفمر �جلاري، و�شيكون مبثابة �أول منزل �أوروبي للنظار�ت، 

حيث كانت �لنظار�ت تباع �شابقاً من قبل �آلت �لبيع �ملتنقلة يف �ل�شو�رع 

يف حماولة �ل�شركة للتخل�ض من بع�ض تلك �لنظار�ت، و�شيكون �ملتجر 

مبثابة م�شاحة تفاعلية حيث ميكن للنا�ض جتربة �لنظار�ت ب�شكل حر.

aitnews :مل�شدر�

180 مليون هاتف معرض للقرصنة

ياهو ال تعرف كيف تم االستيالء على 3 مليارات حساب

خطوات بسيطة لخداع »واتساب« في خاصية مسح الرسائل

ماذا تعرف عن لغة Kotlin؟
وموؤ�ش�شة  مطورة   »Jet Brains« �بتكار �شركة  من  برجمة  لغة  هي 

حمرك �لأكو�د �ل�شهر  IntelliJ، وتتميز هذه �للغة مبميز�ت متعددة من 

.Python لغات �لرجمة �حلديثة مثل

�ملده�ض يف لغة كوتلني Kotlin �أنها تتو�فق ب�شكل كبر مع لغة �لرجمة 

�ل�شهرة جافا، وميكنك �ن تكتب كود كوتلني Kotlin بجانب �أكو�د �جلافا.

وقد مت �لإف�شاح عن هذه �للغة يف عام 2011، و�نت�شرت ب�شكل كبر 

تطبيقات  مطوري  عند  خا�شة  كثر�ً  �لأم��ر  و�ختلف  �لرجمة  عامل  يف 

�لأندرويد، حيث عمل م�شممو هذه �للغة على تال�شي �لأخطاء �ملوجودة 

هذه  �أك��ر  �أح��د   ،Kotlin لغة كوتلني يف  ت�شحيحها  ومت  جافا  لغة  يف 

عليها م�شكلة  يطلق  و�لتي   ،Null pointer م�شكلة  مع  �لأمثلة �لتعامل 

�ملليار دولر.

للتعامل مع هذه �مل�شكلة،  مت تطوير لغة Kotlin بالعديد من �لطرق 

كنت  و�إن   ،Null ب�  قيمة  تعيني �أي  ي�شمح لك  ل  �أن��ه  �حللول  هذه  �أول 

م�شر�ً على ��شتخد�مها يوجد �لعديد من �لطرق �لأخرى و�لتي تعمل دون 

 kotlin أن يتعطل �لتطبيق. كما ميكن حتويل كود مكتوب بلغة جافا �إىل�

دون �أي م�شاكل.

 null pointer وج��ود  ع��دم   kotlin لغة  مم��ي��ز�ت  �شمن  وي��دخ��ل 

ي�شايقنا  �لذى  يتو�جد معها هذ� �خلطاأ  �آمنة ل  لغة  exception فهي 
جميعا فهى ل تقبل باإ�شناد قيم null قبل وقت �لكومبيل �إل بتاأكيد منك 

على ذلك. كما �أن �لأكوتد فيها �أقل وهو ما �شيجعلك تع�شقها فعاًل من 

تكتبها فى  �لتي  بكثر من  �أقل  �أكو�د  تكتب  و�أن  �لر�ئعة  �ل�شال�شة  خالل 

جافا لأد�ء نف�ض �ملهمة مما يوفر �لوقت و�ملجهود.

 kotlin مثال: لكتابة »مرحبا بالعامل« مكتوبة بلغة

fun main
 (>args: Array>String)

 (”!Println)”Hello، world
عبد�لرحمن نا�شيف 

نادي تقنية �مل�شتقبل

ب�سبب ثغرة يف بع�ض التطبيقات
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من اأوائل الكليات يف تطبيق نظام »�سمر«

الشؤون األكاديمية بكلية العلوم.. عمل دؤوب 
وأرقام قياسية

يتوفر في المقر 13 جهاز حاسوب تخدم أكثر من 15000 طالب أثناء فترات التسجيل وعلى مدار اليوم

/https://smr.ksu.edu.sa يتيح نظام »سمر« طلب تعديل الجدول الدراسي إلكترونيًا على الرابط
عدد الطالب المقيدين بالكلية للفصل األول لهذا العام 2141 طالبًا منهم 1852 لدرجة البكالوريوس

ال�شويرخ �شلطان  اإعداد: 

لوكالة  اجلديد  املقر  افتتاح   مت 

ومركز  الأكادميية  لل�شوؤون  الكلية 

الت�شجيل الفوري الذي اأبهر الزوار 

التنظيم  وح�شن  التاأثيث  جلمال 

املميز  وم��وق��ع��ه  امل��ك��ان،  ورح��اب��ة 

وجوار  الدرا�شية  القاعات  و�شط 

امل���راك���ز ال��رف��ي��ه��ي��ة والأن�����ش��ط��ة، 

ث��اث��ة ع�شر  ف��ي��ه  ي��ت��وف��ر  وال����ذي 

تعمل  جميعها  للحا�شوب  ج��ه��ازاً 

طالب   15000 م��ن  اأك��ر  خلدمة 

وعلوم  والهند�شة  العلوم  كليات  من 

احل��ا���ش��ب والأغ����ذي����ة وال���زراع���ة 

وال��رب��ي��ة،  والتخطيط  وال��ع��م��ارة 

الت�شجيل  ف����رات  اأث���ن���اء  وذل����ك 

والعام  والف�شل  اليوم  مدار  وعلى 

الحتياجات  كل  وتوفري  الدرا�شي 

واحلذف  الت�شجيل  عمليات  لإمتام 

العمليات  من  وغريها  والإ�شافة 

و�شهولة. وي�شر  بنجاح  الأكادميية 

متنوعة خدمات 

الت�شجيل  خ��دم��ة  امل��رك��ز  ي��وف��ر 

امل��ب��ا���ش��ر وغ��ري امل��ب��ا���ش��ر، وك��ذل��ك 

املقاعد  تاأمني  اأو  ال�شعبة  تو�شعة 

اأو  احلجز  طريق  عن  ال�شعبة  يف 

للمتوقع  ال��ت��ع��ار���ض  م�شاكل  ح��ل 

م��ع��ل��وم��ات  ت���وف���ري  اأو  ت��خ��رج��ه��م 

وتخ�ش�شاتها  الكلية  اأق�شام  عن 

وخ��ط��ط��ه��ا وروؤ������ش�����اء الأق�������ش���ام 

وهواتفهم  الأكادمييني  واملر�شدين 

ومواعيد  معهم  التوا�شل  وو�شائل 

والنهائية  ال�شهرية  الم��ت��ح��ان��ات 

مل����ق����ررات ال��ك��ل��ي��ة وم��ت��ط��ل��ب��ات 

ال�شعب  موقف  وكذلك  اجلامعة، 

وحتديثها  فيها  امل�شجلني  وع��دد 

بدقيقة  ودق��ي��ق��ة  ب�شاعة  ���ش��اع��ة 

واأع���داد  ال�شعب  موقف  وطباعة 

واإر���ش��اد  �شعبة  ك��ل  يف  امل�شجلني 

ال���ط���اب خ��ا���ش��ة امل�����ش��ت��ج��دي��ن 

ال�شليمة  ال��ق��راءة  على  وتدريبهم 

ل��ل��ق��اع��ة ال���درا����ش���ي���ة واإم��ك��ان��ي��ة 

يكون  عندما  ال�شعبة  يف  الت�شجيل 

ال�شعبة  �شعة  يفوق  امل�شجلني  عدد 

وغري ذلك.

»�سمر« نظام 

اأوائ��ل  م��ن  ال��ع��ل��وم  كلية  تعترب 

ن���ظ���ام  ت���ط���ب���ي���ق  يف  ال���ك���ل���ي���ات 

»����ش���م���ر« ال�����ذي ي��ت��ي��ح ل��ل��ط��ال��ب 

لتعديل  ل��ك��روين  اإ ط��ل��ب  ت��ق��دمي 

اجل���دول ال��درا���ش��ي ب��ا���ش��ت��خ��دام 

الطلب  من  بدلً  الذكية  الهواتف 

للنظام  ال��دخ��ول  وي��ت��م  ال��ورق��ي، 

ح�����ش��ب ال���رق���م اجل��ام��ع��ي ع��ل��ى 

https://smr.ksu.« الرابط 

تطبيق  ب���داأ  وق���د   ،»/edu.sa
منذ  العلوم  بكلية  »�شمر«  نظام 

العام  من  الأول  الدرا�شي  الف�شل 

1438ه�   /1437 اجل���ام���ع���ي 

با�شتبدال  الطالب  يقوم  وعليه 

الدرا�شي  اجل��دول  تعديل  طلب 

مم��ا  ل����ك����روين  اإ اإىل  ال����ورق����ي 

عند  الطاب  ازدحام  من  يخفف 

وكذلك  الكلية،  م�شجلي  مكاتب 

للطاب  ثميًنا  ووقًتا  جهًدا  يوفر 

�شواء. حد  على  الكلية  وم�شوؤويل 

�ساعة 28 طلبًا/ 
مت خ����ال ال���ف���رة م���ن ت��اري��خ 

تاريخ  وح��ت��ى  1438/12/22ه� 
م��ع��اجل��ة  ه������������   1439/1/1
برنامج  ط��ري��ق  ع��ن  ط��ل��ب��اً   1363
اإجناز  متو�شط  باأن  علماً  »�شمر«، 

 28 ه��و  الكلية  يف  امل�شتخدمني 

تعليق  ب��ني  م��ا  ال�����ش��اع��ة  ط��ل��ب��اً يف 

وت�شري  للطلب.  واإغ���اق  وحت��وي��ل 

الطاب  عدد  اأن  اإىل  الإح�شائات 

العلمية  الدرجات  بجميع  املقيدين 

الأول  ال��درا���ش��ي  للف�شل  بالكلية 

2141 طالباً منهم  لهذا العام هي 

1852 طالباً لدرجة البكالوريو�ض، 

العلوم  كلية  ط��اب  ع��دد  بلغ  وق��د 

وال�شعب  امل��ق��ررات  يف  امل�شجلني 

بينما  طالباً   6257 التخ�ش�شية 

امل��ق��ررات  يف  امل�شجلني  ع��دد  بلغ 

9693 طالباً. اخلدمية 

طالبي ا�ست�ساري  جمل�س 

ممثلة  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ت��غ��ف��ل  مل 

لل�شوؤون الأكادميية«  الكلية  »بوكالة 

اجل��ان��ب ال��ط��اب��ي، ف��ب��ادرت اإىل 

طابي  ا�شت�شاري  جمل�ض  اإن�شاء 

م�شتمرة  ع��اق��ة  ب��ن��اء  على  ي��ق��وم 

احتياجاتهم  ومعرفة  الطاب  مع 

الآراء  وتلقي  مهاراتهم  وتطوير 

وحماولة  الطاب  من  واملقرحات 

اأه��داف  م��ع  يتوافق  مب��ا  تنفيذها 

الكلية. و�شيا�شة 
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منتخبنا لكرة القدم يفوز بسباعية على »العلوم الصحية«
متابعة : خالد اليو�سف

�سمن منتخب اجلامعة لكرة القدم ال�سعود لدوري اجلامعات ال�سعودية 

للدرجة »اأ« بعد فوزه على منتخب جامعة امللك �سعود للعلوم ال�سحية على 

اأر�ض الأخري، وبنتيجة كبرية 7 / 2.

- ال�سوط الأول بداية �سعبة

بداأ منتخب جامعة امللك �سعود للعلوم ال�سحية املباراة بقوة و�سغط كبري 

اأ�سفر مع الدقيقة ال�سابعة عن اأول اأهداف املباراة ل�سالح منتخب العلوم 

ال�سحية عن طريق الالعب طارق العنزي، وبعد الهدف حاول اأفراد منتخبنا 

التعديل لكن ال�ستعجال اأ�ساع العديد من الفر�ض، حتى الدقيقة 28، حيث 

ا�ستطاع لعبنا يزيد دلبوح اأن يحرز هدف التعديل، والذي كان نقطة حتول 

املناف�ض  للمنتخب  الكبري  الرجوع  وا�ستغل  ال�سغط  وا�سل  حيث  ملنتخبنا، 

الثاين،  الهدف  ي�سيف  اأن   34 الدقيقة  مع  موفق  ريان  الالعب  وا�ستطاع 

وبعدها بخم�ض دقائق اأي مع الدقيقة 39 اأ�ساف كرمي احلربي ثالث اأهداف 

منتخبنا، وبعده بدقيقة واحدة ومع الدقيقة 40 اأ�ساف لعبنا عبدالعزيز 

امل�سعود رابع اأهداف املنتخب، ليختم ال�سوط بنتيجة 4 مقابل 1.

- ال�سوط الثاين �سوط ال�سيطرة

مع بداية ال�سوط الثاين �سيطر منتخبنا يف اأول 20 دقيقة، حيث ا�ستطاع 

الالعب خالد �سيدان ومن ركلة جزاء من اإحراز الهدف اخلام�ض، وا�ستمرت 

الالعب  ا�ستطاع  الكبري  لل�سغط  ونتيجة  اجلامعة  منتخب  �سيطرة  بعدها 

�سعود مع  امللك  ملنتخب جامعة  �ساد�ض  اإ�سافة هدف  الثنيان من  عبداهلل 

الدقيقة 75، وبعد هذا الهدف ومن خالل رجوع كرة حلار�ض مرمى منتخبنا 

مل يوفق يف اإبعادها لي�ستغل ذلك اأ�سحاب الأر�ض ويحرزوا هدفهم الثاين 

ويقل�سوا الفارق عن طريق الالعب عبداللطيف القحطاين مع الدقيقة 80، 

ويف الوقت بدل ال�سائع اأ�ساف لعب منتخبنا خالد حجازي الهدف ال�سابع 

 2 –  7 بنتيجة  املباراة  املباراة �سافرته وتنتهي  اأطلق حكم  ليطلق، بعدها 

مل�سلحة جامعة امللك �سعود.

نجم 
األسبوع

ح��ق��ق ال��ط��ال��ب ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ولع���ب 

املنتخب ال�سعودي ومنتخب اجلامعة �سعود عبدالعزيز الب�سري، 

العديد من البطوالت وامليداليات، �سواء على م�ستوى اجلامعة 

اجلامعية  الريا�سة  يف  امل�ساركة  اأن  وي��رى  ال���دويل،  امل�ستوى  اأو 

ب��ل ق��د تكون عاماًل  ب��ال�����س��رورة،  ال��درا���س��ة  ل تكون على ح�ساب 

بتوفري  الب�سري  وطالب  الوقت،  وتنظيم  النجاح  على  م�ساعدًا 

ج���وائ���ز حت��ف��ي��زي��ة جم���زي���ة ل��ل��ط��ال��ب امل�������س���ارك م���ع م��ن��ت��خ��ب��ات 

اجلامعة، اإ�سافة لن�سبة يف الدرجات التح�سيلية كما هو متبع 

يف العديد من اجلامعات العربية..

- ما راأيك بالريا�سة اجلامعية؟

اأرى اأهميتها الكبرية للطالب اجلامعي من خالل النخراط 

الطالب من جو  املختلفة، وكذلك لإخراج  الريا�سية  بالأن�سطة 

الدرا�سة، كما ت�ساعدين على �سرعة البديهة بحكم لعبتي.

- كيف التحقت بلعبة الكاراتيه يف اجلامعة؟

قبل التحاقي باجلامعة عرفت من زمالئي اأن هناك منتخباً 

الكبري  دافعي  ه��ذا  وك��ان  للتمرين  فعاًل  وح�سرت  للكاراتيه، 

للدخول للجامعة وامل�ساركة مع املنتخب وح�سل ذلك بالفعل. 

- ما اأهم موا�سفات لعب الكاراتيه من وجهة نظرك؟

كالعب اأرى اأن هناك عدة جوانب للموا�سفات منها الأخالقي 

اأ�سا�سياتها  من  الكاراتيه  لعبة  اأخالقياً  اجل�سماين،  ومنها 

اأنه قبل وبعد النزال يجب م�سافحة املناف�ض،  الحرتام بحيث 

اأ�سا�سيات لبد من وجودها يف الالعب  وج�سمانياً هناك عدة 

مثل اللياقة واملهارة والر�ساقة وال�سرتاتيجية.

- كيف توفق بني الدرا�سة والكاراتيه؟

الكاراتيه  اأن  اإل  ال��درا���س��ة  اأهمية  م��ن  ال��رغ��م  على 

�ساعدتني فعاًل على تنظيم وقتي ولي�ض العك�ض، وا�سمح 

اأ�سبحتا جزئني  والدرا�سة  الكاراتيه  باأن  اأ�سيف  اأن  يل 

من حياتي اليومية ول اأ�ستطيع التخلي عن اأحدهما.

- ما اأبرز م�ساركاتك على م�ستوى املنتخب ال�سعودي 

ومنتخب اجلامعة؟

عدة  حققت  الوالدين  بدعاء  ثم  وتوفيقه  اهلل  بحمد 

ميداليات على امل�ستوى الدويل، حيث مثلت بلدي اململكة 

العامل  كاأ�ض  ف�سية  على  وح�سلت  ال�سعودية  العربية 

دولة  يف  اأقيمت  التي  كلغ   60 حتت  وزن  يف  للكاراتيه 

 21 اآ�سيا حتت  2016م، كذلك ذهبية بطولة  �سلوفينيا 

�سنه لوزن حتت 55 كلغ والتي اأقيمت يف اإندوني�سيا عام 

امليدالية  2016م، وعلى م�ستوى اجلامعة ح�سلت على 
وهلل   2017-2016 ال��ت��وايل  على  ل�سنتني  الذهبية 

احلمد.

الريا�سة  لتطوير  مقرتحات  اأو  مالحظات  اأي  لديك  هل   -

اجلامعية؟

من وجهة نظري اأرى اأن اجلامعة تقوم بالكثري لطالبها �سواء 

على امل�ستوى الريا�سي اأو الأكادميي اأو الإعالمي على حد �سواء 

اأن  اأمتنى  التي  املالحظات  بع�ض  هناك  اأن  يلغي  ل  واملو�سوع 

تتحقق لي�ض فقط للعبة الكاراتيه بل جلميع الأن�سطة الريا�سية، 

وهي اأن يكون هناك دعم للطالب امل�سارك مع منتخبات اجلامعة 

طالب  لأي  يكون  اأن  اأق��رتح  كما  جوائز حتفيزية جمزية،  مثل 

ي�سارك مع املنتخب ن�سبة يف الدرجات التح�سيلية للمواد التي 

يدر�سها كنوع من التحفيز، كما هو متحقق يف بع�ض اجلامعات 

العربية.

- كلمة اأخرية ملن توجهها؟

اأ�سكر كل من كان خلف انت�سار الأن�سطة الطالبية اجلامعية 

ب�سكل عام والأن�سطة الريا�سية ب�سكل خا�ض، كما اأدعو زمالئي 

الال�سفية  لالأن�سطة  والن�سمام  الفر�سة  الطالب لنتهاز هذه 

التي توفرها اجلامعة.

- سعود عبدالعزيز البشير
- كلية العلوم الطبية 

التطبيقية
- قسم التمريض

- العب المنتخب السعودي 
ومنتخب الجامعة للكاراتيه

- حقق ميداليات ذهبية 
على مستوى الجامعة 

والمنتخب

نجم المنتخب السعودي ومنتخب الجامعة للكاراتيه
البشير: نستحق جوائز تحفيزية مجزية ونسبة في الدرجات التحصيلية

قلب خ�صارته لفوز وت�صدر �ملجموعة و�صمن �ل�صعود للدرجة » �أ«

متابعة: خالد اليو�سف

�سمن الربامج الريا�سية الداخلية تقيم وكالة عمادة �سوؤون الطالب 

لل�سوؤون الريا�سية ممثلة باإدارة الربامج والأندية الريا�سية يوم الأربعاء 

القادم، بطولة جامعة امللك �سعود لخرتاق ال�ساحية للطالب.

واأو�سح مدير الإدارة الأ�ستاذ فاروق الأحمد اأن التجمع قبل انطالق 

ال�سباق �سيكون اأمام م�سبح اجلامعة يف متام ال�ساعة الثالثة ع�سراً حتى 

�سيكون  بينما  امل�ساركني،  للطالب  الت�سجيل  اإج��راءات  جميع  اإنهاء  يتم 

انطالق ال�سباق يف متام ال�ساعة الرابعة ع�سراً.

كيلومرتات،  خم�سة  بحوايل  تقدر  ال�سباق  م�سافة  اأن  اأو�سح  كما 

واأ�ساف اأنه ي�سمح لطالب اجلامعة فقط بامل�ساركة يف هذه البطولة دون 

غريهم، وقد ر�سد لهذه البطولة جوائز نقدية للمراكز الع�سرة الأوىل.

�لنطالق ع�رص �لأربعاء من �أمام م�صبح �جلامعة

سباق اختراق الضاحية 
وتحٍد جديد

حوار: خالد اليو�سف



املرتبة  ال��ب��دين  اخل��م��ول  يحتل 

ال��راب��ع��ة �ضمن ع��وام��ل اخل��ط��ورة 

الرئي�ضية الكامنة وراء الوفيات على 

ال�ضعيد العاملي »٪6« من الوفيات 

ال��ع��امل��ي��ة، وت�����ض��ر الإح�������ض���اءات 

ال�ضحة  منظمة  ع��ن  ال�����ض��ادرة 

اخلامل  احل��ي��اة  من��ط  اأن  العاملية 

ميثل   »Sedentary lifestyle«

وراء  يقف  الذي  الرئي�ضي  ال�ضبب 

حدوث نحو »٪21« اإىل »٪25« من 

والثدي،  القولون  �ضرطاين  حالت 

ال�����ض��ك��ري،  ح���الت  م��ن  و»27٪« 

املر�ض  ع��بء  م��ن   »30٪« وق��راب��ة 

الناجم عن مر�ض القلب الإقفاري.

ال�ضلبية  ال�ضحية  الآثار  اأن  كما 

امل���رت���ب���ة م���ن اخل���م���ول ال��ب��دين 

الآث���ار  ت��ل��ك  ت��ف��وق  املجتمع  ع��ل��ى 

ج��راء  م��ن  عليه  املرتبة  ال�ضلبية 

من  اأو  الدم  الكول�ضرول يف  زيادة 

ن�ضبة  لأن  ال�ضرياين؛  الدم  �ضغط 

اخلاملني بدنياً يف املجتمع تتجاوز 

يف  بارتفاع  امل�ضابني  ن�ضبة  بكثر 

كول�ضترول الدم اأو زيادة يف �ضغط 

املدخنني  حتى  اأو  ال�ضرياين  ال��دم 

يف املجتمع.

حتليلي  اجتماعي  منظور  وم��ن 

 »Larson« »لر�ضون«  العامل  يرى 

بني  ت��ب��ادل��ي��ة  ع��اق��ة  ه��ن��اك  اأن 

الن�ضاط البدين والقوى الجتماعية 

بها،  ويتاأثر  يوؤثر  فهو  به،  املحيطة 

اإجتماعياً  اإط��اراً  »لر�ضون«  وق��دم 

ع���ام���اً ي��ت��ي��ح ت�����ض��ور اأب���ع���اد ه��ذه 

اخت�ضارها  ميكن  والتي  العاقة، 

فيما يلي:

البدنية  الأن�ضطة  عاقة  اأولً: 

يف  الن�ضط  التفاعل  ذات  بالقوى 

ال��ب��ي��ئ��ة: ك��ال��ق��وى الج��ت��م��اع��ي��ة - 

وهي يف  الفرد،   - الثقافية  القوى 

الفرد،  جمموعها ت�ضكل خ�ضائ�ض 

نحو  الأف��ع��ال  ردود  تتقرر  وبذلك 

الن�ضاط البدين بوا�ضطة احلاجات 

وهي  واله��ت��م��ام��ات،  الجتماعية 

ع��وام��ل ت��ق��رر ح���دود واإم�����دادات 

ال��ن�����ض��اط ال���ب���دين يف ع��اق��ات��ه 

بالقوى.

البدنية  الأن�ضطة  عاقة  ثانياً: 

بالقوى التي متثل ال�ضكل الوظيفي 

لاأنظمة البدنية، وهي اأكرث القوى 

البدنية  الأن�ضطة  خال  من  قيمة 

والريا�ضة، فهي تت�ضكل من عاقة 

غر  وامل��ج��ت��م��ع،  بالثقافة  ال��ف��رد 

الهتمامات  تغير  متلك  ل  اأنها 

والح�����ت�����ي�����اج�����ات وال�����رام�����ج 

الريا�ضة  ومتطلبات  والت�ضهيات 

التي يحتاج اإليها املجتمع.

البدنية  الأن�ضطة  عاقة  ثالثاً: 

�ضاأنها  من  التي  ال�ضابطة  بالقوى 

ال��ن�����ض��اط  م���ن  حت���د  اأو  مت���د  اأن 

تت�ضل  بال�ضرورة  وه��ي  ال��ب��دين، 

بالبيئة الطبيعية املحيطة، كم�ضادر 

املياه الطبيعية واملناخ والت�ضاري�ض 

باملوؤ�ض�ضات  تت�ضل  كما  البيئية. 

كالقت�ضاد  املوجودة  الجتماعية 

باعتبارها  وال�ضيا�ضة،  واحلكومة 

قوى �ضابطة اجتماعية موؤثرة.

وم���ن زاوي����ة اأخ����رى ي���رى ع��امل 

بورديو«  »بيار  الفرن�ضي  الجتماع 

اأن ال��ن�����ض��اط ال��ب��دين مي��ار���ض يف 

ذات���ه���ا من  ك��غ��اي��ة يف  امل��ج��ت��م��ع 

ال�ضاعية  املتو�ضطة  الطبقة  قبل 

داخل  املعي�ضة  اأو�ضاعها  لتح�ضني 

املجتمع؛ بعك�ض العاملني يف جمال 

اجلامعة  كاأ�ضاتذة  الثقافة  اإن��ت��اج 

البدين  الن�ضاط  ميار�ضون  الذين 

املحافظة  الأوىل  حاجتني؛  لتلبية 

�ضحية،  لأ���ض��ب��اب  اجل�����ض��م  ع��ل��ى 

املرتبط  الرمزي  الر�ضا  والثانية 

كت�ضلق  مميزة  ن�ضاطات  مبمار�ضة 

اجلبال وامل�ضي يف الأماكن النائية؛ 

الن�ضاط  ممار�ضة  اأن  اآخ��ر  مبعنى 

للطبقة  ح���رف���ة  ت���ك���ون  ال���ب���دين 

لطبقة  و�ضحة  ومتيز  املتو�ضطة، 

الُعليا، وللحديث بقية اإن �ضاء اهلل 

تعاىل، واإىل اللقاء.

د. علي بن اأحمد ال�ضامل

املدينة الطبية اجلامعية

alisalem@ksu.edu.sa
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التكنولوجيا  ع�ضر  الأي���ام  ه��ذه  يف  نعي�ض 

على  يخفى  ل  ومما  مت�ضارع،  ب�ضكل  املتطورة 

اجلميع تلك اخلطوات واجلهود احلثيثة من قبل 

قيادة اململكة العربية ال�ضعودية من اأجل اإحداث 

نقلة نوعية يف جميع نواحي احلياة - وخ�ضو�ًضا 

اأهداف  يحقق  مبا  وذلك   ،- التعليم  يف جمال 

روؤية اململكة 2030 م.

تبنى  التي  الأ�ض�ض  اأهم  من  التعليم  كان  َّا  وملمَ

عليها الدول احلديثة، كان لبد من التفكر يف 

�ضيكون  فكيف  امل�ضتقبل،  جلامعة  ت�ضّور  و�ضع 

العربية  اململكة  يف  امل�ضتقبل  جامعة  �ضكل 

ال�ضعودية، هل �ضتحافظ اجلامعات على �ضكلها 

اأن  اأم  املختلفة،  واأق�ضامها  مببانيها  احل��ايل 

تغيًرا جذرياً �ضيطراأ على اجلامعات واملنهجية 

التقليدية للتعليم ب�ضكل عام!

املنهجية  اإلغاء  على  تقوم  امل�ضتقبلية  الروؤية 

المتحانات  كافة  واإل��غ��اء  للتعليم،  التقليدية 

على  تعتمد  للتقييم  اأخ��رى  باآلية  وا�ضتبدالها 

اأ�ض�ض متطورة ميكن تلخي�ضها بالآتي:

وهي   :Hologram الهولوغرام  تقنية   -

تقنية لتج�ضيد الأ�ضكال والأج�ضام ب�ضكل ثاثي 

هذه  دمج  يتم  اأن  ميكن  بحيث   ،»3D« الأبعاد 

الهاتف  يكون  »ق��د  ذك��ي  جهاز  �ضمن  التقنية 

اجلوال مثًا« بحيث تعر�ض املحا�ضرات للطالب 

ب�ضكل  وجم�ضدة  م�ضجلة  فيديو  مقاطع  وكاأنها 

على  الط���اع  للطالب  وتتيح  الأب��ع��اد،  ثاثي 

حما�ضراته يف اأي زمان ومكان، وبالتايل يكون 

قد مت اإلغاء قيود الزمان واملكان من اأجل تلقي 

العلم.

 Artificial ال���ض��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء   -

الآلت  برجمة  ب��ه  ويق�ضد   :Intelligence
وظائف  اأداء  على  ق��ادرة  تكون  حتى  وتعليمها 

مهارة  تفوق  قد  عالية  ودقة  مهارة  اإىل  حتتاج 

ع�ضب  العلم  هذا  اأ�ضبح  وقد  نف�ضه،  الإن�ضان 

املتقدمة  الدول  يف  احلالية  ال�ضناعية  النه�ضة 

ن�ضرها  يتم  التي  العلمية  الأب��ح��اث  خ��ال  من 

ب�ضكل م�ضتمر.

ال�ضطناعي  الذكاء  ا�ضتخدام  مثًا  فيمكن 

عن   »Feedback« تقارير  اإر���ض��ال  اأج��ل  من 

يقوم  حيث  للمحا�ضرات  الطالب  فهم  م�ضتوى 

 »Assessment« تقييم  بعمل  معني  نظام 

من  وذلك  للمحا�ضرة  م�ضاهدته  بعد  للطالب 

املنزيل،  الواجب  ي�ضبه  ق�ضر  امتحان  خال 

للمادة  الطالب  فهم  م��دى  اختبار  يتم  حيث 

الهولوغرام،  تقنية  طريق  عن  املقدمة  العلمية 

الطالب  �ضينتقل  اإيجابية  النتيجة  كانت  ف��اإذا 

�ضيتحتم  �ضلبية  كانت  واإن  التالية،  للمرحلة 

هذا  يجتاز  حتى  العلمية  امل��ادة  اإع���ادة  عليه 

الطالب  اإخفاق  تكرر  واإذا  ال�ضغر،  المتحان 

التعلم،  لديه م�ضكلة يف قدرات  اأن  يعني  فهذا 

التعليمي  املركز  اإىل  اإحالته  �ضتتم  وبالتايل 

.»Educational Center«

 Educational ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  امل���رك���ز   -

Center: ه��ذا امل��رك��ز ي��ق��وم ب���دور الإر���ض��اد 
كل  يف  ويتواجد  للطالب،  والنف�ضي  الأكادميي 

دولة يف العامل ول يقت�ضر على بلد معني، بحيث 

يتم اإر�ضال تقارير حالة الطالب اإىل هذا املركز 

ويتوجه  ال�ضطناعي  الذكاء  نظام  طريق  عن 

الطالب الذي يعاين من م�ضكلة يف الفهم والتعلم 

من  م�ضكلته  ليعر�ض  تعليمي  مركز  اأق��رب  اإىل 

اأجل اإيجاد حل لها.

تواجه  قد  التي  العوائق  بع�ض  هناك  ولكن 

تطبيق هذه الروؤية ومنها التكلفة العالية ب�ضبب 

ا�ضتخدام تكنولوجيا متطورة، وعدم تقبل النا�ض 

لهذه النقلة الكبرة بعد اعتيادهم على  املنهجية 

روح  اإلغاء  لذلك  بالإ�ضافة  للتعليم،  التقليدية 

املناف�ضة بني الطاب ب�ضبب عدم اعتماد نظام 

بتقييم  والكتفاء  الطاب،  بني  للتمييز  درجات 

تكون نتيجته جناح اأو ر�ضوب فقط، وهذه الروؤية 

 SIEMENS مت طرحها �ضمن م�ضابقة �ضركة

بكلية  اأقيمت  والتي  امل�ضتقبل«  »جامعة  بعنوان 

الهند�ضة.

حممود �ضعيد الأحمد العلي

ممثل الفريق الفائز باملركز الأول بامل�ضابقة

جامعة المستقبل

الخمول رابع مسبب للوفاة عالميًا

 إرشادات أكاديمية

على  ال��ب��ي��ئ��ي  ال��ت��ل��وث  يقت�ضر  مل 

الياب�ضة

بل �ضمل البحار واملحيطات لاأ�ضف!

البحرية  الكائنات  حياة  واأ�ضبحت 

مهددة

نتيجة ن�ضاط �ضكان كوكب الأر�ض!

عبدالرحمن العبيد

العلوم

رصيف مشاة ذكي في تورونتو

بهدف املُ�ضاعدة يف منع اأكرث من 270،000 اإ�ضابة يف جميع اأنحاء 

الذي  تورونتو  يف  الذكي  امل�ضاة  ر�ضيف  عن  الك�ضف  مت  �ضنوًيا،  العامل 

.Sidewalk Labs ضيتوكل ب�ضامة ُطرق املُ�ضاة، وهو من ابتكار �ضركة�

مت بذل الكثر من اجلهد حتى الآن يف ت�ضميم ال�ضيارات الذكّية التي 

تلقائًيا  �ضتتوقف  اأنها  كما  اأنف�ضها،  تلقاء  من  العقبات  حول  �ضتتحرك 

ثورة  اأحدثت   Sidewalk Labs فاإن  لتجنب ال�ضطدامات، مع ذلك، 

يف هذه الفكرة من خال اتخاذها خطوة اأخرى اإىل الأمام، مبعنى اأن 

الت�ضادم يف معظم الأحيان يكون بني الب�ضر واملركبات.

من خال  امل�ضاة  عبور  اأماكن  يف  �ضوف حتل  الذكّية  الأر�ضفة  هذه 

الطرقات، وهي تاأتي ُمدجمة باأ�ضواء LED، ويُ�ضيطر عليها الكمبيوتر، 

التي من  القابل لانزلق، وهي  تتميز ب�ضطحها اخل�ضن غر  اأنها  كما 

�ضاأنها احلفاظ على م�ضافة اآمنة بني املركبات وامل�ضاة.

�ضيتم تتبع م�ضار جميع �ضالكي الطريق، والتنبوؤ بها، وتُ�ضيء �ضطح 

الطريق كعامة على اخلطر اإذا لزم الأمر.

على �ضبيل املثال، اإذا كان هناك طفل �ضغر يتجول يف منطقة وقوف 

الطفل  بني  احلمراء  بالأ�ضواء  عازلة  منطقة  اإن�ضاء  �ضيتم  ال�ضيارات، 

اأثناء  املحمول  هاتفه  ي�ضتخدم  امل�ضاة  اأحد  كان  اإذا  اأي�ًضا  واملركبات. 

عبور ال�ضارع اأو يف امل�ضار اخلاطئ، �ضيتم اإعطاوؤه اإ�ضارة حتذير للم�ضاة 

ل�ضمان �ضامته.

الأمر  وهو  املدينة،  يف  ثورة  يُحدث  اأن  مُيكنه  الذكي  الر�ضيف  هذا 

الذي من �ضاأنه اأن يُحقق فكرة املدن التكنولوجية امل�ضتقبلية.

غرائب حول العالم

 رؤية اجتماعية
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باملدينة اجلامعية للطالبات

»التطوير والجودة« تحتفل باليوم العالمي للجودة

ن�شر  على  حر�شها  من  انطالقاً 

ث��ق��اف��ة اجل����ودة، نظمت  وت��ر���ش��ي��خ 

وك��ال��ة ع��م��ادة ال��ت��ط��وي��ر واجل���ودة 

فعالية  للطالبات  اجلامعية  باملدينة 

اليوم العاملي للجودة باإ�شراف وكيلة 

الدكتورة  واجل��ودة  التطوير  عمادة 

وبح�شور  عمري،  اأح��م��د  بنت  مها 

الطالبات  ل�شوؤون  اجلامعة  وكيلة 

�شليمان  ب��ن��ت  اإي��ن��ا���س  ال��دك��ت��ورة 

ال��ع��ي�����ش��ى؛ وذل���ك ي��وم��ي الأرب��ع��اء 

 /20-19 امل����واف����ق  واخل��م��ي�����س 

1439/2ه�، والتي �شهدت ح�شوراً 
كبرياً من من�شوبات اجلامعة

�أن�شطة متنوعة

التطوير  عمادة  وكالة  حر�شت 

فعالية  تت�شمن  اأن  على  واجل���ودة 

من  العديد  للجودة  العاملي  اليوم 

ال�شلة  ذات  والفعاليات  الأن�شطة 

ب��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة يف 

الفعالية  اأت��اح��ت  حيث  اجل��ام��ع��ة، 

م�����ش��ارك��ة ال��ع��دي��د م���ن وح����دات 

�شهد  ال��ذي  املعر�س  يف  اجلامعة 

كبرياً  وح�شوراً  وا�شعة  م�شاركات 

من من�شوبات اجلامعة، كما ت�شمنت 

7 ور�س عمل قدمها  الفعالية عقد 

ن��خ��ب��ة م���ن اخل�����راء يف جم���الت 

التطوير واجلودة باجلامعة، اإ�شافة 

ثقافة  �شل�شلة  كتيبات  توزيع  اإىل 

امل�شاركات  على  واجل��ودة  التطوير 

احل�شور  ومناق�شة  الفعالية،  يف 

بالتطوير  العالقة  ذات  للعمليات 

امل�شتمر  التطوير  واآليات  واجلودة، 

لبلوغ  اجلامعة  ل�شعى  دعماً  فيها 

الريادة العاملية والتميز.

�أهد�ف متعددة

باليوم  الحتفال  فعالية  هدفت 

العاملي للجودة لن�شر ثقافة اجلودة، 

من�شوبات  ب��ن  مفاهيمها  وتعزيز 

من  للطالبات  اجلامعية  امل��دي��ن��ة 

الكوادر  التدري�س،  هيئة  ع�شوات 

الإداري�������ة وال���ط���ال���ب���ات، وت��ب��ادل 

�شبل  وبحث  وال��ت��ج��ارب  اخل���رات 

ال��ت��ع��اون ب���ن وح�����دات اجل��ام��ع��ة 

امل��خ��ت��ل��ف��ة يف جم����الت ال��ت��ط��وي��ر 

الفعالية  اأت��اح��ت  حيث  واجل����ودة، 

متتالين  ليومن  ا�شتمرت  ال��ت��ي 

اجتماع املهتمن باجلودة يف املدينة 

بيئة  وفر  للطالبات، مما  اجلامعية 

متميزة لتبادل الآراء حول الق�شايا 

ذات ال�شلة بالتطوير واجلودة.

�ليوم �لأول

للفعالية  الأول  ال��ي��وم  ت�شمن 

معر�شاً خلرات وممار�شات اجلودة 

امل�شاندة  والعمادات  الكليات  لدى 

كما  بالفعالية،  امل�شاركة  والإدارات 

التطوير  عمادة  معرو�شات  ت�شمن 

واجل��ودة واأه��م اإجن��ازات وحداتها 

والتي  التطوير  ل�شوؤون  واإدارات��ه��ا 

للخطة  التنفيذي  املكتب  ت�شمل 

ال�شيا�شات  واإدارة  ال�شرتاتيجية، 

واإدارة  اآفاق،  ووحدة  والإج��راءات، 

اإىل  بالإ�شافة  والتطوير  التخطيط 

اجل��ودة  ���ش��وؤون  ووح���دات  اإدارات 

وت�شمل وحدة اإتقان، وحدة اجلودة 

والع���ت���م���اد الأك�����ادمي�����ي، وح���دة 

املوا�شفات واملقايي�س ووحدة اإدارة 

الهوية.

ور�ش �لعمل

 7 اإط���الق  الفعالية  م��ع  ت��زام��ن 

يقارب  م��ا  ح�شرها  ع��م��ل،  ور����س 

اجل��ام��ع��ة،  م��ن�����ش��وب��ات  م���ن   400
اف��ت��ت��ح��ت ب��راجم��ه��ا ب��ور���ش��ة عمل 

لالعتماد  التقدم  »متطلبات  بعنوان 

منى  الدكتورة  قدمتها  الأكادميي« 

كلية  وكيلة  م�شاعدة  ال�شافعي، 

للتطوير  التطبيقية  الطبية  العلوم 

واجل�������ودة  ا���ش��ت��ه��دف��ت اأع�����ش��اء 

اجل��ودة  وممثالت  التدري�س  هيئة 

ب��الأق�����ش��ام الأك���ادمي���ي���ة، ث��م ق��دم 

الدكتور �شالح العنزي امل�شرف على 

وحدة املوا�شفات واملقايي�س بعمادة 

التطوير واجلودة ور�شة عمل بعنوان 

»املتطلبات العامة لكفاءة خمترات 

والتي  واملعايرة«،  الختبار  ومعامل 

ا���ش��ت��ه��دف��ت م�����ش��وؤويل امل��خ��ت��رات 

باجلودة  واملعنين  بها  والعاملن 

باملوا�شفات  واملهتمن  والتطوير 

واملعايري الدولية، تلتها ور�شة عمل 

ال�شرتاتيجي«  »التخطيط  بعنوان 

نائبة  النافع  مها  الأ�شتاذة  قدمتها 

للخطة  التنفيذي  املكتب  م�شرف 

التطوير  ب��ع��م��ادة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

هيئة  اأع�شاء  ا�شتهدفت  واجل��ودة 

ال��ت��دري�����س والإداري�������ات. وق��دم��ت 

نائبة  الدري�س  م�شاعل  الأ���ش��ت��اذة 

بعمادة  اإتقان  وح��دة  على  امل�شرف 

ال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة ور����ش���ة عمل 

ب��ع��ن��وان »ن��ظ��ام اإت���ق���ان« امل��وج��ه��ة 

لأع�شاء هيئة التدري�س.

�ليوم �لثاين

ا���ش��ت��م��رار  ال��ث��اين  ال��ي��وم  �شهد 

اجلامعية  املدينة  من�شوبات  حر�س 

ل��ل��ط��ال��ب��ات ع��ل��ى ح�����ش��ور ور����س 

عمل  ور�شة  ت�شمن  حيث  العمل، 

ال�شالح  اأ�شماء  الدكتورة  قدمتها 

ب��ع��ن��وان »اجل����ودة يف امل��خ��ت��رات، 

نظرة على البنود الفنية للموا�شفة 

املوجهة   »ISO17025 ال��دول��ي��ة 

بالكليات  التدري�س  هيئة  لأع�شاء 

ال��ع��ل��م��ي��ة وال�����ش��ح��ي��ة، ب��الإ���ش��اف��ة 

تلتها  امل���خ���ت���رات،  ف��ن��ي��ات  اإىل 

اإتقان«  »نظام  بعنوان  عمل  ور�شة 

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  ا�شتهدفت 

العليان  منرية  الأ���ش��ت��اذة  قدمتها 

بعمادة  اإتقان  وحدة  من�شوبات  من 

ال��ت��ط��وي��ر واجل������ودة، ث���م ق��دم��ت 

الأ����ش���ت���اذة م��ه��ا ال�����ش��وي��د ن��ائ��ب��ة 

املوا�شفات  وح��دة  على  امل�شرف 

وامل��ق��اي��ي�����س ب���ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر 

»كيف  بعنوان  ور�شة عمل  واجلودة 

اجل��ودة  نظام  اإىل  منظمتك  تنقل 

 ،»9001:2015 اجلديد  الإ�شدار 

النظام  مطبقي  ا�شتهدفت  التي 

به. واملهتمن  بتطبيقه  والراغبن 

ختام وتكرمي

التطوير  عمادة  وكيلة  واختتمت 

واجل�������ودة ب���امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة 

بنت  م��ه��ا  ال���دك���ت���ورة  ل��ل��ط��ال��ب��ات 

العاملي  اليوم  فعالية  عمري  اأحمد 

للدكتور  ال�شكر  بتوجيه  للجودة 

وكيل  ع�شريي  ع��ب��ده  ب��ن  يو�شف 

وال��ت��ط��وي��ر  للتخطيط  اجل��ام��ع��ة 

التي  للجهود  امل�شتمرة  لرعايته 

التطوير  ثقافة  تر�شخ  اإىل  تهدف 

واجل���������ودة، وال����دك����ت����ور ���ش��ال��ح 

عميد  ال��ق�����ش��وم��ي  اإب���راه���ي���م  ب���ن 

ال��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة ع��ل��ى دع��م��ه 

التي  الفعاليات  لكافة  امل�شتمر 

ت��ق��ي��م��ه��ا ال���وك���ال���ة، وال���ت���ي ت��دع��م 

لعمادة  ال�شرتاتيجية  الأه���داف 

ك��م��ا وجهت  واجل�����ودة،  ال��ت��ط��وي��ر 

�شالح  بنت  اأريج  للدكتورة  ال�شكر 

عمادة  وكيلة  م�شاعدة  الدبا�شي 

التطوير  ل�شوؤون  واجلودة  التطوير 

وكذلك  الفعالية،  على  امل�شرفة 

عليها. والقائمن  املنظمن 

 ويف اخل��ت��ام مت ت��ك��رمي ال��رع��اة 

اإ�شافة  الفعالية،  يف  امل�����ش��ارك��ن 

امل�شاركات. لتكرمي 

تضمنت الفعالية معرضًا و7 ورش عمل بمشاركة 400 من منسوبات الجامعة



فتح التسجيل لمؤتمر البحر 
األحمر الدولي الرابع

توقيع عقد 
استثمار إستاد 
الجامعة لصالح 

مسوق الهالل

تدريب أطباء األطفال على امتحان الزمالة 

طلبة العلوم والدراسات 
اإلنسانية يزورون جامعة شقراء

بن  عبداهلل  الأميير  كر�سي  اأقييام 

القمح  ح�سا�سية  لأبييحيياث  خييالييد 

امللك �سعود دورة  »�سلياك« بجامعة 

الإكلينيكية  الييدورة  بعنوان  تدريبية 

للتح�سر  الأطفال  لأطباء  التا�سعة 

لمتحان الزمالة ال�سعودية والعربية 

امللك  م�ست�سفى  يف  والربيطانية 
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مرورة  �سلمان  الدكتور  الييدورة  هذه 

الأمييريييكييييية ببروت  ميين اجلييامييعيية 

الكلية  ميين  جييواد  والييدكييتييور جميد 

عدد  بلغ  وقييد  الربيطانية،  امللكية 

من  75 طالباً  امل�ساركني يف الدورة 

اململكة ودول اخلليج.

اجلدير بالذكر اأن الدورة معتمدة 

للتخ�س�سات  ال�سعودية  الهيئة  من 

ال�سحية بواقع 25 �ساعة تدريبية.

والدرا�سات  العلوم  كلية  قام طلبة 

اإبراهيم  الدكتور  برفقة  الإن�سانية 

�ييسييقييراء  جلييامييعيية  بيييزييييارة  املحي�سن 

الربنامج  �سمن  ميين  وكيييان  مييوؤخييراً. 

زيارة حمطة الأر�ساد اجلوية مبحطة 

الأبحاث والتجارب الزراعية بديراب، 

حيث ا�ستمع الطلبةملحا�سرة عن ن�ساأة 

الر�سد. ثم  واآلييييية  اجلوية  الأر�ييسيياد 

م�سرف  الدو�سري  عبدالهادي  قييدم 

حمطة الر�سد الآيل �سرحاً عن اأنواع 

يف  امل�ستخدمة  التخ�س�سية  الأجهزة 

الأر�ساد اجلوية، وكذلك عن عمليات 

ب�سكل  الر�سدية  البيانات  ا�سرتجاع 

اآيل واخلدمات التي تقدمها للباحثني. 

اأعلنت اجلمعية ال�سعودية لطب 

العيون فتح باب الت�سجيل اإلكرتونياً 

لأطيييبييياء الييعيييييون وميي�ييسيياعييديييهييم 

وفيياحيي�ييسييي اليينييظيير ومميير�ييسييي 

ومميير�ييسييات الييعيييييون والييعييامييلييني 

يف  ال�سحيني  واملهنيني  الفنيني 

من  والوقاية  العيون  رعاية  جمال 

البحر  مييوؤمتيير  بفعاليات  العمى 

الأحمر الدويل الرابع لطب العيون 

2018م عرب �سفحته الإلكرتونية، 
والذي �ست�ست�سيفه حمافظة جدة 

ال�سمو  �ييسيياحييب  ودعيييم  مبتابعة 

امللكي الأمر عبدالعزيز بن اأحمد 

اجلمعية  رئي�س  عبدالعزيز  بيين 

اليي�ييسييعييودييية لييطييب الييعيييييون خييال 

بفندق   2018/1/13-10 الفرتة 

جدة هيلتون.

يييعييتييرب املييييوؤمتيييير اأحييييييد اأهييييم 

املييوؤمتييرات الطبية يف جمييال طب 

الييعيييييون عييلييى امليي�ييسييتييوى اليييدويل 

بالنظر اإىل ما ي�ستعر�سه من اآخر 

يف  والطبية  العلمية  امل�ستجدات 

طب وجراحة العيون، وكونه حمطة 

العامل،  يف  العيون  لأطباء  توا�سل 

املتحدثني  من  عييدداً  ي�ستقطب  اإذ 

الدوليني والامعني يف جمال طب 

وجراحة العيون.

واأكد رئي�س املوؤمتر الدكتور علي 

تنظمه  الييذي  املوؤمتر  اأن  اخلييري 

اجلييمييعييييية وميي�ييسييتيي�ييسييفييى احليير�ييس 

بالتعاون مع جامعة  الوطني بجدة 

وم�ست�سفى  عييبييدالييعييزيييز  املييلييك 

�سنوياً  اإقبالً  ي�سهد  بجدة  العيون 

يتجاوز 2500 متخ�س�س، وك�سف 

عيين ا�ييسييتييعييدادات املييوؤمتيير الييقييادم 

من  اأكيير  لي�ستوعب  املجال  لفتح 

م�ستوى  على  متخ�س�س   3000
امليييوؤمتييير  اأن  واأ�ييييسيييياف  اليييعيييامل، 

ال�سنوي  معر�سه  ي�ست�سيف �سمن 

عدداً من اجلهات العاملية واملحلية 

الدوائية  املنتجات  ت�ستعر�س  التي 

والأدوات  الت�سخي�س  واأدوات 

املييخييتييربييية واملييييعييييدات الييطييبييييية 

يف  التقنيات  واأحييييدث  والأدوات 

العيون  وجراحة  طب  علوم  جمال 

والب�سريات.

وقعت اجلامعة و�سركة �سلة الريا�سية 

عقداً  ر�سمي  ب�سكل  املا�سي  الييثيياثيياء 

ا�ستثمارياً مبوجبه ت�ستثمر �سركة »�سلة« 

الإ�ستاد الريا�سي ملدة ثاث �سنوات.

مثل اجلامعة يف التوقيع معايل مدير 

اجلامعة الدكتور بدران العمر، فيما مثل 

ال�سركة  اإدارة  �سركة �سلة رئي�س جمل�س 

بقاعة  وذلييك  احلييارثييي،  راكييان  الدكتور 

الت�سريفات باجلامعة. 

اجلامعة  قيام  بعد  التوقيع  هذا  ياأتي 

بطرح مناف�سة ا�ستثمار الإ�ستاد الريا�سي 

املخت�سة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  جلميع 

والتي فازت بها �سركة �سلة.

و�سي�سبح مبوجب العقد بني اجلامعة 

و�سركة �سلة الريا�سية امل�سوق احل�سري 

لنادي  الر�سمي  امللعب  الييهييال  ليينييادي 

وح�سب  مقبلة،  �سنوات  لثاث  الهال 

رفع  ف�سيتم  املتبعة  الر�سمية  الإجييراءات 

للريا�سة  العامة  للهيئة  التفاقية  هييذه 

لعتمادها ومن ثم عر�سها على الحتاد 

دوري  ورابييطيية  الييقييدم  لييكييرة  ال�سعودي 

�سيقومون  بييدورهييم  الييذييين  املييحييرتفييني، 

الأييييام  خيييال  للملعب  تفقدية  بييجييوليية 

مطابقته  مييدى  ملعرفة  املقبلة  القليلة 

لل�سروط حتى يتم ر�سمياً ال�سماح للهال 

باأن ي�ستخدمه يف املباريات الر�سمية.

صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

ندوات األقسام العلمية إلى أين؟ 

د. فهد بن عبداهلل الطياش

تزخر الأق�سام العلمية باجلامعة بالعديد من الأن�سطة، ولكنها تظل 

بات  �سنوات  وبعد  منها  والبع�س  ق�سم،  كل  من�سوبي  بني  حم�سورة 

العربية من  اللغة  ق�سم  ندوة  ولعل  اأخييرى.  علمية  اأق�سام  على  ينفتح 

اأقدم تلك الندوات، فتاريخها ميتد لأكر من ثاثة عقود، وقد �سعدت 

الأ�سبوع املا�سي با�ست�سافة كرمية من هذا الق�سم يف ندوة م�سرتكة 

الدكتورة  الق�سم  يف  زميلتي  ومب�ساركة  والإعييام  العربية  اللغة  عن 

اأ�ساتذة  من  معريف  بزخم  الندوة  هذه  من  وقد خرجنا  برناط،  هالة 

الق�سم وم�ساركاتهم، واأتوقع اأن نخرج اأي�ساً مب�ساريع تعاون تخدم اللغة 

العربية يف املجال الإعامي. 

وما يهمني هنا هو الدعوة لبقية الأق�سام العلمية للم�ساركة يف هذه 

الندوة التي �ستخدم لغتنا العربية يف املجالت العلمية املختلفة، وفعًا 

اأمام ا�ست�سراف م�ستقبلي  اأنه  يلم�س امل�سارك يف ندوات هذا الق�سم 

للغة العربية يف خمتلف اأق�سامنا العلمية.

وهنا يكمن ال�سوؤال: اإىل متى �ستظل ندواتنا العلمية اأحادية الطرح؟ 

وهل من كيان موؤ�س�سي داخل اجلامعة يدفع نحو التخطيط الدوري 

لندوات واأبحاث م�سرتكة؟ 

واإمنا  الجتيياه،  بهذا  �سيدفع  من  الأم  اجلامعة  هذه  اأن يف  اأعتقد 

املبادرة تكون من الأق�سام اأولً، فهل هذا �سحيح؟

لنتحاور  ولكن  الطرح،  هذا  يناق�س  اأو  يناق�س  راأي  بكل  نرحب   

لق�سم  و�سكراً  املختلفة،  العلمية  املجالت  يف  العربية  بلغتنا  فننه�س 

اللغة العربية على ا�ستمرار هذه الندوة على قيد احلياة.

تنظمه اجلمعية ال�سعودية لطب العيون
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تذمر من�سوبي اجلامعة ب�سبب اإغالق املدخل الرئي�سي 


