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د�شن معايل مدير اجلامعة الدكتور 

بدران العمر، االثنني املا�شي، اللقاء 

وطالبات  لطالب  املفتوح  ال�شنوي 

�شعود، وذلك يف قاعة  امللك  جامعة 

حمد اجلا�شر يف بهو اجلامعة، ونبه 

باأنَّ  احل�شور  اجلامعة  مدير  معايل 

هذا  اإىل  ت���اأت  مل  اجل��ام��ع��ة  اإدارة 

ا  اللقاء لتوجيه كلمة اأو خطاب، واإنَّ

واال�شتف�شارات  االأ�شئلة  ل�شماع  اأتت 

واملالحظات من الطالب والطالبات 

وال�شعي  التخ�ش�شات،  خمتلف  يف 

لتلم�س احتياجاتهم وحتقيق مطالبهم 

وطموحاتهن.

تفا�صيل �ص4 ، 5

الرشيد في أصبوحة 
أدبية..غدًا

إطاللة على

»صحة المرأة«

وكيل وزارة 
التعليم يزور 

التربية.. الثالثاء

برنامج لتحفيز ورفع أداء الموظفات

تنظم كلية االآداب غداً االثنني 

»ق�شة  بعنوان  اأدب��ي��ة  اأ�شبوحة 

الر�شيد  نا�شر  للدكتور  �شاعر« 

وذلك عند ال�شاعة 12ظهراً يف 

مدرج كلية االآداب.

النادي  م�شرف  بذلك  �شرح 

عبدالرحمن  االأ���ش��ت��اذ  االأدب����ي 

الغنيم.

التحفيزية  الطرق  تطبيق  جلنة  ع�شو  احلربي  عبري  الدكتورة  اأك��دت 

خطة  و�شع  يف  يتمثل  التنظيمي  التطوير  مفهوم  واأن  املوظفني،  اأداء  يف 

ا�شرتاتيجية مدرو�شة اخلطوات لتح�شني اأداء املن�شاأة.

جناح  لقيا�س  معدة  تقنيات  عدة  والتطوير  اجل��ودة  برامج  تتبنى  حيث 

مثل  اال�شرتاتيجية  �شمن خططها  املحددة  اأهدافها  املنظمات يف حتقيق 

موؤ�شرات االأداء، والتي تو�شح قدرة املن�شاأة على حتقيق اأهدافها من خالل 

ا�شرتاتيجياتها.

تفا�صيل �ص20

الثالثاء  الرتبية  كلية  ت�شت�شيف 

للتعليم  التعليم  وزارة  وكيل  القادم 

اجلابري،  نياف  الدكتور  »ب��ن��ني«، 

كلية  جمل�س  اأع�شاء  يلتقي  حيث 

بني  التكامل  اأوج��ه  لبحث  الرتبية 

ي�شتعر�س  كما  والكلية،  ال����وزارة 

التعليم  وزارة  توجهات  د.اجلابري 

وتطويره  املعلم  اإع��داد  برامج  نحو 

برنامج  يت�شمن  امل�شتمر.  ااملهني 

الزيارة لقاًء مفتوًحا مع د.اجلابري 

للعلوم  ال�شعودية  اجلمعية  تنظمه 

الرتبوية والنف�شية »ج�شنت«، يتناول 

مو�شوع »�شيغ تطوير كليات الرتبية 

التعليم  وزارة  مع  التكامل  لتفعيل 

اإع��داد املربني«، وذلك يف متام  يف 

ال�شاعة العا�شرة �شباًحا، و�شيكون 

كلية  م���درج  ال��رج��ال يف  ح�����ش��ور 

والن�شاء   ،»27 1اأ »القاعة  الرتبية 

يف املدرج »G5« يف كلية الرتبية – 

مدينة الطالبات اجلامعية.

�شرح بذلك الدكتور فهد ال�شايع 

الرتبية ورئي�س جمل�س  كلية  عميد 

للعلوم  ال�شعودية  اجلمعية  اإدارة 

الرتبوية والنف�شية.

»المدينة الطبية« في يوم السكر العالمي

أكد أنها الوحيدة سعوديًا في االعتماد على نفسها ماديًا ..  د. العمر:

0323/17

“الملك سعود”.. استقاللية .. اعتماد على الذات 

تشجير الجامعةكاراتيه الجامعة في المركز الثانيدعم المبتكرين باألولى المشتركة 0721»التحول الرقمي« في التعليم.. بالجامعة 0224



الدكتور م�ساعد اخلليف م�ساعد وكيل  تراأ�س 

الدكتور  عن  نيابة  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة 

يو�سف ع�سريي وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير 

االجتماع الذي عقد موؤخراً بني اجلامعة وفريق 

برئا�سة  التعليم  ب���وزارة  الرقمي  التحول  عمل 

الدكتور  وع�سوية  م��ريزا،  عبدالرحمن  الدكتور 

جاد جنار خبري التعليم الرقمي.

فريق  عمل  عر�س خطة  اإىل  االجتماع  هدف 

جتربة  ومناق�سة  بالتعليم،  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 

واملقرتحات  االآراء  ر�سد  و  �سعود،  امللك  جامعة 

التي ميكن اأن تتقدم بها اجلامعة الإثراء اجلهود 

للتحول  متميزة  اإجن���ازات  حتقيق  اإىل  الرامية 

الرقمي يف التعليم. 

 بداأ االجتماع برتحيب م�ساعد وكيل اجلامعة 

الرقمي  التحول  للتخطيط والتطوير بوفد فريق 

بالتعليم مو�سحاً اإجنازات اجلامعة يف هذا املجال، 

ومتيز عمادة التعامالت االإلكرتونية واالت�ساالت 

الداعمة  االإلكرتونية  النظم  وا�ستحداث  بناء  يف 

للعملية التعليمية �سواء بالن�سبة للطالب اأو املعلم 

التقنية  نظم  اإىل  اإ�سافة  ال��درا���س��ي،  املنهج  اأو 

التي تدعم العمليات االإدارية، كما متت االإ�سادة 

اجل��ودة  ودوره يف  »اإت��ق��ان«  االإل��ك��رتوين  بالنظام 

ح�سول  دعم  يف  ومتيزه  باجلامعة،  االإلكرتونية 

املوؤ�س�سي،  االأك��ادمي��ي  االعتماد  على  اجلامعة 

حيث مت تنفيذ كافة متطلبات االعتماد بطريقة 

اإلكرتونية كاملة، كما ت�سمن االجتماع ا�ستعرا�س 

واآليات  بالتعليم،  الرقمي  التحول  فريق  خطة 

العمل. 

للتحول  التنفيذية  اللجنة  اأن  بالذكر  جدير 

الرقمي  للتحول  الوطنية  للجنة  التابعة  الرقمي 

رقم  الكرمية  امللكية  بالربقية  ت�سكيلها  والتي مت 

على  تعمل  1438/10/29ه�  وتاريخ   »49584«

الوطني،  الرقمي  التحول  ا�سرتاتيجية  اإع���داد 

التحول  ت�سريع  اإىل  اال�سرتاتيجية  هذه  وتهدف 

االأك��رب  االأث��ر  ذات  الدولة  قطاعات  يف  الرقمي 

خالل  م��ن  وذل��ك  التعليم،  قطاع  راأ�سها  وعلى 

م�سروع تطوير املخططات اال�سرتاتيجية للتحول 

الرقمي يف التعليم.

�سعود  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  م��ن  االج��ت��م��اع  ح�سر 

الدكتور عبداللطيف العبد اللطيف عميد عمادة 

الدكتور  واالت�����س��االت،  االإلكرتونية  التعامالت 

ها�سم العايد وكيل عمادة التعامالت االإلكرتونية 

م�ساعد  الكثريي  �سعود  الدكتور  واالت�ساالت، 

والتعليمية،  االأكادميية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

التطوير  عمادة  وكيل  ال�سلويل  م�سفر  الدكتور 

عمر  ط��ه  ال��دك��ت��ور  التطوير،  ل�����س��وؤون  واجل���ودة 

للتخطيط  اجلامعة  لوكالة  االإعالمي  امل�ست�سار 

للتخطيط  اجلامعة  وكيل  وم�ست�سارة  والتطوير، 

والتطوير الدكتورة �سعاد امل�سعل.

الرتبية  بكلية  االإعاقة  ذوي  نادي  اأق��ام 

موؤخراً فعالية بعنوان »اإرادة لذوي االإعاقة« 

العبدالكرمي  ���س��ارة  ال��دك��ت��ورة  بح�سور 

وم�سرفة مركز ذوي االإعاقة االأ�ستاذة مي 

الفاخري واالأ�ستاذة  هدى االأ�سيقع.

ه��دف��ت ال��ف��ع��ال��ي��ة ل��ل��رتف��ي��ه ع��ن ذوي 

االألعاب  اأداء  على  وامل�ساعدة  االإع��اق��ة، 

احل��رك��ي��ة وك��ت��اب��ة االأ���س��م��اء ع��ن طريقة 

بريكنز.

�سهدت الفعالية ح�سور جمموعة كبرية 

من طالبات الكلية ومن خارجها.

»الرياضيات« لمتفوقي 
األولى المشتركة 

املتفوقني  الطلبة  برنامج  اأقام 

يف  متميزاً  برناجماً  واملوهوبني 

بالريا�سيات  االأك��ادمي��ي  االإث���راء 

ال�سنة  بعمادة  املتفوقني  للطلبة 

االأوىل امل�سرتكة بالتعاون مع ق�سم 

ا�ستمل  حيث  االأ�سا�سية  العلوم 

الربنامج على حمورين اأ�سا�سيني 

االأول يف »MAPELS«، والثاين 

 ،»MATHEMATICA« يف 

اإىل  ال���ربن���ام���ج  ي���ه���دف  ح��ي��ث 

تنفيذ  يف  الطلبة  مهارات  تنمية 

املعقدة  الريا�سية  التحليالت 

بدقة و�سرعة عاليتني وا�ستخدام 

احللول  واإيجاد  البيانية  الر�سوم 

الريا�سية  واملتباينات  للمعادالت 

يف  الطرق  اأجن��ح  اإىل  والو�سول 

وتدريب  التفكري  مهارات  تنمية 

ال���ط���الب ع��ل��ى ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

امل�����س��ك��الت  م��ت��ن��وع��ة يف ح����ل 

الريا�سية. 

للطالب  الربنامج  اأقيم  وق��د 

امل�سرتكة  االأوىل  ال�سنة  بعمادة 

كل  مدة  تدريبيتني  دورتني  بواقع 

تدريبية  �ساعات   4 منها  دورة 

ح�سره 60 طالباً.

  

حملة أمنية في الثمامة
اإدارة  ن���ظ���م���ت 

االإداري  ال�����س��ب��ط 

ب�����س��رط��ة ال���ري���ا����س 

االأ�����س����ب����وع امل��ا���س��ي 

على  اأم���ن���ي���ة  ح��م��ل��ة 

بحي  املخالفة  العمالة 

خاللها  مت  ال��ث��م��ام��ة، 

القب�س على 106 خمالفني من عدة جن�سيات، يعملون حل�سابهم 

اخلا�س يف بيع ال�ساي والقهوة وبع�س االأعمال االأخرى وبع�سهم 

وكانت  جتديدها،  يتم  ومل  طويلة  ف��رتة  منذ  منتهية  اإقاماتهم 

احلملة قد ا�ستمرت �سبع �ساعات و�سارك بها دوريات االأمن وقوة 

والدفاع  وامل��رور  اجلنائي  والبحث  اخلا�سة  والواجبات  املهمات 

اللواء  الريا�س  منطقة  �سرطة  مدير  من  وبتوجيهات  امل��دين، 

على  اأمنية  وتطويق  تفتي�س  نقاط  عمل  مت  الزمامي  عبدالعزيز 

احلملة  وقامت  مت�سيطها،  امل�ستهدف  االأحياء  وخم��ارج  مداخل 

ومن  بحقهم  االأنظمة  لتطبيق  املخت�سة  للجهات  املخالفني  بنقل 

�سهل لهم العمل ببع�س املواقع.

مليون معتمر في 60 يومًا
ك�سفت وزارة احلج والعمرة عن اأعداد املعتمرين الذين قدموا 

اإىل اململكة خالل ال�سهرين املا�سيني لعام 1439ه� والذين بلغوا 

935.230 معتمراً بزيادة بن�سبة %30 عن العام املا�سي، موؤكدة 
عملها ب�سكل م�ستمر وبالتن�سيق مع وزارتي الداخلية واخلارجية 

واالإمكانات  امل��وارد  كافة  تهيئة  على  اخلدمة  يف  �سركائها  ومع 

االإل��ك��رتوين  امل�سار  وتطوير  الرحمن  �سيوف  خلدمة  ال��الزم��ة 

�سركات  اأنظمة  عرب  االإل��ك��رتوين  بامل�سار  �سريتبط  اإذ  للعمرة، 

العمرة »املخاعات« ما يقارب 4000 وكيل خارجي و800 منظم 

عمرة حملي �سرعوا بتقدمي خططهم الت�سغيلية للعمل يف اأكرث من 

100 دولة من كافة اأنحاء العامل.

النيابة العامة تتابع حيثيات سيول جدة
اأ�سدر النائب العام ال�سيخ �سعود بن عبداهلل املعجب توجيهاته 

النيابة  ف���رع  رئ��ي�����س  اإىل 

ال���ع���ام���ة مب��ن��ط��ق��ة م��ك��ة 

امل��ك��رم��ة ورئ��ي�����س دائ���رة 

حم��اف��ظ��ة ج����دة وج��م��ي��ع 

يف  النيابة  ودوائ���ر  ف���روع 

باأن  اململكة  مناطق  جميع 

تكون النيابة العامة بكامل 

ج��اه��زي��ت��ه��ا وع��ل��ى م���دار 

ال�ساعة ملبا�سرة كافة ما يخ�سها نظاماً جتاه الظرفية اجلزائية 

امل�ساحبة حلالة ال�سيول التي تعر�ست لها حمافظة جدة موؤخراً، 

واأن  وتبعاتها اجلزائية  التق�سريية  بامل�سوؤولية  يتعلق  ما  وال�سيما 

يكون ذلك ب�سكل عاجل، اآخذاً طابَع االأولوية، والعمَل الناجز.
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فريق التحول الرقمي بالتعليم يزور الجامعة 

كتب: تركي ال�شمري 

يف ظ���ل ال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ت��ع��اون 

واالأج��ه��زة  اجلامعة  وح���دات  ب��ني 

ُع��ق��د  ال���ع���الق���ة؛  ذات  االأخ������رى 

تن�سيقي  اجتماع  املا�سي  االثنني 

وال�سالمة  املخاطر  اإدارت����ي  ب��ني 

ب��اجل��ام��ع��ة و���س��رك��ة ���س��اب��ك يف 

الإدارة  االج��ت��م��اع��ات  غ��رف��ة  مقر 

املخاطر مببنى  رقم 19 باجلامعة 

اإخ��الء  خطط  لتنفيذ  للتح�سري 

االمكانات  تقييم  اأج��ل  من  وهمي 

الطوارئ  الأجهزة  واملادية  الب�سرية 

يف  الطارئة  للحاالت  واال�ستعداد 

اجلامعة وبح�سور مدير عام ادارة 

املخاطر بوكالة اجلامعة للتخطيط 

العنزي،  نا�سر  الدكتور  والتطوير 

م�ساعد مدير اإدارة املخاطر بوكالة 

خالد  االأ�ستاذ  للم�ساريع  اجلامعة 

�سابك  يف  ال�سالمة  مدير  الغميز، 

ورئي�س  ال�سمراين،  �سعد  املهند�س 

تركي  االأ���س��ت��اذ  امل��خ��اط��ر  تقييم 

ال�سمري.

اإدارة املخاطر  اأن  جدير بالذكر 

وتقييم  ق��ي��ا���س  ب��ع��م��ل��ي��ات  ت��ق��وم 

وتطوير  وق��وع��ه��ا  ق��ب��ل  امل��خ��اط��ر 

وتقييم ا�سرتاتيجيات مواجهتها يف 

احلاالت الطارئة، وذلك بالتن�سيق 

املختلفة  اجل��ام��ع��ة  وح����دات  م��ع 

العامة يف  الطوارئ  لتقييم خطط 

اجلامعة واخلطط الداخلية لبع�س 

اجلهات، وهذا ياأتي يف اال�ستمرار 

امل��خ��اط��ر  اإدارة  خ��ط��ة  ل��ت��ف��ع��ي��ل 

من  املعتمدة  مواجهتها  واإج��راءات 

لن�سر  اإ���س��اف��ة  اجل��ام��ع��ة،  جمل�س 

الوعي والتثقيف ملن�سوبي اجلامعة 

من  ال��وق��اي��ة  بكيفية  وم��رت��ادي��ه��ا 

حالة  واالإج������راءات يف  امل��خ��اط��ر 

الطوارئ.

سابك تزور الجامعة وتجتمع بالمخاطر

التنفيذية  عقدت اللجنة الدائمة 

لربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني 

وكالة  بقاعة  ال�ساد�س  اجتماعها 

اجل���ام���ع���ة ل���ل�������س���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

واالأك����ادمي����ي����ة، وذل�����ك ب��رئ��ا���س��ة 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  واالأك��ادمي��ي��ة 

العثمان وبح�سور اأع�ساء اللجنة. 

وق����د مت م��ن��اق�����س��ة امل��وا���س��ي��ع 

املدرجة على جدول االأعمال والتي 

ك���ان م��ن اأب���رزه���ا ت��ف��ع��ي��ل  م�سار 

بع�س  ومناق�سة  بالربنامج،  التلمذة 

رعاية  مب�سار  املتعلقة  املقرتحات 

كما  باجلامعة.  املوهوبني  الطلبة 

ا�ستعر�ست اللجنة التقرير ال�سنوي 

للربنامج.

اجتماع أول لبرنامج المتفوقين والموهوبين 

إرادة لذوي اإلعاقة بمدينة الطالبات

د. الصالحي يزور 
مركز التطوير 

والتنمية
م��ن  اال����س���ت���ف���ادة  اإط�������ار  يف 

للتطوير  الرتبوي  املركز  خ��ربات 

والتنمية املهنية يف جمال التطوير 

اال�ست�سارات  وت��ق��دمي  ال��رتب��وي 

الدكتور  زار  والبحثية،  االأكادميية 

نائب  م�ست�سار  ال�سالحي  �سعود 

جمموعة  ورئ��ي�����س  التعليم  وزي���ر 

الباحثني  ال�سعوديني  االأكادمييني 

الرتبوي  مركز  موؤخراً  »مك�سب« 

والتقى  املهنية  والتنمية  للتطوير 

م���دي���ر امل���رك���ز ال���دك���ت���ور اأن�����س 

مناق�سة  مت  ح��ي��ث  ال��ت��وي��ج��ري، 

���س��ب��ل ال���ت���ع���اون م���ع امل���رك���ز يف 

امل�����س��اري��ع  م��ن  جم��م��وع��ة  تنفيذ 

التدريبية خا�سة ما يتعلق بربامج 

»اجلدارات البحثية«.

املركز  م��ن  اللقاء  ح�سر  وق��د 

مدير وحدة ريادة االأعمال االأ�ستاذ 

اأديب ال�سبي، ومدير وحدة تقنية 

�سعد  �سيد  املهند�س  املعلومات 

العالقات  وح��دة  وم��دي��ر  ال��دي��ن، 

العامة االأ�ستاذ عزاز العزاز. 

كان ب�سحبة الدكتور ال�سالحي 

االأم��ني  الدو�سري  ب��در   االأ�ستاذ 

ال���ع���ام ل��ل��م��ج��م��وع��ة واالأ����س���ت���اذ 

عبدالعزيز اآل معدي رئي�س اللجنة 

نهاية  ويف  باملجموعة.  االإعالمية 

اللقاء اأثنى الدكتور �سعود والوفد 

امل���راف���ق ل��ه ع��ل��ى امل��رك��ز وت��ن��وع 

التي  عمله  وجم����االت  اأن�سطته 

ت�سجع على التعاون مع املركز يف 

الكثري من امل�ساريع واملبادرات.

أرض الفن.. من 
نادي الرياضيات

نظم نادي الريا�سيات موؤخراً 

لطالبات  الفن«  »اأر���س  فعالية 

كافة  م��ن  �سعود  امللك  جامعة 

النادي  الكليات، كما ا�ست�ساف 

ع�����دداً م���ن ط��ال��ب��ات امل��رح��ل��ة 

الطالبات  حت��دث��ت  ال��ث��ان��وي��ة. 

امل�ساركات يف الفعالية عن الفن 

وعالقته بالريا�سيات مع وجود 

عدة تطبيقات عملية، وعر�ست 

طالبات  لبع�س  فنية  ل��وح��ات 

اجلامعة.
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كتبت: هوازن كتبي

العمر،  ب��دران  الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  بح�ضور 

واأ�ضواء العريفي بالإنابة عن �ضاحبة ال�ضمو امللكي الأمرية 

رميا بنت بندر اآل �ضعود رئي�س احتاد الريا�ضة املجتمعية، 

الطبية  العلوم  بكلية  املجتمع  �ضحة  ع��ل��وم  ق�ضم  ن��ّظ��م 

التطبيقية الأربعاء املا�ضي »الندوة ال�ضعودية الأوىل ل�ضحة 

املجتمع« حتت �ضعار »�ضحة املراأة« واملعر�س امل�ضاحب لها، 

والتي اأقيمت على مدى يومني يف املدينة الطبية باجلامعة. 

الطالبات  ل�����ض��وؤون  اجل��ام��ع��ة  وكيلة  ال��ن��دوة  ح�ضر 

الطبية  العلوم  كلية  وعميد  العي�ضى،  اإينا�س  الدكتورة 

كلية  ووكيلة  ال�ضيخ   اآل  ي��زي��د  ال��دك��ت��ور  التطبيقية، 

وعدد  الرا�ضد  مي  التطبيقية،الدكتورة  الطبية  العلوم 

من  34 متحدثاً  واأكرث من  التدري�س،  اأع�ضاء هيئة  من 

ال�ضعودية ودول اخلليج العربي.

احتياجات املراأة ال�سعودية

بداأ احلفل بتالوة اآيات من الذكر احلكيم، ثم ُعر�س 

فيلم م�ضور للتعريف بالندوة، بعدها األقت الدكتورة دارا 

الدي�ضي رئي�ضة الندوة ووكيلة ق�ضم �ضحة املجتمع كلمة، 

اأكدت فيها اأن تنظيم هذه الندوة ياأتي اإمياناً من ق�ضم 

بجامعة  التطبيقية  الطبية  العلوم  وكلية  املجتمع  �ضحة 

امللك �ضعود وم�ضوؤويل ال�ضحة باململكة العربية ال�ضعودية 

املو�ضوعات  اأهم  من  باعتبارها  امل��راأة،  �ضحة  بق�ضايا 

التي تطرح على قائمة الق�ضايا ال�ضحية لدى املهتمني 

ياأتي  كما  العاملية،  ال�ضحة  منظمة  ولدى  اململكة  داخل 

تنظيم هذه الندوة يف اإطار ا�ضطالع اجلامعة بدورها يف 

توفري خدمات طبية تالئم احتياجات املراأة ال�ضعودية، 

وتخلق جمتمعاً واعياً مهتماً بق�ضايا �ضحتها.

اأمن �سحي

التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  عميد  اأ���ض��ار  فيما 

الدكتور يزيد اآل �ضيخ اإىل اأن الأمن ال�ضحي يعد اأحد 

ركائز الأمن الوطني يف اململكة العربية ال�ضعودية، مبيناً 

لدور  احلقيقي  التقدير  لتعك�س  2030 جاءت  روؤية  اأن 

لها،  الإيجابية  النظرة  على  ولتوؤكد  ال�ضعودية،  امل��راأة 

موؤكداً اأن روؤية اململكة ركزت على دعم املراأة ال�ضعودية 

من  ومتكينها  طاقاتها،  وا�ضتثمار  مواهبها،  تنمية  عرب 

اأحد  كونها  املنا�ضبة،  الوظيفية  الفر�س  على  احل�ضول 

العنا�ضر املهمة يف بناء الوطن، حيث ت�ضّكل %50 من 

اإجمايل خمرجات التعليم اجلامعي.

الريا�سة �سد املر�ض 

من جهتها عربت الأ�ضتاذة اأ�ضواء العريفي نيابة عن 

اآل �ضعود  �ضاحبة ال�ضمو امللكي الأمرية رميا بنت بندر 

بكلمتها »اإن ممار�ضة الن�ضاء للريا�ضة حتّد من الإ�ضابة 

بالكثري من الأمرا�س املختلفة، مثل ال�ضرطان، ال�ضكري 

اإىل  اجل�ضم  يحتاج  حيث  وال�ضغط؛  القلب  واأم��را���س 

احلركة، وذلك لتن�ضيط الدورة الدموّية با�ضتمرار، وزيادة 

على  اإيجاباً  ينعك�س  مما  الن�ضاء،  لدى  البدنية  اللياقة 

ال�ضحة ب�ضكل عام«. واأ�ضافت: » هناك نتائج درا�ضات 

طبية تقول اإن ن�ضبة ممار�ضة الفتاة ال�ضعودية للريا�ضة ل 

تتجاوز 8 % مقارنة بن�ضبة ممار�ضة الفتاة الأجنبية التي 

بعني  اأخ��ذه��ا  من  لب��د  موؤ�ضرات  وه��ذه    ،%  70 تبلغ 

العتبار للحفاظ على �ضحة املراأة بامل�ضتقبل«.

غذاء �سحي

التميمي  م�ضطفى  نادية  الدكتورة  اأو�ضحت  بدورها 

من  ع���دداً  ه��ن��اك  اأن  اإر����ض���ادي،  نف�س  علم  ا�ضت�ضاري 

منها  �ضليمة،  ب�ضحة  امل��راأة  ت�ضهم يف متتع  التي  الأفكار 

ن�ضر املفاهيم واملعارف ال�ضحية التي متكنها من حتديد 

م�ضاكلها وتغيري ال�ضلوك ال�ضحي اخلاطئ الذي تتبعه اإىل 

املتمكنة،  القوية  املراأة  اأن  موؤكدة  و�ضحيح،  �ضليم  �ضلوك 

وب�ضكل  �ضكله  عن  النظر  بغ�س  قوية  بج�ضدها  عالقتها 

خا�س اإذا كانت ب�ضحة جيدة فهي تغذي ج�ضدها بغذاء 

ال�ضيء  على  يحافظ  اأن  جل�ضدها  ميكن  بحيث  �ضحي 

الأ�ضا�ضي عندها وهو عقلها«. 

اإ�سالح عالجي

يف حني عرّب معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران العمر 

»اإن  قال:  حيث  الندوة  مبو�ضوع  واهتمامه  ترحيبه  عن 

به اجلامعة يف مالم�ضة ق�ضايا  تقوم  الذي  ال�هام  الدور 

ياأتي  وم�ضكالته  همومه  معاجلة  يف  والإ�ضهام  املجتمع 

هذه  فما  الغايل،  وطننا  اجلامعة جتاه  لواجبات  مكماًل 

الندوة اإل انعكا�س لهذا الدور الريادي املهم؛ ومما يزيد 

تقوم  املراأة وما  لتتحدث عن �ضحة  اأنها جاءت  اأهميتها 

به من دور هام وفاعل يف املجتمع خا�ضة اأن هذه الندوة 

تهدف لإ�ضالح عالجي لأمرا�س تالم�س اأحد اأهم اأركان 

اجلهات  املدير  معايل  كّرم  احلفل،  نهاية  ويف  املجتمع«. 

احلكومية واخلا�ضة واجلمعيات العلمية الراعية للندوة. 

�سارك فيها اأكرث من 34 متحدثًا من ال�سعودية ودول اخلليج 

»الجامعة« تطلق الندوة السعودية األولى لصحة المرأة

الطبية التطبيقية تدشن النظام 
اإللكتروني لسنة االمتياز 

تطوير اإلشراف 
التربوي في التعليم.. 

غدًا
ال��رب��وي��ة  الإدارة  ق�����ض��م  ي��ع��ق��د 

الجتاهات  مقرر  بطالبات  ممثلة 

احل��دي��ث��ة يف الإ����ض���راف ال��رب��وي 

ن��دوة  غ��داً  ال��دك��ت��وراه،  برنامج  يف 

الربوي  الإ�ضراف  »تطوير  بعنوان 

يف التعليم العام يف اململكة العربية 

ال�ضعودية« تقدمها م�ضاعد ال�ضوؤون 

الإ���ض��راف  اإدارة  مل��دي��رة  التعليمية 

الأ�ضتاذة  الريا�س  مبنطقة  الربوي 

ع��ف��اف احل���رب���ي، الأ���ض��ت��اذة اأم��ل 

ال�ضيف م�ضرفة ورئي�ضة ق�ضم اللغة 

الإجنليزية باإدارة الإ�ضراف الربوي 

كلية  يف  وذل��ك  ال��ري��ا���س،  مبنطقة 

الربية.

تعتزم وحدة التدريب الإكلينيكي والمتياز بكلية العلوم الطبية التطبيقية 

املتلقى التعريفي الأول ب�ضنة المتياز لطلبة كلية العلوم الطبية التطبيقية 

ل�ضنة  الإلكروين  النظام  تد�ضني  �ضيتم  كما  بالمتياز«،  »اأهال  �ضعار  حتت 

المتياز يف مرحلته الأوىل للطالب، وذلك يوم الثنني 9 ربيع الأول 1439ه� 

الأ�ضنان،  مل�ضت�ضفى طب  الرئي�ضية  القاعة  يف   2017 نوفمرب   27 املوافق 

و�ضيكون امللتقى برعاية وح�ضور عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية د. يز

تعزيز  يف  للطلبة  امللتقيات  هذه  اأهمية  اأو�ضح  وال��ذي  ال�ضيخ،  اآل  يد 

التدريب الإكلينيكي يف مرحلة المتياز، مبيناً اأن الكلية حتر�س على جتويد 

الكلية  وكالة  بجهود  اأ�ضاد  كما  الإكلينيكة،  الناحية  من  الكلية  خمرجات 

ل�ضوؤون العيادات والتدريب الإكلينيكي والوحدات التابعة لها.

ملتقى  والمتياز يف  الإكلينيكي  التدريب  وحدة  تقيم  اآخر  �ضعيد  وعلى 

»اأهاًل بالمتياز« حما�ضرة للدكتور ماجد ال�ضهوان بعنوان »كيف تف�ضل يف 

مقابلتك ال�ضخ�ضية«، وذلك ال�ضاعة 11.15 �ضباحاً غداً الثنني يف القاعة 

الرئي�ضية مب�ضت�ضفى طب الأ�ضنان.

د. العمر: الندوة تهدف إلصالح عالجي ألمراض تالمس أحد أهم أركان المجتمع
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                      خالل اللقاء ال�سنوي املفتــــــــــــــوح مع طالب وطالبات اجلامعة.. العمر:

مصالح الطالب أوال و10% من القـــــــــــوة العاملة في اإلستاد من الطلبة

تغطية:  اأحمد علواين

د���ش��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 

ال��دك��ت��ور ب����دران ال��ع��م��ر، االث��ن��ن 

املفتوح  ال�شنوي  ال��ل��ق��اء  امل��ا���ش��ي، 

امللك  ل��ط��اب وط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ة 

�شعود، وذلك يف قاعة حمد اجلا�شر 

وكيل  بح�شور  اجل��ام��ع��ة،  ب��ه��و  يف 

ال�شلمان،  اجلامعة الدكتور عبداهلل 

التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  ووكيل 

عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  واالأك��ادمي��ي��ة 

الكليات   عمداء  من  وعدد  العثمان، 

والعمادات يف اجلامعة.

اإخا�ص العمل

الذكر  م��ن  ب��اآي��ات  اللقاء  افتتح 

احل��ك��ي��م، ث��م رح���ب م��ع��ايل مدير 

اجل��ام��ع��ة ب��احل�����ش��ور م���ن ط��اب 

ومن�شوبات  ومن�شوبن  وط��ال��ب��ات 

تدري�ص  هيئة  وع�شوات  واأع�����ش��اء 

ودعا اجلميع الإخا�ص العمل وبذل 

التعليمية  العملية  خلدمة  اجلهد 

والطالبات  الطاب  على  والتي�شري 

لتحقيق  يلزمهم  ما  جميع  وتوفري 

ومتكينهم  وطموحاتهم  اأه��داف��ه��م 

لي�شبحوا  اأنف�شهم وذواتهم  بناء  من 

قادرين  نافعن  �شاحلن  مواطنن 

على خدمة وطنهم ومليكهم.

م�شتمعون ال ُموجهون

ون���ب���ه م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 

اجل��ام��ع��ة مل  اإدارة  ب���اأنَّ  احل�����ش��ور 

تاأت اإىل هذا اللقاء لتوجيه كلمة اأو 

االأ�شئلة  ل�شماع  اأتت  ��ا  واإنَّ خطاب، 

من  وامل��اح��ظ��ات  واال�شتف�شارات 

وال��ط��ال��ب��ات يف خمتلف  ال��ط��اب 

لتلم�ص  وال�����ش��ع��ي  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات، 

مطالبهم  وحت��ق��ي��ق  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

وطموحاتهن.

ا�شتقالية واعتماد

الطاب  اأح��د  طلب  على  تعليقاً 

اال�شرتاتيجية  االأه���داف  تو�شيح 

معايل  اأو���ش��ح  للجامعة،  القادمة 

اأهداف  ملخ�ص  اأن  اجلامعة  مدير 

والبحث  »التعليم،  ه��ي:  اجلامعة 

امل��ج��ت��م��ع« واأن  ال��ع��ل��م��ي، وخ��دم��ة 

اجلامعة ت�شعى ويف القريب العاجل 

الأن تكون جامعة غري ربحية، تعتمد 

واأنها  امل�شتطاع،  قدر  نف�شها  على 

اجلامعة ال�شعودية الوحيدة القادرة 

الأن  اخلطوة،  هذه  تخطو  اأن  على 

م��ق��وم��ات اال���ش��ت��ق��ال واالع��ت��م��اد 

نظًرا  فيها،  متوفرة  ال���ذات  على 

اال�شرتاتيجية  العلمية  للخطط 

من  متتلك  وملا  عليها،  قامت  التي 

مادياً  راف��داً  متثل  وا�شعة  اأوق��اف 

ناحية  من  اجلامعة  اأن  كما  قوياً، 

للدرا�شة يف  ت�شتثمر طابها  اأخرى 

اأف�شل خم�شن جامعة يف العامل يف 

توفر  واأنها  التخ�ش�شات،  خمتلف 

لهم مكافاآت مادية جمزية يف �شبيل 

االلتحاق و�شرعة االإجناز، حيث بلغ 

ال��دار���ش��ن فيها ما  ال��ط��اب  ع��دد 

يقارب املئة و�شبعن طالباً، وهوؤالء 

�شيعودون اإىل الو�شط االأكادميي يف 

من  اجلامعة  حتتاجه  مبا  اجلامعة 

ومتطورة،  جديدة  ومهارات  اأفكار 

اجلامعة  على  �شيوفرون  اأنهم  كما 

ا�شتقدام  �شبيل  يف  طائلة  مبالغ 

ال���ك���ف���اءات االأج���ن���ب���ي���ة ال��ع��ل��م��ي��ة 

واالأكادميية املتفوقة واملتميزة.

اأ�شئلة وا�شتف�شارات

للطاب  امل��ج��ال  فتح  ذل��ك  بعد 

وال���ط���ال���ب���ات ل���ط���رح اأ���ش��ئ��ل��ت��ه��م 

وا�شتف�شاراتهم، وقد طرحت العديد 

من االأ�شئلة من الطاب والطالبات 

�شواًء من احلا�شرين يف قاعة حمد 

الطالبات يف  االأخ��وات  اأو  اجلا�شر، 

التي  االأ�شئلة  اأو  اجلامعية،  املدينة 

االإن��رتن��ت،  ط��ري��ق  ع��ن  مت طرحها 

ومتت االإجابة عن جميع االأ�شئلة من 

قبل معايل مدير اجلامعة ووكائه، 

ال��ط��اب، وعميد  ���ش��وؤون  وع��م��ي��د 

قبل  م��ن  اأو  وال��ت�����ش��ج��ي��ل،  ال��ق��ب��ول 

ح�شروا  الذين  ووكائهم  العمداء 

ذات  االأ�شئلة  وك��ان��ت  اللقاء،  ه��ذا 

�شلة بهم.

معايري االختيار

الطاب  من  عدٌد  االأ�شئلَة  افتتح 

اختيار  معايري  حول  �شوؤال  بتوجيه 

اجلامعة،  يف  التدري�ص  هيئة  ع�شو 

وك��ذل��ك امل��ع��ي��دي��ن وامل��ح��ا���ش��ري��ن، 

اأن  اجلامعة  مدير  معايل  ف��اأج��اب 

ومواهب  قدرات  واكت�شاف  اختيار 

جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  ع�شو 

مبكرة  مرحلة  يف  يتم  �شعود  امللك 

مرحلة  يف  ط��ال��ب��اً  ي����زال  ال  وه���و 

تر�شيح  يتم  حيث  البكالوريو�ص، 

ثم  ومتيزاً  تفوقاً  واالأك��ر  االأف�شل 

الذي  الق�شم  يف  معيداً  تعيينه  يتم 

العلمي  تاأهيله  يتم  ثم  فيه،  تخرج 

داخ��ل  وال��دك��ت��وراه  املاج�شتري  يف 

اجلامعة اأو خارجها ليعود بح�شيلة 

واالإبداع  العطاء  على  قادرة  علمية 

يخ�ص  ما  ا  اأمَّ تخ�ش�شه،  يف جمال 

يف  التدري�شي  الكادر  مع  التعاقد 

يتم  ف��اإن��ه  ال���ن���ادرة  التخ�ش�شات 

جانب  واإىل  املتفوق،  الكادر  انتقاء 

العلمية  م�شريته  تكون  اأن  تفوقه 

والبحثية واالأكادميية مليئة بالعطاء 

واالإجناز.

ذوو االإعاقة

بعد ذلك حتدث اأحد الطاب من 

معرباً  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي 

ونيابًة  با�شمه  وتقديره  �شكره  عن 

عن زمائه من ذوي االإعاقة الإدارة 

هيئة  واأع�شاء  وامل�شوؤولن  اجلامعة 

توفري  ع��ل��ى  حلر�شهم  ال��ت��دري�����ص 

الفئة  لهذه  والت�شهيات  اخلدمات 

وطالب  قلوب اجلميع،  الغالية على 

باملزيد  ميثلهم  من  وبا�شم  با�شمه 

مع  تتنا�شب  التي  التخ�ش�شات  من 

ذلك  يف  مب��ا  وق��درات��ه��م  م�شتواهم 

الت�شويق واإدارة االأعمال.

وقد اأجاب معايل مدير اجلامعة 

التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  ووكيل 

الن�شبة  اإذا توفرت  باأنه  واالأكادميية 

اأي  يف  االإع��اق��ة  ذوي  م��ن  الكافية 

يف  ا�شتيعابهم  �شيتم  فاإنه  تخ�ش�ص 

واأن  اإليه،  مييلون  الذين  التخ�ش�ص 

تاأخر قبولهم يف بع�ص التخ�ش�شات 

ناجت عن عدم جاهزية بع�ص االأق�شام 

حالة  ويف  االإعاقة،  ذوي  ال�شتقبال 

واأن  ا�شتيعابهم،  �شيتم  اجلاهزية 

من  ال�شريحة  ه��ذه  ت��ويل  اجلامعة 

الطاب جلَّ اهمامها.

دعم البحث العلمي

م���ن ج��ان��ب��ه��م ط��ال��ب ع����دد من 

ال��ط��اب امل�����ش��ارك��ن يف االأب��ح��اث 

ال��ك��ل��ي��ات  يف  ال��ع��ل��م��ي��ة  واالأوراق 

برنامج  اإج��راءات  بت�شهيل  ال�شحية 

تقدمي الدعم وامل�شاعدة لهم، فاأجاب 

عميد �شوؤون الطاب باأنَّ اجلهود يف 

هذا اجلانب موجودة، غري اأن املهمة 

يخ�ص  فيما  الت�شهيل  على  تقت�شر 

مدير الجامعة: الخطط االستراتيجية وما تمتلكه الجامعة من أوقاف يمثل رافدًا ماديًا قويًا

إدارة الجامعة جاءت لتستمع ال لتتكلم أو توجه

ً



املراجعة اللغوية وغريها، فهي مهمة 

ت�شهيل وم�شاعدة ال غري، كما اأنها ال 

تتوىل الن�شر.

كما مت ال�شوؤال واال�شتف�شار حول 

البحث يف  امل��ح��ددة الإجن���از  امل���دة 

مرحلة الدرا�شات العليا »املاج�شتري 

اجلامعة  وكيل  فاأجاب  والدكتوراه« 

اأن  واالأكادميية  التعليمية  لل�شوؤون 

الائحة قد حددت كل ذلك، وميكن 

الرجوع واالطاع عليها.

ر�شوم ال�شكن

جمموعة من طاب املنح الداخلية 

نا�شدوا باإعفائهم من ر�شوم ال�شكن، 

اأنه  الطاب  �شوؤون  عميد  فاأجاب 

�شوؤون  ع��م��ادة  يف  جهة  حتديد  مت 

ه��ذه  با�شتقبال  خم��ول��ة  ال��ط��اب 

احلاالت ودرا�شتها، واأفاد اأن 99% 

من  ال�شكن  ر�شوم  �شداد  يتم  منهم 

�شندوق الطاب. 

والتخطيط  العمارة  ط��اب  اأم��ا 

اأدوات  توفري  ب�شرورة  طالبوا  فقد 

العمارة  كلية  يف  الطباعة  واآالت 

والتخطيط، نظراً ملحدوديتها، وبناء 

على ذلك كلف مدير اجلامعة عميد 

االحتياجات  ح�شر  ب�شرورة  الكلية 

م���ن ال���ط���اب���ع���ات وف����ق ال�����ش��روط 

واللوائح العامة املعمول بها يف ق�شم 

امل�شرتيات، و�شيتم تزويد الكلية مبا 

حتتاجه من اآالت الطباعة.

دعم ورعاية

معايل  اأب����ان  ال��ل��ق��اء  خ��ت��ام  ويف 

حتظى  اجلامعة  اأنَّ  اجلامعة  مدير 

خ��ادم  م��ن  واهتمام  ورع��اي��ة  بدعم 

�شلمان  امللك  ال�شريفن  احل��رم��ن 

بن عبدالعزيز اآل �شعود وويل عهده 

االأمن �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

حممد بن �شلمان حفظهما اهلل، واأن 

اإدارة اجلامعة هي يف االأ�شا�ص اأتت 

خلدمة الطالب ورفع م�شتواه بحيث 

يكون عن�شراً فعاالً ومنتجاً واإيجابياً 

على  اجلميع  و�شكر  املجتمع،  يف 

ح�شن التنظيم واحل�شور.

17 5تغطية  العدد 1285 - الأحد 8 ربيع الأول  1439هـ املوافق 26 نوفمري 2017م

                      خالل اللقاء ال�سنوي املفتــــــــــــــوح مع طالب وطالبات اجلامعة.. العمر:

مصالح الطالب أوال و10% من القـــــــــــوة العاملة في اإلستاد من الطلبة

تحديد جهة في عمادة شؤون الطالب الستقبال طلبات اإلعفاء من رسوم السكن ودراستها

الجامعة تستثمر طالبها للدراسة في أفضل 50 جامعة في العالم بمختلف التخصصات

التي  واال�شتف�شارات  االأ�شئلة  حم��اور  اأب��رز  من 

بنود  ح��ول  وا�شتف�شار  ���ش��وؤال  عنها  االإج��اب��ة  متت 

ل�شركة  باجلامعة  اخلا�ص  امللعب  تاأجري  اتفاقية 

وم�شلحة  منفعة  على  يعود  وما  الهال  ونادي  �شلة 

الطاب من هذه االتفاقية. وقد اأجاب معايل مدير 

عقد  يف  اإن��ه  بالقول:  ال�����ش��وؤال  ه��ذا  ع��ن  اجلامعة 

مراعاة  امل�شتاأجر  الطرف  على  ا���ش��رُتط  االإي��ج��ار 

يهدف  تاأجريه  واأن  اأوالً،  الطاب  وم�شالح  اأن�شطة 

واأن  للجامعة،  واملالية  الت�شغيلية  القدرة  رفع  اإىل 

اأن تكون لطاب  العاملة فيه يجب  القوة  %10 من 

اجلامعة  متّيز  يخ�ص  وفيما  �شعود.  امللك  جامعة 

عميد  اأك���د  وال��ري��ا���ش��ي��ة،  الطابية  االأن�����ش��ط��ة  يف 

اجلامعة  اأن  القريني  فهد  الدكتور  الطاب  �شوؤون 

على  الريا�شية  االأن�شطة  يف  االأول  املركز  حت�شد 

اإىل  اإ�شافة  متتالية،  �شنوات  لثاث  اململكة  م�شتوى 

الطابية  االأندية  تنفذها  التي  االأخ��رى  االأن�شطة 

املهاري  ال�شجل  وجود  واأي�شاً  الطابية،  وال�شراكة 

الذي يوازي ال�شجل االأكادميي، كل ذلك يوؤكد متيز 

ومتيز  والريا�شية،  الطابية  االأن�شطة  يف  اجلامعة 

وطالباتها. طابها 

رفع القدرة المالية للجامعة
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األسنان في يوم الجودة العالمي
حر�ًشا من وكالة التطوير واجلودة يف كلية طب الأ�شنان على ن�شر ثقافة 

للطالبات، �شاركت وحدة  اجلامعية  املدينة  يف  من�شوباتها  بني  اجلودة 

البندري  الدكتورة  واجل��ودة  للتطوير  الوكيل  مب�شاعدة  ممثلة  اجل��ودة 

اجلميل الحتفال بفعالية اليوم العاملي للجودة والذي اأقيم يف بهو املدينة 

اجلامعية للطالبات موؤخًرا بالتعاون مع وكالة التطوير واجلودة بجامعة 

امللك �شعود.

مفاهيم  تثقيفية عن  الأ�شنان عدة لوحات  طب  ت�شمن ركن كلية 

اجلودة، كما مت عر�ض مل�شقات وكتيبات تو�شح اأهداف وحدة اجلودة 

تو�شيح  اإىل  بالإ�شافة  املا�شية،  ال�شنوات  يف  وماحققته  الكلية،  يف 

اإىل حتقيق اأهداف  بالكلية  اجلودة  خلططها امل�شتقبلية. و�شعت وحدة 

اجلودة لدى  ثقافة  الوعي وغر�ض  م�شتوى  برفع  الحتفال، وذلك  هذا 

اجلميع. 

نهلة  الأ���ش��ت��اذة  ال��وح��دة  من�شوبات  الفعالية  ه��ذه  جن��اح  يف  �شارك 

ال�شهيوين والأ�شتاذة دعاء الع�شيمي، كما �شاركت جمموعة من طالبات 

الكلية يف الحتفال.

80 عالمًا من 15 دولة ضمن مؤتمر 
اإلمارات للرياضيات

اف��ت��ت��ح��ت ج��ام��ع��ة الإم�������ارات 

الثاين  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  فعاليات 

بفندق  وذل��ك  الريا�شيات،  لعلوم 

الأو���ش��ي��ان��ك مب��دي��ن��ة خ��ورف��ك��ان، 

بح�شور الدكتور حممد البيلي مدير 

ال�شم  وعبداهلل  الإم���ارات،  جامعة 

النقبي رئي�ض املجل�ض البلدي ملدينة 

خورفكان، وعدد من م�شوؤويل جامعة الإمارات، و�شم املوؤمتر كوكبة 

من العلماء املتخ�ش�شني يف علم الريا�شيات يقدر عددهم ب� 80 عاملاً 

اأكادميية من 15 دولة حول  وباحثاً ميثلون وفود وممثلي موؤ�ش�شات 

العامل، وناق�ض املوؤمتر على مدار 4 اأيام اآخر ما تو�شل اإليه العلم يف 

الريا�شيات عامة، واجلرب خا�شة عرب اأوراق علمية تخ�ش�شية.

شركة طالبية عمانية تنتج دهانًا مقاومًا 
للماء

جامعة  اأطلقت 

قابو�ض  ال�شلطان 

���ش��رك��ة ط��اب��ي��ة 

حت�������ت ����ش���ع���ار 

»اخل���ي���م���ي���ائ���ي« 

ب����ال����ت����ع����اون م��ع 

»اإجن������از ع��م��ان« 

املوؤ�ش�شات  اأك��رب 

ال��������داع��������م��������ة 

للم�شاريع الطابية يف ال�شلطنة، وتتكون ال�شركة من 16 طالباً وطالبة 

اإنتاج  هدفهم  باجلامعة  العلمية  والكليات  التخ�ش�شات  من خمتلف 

من  ال�شركة موؤخراً  الكيمياء، وقد متكنت  منتجات مبتكرة من علم 

اإنتاج دهان �شفاف لاأ�شطح مقاوم للماء والأو�شاخ واحلرب، وي�شعى 

اجلوية  والعوامل  للحرارة  م�شاداً  ليكون  منتجه  تطوير  اإىل  الفريق 

ال�شناعات  جمال  يف  رائ��دة  �شركتهم  تكون  اأن  اإىل  الفريق  ويطمح 

والأ�شباغ على امل�شتوى املحلي والإقليمي والعاملي.

مختبرات حاسوب جديدة بجامعة البحرين
تقنية  ك��ل��ي��ة  د���ش��ن��ت 

امل���ع���ل���وم���ات ب��ج��ام��ع��ة 

ال��ب��ح��ري��ن 4 خم��ت��ربات 

ح����ا�����ش����وب ج�����دي�����دة، 

الإجمايل  العدد  لي�شل 

الكلية  يف  للمختربات 

خم����ت����رباً،   34 اإىل 

دور  اأهمية  من  انطاقاً 

ت��ع��زي��ز  امل���خ���ت���ربات يف 

املهارات العملية لدى الطلبة ومواكبة اآخر التطّورات يف جمال تقنية 

املعلومات مبا يتنا�شب مع احتياجات �شوق العمل. وقال رئي�ض ق�شم 

نظم املعلومات بالكلية الدكتور مازن حممد: ت�شم املختربات حالياً 

الطلبة  منها  ي�شتفيد  ماك  اآي  حا�شب   33 منها  اآلياً  حا�شباً   126
يف ت�شميم وبناء التطبيقات الذكية لأجهزة الآيفون والآيباد. كما مت 

جتهيز 4 خمتربات بال�شا�شات الذكية التي بدورها ت�شهم يف الرتقاء 

بالعملية التعليمية يف اجلامعة«.

جامعات 
خليجية

اأبحاث لقاحات الأمرا�ض املعدية  نظم كر�شي 

بعنوان  عمل  ور�شة  موؤخراً  �شعود  امللك  بجامعة 

باملدينة   - وحتديات  �شرورة  احليوية  ال�شامة 

اجلامعية للطالبات، قدم الور�شة الدكتور حممد 

املركز  اأ�شتاذ بحث م�شارك يف  الدو�شري،  عتيق 

معهد  »النانو«  ال�شغر  متناهية  للتقنية  الوطني 

بحوث علم املواد مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية.

التعامل  بكيفية  للتعريف  ال��ور���ش��ة  ه��دف��ت 

والكيمائية  الإح��ي��ائ��ي��ة  امل����واد  م��ن  وال��وق��اي��ة 

وخا�شة  البحثية  امل��خ��ت��ربات  يف  امل�شتخدمة 

العوامل احليوية »اجلرثومية« اخلطرة املمر�شة.

على  القدرة  اأهمية  الدو�شري  الدكتور  واأك��د   

واملمر�شة  املعدية  الدقيقة  الأحياء  مع  التعامل 

وتايف  العينات  لنقل  ال�شحية  الطرق  وكيفية 

التعامل  ذل��ك  على  ترتبت  ق��د  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر 

والطرق ال�شحية للتعقيم والتعامل مع النفايات.                                                                                                            

ويف ختام الور�شة �شكرت الدكتورة ابت�شام العليان 

امل�شرف على الكر�شي الدكتور حممد الدو�شري 

اأن  مو�شحة  ال��ور���ش��ة،  لإث���راء  املبذولة  جل��ه��وده 

م�شطلحان  احليوي  والأمان  الإحيائية  ال�شامة 

ي�شتخدمان لاإ�شارة اإىل ال�شيا�شات والإجراءات 

املعتمدة التى ت�شمن ال�شتخدام الآمن لتطبيقات 

ال��ت��ق��ن��ي��ات الإح��ي��ائ��ي��ة امل��ع��ا���ش��رة وم��ن�����ش��اآت��ه��ا 

والعاملني  الباحثني  توعية  واأهمية  وجتهيزاتها، 

العينات  لنقل  ال�شليمة  الطرق  اإىل  باملختربات 

والتعامل معها وتفعيل الأمن الإحيائي.

مبدينة الطالبات

السالمة الحيوية.. ضرورة وتحديات

برعاية  واجل����ودة  التطوير  ع��م��ادة  نظمت 

عميدها الدكتور �شالح الق�شومي مبقر العمادة 

مببنى اإدارة اجلامعة موؤخراً ور�شة عمل نظام 

جاهزية الكليات، والتي هدفت للتعريف بنظام 

كل  بداية  طابها  ل�شتقبال  الكليات  جاهزية 

التقارير  اإ�شدار  واآلية  واأهميته،  درا�شي  ف�شل 

اأ�شكال  وا�شتعرا�ض  الدقيقة،  الإل��ك��رون��ي��ة 

النظام،  عن  ت�شدر  التي  والتقارير  البيانات 

بهذا  املعنية  للجهات  املمنوحة  وال�شاحية 

النظام. 

التطوير  ع��م��ادة  مم��ث��ل��و  ال��ور���ش��ة  ح�����ش��ر 

واجل�����ودة، وع��م��ادة ال��ت��ع��ام��ات الإل��ك��رون��ي��ة 

م�شوؤولو  وقدمها  املتابعة،  واإدارة  والت�شالت، 

للتطوير  ال��رب��وي  ب��امل��رك��ز  ن��ظ��ام اجل��اه��زي��ة 

والتنمية املهنية التابع لوكالة اجلامعة لل�شوؤون 

التعليمية والأكادميية.

جدير بالذكر اأن ور�شة عمل اجلاهزية تاأتي 

�شمن الإجراءات التنفيذية التي تقوم بها عمادة 

للتخطيط  اجلامعة  بوكالة  واجل��ودة  التطوير 

والتطوير لنقل نظام جاهزية الكليات من املوقع 

الإلكروين لإدارة املتابعة اإىل املوقع الإلكروين 

اإع��داد  اإىل  اإ�شافة  واجل��ودة،  التطوير  لعمادة 

وزيادة  لنظام اجلاهزية  �شاملة  خطة تطويرية 

جودة خمرجاته دعماً جلودة العملية التعليمية 

يف اجلامعة.

عقدت اإدارة ال�شيا�شات والإجراءات بعمادة 

الأول  اجتماعها  م��وؤخ��راً   واجل���ودة  التطوير 

التحليلية  للدرا�شة  ال�شت�شاري  الفريق  م��ع 

لل�شيا�شات والإجراءات باجلامعة، مبقر عمادة 

التطوير واجلودة مببنى اإدارة اجلامعة.

عمادة  وكيل  تراأ�شه  ال��ذي  الجتماع  هدف 

�شعود  ب��ن  م�شفر  ال��دك��ت��ور  التطوير  ل�����ش��وؤون 

التحليلية  ب��ال��درا���ش��ة  ل��ل��ت��ع��ري��ف  ال�����ش��ل��ويل 

حمتوى  وع��ر���ض  والإج�������راءات،  لل�شيا�شات 

ال�شيا�شات  اإدارة  لواقع  التحليلية  الدرا�شة 

والإج��راءات يف جامعة امللك �شعود، ومناق�شة 

اآراء  على  والتعرف  التحليلية  الدرا�شة  اأدوات 

ومقرحات الفريق ال�شت�شاري، اإ�شافة لتوزيع 

املهام على فريق العمل.

التطوير  ع��م��ادة  وكيلة  الج��ت��م��اع  ح�شر   

وعدد  الطالبات،  بفرع  وم�شاعدتها  واجل��ودة، 

ال�شيا�شات  من ال�شت�شاريني واملتخ�ش�شني يف 

والإج�������راءات م��ن ك��ل��ي��ات احل��ق��وق وال��ع��ل��وم 

العلوم،  اإدارة الأعمال، وكلية  ال�شيا�شية، وكلية 

وعمادة ال�شنة الأوىل امل�شركة، وم�شرف وحدة 

املوا�شفات واملقايي�ض بعمادة التطوير واجلودة، 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي للخطة  امل��ك��ت��ب  ون��ائ��ب م�����ش��رف 

اإدارة  عمل  وف��ري��ق  وم�شرف  ال�شراتيجية، 

ال�شيا�شات والإجراءات.

كتبت: هوازن كتبي

علوم  بكلية  العملي  ال��ت��دري��ب  جلنة  نظمت 

احلا�شب واملعلومات باملدينة اجلامعية للطالبات 

بجامعة امللك �شعود موؤخراً فعالية »يوم التدريب 

الكلية،  بهو  يف  له  امل�شاحب  واملعر�ض  العملي« 

التي �شاهمت يف  التدريب  وذلك بح�شور جهات 

تدريب الطالبات. 

الطالبات  اجنازات  اإبراز  اإىل  الفعالية  تهدف 

يف التدريب العملي ونقل جتاربهن اإىل زمياتهن، 

بالإ�شافة خللق فر�ض تدريبية م�شتقبلية وتوطيد 

احلكومي  القطاعني  التدريب يف  بجهات  ال�شلة 

واخل��ا���ض واأخ����ذ ان��ط��ب��اع��ات��ه��م ع��ن خم��رج��ات 

الكلية  ومت��ن��ح  التقنية.  واحتياجاتهم  الكلية 

ب�شطر  تخ�ش�شات  اأربعة  البكالوريو�ض يف  درجة 

الطالبات وهي: تقنية املعلومات، علوم احلا�شب، 

نظم املعلومات وهند�شة الربجميات.

الكلية  يف  الأوىل  للمرة  الفعالية  ه��ذه  وتقام 

لل�شوؤون  الكلية  وكلية  م�شاعدة  م��ن  ب��اق��راح 

الأكادميية الدكتورة جناء النبهان وامل�شرفة على 

جلنة التدريب خال العام اجلامعي املن�شرم. 

وطالبات  جل��ه��ات  مبعر�ض  الفعالية  ب���داأت 

التدريب تبعها عرو�ض لتجارب التدريب املتميزة 

من  كبرًيا  ح�شوًرا  �شهد  الذي  الكلية  م�شرح  يف 

افتتحت  امل��دع��وة.  التدريب  وجهات  املن�شوبات 

الفعالية برحيب من رئي�شة جلنة التدريب العملي 

د. اأروى بنت فهد ال�شلطان ثم كلمة وكيلة الكلية 

د. ح�شة بنت عبداهلل ال�شامة للجهات التدريبية 

لإجن���ازات  ا�شتعرا�ض  ذل��ك  ت��ا  وامل��ن�����ش��وب��ات. 

وخمرجات التدريب مع د. جناء النبهان، حيث 

 235 من  اأكرث  توفري  التدريب  اإجن��ازات  �شملت 

متميزة يف خمتلف  66 جهة  تدريبية يف  فر�شة 

و31  حكومية  جهة   23 بني  تنوعت  القطاعات 

موؤ�ش�شة يف القطاع اخلا�ض و11 جهة يف القطاع 

وحققت  واح���دة.  دولية  تدريب  وجهة  ال�شحي 

الطالبات خال فرة التدريب التي امتدت لثمانية 

القطاعات  خمتلف  يف  رائعة  منجزات  اأ�شابيع 

تكللت ب� 4 طلبات براءات اخراع و5 اأوراق علمية 

 3 منها  ن�شر  جوال  تطبيق   20 و  للن�شر  مقدمة 

 Googleو  App store تطبيقات على متجري

play بالإ�شافة اإىل 53 موقعاً اإلكرونياً �شملت 
اأنظمة تعمل كمن�شات رقمية حديثة.  وكان �شمن 

ابتهال  الطالبة  م�شروع  املتميزة  التدريب  مناذج 

املطريي �شمن فريق عمل الروبوت الذكي والذي 

ات�شم بت�شميم فريد يخدم فئة ذوي الحتياجات 

اخلا�شة وكبار ال�شن واملزود بذراع وكامريا ويتم 

اجلوال.  تطبيق  من خال  بعد  عن  فيه  التحكم 

اأف�شل  على  الفعالية  نهاية  الت�شويت يف  كما مت 

م�شروع تدريبي.

»نظام الجاهزية« ورشة بالتطوير والجودة

ات يعقد اجتماعه األول   فريق السياسات واإلجراء

»يوم التدريب العملي« في علوم الحاسب والمعلومات 
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لجنة لتطوير جامعة القاهرة وإقامة 
»ميدان فنون«

رئي�س  اخل�شت  حممد  الدكتور  اأعلن 

ت�شم  جلنة  ت�شكيل  عن  القاهرة،  جامعة 

متخ�ش�شني من كليات الآثار والتخطيط 

العمراين والهند�شة، بهدف اإعادة تطوير 

املو�شوعات  اأه��م  ومن  اجلامعي،  احل��رم 

املطروحة على اللجنة، تطوير برج ال�شاعة 

الذي مت ت�شجيله يف عداد الآثار، وطالب 

اخل�شت باإعداد خمطط لتحويل امل�شاحة 

لل�شيارات  ال�شاعة من موقف  برج  اأ�شفل 

اإىل ميدان فني للطالب على غرار مبادرة »الفن ميدان« التي كانت 

تقام اأمام ق�شر عابدين، وذلك لتقدمي م�شرح ال�شارع والفن الت�شكيلي 

اإبداعية  اأن�شطة  لتقدمي  للطالب  امليدان  واإتاحة  للكتب،  ومعار�س 

والتفاعل مع العرو�س الفنية والثقافية.

جامعة عمان تستضيف مسابقة 
المحاكمات الصورية

ال�شنوية  ا�شت�شافت كلية احلقوق بجامعة عمان الأهلية امل�شابقة 

والقانون  الإن�شاين  الدويل  القانون  ال�شورية يف  للمحاكمات  الثالثة 

اجلنائي الدويل، وبتنظيم من اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر واللجنة 

اأردنية  جامعة   13 ومب�شاركة  الإن�شاين  ال��دويل  للقانون  الوطنية 

حكومية وخا�شة، وخالل حفل الفتتاح األقى راعي احلفل د. �شليمان 

اللوزي نائب رئي�س اجلامعة كلمة قال فيها: »اإن هذه الفعالية جت�شد 

اجلمع بني اجلانبني النظري والعملي يف درا�شة مواد كلية احلقوق«. 

واأكد اأن عقد مثل هذه اللقاءات الطالبية الدورية يعزز يف الطلبة روح 

التعاون والألفة وتبادل اخلربات وي�شهم يف بناء �شخ�شياتهم القانونية 

لي�شبحوا قامات قانونية م�شتقبلية.

ملتقى دولي حول العالقات الجزائرية 
األفريقية

ماي   08 جلامعة  ال�شيا�شية  والعلوم  احلقوق  كلية  حتت�شن 

دع��م  م��ن  واإف��ري��ق��ي��ا:  »اجل��زائ��ر  ب��ع��ن��وان  دول��ي��اً  ملتقى   1945
بح�شور  ا�شرتاتيجية«،  �شراكات  بناء  اإىل  التحررية  احلركات 

اجلامعات  وبع�س  اجل��زائ��ر  م��ن  وب��اح��ث��ني  خمت�شني  ���ش��ات��ذة  اأ

امللتقى  وي�شلّط  وتركيا،  وفرن�شا  ليبيا  من  والأوروبية  العربية 

من  كثري  ا�شتقالل  يف  للجزائر  التاريخي  ال��دور  على  ال�شوء 

الدبلوما�شية  ب��اجل��ه��ود  وال��ت��ع��ري��ف  الأف��ري��ق��ي��ة،  ال��ق��ارة  دول 

وم��ع��رف��ة فر�س  ت��ع��زي��زه��ا،  واإم��ك��ان��ات  اإف��ري��ق��ي��ا  ل��ل��ج��زائ��ر يف 

الدول  باقي  مع  للجزائر  املمكنة  والأمنية  القت�شادية  ال�شراكة 

الإفريقي  التكامل  تعزيز  اإمكانيات  لبحث  بالإ�شافة  الإفريقية، 

�شمنه. اجلزائر  وموقع 

»منتدى الضيافة« بمعهد الدراسات 
التجارية بقرطاج

»منتدى  بقرطاج  التجارية  للدرا�شات  العايل  املعهد  ا�شت�شاف 

ال�شيافة الأول« الذي دعت اإليه الغرفة التون�شية الأملانية لل�شناعة 

مع  بال�شراكة  ال��دويل  للتعاون  الأملانية  والوكالة  بتون�س  والتجارة 

جامعة »هايلربون« الأملانية ومركز التوجيه املهني لإعادة التدريب، 

منا�شبة  الأمل��ان��ي��ة،  هايلربون  جامعة  جتربة  من  املنتدى  ووات��خ��ذ 

يف  الفاعلة  الأط��راف  خمتلف  بني  املعلومات  وتبادل  للقاء  وف�شاء 

يف  ي�شهم  �شامل  ح��وار  اإق��ام��ة  بهدف  تون�س،  يف  ال�شياحة  قطاع 

حت�شني قطاع ال�شياحة التون�شية.

جامعات 
عربية

كلية األمير سلطان للخدمات الطبية الطارئة 
تستقبل البرفيسور بيرت ويليامز 

زيارة علمية لمعرض االبتكار

حملة التطعيم ضد اإلنفلونزا الموسمية 

الحماية الفكرية لدعم المبتكرين باألولى المشتركة 

كتب: نبيل العبدالقادر

امللك  جامعة  روؤي��ة  من  انطالقاً 

ج�شور  وبناء  ال�شرتاتيجية  �شعود 

الدولية،  اجلامعات  م��ع  التوا�شل 

�شلطان  الأم���ري  كلية  ا�شت�شافت 

الطبية  للخدمات  عبدالعزيز  ب��ن 

املا�شي  الأ���ش��ب��وع  ال��ط��ارئ��ة خ��الل 

وليامز  ب��ري��ت  ال��دك��ت��ور  باجلامعة 

Prof. Brett Williams، اأ�شتاذ 
اخلدمات الطبية الطارئة يف جامعة 

 Monash« الأ�شرتالية  »مونا�س« 

 .»Univerisity
ويعمل كاأ�شتاذ زائر بجامعة امللك 

الطالب.  تعزيز قدرات  �شعود على 

وليامز على  د.  التفاق مع  وقد مت 

لقاءات  برتتيب  الكلية  مع  التعاون 

عدداً  وت�شمل  الدكتور  معه  علمية 

يف  التخ�ش�شية  امل��ح��ا���ش��رات  م��ن 

للعمل  الطارئة  الطبية  اخل��دم��ات 

على تقدمي اإ�شهامات البحث العلمي 

تخ�ش�س  يف  امل�شتجدات  وع��ر���س 

وتعزيز  الطارئة  الطبية  اخلدمات 

املوا�شيع الأكادميية لطالب الكلية. 

اأكرث  الربنامج  ه��ذا  من  ا�شتفاد 

كلية  م��ن ط���الب  م��ن ١١٠ ط���الب 

الأم�����ري ���ش��ل��ط��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 

الذين  الطارئة  الطبية  للخدمات 

قدموا �شكرهم جلامعة امللك �شعود 

وال��ك��ل��ي��ة، م��وؤك��دي��ن ال��ف��ائ��دة التي 

حتققت من هذا الربنامج. 

وعلق عميد الكلية الأمري �شلطان 

الطبية  للخدمات  عبدالعزيز  ب��ن 

�شليح   بن  ها�شم  الدكتور  الطارئة 

و�شكر  ال��زائ��ر  ب��الأ���ش��ت��اذ  برتحيبه 

اإط���ار  يف  ال���زي���ارة  ل��ه��ذه  املنظمني 

اجلامعات  مع  ا�شرتاتيجية  �شراكة 

العاملية نحو حتقيق التبادل املعريف 

الطبية  اخل��دم��ات  علوم  يف  املميز 

الدائمة  بالرعاية  منوهاً  الطارئة، 

ق��ي��ادات  م��ن  الكلية  ال��ت��ي جت��ده��ا 

الوطن واجلامعة بطالبها. 

ال����زي����ارة  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 

على  ال�����ش��وء  ت�شليط  اإىل  ه��دف��ت 

ال��ط��ارئ��ة  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات  دور 

والإن���ق���اذ وال��ت��ج��رب��ة ال��ع��ل��م��ي��ة يف 

باملعارف  الطالب  وتزويد  اأ�شرتاليا 

املتعلقة بجميع جمالت  واملعلومات 

الإ�شعاف  اأخ�شائيي  و�شالمة  اأم��ن 

وفق  ال��ط��ارئ��ة  الطبية  واخل��دم��ات 

ومنهجية  التخ�ش�شية  الإج���راءات 

اخلربات  طرح  اإىل  اإ�شافة  علمية، 

والتجارب يف هذا املجال.

الأن�شطة  وح��دة  فعاليات  �شمن 

ال��ط��الب��ي��ة، ق���ام وف���د م���ن ط��الب  

امل�شرتكة  الأوىل  ال�����ش��ن��ة  ع��م��ادة 

على  امل�شرفني  م��ن  ع��دد  يرافقهم 

اإىل  علمية  بزيارة  الأن�شطة  وح��دة 

مبدينة  وال�شناع  البتكار  ملعر�س 

امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ا���ش��ت��ق��ب��ل ال����وف����د امل��ه��ن��د���س 

قدم  ال��ذي  ال�شبيعي  عبدالرحمن 

ع��ر���ش��اً و���ش��رح��اً واف���ي���اً لأق�����ش��ام 

امل��ع��ر���س، والإط�����الع ع��ل��ى جميع 

حم��ت��وي��ات امل��ع��ر���س، وال����ذي اأث���ار 

اإعجاب الطالب.

بكليات  الطبية  العيادات  اأقامت 

�شد  للتطعيم  ح��م��ل��ة  امل��زاح��م��ي��ة 

ا�شتمرت  والتي  املو�شمية  الإنفلونزا 

طالب  وا�شتهدفت  اأي����ام،  لأرب��ع��ة 

الكليات باملزاحمية وكذلك موظفي 

الفرع. 

من جهته قال مدير ق�شم الرعاية 

النفيعي:  �شعد  بالكليات  ال�شحية 

»اأقمنا احلملة ملا لها من اأثر توعوي 

�شت�شاهم  لأن��ه��ا  وك��ذل��ك  اإي��ج��اب��ي، 

باإذن اهلل يف تخفيف ن�شبة الإ�شابة 

اخل��ط��رية،  وم�شاعفاته  ب��امل��ر���س 

ال��درا���ش��ات  يف  مثبت  اأم���ر  وه���ذا 

ال�شحة  منظمة  وتقارير  ال�شحية 

العاملية« .

املتفوقني  الطلبة  برنامج  نظم 

وامل���وه���وب���ني ب���وك���ال���ة اجل��ام��ع��ة 

ك��ادمي��ي��ة  والأ التعليمية  لل�شوؤون 

الفكرية  احل��م��اي��ة  ع��ن  ب��رن��اجم��اً 

ل���دع���م امل��ب��ت��ك��ري��ن وامل���وه���وب���ني 

امل�شرتكة،  الأوىل  ال�شنة  بعمادة 

الطلبة  من  ع��دد  بح�شور  وذل��ك 

ال��ع��ل��م��ي  امل���ج���ال  امل���وه���وب���ني يف 

والب���ت���ك���ار م���ن امل�������ش���ارك���ني يف 

اإطالعهم  بهدف  وذلك  الربنامج، 

ع���ل���ى ك��ي��ف��ي��ة ح���م���اي���ة امل��ل��ك��ي��ة 

وم�شاريعهم. لأفكارهم  الفكرية 

قدمه  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  ت��ن��اول 

التقنية  نقل  عمليات  م�شت�شار 

ب����ربن����ام����ج امل���ل���ك���ي���ة ال���ف���ك���ري���ة 

وت���رخ���ي�������س ال��ت��ق��ن��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة 

����ش���ت���اذ حممد  الأ ���ش��ع��ود  امل��ل��ك 

على  ا�شتملت  ح��ي��ث  اخل��م��ي�����س، 

ال���ع���دي���د م���ن امل���ح���اور امل��ه��م��ة، 

ك��ال��ت��ع��ري��ف ب��امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة 

وب�������راءات الخ�������رتاع، ���ش��روط 

الخ��رتاع،  ب��راءة  على  احل�شول 

قانون  الفكرية،  امللكية  ق�����ش��ام  اأ

وامل�شنفات  ل��ف  امل��وؤ ح��ق  حماية 

الأدب����ي����ة، ح���ق���وق م���ال���ك ب����راءة 

عن  امل�شوؤولة  اجلهات  الخ��رتاع، 

الأ�شباب  الخ��رتاع،  براءات  منح 

الخ��رتاع،  ب��راءة  منح  متنع  التي 

ت�شجيل  كيفية  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

للموؤلف،  كحق  التطبيقات  برامج 

ال��ع��الم��ات  ت�شجيل  واإج�����راءات 

وغريها. التجارية 

حماية  اأهمية  اخلمي�س،  واأكد 

ب������راءة الخ�������رتاع ب��اع��ت��ب��اره��ا 

متنح  ج��داً  مهمة  حماية  وثيقة 

اإخ����رتاع  اإىل  ت��و���ش��ل  م���ن  ل��ك��ل 

يف  معينة  مل�شكلة  ح��ل  عنه  نتج 

يكون  اأن  ب�شرط  التقنية،  جمال 

على  ومنطوياً  جديداً  الخ��رتاع 

ي��ك��ون  واأن  اب���ت���ك���اري���ة،  خ���ط���وة 

ب�شرح  مو�شحاً  للتطبيق،  قاباًل 

على  احل�شول  خطوات  تف�شيلي 

الخرتاع.  براءة 

ت�شهد  اململكة  اأن  ويذكر  هذا 

ح��ال��ي��اً ت��ط��وراً ك��ب��رياً واه��ت��م��ام��اً 

خ��ا���ش��اً يف ه��ذا امل��ج��ال ت��ع��زي��زاً 

ه��ذا  وي��ع��ت��رب   ،2030 ي����ة  ل����روؤ

ال���ربن���ام���ج واح������داً م���ن ب��رام��ج 

الطلبة  برنامج  يطلقها  ع��دي��دة 

للطلبة  وامل���وه���وب���ني  امل��ت��ف��وق��ني 

امل��وه��ب��ة  م�����ش��ار  امل�����ش��ارك��ني يف 

تنمية مواهبهم  اإىل  يهدف  والذي 

فاعل  دور  لهم  ليكون  وتطويرها 

جمتمعاتهم.  تنمية  يف 

من جامعة مونا�ش الأ�سرتالية

يف كليات املزاحمية

نظمها برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني

ورشة عمل طريقة  
كتابة السيرة الذاتية

كتبت: فاطمة بن �شليح

املعيدين  م�شاندة  وح��دة  نفذت 

بوكالة  وامل��ب��ت��ع��ث��ني  وامل��ح��ا���ش��ري��ن 

والبحث  العليا  للدرا�شات  اجلامعة 

بعنوان  عمل  ور�شة  موؤخراً  العلمي 

الذاتية«، يف  ال�شرية  كتابة  »طريقة 

مبنى  للطالبات  اجلامعة  املدينة 

األقتها   »1« م��وؤمت��رات  قاعة   »26«

الأ�شتاذ  احلارثي  �شلوى  الدكتورة 

اللغات والرتجمة  امل�شارك يف كلية 

تطرقت  وقد  �شعود،  امللك  بجامعة 

يف ح��دي��ث��ه��ا ع��ن م��اه��ي��ة ال�����ش��رية 

اإ�شافة  وكيفية  واأن��واع��ه��ا  الذاتية 

اأه���م امل��ع��ل��وم��ات الأك��ادمي��ي��ة عند 

العاملية  اجل��ام��ع��ات  على  التقدمي 

املحا�شرة،  اأو  للمعيدة  بالن�شبة 

والبتعاد عن املعلومات غري املهمة 

عند التقدمي للدرا�شات العليا �شواء 

لدرجة املاج�شتري اأو الدكتوراه.

اصنع وظيفتك.. 
باآلداب

كتب: فار�س بن متيم

لريادة  �شلمان  امللك  معهد  اأق��ام 

الأع����م����ال ب��ال��ت��ع��اون م���ع وح���دة 

العالقات العامة بكلية الآداب حملة 

»ا�شنع وظيفتك 5« يف بهو الكلية.

تعريف  اإىل  احل��م��ل��ة  وه��دف��ت 

بالعمل  اجلامعة  وطالبات  ط��الب 

احل��ر وري����ادة الأع��م��ال والب��ت��ك��ار 

اإلقاء حما�شرات وتوزيع  من خالل 

املطويات العلمية. 

نقاش حول أخالقيات 
البحث العلمي

اأق����ام م��رك��ز ب��ح��وث ال��درا���ش��ات 

نقا�س  حلقة  م���وؤخ���راً  الإن�����ش��ان��ي��ة 

وهي  العملي«،  البحث  »اأخ��الق��ي��ات 

ج��دارات  �شل�شلة  من  الأوىل  احللقة 

مهنية �شمن برنامج جدارات بحثية، 

ال�شالحي.  �شعود  الدكتور  قدمها 

منها  حم���اور  ع���دة  احللقة  �شملت 

التعرف على مفهوم اأخالقيات البحث 

العلمي، التعرف على اأ�ش�س اأخالقيات 

البحث العلمي، التعرف على متطلبات 

التعرف  العلمي،  البحث  اأخالقيات 

على اأبرز ممار�شات اأخالقيات البحث 

ال�شعودية،  اجل��ام��ع��ات  يف  العلمي 

واأع�شاء  الطلبة  اأدوار  على  التعرف 

هيئة التدري�س جتاهها، التعرف على 

ت�شنيفات اأخالقيات البحث العلمي 

العلمي  البحث  اأخالقيات  وتوظيف 

ح�شب ت�شنيفاته.



ليزل  بجامعة  ال�سعودي  النادي  رئي�س  نظم 

ونعاون«  »نعني  منظمة  وموؤ�س�س  بو�سطن  يف 

للمبادرات التطوعية، املبتعث اأحمد املطريي، 

للمبادرات  ون��ع��اون«،  »نعني  برنامج  م��وؤخ��راً 

اإدارة  حتت  بو�سطن  يف  والإن�سانية  التطوعية 

كلية   - �سوفولك  بجامعة  ال�سعودية  الأن��دي��ة 

ل�سيل.

ونظم الطالب املبتعثون اأول مبادرة تطوعية 

بنية ال�����س��دق��ة ع��ن »���س��ه��داء وج��ن��ود احل��د 

واملنظمة  الأندية  اأع�ساء  قام  حيث  اجلنوبي« 

واملحتاجني  للفقراء  غذائية  وجبات  بتوزيع 

بو�سط مدينة بو�سطن.

ال�سعب  من  كبرياً  تفاعاًل  امل��ب��ادرة  ولقيت 

اململكة،  اأبناء  من  املوقف  هذا  على  والفقراء 

حيث قرر البع�س من املارة اأ�سحاب املحالت 

مع  الفقراء  على  الأطعمة  توزيع  يف  امل�ساركة 

املبتعثني،  الطالب  من  املبادرة  على  القائمني 

وقدموا لهم ال�سكر على تطوعهم يف الأعمال 

اخلريية، موؤكدين اأن العامل بحاجة اأىل املزيد 

ثقافة  عن  تعرب  التي  ال�سبابية  املبادرات  من 

امل�سوؤولية الجتماعية لدى كل بلد ومدى تاأثر 

�سعبه بها.

وقال موؤ�س�س املبادرة الطالب املبتعث اأحمد 

من  ج��اءت  التطوعية  مبادرتنا  اإن  املطريي: 

الوفاء ل�سهداء وجنود احلد  التعبري عن  اأجل 

اجلنوبي، وهي اأقل ما نقدمه لهم، ونحن خارج 

حقيقيني  �سفراء  دائماً  اأنف�سنا  نعترب  اململكة 

خري  وديننا  وطننا  منثل  اأن  ويجب  للمملكة، 

اجل��دد  الطلبة  بكل  ن��رح��ب  ودائ��م��اً  متثيل، 

بتنفيذها  ونقوم  التطوعية  اأفكارهم  ون�ستقبل 

على الفور.

التعليم  وزي��ر  معايل  وج��ه 

ال���دك���ت���ور اأح���م���د ال��ع��ي�����س��ى 

ق���ط���اع���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام 

واجلامعي باأهمية تفعيل اليوم 

الدويل ملكافحة الف�ساد، الذي 

ربيع   22 الأح��د  يوم  ي�سادف 

الأول 1439ه�، وذلك بتنظيم 

عدد من الربامج التوعوية والفعاليات والأن�سطة التثقيفية التي تهدف اإىل 

التوعية باأهمية النزاهة وتر�سيخ مفاهيمها يف املوؤ�س�سات التعليمية، ون�سر 

ثقافة النزاهة بني الأو�ساط التعليمية والرتبوية ويف نفو�س الطالب.

ودعا التعميم الذي وجهه معايل الوزير للقطاعات، اإىل ا�ستثمار الإذاعة 

املعززة  التوعوية  املعار�س  واإقامة  الطالبي،  الن�ساط  وح�س�س  املدر�سية، 

التعليم  مدار�س  يف  اجلدارية  اللوحات  وعمل  املجتمع،  يف  النزاهة  لقيم 

اأندية نزاهة يف اجلامعات والكليات، وال�ستفادة من  اأن�سطة  العام، ودعم 

الف�ساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  موقع  على  املتاحة  التوعوية  املن�سورات 

www.nazaha.gov.sa
وكانت وزارة التعليم ممثلة يف اإداراتها التعليمية يف املناطق واملحافظات، 

والأندية الطالبية يف اجلامعات، قد داأبت على الحتفاء وامل�ساركة يف هذا 

اليوم من كل عام، انطالقاً من اأهمية التوعية بالأخطار املجتمعية اجل�سيمة 

للف�ساد باعتباره اأحد معطالت التنمية يف اململكة، وتاأكيداً جلهود اململكة 

يف مكافحة الف�ساد وتوقيعها لعدد من التفاقيات الدولية التي ياأتي اأبرزها 

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد التي اأقرت يف العام 2004م، اإ�سافة 

اإىل قيام اململكة باإن�ساء الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد يف العام 2011م 

وربطها مبقام خادم احلرمني ال�سريفني، والتي انبثق عنها اإن�ساء عدد من 

الأجهزة الرقابية يف قطاعات وموؤ�س�سات الدولة.
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بال�سارقة  الدويل  الكتاب  مبعر�س  اململكة  جناح  قّدم 

للجناح- حما�سرة  الثقايف  ال�سالون  فعاليات  ختام  -يف 

األقاها  ق��دوة«،  نكون  كيف  م�سروع..  يف  »ق��راءة  بعنوان 

ال�سعودية  الثقافية  بامللحقية  الثقافية  ال�سوؤون  مدير 

اململكة  اأن�سطة جناح  على  وامل�سرف  الإم��ارات،  دولة  يف 

الدكتور حممد امل�سعودي، بح�سور امللحق الثقايف م�ساعد 

اجل��راح، وع��دد من املثقفني والأدب��اء وال��زوار، وح�سور 

الإم��ارات،  يف  الدار�سني  ال�سعوديني  والطالبات  الطلبة 

واأدارها الدكتور نبيل املحي�س.

تنمية الإن�سان

اأن م�����س��روع »ك��ي��ف ن��ك��ون ق��دوة«  ك���د امل�����س��ع��ودي  اأ

ملنطقة  ال��ت��ن��م��وي��ة  ي���ة  ال���روؤ اأه����داف  حت��ق��ي��ق��ه  ث��ب��ت  اأ

الإن�سان  بتنمية  الرتقاء  منها  والتي  املكرمة،  مكة 

بالده،  وح�سارة  بوطنه  الرقي  على  القادر  ال�سعودي 

الرتبية  واجتاهات  القدوة  اإىل  الو�سول  اأن  مو�سحاً 

التعليمية  العملية  لدعم  مهم  املدار�س  يف  الأخالقية 

يجب  ن��ه  اأ اإىل  لف��ت��اً  ق���دوة«،  ن��ك��ون  »ك��ي��ف  مب�سروع 

اأو  فقط  اثنني  اأو  بعام  حم��دوداً  امل�سروع  يكون  اأّل 

املناهج  وت�سمينه  اإ�سقاطه  يجب  ب��ل  زمنية؛  مب��دة 

باقي  مع  والتن�سيق  بالتعاون  الدرا�سية،  واملقررات 

ال�سلة. ذات  املوؤ�س�سات 

اأرقام وجوائز

اأ�سار امل�سعودي اإىل اأن جناح امل�سروع كان بالأرقام، فهناك 

356 مبادرة موؤ�س�سية وفردية معتمدة عملت حتت مظلة 
م�سروع »كيف تكون قدوة« �سارك فيها اأكرث من 64 جهة 

حكومية وخا�سة م�ساركة يف 3 مدن رئي�سية و17 حمافظة، 

عمل حتت مظلة امللتقى 1050 متطوًعا، وُكتب عن �سري 

املبادرات 4760 تقريًرا ومبا يعادل 17150 �ساعة عمل 16 

ور�سة عمل، ي�ساندها 11 دلياًل لأعمال امللتقى.

ح�ساد امل�سروع

وتطرق اإىل ح�ساد امل�سروع يف و�سائل الإعالم والتوا�سل 

امللك  جامعة  مر�سد  ر�سدها  التي  وجوائزه  الجتماعي 

عبدالعزيز، اإذ بلغ عدد روابط جوجل عن حمتوى »كيف 

نكون قدوة« حوايل 400.000 رابط، و422.000 عملية 

بحث، و22600 خرب اإلكرتوين على حمرك يحوي �سعار 

»كيف نكون قدوة« على حمرك جوجل، ويف ح�ساب تويرت 

فقد و�سلت التغريدات اإىل قرابة 15 مليون تغريدة، من 

للمبادرات  امللتقى  جوائز  اأما  متفاعل،  مغرد  األف   190
الفردية فاز بها 3 �سخ�سيات، كان لهم اأثر فاعل يف اإجناح 

روؤية واأهداف امللتقى، اأما املبادرات املوؤ�س�سية فقد �سارك 

فيها 64 جهة ب�238 مبادرة منفذة فازت املبادرات الثالث 
الأكرث متيزاً.

افتتح ملتقى عمداء الرتبية بجامعة طيبة

اأع���ل���ن م���ع���ايل وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م 

برنامج  عن  العي�سى  اأحمد  الدكتور 

له  التن�سيق  يجري  عاملي  تدريبي 

الرتبية  كليات  ع��م��داء  ي�ستهدف 

الوزارة  واأن  ال�سعودية،  باجلامعات 

عاملية  جامعات  مع  بالتوا�سل  تقوم 

لتنفيذه.

التي  كلمته  خالل  معاليه  واأ�سار 

عمداء  ملتقى  اف��ت��ت��اح  يف  األ��ق��اه��ا 

كليات الرتبية باجلامعات ال�سعودية 

الذي عقد يف جامعة طيبة وا�ستمر 

تعمل  ال����وزارة  اأن  اإىل  يومني  مل��دة 

على ال�ستفادة من التجارب العاملية 

املعريف  امل�ستوى  تطوير  يف  الرائدة 

والتطبيقي لكليات الرتبية، مبيناً اأن 

مثل هذه امللتقيات ت�سهم بدور كبري 

ومناق�سة  النظر  وجهات  تبادل  يف 

كليات  تهم  التي  الرئي�سية  الق�سايا 

ت��دع��م هذا  ال����وزارة  واأن  ال��رتب��ي��ة، 

تطوير  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  ال��ت��وج��ه 

منظومة كليات الرتبية يف اململكة.

تواجه  الرتبية  كليات  اأن  وب��ني 

حتديات كبرية منها �سروط ومعايري 

ال��ق��ب��ول يف ال��ك��ل��ي��ات، وم��دخ��الت 

ال����ربام����ج، وامل���ن���اه���ج وامل���ق���ررات 

الأكادميية،  ومعايريها  الدرا�سية 

والربامج  باملعلم  يتعلق  ما  وكذلك 

التي �ست�سهم يف رفع كفاءته.

من  باآيات  ب��داأ  قد  امللتقى  وك��ان 

القراآن الكرمي، ثم األقى عميد كلية 

علي  الدكتور  بجامعة طيبة  الرتبية 

اآل مقبل كلمة �سكر فيها  بن نا�سر 

اأحمد  الدكتور  التعليم  وزير  معايل 

كما  للملتقى،  رعايته  على  العي�سى 

طيبة  جامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  �سكر 

على  ال�سراين  عبدالعزيز  الدكتور 

�سي�سهم  امللتقى  اأن  ح�سوره، مفيداً 

يف ا�ستك�ساف التوجهات امل�ستقبلية 

روؤي��ة  يف  وموقعها  الرتبية  لكليات 

ال�سوء  يلقي  كما   ،2030 اململكة 

واإدارات  الكليات  بني  التكامل  على 

التعليم.

مدير  م��ع��ايل  األ��ق��ى  ذل��ك  عقب 

عبدالعزيز  الدكتور  طيبة  جامعة 

معايل  فيها  �سكر  كلمة  ال�سراين، 

للملتقى  رعايته  على  التعليم  وزي��ر 

وزير التعليم يعلن عن برنامج عالمي لتدريب عمداء 
كليات التربية

اأكدوا اأنها بنية ال�شدقة عن �شهداء وجنود احلد اجلنوبي

مبتعثون يطلقون مبادرة »نعين ونعاون« إلطعام 
الفقراء في بوسطن

»التعليم« توجه باالحتفاء باليوم 
الدولي لمكافحة الفساد

الجناح السعودي بالشارقة ينقل للمثقفين مشروع »كيف نكون قدوة«

د. العيسى يبحث مع نائب رئيس 
بوروندي تعزيز سبل التعاون

يف  العي�سى  حممد  بن  اأحمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  معايل  ا�ستقبل 

مكتبه الأ�سبوع املا�سي النائب الثاين لرئي�س جمهورية بوروندي »جابريل 

العام  ب�سقيه  التعليم  حول  احلديث  تبادل  اللقاء  خالل  ومت  نيتزرانا«، 

واجلامعي والربامج املقدمة يف كال البلدين، كما نوق�س خالل اللقاء �سبل 

الإفادة من اخلطط التطويرية التي تنفذها موؤ�س�سات التعليم.



العمري  �سلطان  د.  طيبة  جامعة  وكيل  التقى 

مبنطقة  ل��ل��ج��وازات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ن  ب��وف��د 

املدينة املنورة ملناق�سة اأوجه التعاون بني اجلانبني 

وتطوير اآليات العمل امل�سرتكة.

و�سكر د. العمري، معايل مدير جامعة طيبة د. 

عبدالعزيز ال�سراين على جهوده يف دعم اأعمال 

الوكالة للقيام بدورها يف ت�سهيل اإجراءات وخدمة 

التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  اجلامعة  من�سوبي 

واملوظفني وزائري اجلامعة للأغرا�س الأكادميية، 

ا�ستكمال لجتماع  اأن هذا الجتماع هو  م�سيفاً 

�سابق بهذا اخل�سو�س.

اجلانبني  بني  الجتماع  اأن  العمري  د.  واأك��د 

التاأ�سريات  ا�ستخراج  يف  التعاون  اأوج��ه  ناق�س 

من  ال��زائ��ري��ن  ت��اأ���س��ريات  وك��ذل��ك  للمتعاقدين، 

والندوات  املوؤمترات  يف  امل�ساركني  الأكادمييني 

املتخ�س�سة التي تعقدها اجلامعة.

واأبان د. العمري اأن اللقاء اأثمر عن تطوير اآلية 

�سكره  موجهاً  اجلانبني،  بني  والتن�سيق  التعاون 

ملعايل مدير جامعة طيبة د. عبدالعزيز ال�سراين، 

د. خالد  ال��ل��واء  املنطقة  ج���وازات  ع��ام  وم��دي��ر 

الهوي�س على متابعتهم لهذه اللقاءات ودعمها.

=بداأت فعاليات الدورة املكثفة 

اليابانيني،  للطلب  العربية  للغة 

اللغة  معهد  ي�ست�سيفها  ال��ت��ي 

العربية لغري الناطقني بها بجامعة 

والتي  ب��ج��دة،  عبدالعزيز  امل��ل��ك 

الإ�سلمية  ال�سوؤون  وزارة  تنظمها 

يف  والإر�����س����اد، ممثلة  وال���دع���وة 

بالتعاون  املعريف  التبادل  برنامج 

مع اجلامعة.

وي��ت�����س��م��ن امل��ن��ه��ج ال��درا���س��ي 

اللغوية  امل��ه��ارات  تدري�س  للدورة 

�ستة  خ��لل  �ساعة   180 ب��واق��ع 

اأ�سابيع، اإ�سافة اإىل برامج ثقافية 

واجتماعية متنوعة.

تطوير  اإىل  ال�����دورة  وت��ه��دف 

للم�ساركني  ال��ل��غ��وي��ة  امل���ه���ارات 

املعريف،  التوا�سل  وتعزيز  فيها، 

وال���ت���ع���ري���ف ب��ث��ق��اف��ة امل��ج��ت��م��ع 

يتحلى  وما  الإ�سلمية  ال�سعودي 

ب���ه م���ن ت�����س��ام��ح وان���ف���ت���اح على 

م�ستهل  ويف  املختلفة.  الثقافات 

عميد  من  كل  األقى  الفتتاح،  يوم 

ومدير  بابطني،  يا�سر  د.  املعهد 

الطبية  للبحوث  فهد  امللك  مركز 

رحبا  كلمتني  اأزه����ر،  ع�سام  د. 

موؤكدين  الربنامج،  يف  بامل�ساركني 

اأن مثل هذه الربامج والدورات من 

املعرفة  زيادة  ت�سهم يف  اأن  �ساأنها 

باللغة العربية حمادثة وتعليماً.من 

جانبه، اأعرب د. عبداهلل بن فهد 

ال�سوؤون  وزير  م�ست�سار  اللحيدان 

برنامج  على  وامل�سرف  الإ�سلمية 

عن  ال���وزارة،  يف  املعريف  التبادل 

امللك  ملدير جامعة  �سكره اجلزيل 

عبدالعزيز د. عبدالرحمن اليوبي، 

ولكافة العاملني يف اجلامعة، ويف 

عميد  بابطني  يا�سر  د.  مقدمتهم 

لغري  العربية  اللغة  تعليم  معهد 

الناطقني بها؛ على تعاونهم الدائم 

املعريف، حيث  التبادل  برنامج  مع 

�سبق اأن نظم دورة م�سابهة لطلب 

من جامعة اأك�سفورد العام املا�سي، 

ك��م��ا ت���وج���ه ب��ال�����س��ك��ر جل��ام��ع��ة 

دو�سي�سا يف مدينة كيوتو اليابانية، 

طوكيو  يف  الثقايف  التبادل  وملركز 

على تعاونهم يف اإقامة الدورة.

ال��دوا���س��ر  وادي  حم��اف��ظ  اأك����د 

ع���ب���داهلل ب���ن ���س��ل��ي��م��ان امل���ب���ارك 

ع��ل��ى ال�����دور ال��ك��ب��ري ال����ذي ت��ق��وم 

املجتمع  توعية  يف  اجل��ام��ع��ات  ب��ه 

للدين  مناٍف  �سلوك  لكل  والت�سدي 

وامل��واط��ن،  الوطن  باأمن  والإخ���لل 

الطفل  احتواء  �سرورة  اإىل  داعياً 

برامج  يف  والأ�سرة  والفتاة  وال�ساب 

تعنى  وم���راك���ز خم��ت�����س��ة  ه���ادف���ة 

الذات،  وتطوير  والتوعية  بالتثقيف 

م�سرياً اإىل �سرورة التعاون ل�سمان 

املحافظة  يف  التنمية  م�سرية  جناح 

متثل  اجلامعة  وك��ال��ة  واأن  ل�سيما 

والبحثي  ال��ت��وع��وي  ال��ه��رم  راأ�����س 

والرتبوي يف املحافظة.

ج��اء ذل��ك خ��لل ل��ق��اء املحافظ 

املبارك بوكيل جامعة الأمري �سطام 

ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��ف��روع ال��دك��ت��ور 

ال�سقر وعمداء  بن حممد  عبداهلل 

امل�ساندة  العمادات  ووكلء  الكليات 

ال�سلوكيات  معاجلة  �سبل  لبحث 

ال��ت��ي تعيق  اخل��اط��ئ��ة وال��ظ��واه��ر 

بناًء  املحافظة  يف  التنمية  م�سرية 

ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى 

الريا�س في�سل  اأمري منطقة  امللكي 

بن بندر بن عبدالعزيز و�سمو نائبه 

بن  عبدالرحمن  بن  حممد  الأم��ري 

عبدالعزيز.

الأم��ري  جامعة  وكيل  ثمن  ب��دوره 

دعوته  للمحافظ  ل��ل��ف��روع  �سطام 

على  موؤكداً  النبيل،  الوطني  وح�سه 

تبني اجلامعة ممثلة بوكالتها للفروع 

بحثية  وم��ب��ادرات  تنموية  ل��ربام��ج 

معاجلة  ت�سهم يف  اأكادميية  وبرامج 

توؤثر  التي  ال�سلوكية  الظواهر  اأهم 

وذل��ك  التنمية،  ���س��ري  ع��ل��ى  �سلًبا 

احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�سيق 

ذات  مدرو�سة  برامج  يف  املختلفة 

يف  وال��ب��دء  وقريبة  بعيدة  اأه���داف 

يف  املتخ�س�سة  الأب���ح���اث  جتهيز 

حت��دي��د ال��ظ��واه��ر وط���رح احل��ل��ول 

العلمية بطابع اأكادميي ر�سني.

ح�سر الجتماع عميد كلية الآداب 

والعلوم الدكتور �سفر املدرع، وعميد 

اآل  جماهد  الدكتور  الهند�سة  كلية 

العلوم  كلية  وع��م��ي��د  اهلل،  �سيف 

الطبية التطبيقية الدكتور ماجد اآل 

�سريدة، ووكيل عمادة خدمة املجتمع 

اآل  �سارع  الدكتور  امل�ستمر  والتعليم 

وديان، ووكيل عمادة �سوؤون الطلب 

ب��وك��ال��ة اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ راج�س 

اخل�ساري.

بجامعة  التمري�س  كلية  نظمت 

الإمام عبدالرحمن بن في�سل فعالية 

ال�سكر  ملر�س  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 

وذلك يف مبنى 750 باجلامعة والذي 

ت�سرف عليه وحدة الأن�سطة الطلبية 

بالكلية.

التمري�س  كلية  عميد  وذك��رت 

ن����ه  اأ ال���ق���ح���ط���اين  ف����ري����ال  د. 

على  الكلية  حر�س  من  انطلًقا 

لل�سكري  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ت��ف��ع��ي��ل 

وال�����ذي ي��ح��ت��ف��ى ب���ه ���س��ن��وًي��ا يف 

نوفمرب،  �سهر  م��ن  ع�سر  ال��راب��ع 

ف���ق���د ن���ظ���م���ت ال���ك���ل���ي���ة مم��ث��ل��ة 

حملة  الطلبية  ن�سطة  الأ بوحدة 

ت���وع���وي���ة ت�����س��ت��ه��دف م��ن�����س��وب��ي 

اجل��ام��ع��ة وال��ط��لب وال��ط��ال��ب��ات 

من  املجتمع  وكذلك  واملوظفات، 

باملدار�س. حملت  خلل 

دورة في اللغة العربية للطالب اليابانيين بجامعة المؤسس

توعية طالبات 
جامعة اإلمام 

عبدالرحمن 
بمرض السكري

محافظ وادي الدواسر يؤكد دور الجامعات في 
التصدي للسلوكيات السلبية
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جامعة طيبة تبحث أوجه التعاون مع 
جوازات المدينة

هناك جدل قدمي بني علماء الجتماع والإعلم حول �سبب انت�سار 

الهزيل  باإنتاجها  الإع��لم  و�سائل  هل هي  املجتمع،  الهابط يف  ال��ذوق 

وال�سطحي ولهاثها وراء الربح املادي، اأم اأن و�سائل الإعلم ما هي اإل 

مراآة �سادقة عن واقع املجتمع بكل تفا�سيله؟

وانت�سرت يف  امل�ساهدة،  القيا�سية يف  الأرقام  اأغنية جديدة �سربت 

مواقع التوا�سل الجتماعي وح�سدت مليني امل�ساهدات والإعجابات، 

وجعلت من اليوتيوبر ال�سعودي »دايلر« الذي مل يبلغ ال�ساد�سة ع�سرة 

مليون  من  اأكرث  و�ساحب  امللتيميديا  جنوم  من  جنماً  بعد؛  عمره  من 

متابع!

لقد فوجئت، عندما �ساهدت تلك الأغنية على اليوتيوب م�سادفًة، 

اأن العديد من  30 مليون م�ساهدة، ثم اكت�سفت  اأكرث من  اأنها حققت 

ع�سرات  م�ساهدتها  يعيدون  واحلي  العائلة  بي يف  املحيطني  الأطفال 

املرات، ويرددون كلماتها »ذاك اليوم رايح البقالة، دقت علّي ال�سغالة، 

قالت ماما كلم، جيب �سامويل«.

يبدو اأن موجة الأغاين الهابطة وذات الكلمات التافهة بداأت تكت�سح 

واملتابعني،  املعجبني  من  وجمهوراً  �سعبية  وحتقق  العربي،  الوطن 

من  ينتقلون  ذكية  اأجهزة  لديهم  تتوفر  الذين  الأطفال  من  وخ�سو�ساً 

خللها من قناة لأخرى ب�سهولة وب�ساطة، وي�ساهدون ما يروق لهم، دون 

حاجز اأو رقيب اأو موجه.

اأعرت�س على رغبة ال�سباب يف الظهور وال�سهرة، ول اندفاع  اأنا ل 

الأطفال واملراهقني ملتابعة النجوم، ول�ست حكماً اأو ناقداً فنياً لأحكم 

على مثل تلك الأغ��اين، لكن الذوق العام واحلر�س على وقت وذائقة 

اأبنائنا وبناتنا تدفعني لنتقاد تلك الأغنية، خللوها من الأفكار واملعاين 

والقيم وحتى من النغم اجلميل.

جنوماً  وي�سبحوا  امل�سهد  ال�سباب  يت�سدر  اأن  يف  عندي  مانع  ل 

اأرجوكم احملوا فكراً، ان�سروا ثقافًة  واأ�سحاب جماهريية كبرية، لكن 

وقيماً، فقد اأ�سبحتم جنوماً م�سوؤولني يتابعكم املليني، وباإمكانكم ن�سر 

مواد وكلمات اأجمل واأف�سل واأكرث تعبرياً عن واقعنا وجمتمعنا وثقافتنا 

وبيئتنا وعاداتنا وتقاليدنا.

بالأرقام  املعا�سر  عاملنا  يف  يقا�س  بات  النجاح  فاإن  اأبينا،  اأم  �سئنا 

متيل  ب��داأت  العربية  واملجتمعات  اليوتيوب،  على  امل�ساهدات  واأع��داد 

للأغاين ال�سعبية الهابطة لأ�سباب عديدة ل ي�سمح بها املقام هنا، وبات 

يوتيوب يناف�س اأهم املحطات الف�سائية يف �سرعة النت�سار.

لعدم  القريب  امل�ستقبل  �سخرية يف  اأمثايل حمل  ي�سبح  اأن  اخلوف 

وم�سروعاً  وارداً  الت�ساوؤل  ويبقى  الأغاين،  تلك  ملثل  و�سماعنا  متابعتنا 

حول مدى �سدق امل�ساهدات على الأخ�س يف الوطن العربي، فاأغنية 

مليون   32 م��ن   اأك��رث  ال�سطور  ه��ذه  كتابة  حتى  حققت  »�سامويل« 

م�ساهدة، اأي اأكرث من عدد �سكان دولة بحجم اململكة!

عوداً على بدء، ويظل ال�سوؤال معلقاً: من هو املت�سبب يف حالة انهيار 

و�سائل  اأم  املجتمع  الإح�ساءات - هل هو  اإذا �سحت   – الفني  الذوق 

الإعلم؟ لعل لدى القارئ اإجابة!

makinzyadel@ksu.edu.sa

صامولي!

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

جامعة جدة تستحدث 19 برنامجًا نوعيًا 
للدراسات العليا

احلميدان  ع��دن��ان  الدكتور  املكلف  ج��دة  جامعة  مدير  اأو���س��ح 

للطلب  العليا  الدرا�سات  فر�س  لتوفري  اجلامعة  جهود  �سمن  اأنه 

للدرا�سات العليا للعام  والطالبات فقد مت ا�ستحداثت 19 برناجماً 

احلايل 1439ه�، فيما بلغت ن�سبة عدد طلب الدرا�سات العليا اإىل 

طلب اجلامعة ما يقارب %20 من اإجمايل عدد طلب وطالبات 

اجلامعة.

العليا والبحث العلمي  اأ�سار وكيل اجلامعة للدرا�سات  من جانبه 

برامج  ا�ستحداث  احل��ايل  العام  خ��لل  مت  اأن��ه  مظف  اآل  عبيد  د. 

نوعية للدرا�سات العليا تطرح للمرة الأوىل على م�ستوى اجلامعات 

روؤية  توجهات  مع  عام  ب�سكل  وتتوافق  عموماً،  واملنطقة  ال�سعودية 

اململكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 ومبا يلبي احتياجات 

ومتطلبات �سوق العمل.

املزروعي  عبداهلل  د.  باجلامعة  العليا  الدرا�سات  عميد  نوه  كما 

برامج  من  اأخ��رى  جمموعة  ا�ستحداث  على  حالياً  العمل  يتم  اأن��ه 

الدرا�سات العليا النوعية للطلب والطالبات ذات العلقة بالتوجهات 

احلالية وامل�ستقبلية ل�سوق العمل، ومن ذلك قبول املتقدمني لربنامج 

املاج�ستري يف الأمن الإلكرتوين واملتوافق مع توجه الدولة يف اإن�ساء 

ال�سموم  علم  برنامج  وكذلك  ال�سيرباين،  الإلكرتوين  الأم��ن  مركز 

املخدرات  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  من  املعتمد  اجلنائية  والأدل���ة 

»نربا�س« وبال�سراكة مع قطاعات وزارة الداخلية باملنطقة.



دخلوا يف غرفة  العميان  من  ثالثة  اأن  يحكى 

الفيل  هو  ما  يكت�شفوا  اأن  منهم  وطلب  فيل  بها 

الغرفة  تلك  دخلوا  وبالفعل  و�شفه،  يف  ليبداأوا 

وحت�ش�شوا الفيل وخرج كل منهم ليبداأ يف

الو�شف؛ فقال الأول: الفيل هو اأربعة عمدان 

الثعبان  ي�شبه  الفيل  الثاين:  وقال  الأر���ض!  على 

متاًما! وقال الثالث: الفيل ي�شبه املكن�شة اليدوية!

وحني وجدوا اأنهم خمتلفون بداأوا يف ال�شجار 

ومت�شك كل منهم براأيه وراحوا يتجادلون ويتهم 

كل منهم الآخر باأنه كاذب ومدٍع!

باأرجل  اأم�شك  الأول  اأن  لحظت  بالتاأكيد 

وكل  بذيله،  والثالث  بخرطومه،  والثاين  الفيل، 

وكل  حقيقة،  وت�شوره  به  اأح�ض  ما  و�شف  منهم 

منهم �شادق، وكل منهم كان يعتمد على برجمته 

جتارب  اإىل  يلتفت  مل  لكنه  ال�شابقة،  وجتاربه 

الآخرين!

براأيك عزيزي القارئ، هل كان اأيٌّ منهم على 

خطاأ؟ هل كان اأحدهم يكذب؟ بالتاأكيد ل، ومن 

الطريف اأن الكثريين منا ل ي�شتوعبون فكرة اأن 

فال  نختلف  واأننا حني  وجه،  من  اأكرث  للحقيقة 

يعني ذلك اأن اأحدنا على خطاأ! فقد نكون جميعاً 

على �شواب لكن كلاً منا يرى ما ل يراه

الآخر!

غري  �شدنا«  فاأنت  معنا  تكن  مل  »اإن  م��ب��داأ: 

لي�ض  راأينا  اأن  فكرة  ي�شتوعب  ل  نه  لأ عقالين، 

يكون  فقد  راأينا!  اأنه  ملجرد  بال�شرورة  �شحيًحا 

راأي غرينا اأي�شاً �شحيحاً، ل تعتمد على نظرتك 

اآراء  من  ت�شتفيد  اأن  من  بد  مور فال  لالأ وحدك 

النا�ض لأن كًالً منهم يرى ما ل تراه، وراأيهم قد 

قل مفيداً لك. يكون �شحيحاً اأو على الأ

هناك مع�شلة فكرية منت�شرة بني الكثري من 

الأ�شخا�ض تتمثل يف التم�شك بالآراء والتع�شب 

للراأي حتى ولو كان خاطئاً، وهذه امل�شكلة يجب 

اأن تُعالج قبل اأن ت�شع �شاحبها يف موقف حرج 

ل يُح�شد عليه، فاإن ُكنت حتاور �شخ�ًشا يف اأمر 

ما فال �شري اأن تبحث يف راأيه وحُتلل وت�شتنتج 

اخلطاأ  يف  وقعت  اأنك  اكت�شفت  فاإن  وتُناق�ض، 

املُخطئ  يعتذر  اأن  عيب  فال  بالعتذار،  فبادر 

ول ينق�ض من مقدراه �شيء بل على العك�ض قد 

يرتفع مقداره اأكرث واأكرث.

الت�شنجات  ع��ن��ه  ي��ن��ت��ج  ل���ل���راأي  ال��ت��ع�����ش��ب 

والنفعالت التي قد تنتج عنها اأمور ل يحمد 

فاإن  فالإن�شان يف غنى عنها،  عقباها، 

ال��راأي  فخذ  خاطًئا  راأي���ك  ك��ان 

راأي���ك  ك���ان  واإن  ال�����ش��ح��ي��ح، 

للنا�ض  فبني  �شحيحاً، 

احل�شن  ب��الأ���ش��ل��وب 

ب�شحة  وقوة احلجة 

راأيك.

يكون  قد  البع�ض 

ول��ك��ن  راأي  ل����دي����ه 

احلجة  ينق�شه  راأي����ه 

وال����ش���ت���دلل وال��ن��ق�����ض 

وعدم �شرح املطلوب وتو�شيح 

راأيه، وهذا ما يجعل راأيه �شعيفاً 

مقابل اآراء اأقوى منه بكثري واأ�شح من 

ويرعد  ويزبد  ينافح  وجت��ده  ال��ت��وازن،  ناحية 

دفاًعا عن راأيه وكاأن يف الأمر حياته اأو موته، 

وقد جتد لدى البع�ض املُكابرة يف الرد والنقا�ض 

واجلدل يف اإثبات راأيه غري ال�شحيح بالأ�شا�ض، 

فاإن كنت يف البداية ل متتلك الأدلة الوا�شحة 

اجللية ول احلجة القوية التي تدعم بها راأيك، 

فال تكابر يف الدفاع عن راأيك دون النظر باآراء 

الآخرين ودرا�شتها بعناية.

اإن الت�شرع يف طرح راأيك دون درا�شة جيدة 

�شيوقعك يف اإ�شكالت كثرية وتناق�شات اأنت يف 

غنى عنها، فال تكن ممن ل يهمه اآراء الآخرين 

حتى لو كان راأيه خاطئاً فهو ُمقتنع به وب�شحته، 

اأن راأيه �شحيح،  اأنه يوهم نف�شه يف داخله  اأي 

وهو عك�ض ذلك متاًما ويقحم نف�شه يف نقا�شات 

ويحرج نف�شه اأمام الآخرين.

الب�شر اخ��ت��الف  بني  الآراء 

وط���ب���ي���ع���ي، اأم��ر وارد 

ل���ك���ن غ��ري 

لطبيعي  ا

وال���ذي 

عالج  اإىل  يحتاج  وق��د  واإر���ش��اد  لن�شح  يحتاج 

�شديدة  بع�شبية  ب��ال��راأي  التم�شك  هو  نف�شي 

الآخرين،  اآراء  تقبل  وعدم  املُ�شتميت  والدفاع 

قولهم  ل�شماع  لالآخرين  املجال  يفتح  ممن  كن 

واعرتف بخطئك اإن وجدت اأنك خمطئ.

اإذا  جيًدا  ذلك  ونعي  جميًعا  نعلم  اأن  يجُب 

والبحث  بالجتهاد  فعليك  القوة  لراأيك  اأردت 

اآراء الآخرين  عن الدليل الداعم لراأيك وتقبل 

الأدل��ة  لديك  كانت  اإن  اآرائ��ه��م  يف  وناق�شهم 

ول  دليل  دون  اآراءك  تطرح  اأن  اأما  الوا�شحة، 

حجة ول منطق ول روؤية وتتع�شب لراأيك فتلك 

ُم�شيبة.

اإن اأردت قوة احلجة فعليك مبا يلي: ابحث 

حيادياً  ُكن  راأي��ك،  تُ�شاند  التي  بالأدلة  جيداً 

تاأمل  بامليزان،  راأي��ك  وزن  لراأيك  تع�شب  دون 

راأي غريك واأدر�شه جيداً ول تُفكر اأنه خاطئ 

يف البداية واإمنا اجعل له ن�شيباً من ال�شحة، 

نقاط  وح��دد  مو�شوعية  بُكل  غريك  راأي  فند 

وه��ادًئ��ا ل  ���ش��ب��وًرا  ُك��ن  وناق�شها،  الخ��ت��الف 

تغ�شب ول تت�شرع يف طرح راأيك.

قال الإمام ال�شافعي رحمه اهلل: »راأيي 

وراأي غريي  �شواب يحتمل اخلطاأ 

خطاأ يحتمل ال�شواب«

ف��الإن�����ش��ان امل��ت��زن 

راأي��ه �شواب،  اأن  يرى 

اإ����ش���ك���ال  ل  وه�������ذا 

ف����ي����ه ورغ���������م ذل����ك 

ب�شيطاً  اح��ت��م��الً  ي�شع 

واعتقاداً اأنه قابل للخطاأ، 

وراأي الغري خاطئ من وجهة 

مع  فيه  اإ�شكال  ل  وه��ذا  نظره، 

و�شع احتمال باأنه �شحيح.

ما المقصود بنظرية االنفجار العظيم؟

متثل نظرية النفجار العظيم التف�شري الأ�شا�شي لكيفية بدء الكون؛ 

وتعطينا هذه النظرية ت�شوًرا عن ن�شاأة الكون الذي بداأ من نقطة مفردة 

�شديدة الكثافة اأخذت تت�شخم خالل 13،8 مليار �شنة، لت�شبح الكون 

الذي نعرفه اليوم. ولأن اأدواتنا احلالية ل ت�شمح للفلكيني بالنظر اإىل 

املا�شي، اأي اإىل بداية الكون، فاإن كثرًيا مما نفهمه عن نظرية النفجار 

العظيم ياأتينا من مناذج ونظريات ريا�شية.

وقد انت�شر م�شطلح »النفجار العظيم« بني املخت�ّشني بعلم الفيزياء 

الفلكية لعقود، لكن �شهرته ازدادت عام 2007 عندما ُعر�ض م�شل�شل 

كوميدّي على قناة �شي بي اإ�ض »CBS« الأمريكّية يحمل ال�شم نف�شه، 

�شمنهم  من  باحثني،  لعّدة  اجلامعّية  للحياة  امل�شل�شل  يعر�ض  حيث 

خمت�ّض بالفيزياء الفلكّية. اللحظة الأوىل وولدةُ ال�ّشوء تبًعا ملعلومات 

بدايته  بعد  الأوىل  اللحظة  يف  الكون  ح��رارة  درجة  كانت  فقد  نا�شا 

حوايل 10 مليارات درجة فهرنهايت »5.5 مليار درجة �شيلي�شيو�ض«. 

الأ�شا�شّية  اجل�شيمات  من  �شخمة  جمموعة  على  ال��ك��وُن  واح��ت��وى 

كالنرتونات والإلكرتونات والربوتونات التي ا�ّشمحلّت اأو احتدت اأثناء 

برودة الكون، ومل يكن بالإمكان النظر اإىل هذا اخلليط ال�شاخن؛ اإذ مل 

يكن ال�شوء قادًرا على اجتيازه.

سيـــن 
وجيم

قصة الفيل والعميان الثالثة

فكر خارج 
الصندوق

مرن ومتزن أم متعصب لرأيك؟

ل حتكم على النا�ض اإل من خالل تعاملك 

املبا�شر معهم ولي�ض من اآراء الآخرين عنهم.

عدنان الكاتب

�شحفي بريطاين من اأ�شل �شوري يقيم حالياً 

يف دبي ويلقب مبحاور امل�شاهري

صورة نقدية

شارك في التعليق على هذه 
الصورة وأرسل مشاركتك إلى 

إيميل الصحيفة قبل نهاية 
دوام يوم األربعاء القادم 

وسوف يتم نشر أجمل تعليق
RESALAH@KSU.EDU.SA
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التطوع ثقافته وتنظيمه
د. �صالح التويجري

ي��ع��ت��ر ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي 

واجباً دينياً ومظهراً ح�صارياً، 

وهو الرتجمة ال�صلوكية ملعاين 

واملمار�صة  والإي��ث��ار  امل���روءة 

كما  اخلري،  لأعمال  الفعلية 

بناء  و�صائل  من  و�صيلة  اأن��ه 

وتعزيز  وامل��ج��ت��م��ع،  ال��ف��رد 

للجماعة،  ال��ف��رد  ان��ت��م��اء 

وه���و م��ن الأع���م���ال ال��ت��ي 

ع��امل  ع��ن��ه��ا يف  غ��ن��ى  ل 

ال��ي��وم وخ��ا���ص��ة ل��دوره��ا 

حت��ق��ي��ق  يف  الإي���ج���اب���ي 

ط��م��وح��ات امل��ج��ت��م��ع��ات 

لكونها  ومن��و،  تقدم  من 

تاأهيل  يف  اليمنى  الذراع 

وتاأ�صيل �صور التكافل الجتماعي.

مفهومه

الكتاب  هذا  يف  التويجري  �صالح  الدكتور  املوؤلف  ا�صتعر�ض 

الغني  الإ�صالمي  تراثنا  يف  التطوع  مفهوم  اأب��واب  الأربعة  ذي 

التجارب  بع�ض  وكذلك  املجتمع،  اأف��راد  بني  التكافل  مبعاين 

الدولية لالأعمال التطوعية.

ف�صله وجمالته

الإ���ص��الم،  يف  التطوعي  العمل  تعريف  الأول  الباب  تناول 

التطوعية،  الأعمال  ومكانة  الإ�صالمي،  املنهج  يف  وم�صروعيته 

ومناذج  التطوعي،  العمل  جمالت  عن  حتدث  كما  وف�صائلها، 

الإ�صالم،  التطوعي يف �صدر  العمل  واأمثلة وقدوات م�صيئة يف 

واحلافز على القيام بالعمل التطوعي.

تقنياته واآلياته

وا���ص��ت��ع��ر���ض ال��ب��اب ال��ث��اين ف��وائ��د ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي على 

التي  التطوعي  العمل  واأه���داف  واأهميته،  واملجتمع،  ال��ف��رد 

واأ�صكال  والجتماعية،  والرتبوية  الدعوية  الأه���داف  ت�صمل 

وتقنيات  موؤ�ص�صي،  اأو  فردي  كونه  ناحية  من  التطوعي  العمل 

والعمل  والتاأهيل  والختيار  بالإعالم  املتعلقة  التطوعي  العمل 

واملتابعة،  والتقييم  وجم��الت��ه،  التحفيز  وك��ذل��ك  التنظيمي، 

وت�صنيف املتطوعني وم�صادر واأ�ص�ض العمل التطوعي، والآليات 

مثل  التطوعية  املوؤ�ص�صات  معها  تتعامل  اأن  يجب  التي  العلمية 

والنف�ض،  والجتماع  القت�صاد  علماء  ودور  الأب��ح��اث  مراكز 

والتطوع وتاأثري التكنولوجيا على املجتمعات العربية، ومعوقات 

التطوعي. العمل 

الطريق امل�صرتك

التطوعي،  العمل  تنظيم  ع��ن  الثالث  ال��ب��اب  يف  وحت��دث 

املجتمعات  يف  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  تنظيم  �صعف  واأ���ص��ب��اب 

احلديثة  الإداري����ة  والأ���ص��ال��ي��ب  تنظيمه،  وكيفية  العربية، 

اإدارة  اأ�صاليب  ع��ن  حت��دث  كما  التطوعي،  العمل  لتنظيم 

واأهميتها،  ب��الأه��داف،  الإدارة  منها  التطوعية،  الأع��م��ال 

من  ال��داء  حت�صني  اإىل  تدفع  التي  ب�صمري  الإدارة  واأ�صلوب 

مع  متاماً  تنطبق  والتي  واللتزام،  والثقة  ال�صتقامة  خالل 

باملك�صوف،  الإدارة  واأ�صلوب  التطوعية،  املوؤ�ص�صات  طبيعة 

التطوعية  باملوؤ�ص�صات  الأف��راد  م�صارحة  على  يعتمد  الذي 

ب��الإجن��ازات  وم�صارحتهم  املهمة،  الأرق���ام  على  واطالعهم 

مت  واحداً.  هدفاً  املوؤ�ص�صة  اأفراد  جميع  وتبني  والإخفاقات، 

منظور  من  التطوعي  للعمل  اجلديدة  النظريات  اإىل  تطرق 

ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  التطوعي  وال��ع��م��ل  ع��امل��ي، 

باململكة،  اخلريية  للجمعيات  احلايل  الو�صع  عن  واإح�صائية 

عاملية  ملوؤ�ص�صة  ك��ن��م��وذج  امل�����ص��رتك«  »ال��ط��ري��ق  موؤ�ص�صة  و 

1400 فرع على م�صتوى املدن الأمريكية  تطوعية، التي ت�صم 

 1.000.000 بها  ويعمل  دولر،  مليار   4.4 ميزانيتها  وتبلغ 

ومعي�صتهم،  النا�ض  حياة  حت�صني  اإىل  تهدف  والتي  متطوع، 

مب�صاعرهم،  وال�صعور  بالآخرين،  الإح�صا�ض  قوة  تن�صيط  عر 

وتطلعاتهم. واأحالمهم  واآلمهم،  واآمالهم 

جتارب دولية

والتجارب  ال��ع��امل  ح��ول  التطوع  ت��ن��اول  ال��راب��ع  ال��ب��اب  ويف 

اأن�صئ  الذي  للمتطوعني  املتحدة  الأمم  برنامج  ومنها  الدولية، 

 4000 به  ويعمل  املتحدة،  لالأمم  م�صاعد  كجهاز   1971 عام 

واخل��رة،  املوؤهالت  من  الرفيعة  امل�صتويات  ذوي  من  �صخ�ض 

واحلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر؛ وهي ال�صبكة 

من  التخفيف  يف  مهمتها  وتتمثل  العامل،  يف  الأك��ر  الإن�صانية 

وطاأة املعاناة الإن�صانية، وحماية اأرواح النا�ض و�صحتهم. وتطرق 

يف نهاية الكتاب اإىل �صرد املزيد من التجارب والإح�صائيات عن 

العمل التطوعي يف العامل.

قــــــــــــــــرأت لك..
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دراسات

أول استئناس لإلبل ذات السنام الواحد حدث 
جنوب الجزيرة العربية

91% من الشباب يتصفحون اإلنترنت عبر الجوال

الشخصيات الكرتونية »طيبة ومحبوبة«

متكن فريق بحثي من جامعة امللك 

في�صل وجامعة نتونغهام الريطانية 

فيينا  يف  البيطري  الطب  وجامعة 

الإبل  ا�صتئنا�ض  اأ�صل  لغز  فك  من 

العربي وفهم تركيب تنوعها الوراثي، 

البحثى  ال��ف��ري��ق  رئ��ي�����ض  وبح�صب 

اأ���ص��ت��اذ ال���وراث���ة وت��رب��ي��ة احل��ي��وان 

امل�صاعد رئي�ض ق�صم ال�صحة العامة 

بجامعة  احليوان  ورعاية  البيطرية 

املذن،  في�صل  الدكتور  في�صل  امللك 

وللمرة  الدرا�صة  ه��ذه  اأثبتت  فقد 

الأوىل با�صتخدام الب�صمة الوراثية، 

ذات  الإب���ل  ا�صتئنا�ض  م�صدر  اأن 

ال�صنام الواحد هو اجلزيرة العربية، 

اعتمدت على عينات من مواقع  اذ 

تعود  الإم���ارات  من  اأث��ري��ة خمتلفة 

اأثرية  وعينات  �صنة   7000 قبل  ملا 

وتركيا  و�صورية  الأردن  من  اأخ��رى 

تعود حلقب زمنية خمتلفة.

اأكرث  على  الدرا�صة  ا�صتملت  كما 

للتوزيع  ممثلة  عينة   1083 م��ن 

العربية  ل��الإب��ل  احل���ايل  اجل��غ��رايف 

نتائج  اأن  اإىل  21 دولة، م�صرياً  من 

اجلزيرة  اإب��ل  متيز  بينت  الدرا�صة 

التجارية  ال��ق��واف��ل  ودور  العربية 

الإ�صالم  انت�صار  بعد  احلج  وقوافل 

يف ت�صكيل التنوع الوراثي لالإبل ذات 

ال�صنام الواحد احلايل.

امل�صاعي  »اإن  امل����ذن:  واأ����ص���اف 

اأبحاث  مركز  بني  للتن�صيق  قائمة 

ومراكز  في�صل  امللك  بجامعة  الإبل 

كامل  لفك  ودول��ي��ة  داخلية  اأب��ح��اث 

الإبل  اأنواع  ملختلف  الوراثية  ال�صفر 

لها،  ال��وراث��ي  للمكون  اأك���ر  لفهم 

ا�صتحداث  يف  امل��ب��ادرة  عن  ناهيك 

تقنيات وراثية حديثة لالإبل العربية 

للم�صاهمة يف احلفاظ على تنوعها 

الوراثي احلايل«.

اأبحاث  مركز  مدير  اأك��د  ب��دوره، 

اأن  العكنة  م���رزوق  ال��دك��ت��ور  الإب���ل 

الدرا�صة تعد ذات قيمة  نتائج هذه 

املهتمني  �صت�صاعد  ك��ون��ه��ا  ع��ال��ي��ة 

القرار يف جمال  و�صناع  والباحثني 

اأكر  فهم  من  الإبل  وتطوير  درا�صة 

برامج  وا�صتحداث  الوراثي  للتنوع 

لتح�صني  م�صتقبلية  ا�صرتاتيجية 

الرتبية الوراثية لالإبل.

م��ن ج��ان��ب��ه، ب��ني ال��روف��ي�����ص��ور 

نتونغهام  جامعة  من  هنوت  اإليفري 

يف بريطانيا اأن النتائج اأو�صحت اأن 

ذات  لالإبل  احل��ايل  الوراثي  التنوع 

ال�صنام الواحد يعك�ض مدى ارتباطها 

وحتركات  بهجرة  الوثيق  التاريخي 

الإن�صان العربي من اجلزيرة العربية 

واإىل اأفريقيا وبقية مناطق اآ�صيا.

باميال  ال��دك��ت��ورة  اأك����دت  فيما 

البيطري  الطب  جامعة  من  برغري 

الوراثية  امل��ادة  نتائج  اأن  فيينا  يف 

تو�صح  الأث���ري���ة  للعينات   DNA
للمرة الأوىل اأن اأول ا�صتئنا�ض لالإبل 

ذات ال�صنام الواحد حدث يف جنوب 

اجلزيرة العربية.

ونتائجه  البحث  ه��ذا  اأن  يذكر 

ت�����ص��در ب��ع�����ض م���واق���ع الأخ���ب���ار 

و  BBC مثل  العاملية  وال�صحف 

و ال��ري��ط��ان��ي��ة   Daily mail
Discovery الأمريكية التي بينت 
ت�صكيل  يف  ال��درا���ص��ة  ه��ذه  اأهمية 

احل�صارات يف املناطق التي انت�صرت 

فيها الإبل العربية.

حديثة  ميدانية  درا���ص��ة  ك�صفت 

ا�صتخدام  ال�صباب يف  عن اجتاهات 

الإنرتنت ومواقع الإعالم اجلديد اأن 

56.9 يف املئة من ال�صباب يت�صفحون 
قبل  الجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع 

اأك���دت فيه  ال��ن��وم، يف الوقت ال��ذي 

الدرا�صة اأن 91.4 يف املئة يت�صفحون 

الإنرتنت عر اأجهزة اجلوال.

درا���ص��ة  نتائج  �صمن  ذل���ك  ج���اء 

ميدانية اأجراها الباحث واملتخ�ص�ض 

يف الإعالم اأحمد بن علي العمودي، 

ور�صدت الدرا�صة اجتاهات ال�صباب 

ال�����ص��ع��ودي ع��ر الإع�����الم اجل��دي��د 

وت��ع��زي��ز امل���ب���ادرات ال��ت��وع��وي��ة نحو 

الدرا�صة،  و�صملت  ع��ره.  ال�صباب 

ثالثة حماور، الأول الإعالم اجلديد 

والذي يعتمد يف تكوينه ون�صره على 

عنا�صر اإلكرتونية ات�صالية حديثة، اإذ 

ال�صباب  ا�صتعر�ض هذا املحور واقع 

وعالقة  اجلديد  الإع��الم  مواقع  يف 

الإعالم اجلديد بال�صباب، اأما املحور 

املجتمعية  امل�صوؤولية  فناق�ض  الثاين 

ال�صتفادة من  واأهمية  ال�صباب  نحو 

التوعوية  ب��ث  الإع���الم اجل��دي��د يف 

امل�صوؤولية  اأن  ول�صيما  والتثقيف، 

ال�صتثمار  من  نوعاً  تعد  املجتمعية 

الجتماعي الذي يهدف اإىل بناء راأ�ض 

الو�صول  واأهمية  الجتماعي  امل��ال 

اإىل م�صتويات ال�صتجابة الجتماعية 

الإيجابية من خالل احل�ض التوقعي 

الإيجابية  ال�صتجابة  عر  الوقائي 

للم�صاركة يف معاجلة ق�صايا املجتمع.

الدرا�صة  من  الثالث  املحور  اأم��ا 

لل�صباب  التوعوية  املبادرات  فناق�ض 

ع���ر و���ص��ائ��ل الإع������الم اجل��دي��د، 

وه���ي ع��ب��ارة ع��ن درا���ص��ة ميدانية 

ح��ظ��ي��ت ب��ت��ح��ك��ي��م ك����ُل م���ن م��دي��ر 

بالغرفة  املجتمعية  امل�صوؤولية  مركز 

التجارية ال�صناعية يف جدة الدكتور 

في�صل عو�ض عبدالقادر، وم�صت�صار 

جمتمعية  وم�����ص��وؤول��ي��ة  ا���ص��ت��دام��ة 

الدكتور عماد �صعد، والأ�صتاذ حممد 

ال�����ص��اع��د، اإع���الم���ي وك��ات��ب مهتم 

بق�صايا ال�صباب.

وح������ول ط�����رق ت�����ص��ف��ح م���واق���ع 

التوا�صل الجتماعي ك�صفت الدرا�صة 

امل�صاركني يف  املئة من  اأن 91.4 يف 

الدرا�صة يت�صفحون مواقع التوا�صل 

الج��ت��م��اع��ي ع���ر اجل�����وال، فيما 

اجلهاز  املئة عر  36.2 يف  يت�صفح 

يت�صفحون  املئة  يف  و25  املحمول، 

عر  الجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع 

جهاز احلا�صوب املكتبي.

لت�صفح  الأوق��ات  اأف�صل  اأم��ا عن 

مواقع التوا�صل الجتماعي فك�صفت 

الدرا�صة اأن 75.9 يف املئة يف�صلون 

الجتماعي  التوا�صل  مواقع  ت�صفح 

يف�صلون  املئة  و56.9 يف  املنزل،  يف 

يت�صفح  فيما  ال��ن��وم،  قبل  الت�صفح 

ال��ت��وا���ص��ل  م��واق��ع  امل��ئ��ة  33.6 يف 
الجتماعي حال التنقل من مكان اإىل 

اآخر، و31.9 يف املئة يف�صلون الت�صفح 

يف  و19.8  العمل،  �صاعات  خ��الل 

املائة يف�صلون ت�صفح مواقع التوا�صل 

اأن  يذكر  الأ�صدقاء.  الجتماعي مع 

الدرا�صة تكونت من 59.5 يف  عينة 

املئة من فئة الذكور، و40.5 يف املئة 

اإناث، منهم 68.1 يف املئة متزوجون 

و21.6 يف املئة عزاب و9.5 يف املئة 

منهم مطلقون.

ح��ول  حتليلية  درا���ص��ة  ك�صفت 

ال��ع��الق��ة ب��ني م��وؤ���ص�����ص��ات رع��اي��ة 

الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  م��ن  الأط���ف���ال 

وتاأثري  الإع��الم،  وو�صائل  اخلا�صة 

�صخ�صية  ت�صكيل  يف  العالقة  هذه 

ن�صبة  نظرة  ع��ن  الأط��ف��ال  ه���وؤلء 

ك��ب��رية م��ن الأط���ف���ال امل�����ص��ارك��ني 

باأنها  الكرتونية  ال�صخ�صيات  اإىل 

اأدت  اأدت  لو  حتى  وحمبوبة  طيبة 

منها  تعلموا  واأنهم  �صريرة،  اأدواراً 

وامل�صاربة  اأولً،  والت�صلية  الت�صامح 

. ثانياً

اأ�صتاذ ق�صم الت�صال  واأو�صحت 

امل�����ص��اع��د يف ج��ام��ع��ة  والإع������الم 

ع��رف��ات،  اإمي���ان  ال��دك��ت��ورة  طيبة 

ا�صتعر�صتها  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة  يف 

اأن  خالل ملتقى الإعالم الأ�صري، 

تعلم  اأن  اأظهرت  الدرا�صة  نتيجة 

املركز  حققت  والت�صلية  الت�صامح 

امل�صاربة  ح�صلت  بينما  الأول، 

م���ن حيث  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ع��ل��ى 

ا���ص��ت��ف��ادة الأط��ف��ال م��ن ال��رام��ج 

لها. يخ�صعون  التي 

امل��ئ��ة  يف   17.5 »اإن  وق���ال���ت: 

م���ن ع��ي��ن��ة ال���درا����ص���ة ي��ت��ع��ل��م��ون 

م��دى  ومب��ع��رف��ة  امل�����ص��ارب��ة،  منها 

التي  لل�صخ�صية  الأط��ف��ال  اإدراك 

يف�صلونها؛ هل هي �صخ�صية طيبة 

اخلطورة،  تكمن  وهنا  �صريرة؟  اأم 

واأظهرت نتيجة ال�صتبانة اأن معظم 

ال�صخ�صيات  اأن  ي���رون  الأط��ف��ال 

لو  حتى  طيبة،  ي�صاهدونها  التي 

ال�صر«. باأدوار  قامت 

على  التعرف  حماولة  �صاأن  ويف 

ت�صرفات  على  الأطفال  فعل  ردود 

هل  يف�صلونها؛  التي  ال�صخ�صيات 

تخطئ  اأم  �صواب  على  دائماً  هي 

اأن  اأح���ي���ان���اً؟ ك�����ص��ف��ت ال���درا����ص���ة 

الأطفال  من  املئة  يف   80 اإجابات 

املف�صلة  ال�صخ�صيات  اأن  ت���رى 

وهو  ���ص��واب،  على  دائ��م��اً  لديها 

الأمر الأكرث خطورة على الإطالق، 

ال��ن��ق��ط��ة ميكن  ه���ذه  م��ن  اإن���ه  اإذ 

الأطفال  �صلوك  التاأثري يف  اإحداث 

املف�صلة  الأوقات  وعن  واأفكارهم. 

للم�صاهدة، جند اأن 37.5 يف املئة 

م��ن الأط���ف���ال ي�����ص��اه��دون��ه ط��وال 

الوقت، ولذلك تاأثري خطر يف بناء 

والعقلي  ال�صحي  ومن���وه  الطفل 

والجتماعي.

ل��ه��ذه  اأن  ع���رف���ات  واأ����ص���اف���ت 

ال��ت��ن�����ص��ئ��ة  يف  دوراً  ال���و����ص���ائ���ل 

الج��ت��م��اع��ي��ة ي��ف��وق ت���اأث���ريه ذل��ك 

كما  الآب���اء،  به  يقوم  ال��ذي  ال��دور 

�صعت الدرا�صة اإىل تق�صي وح�صر 

التي تقدمها  الإعالم  اأنواع و�صائل 

موؤ�ص�صات رعاية الأطفال من ذوي 

ملن�صوبيها،  اخلا�صة  الحتياجات 

تعزيز  يف  دوره���ا  على  وال��ت��ع��رف 

وت���ن���م���ي���ة و����ص���ق���ل ���ص��خ�����ص��ي��ات 

الأطفال.

ا�صتعرا�صها واقع الإعالم  وعند 

ق�صم  اأ����ص���ت���اذ  لح��ظ��ت  ال��ع��رب��ي 

اأن  امل�صاعد  والإع����الم  الت�����ص��ال 

اأنواعاً  قدمت  ال�صينمائية  الأفالم 

ل�����ص��ورة  امل��ع��اجل��ات  م��ن  خمتلفة 

امل���ع���وق، راوح�����ت ب���ني ال��ت�����ص��وي��ه 

الإن�صانية،  القيم  اإىل  والإ���ص��اءة 

ك��م��ا ت��ن��اول��ت ت��ل��ك ال��ف�����ص��ائ��ي��ات 

هام�صية،  بطريقة  املعوقني  ق�صايا 

من  الطبيعي  حقهم  تعطهم  ومل 

الهتمام.

ه��ن��اك  اأن  ع���رف���ات  وذك�����رت 

املعوق  �صورة  ل�صتغالل  حماولة 

اإىل  ت�����ص��يء  ك��وم��ي��دي��ة  ب�����ص��ورة 

بينما  ك��ث��رية،  اأح��ي��ان  يف  امل��ع��وق 

اأنها  الف�صائيات  لبع�ض  يح�صب 

ف����ردت زاوي���ة ل��ت��ق��دمي الأخ��ب��ار  اأ

ال�صم  للمعوقني  الإ�صارة  بطريقة 

لبكم. وا
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دورةملتقى

معرضقمة

منتدىمعرض

محاضرةمعرض

معرضحلقة

فعاليةمؤتمر

�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

جمعية طب الطوارئ ال�سعودية

الوقت: من ٨ �ص اإىل ٥م

اجلهة املنظمة: وزارة ال�سحة ال�سعودية

املكان: جامعة الفي�سل

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

اجليل القادم للرعاية ال�سحية

الوقت:من ٨�ص اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: تراي كون للفعاليات

املكان: فندق رادي�سون بلو - الريا�ص

هوريكا ال�سعودية ٢٠١٧

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: �سمارك

املكان: مركز الريـا�ص الـدويل للمعار�ص واملوؤمترات 

- الريا�ص

ال�سعودي لدعم الت�سنيع الع�سكري املحلي

الوقت:من ٤ اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: وزارة الدفاع ال�سعودية

املكان: مركز الريا�ص الدويل للمعار�ص واملوؤمترات

الريا�ص القت�سادي ٢٠١٧

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: الغرفة التجارية ال�سناعية بالريا�ص

املكان: فندق الإنرتكونتيننتال

زوايا اخلليج

الوقت:من ٤م اإىل ١١٫٣٠م

اجلهة املنظمة: املدى احلديث للمعار�ص واملوؤمترات

املكان: برج رفال كمبين�سكي

ا�ستخدام قاعدة املعلومات pubmed للدكتورة 

ارجمند وار�سي

الوقت: من ١٢ اإىل ٢ظ

تنظيم: مركز بحوث الدرا�سات العلمية والطبية

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

نقا�ص »مهارات البحث العلمي« للدكتور عبدالعال ال�سيد

الوقت:  ١٢٫٣ظ

اجلهة املنظمة: مركز »اأفكر«

املكان: كلية الرتبية قاعة ١اأ٣٣ ولل�سيدات مبنى ٢ 

معمل ٧٢ الدور الأول

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

الوقت: من ٤م اإىل ١١م

اجلهة املنظمة: �سيندي اإك�سبو

املكان: فندق الفي�سلية

 ال�ساد�ص للمراجعة الداخلية

الوقت:من ٤ اإىل ١٢م

اجلهة املنظمة: اجلمعية ال�سعودية للمراجعني 

الداخليني

املكان: فندق انرتكونتينتال

»حقبة«

الوقت:من ٤ اإىل ١١م�ساء

اجلهة املنظمة: موؤ�س�سة نوف الدغيرث لتنظيم 

املعار�ص واملوؤمترات

املكان: درة الريا�ص
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23 ربيع �أول10 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

ورشةلقاء

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/

ع��ن���ان ال��ك��ت��اب : اإي���ق���اع ال�����ض��ع��ر ال��ع��رب��ي يف ���ض���ء  نظرية 

العيا�ضي

تاأليف : ف�ضل بن عّمار العماري

الطبعة:  الأوىل

�ضنة الن�ضر: 1437ه�� 

عدد ال�ضفحات : 475

عرو�س  يف  جديدة  نظرية  العيا�سي  حممد  الأ�ستاذ  ق��ّدم 

العربي«،  ال�سعر  اإيقاع  »نظرية  م�سمى:  العربي حتت  ال�سعر 

وك��ان  وم�سطلحاته،  العرو�س  خ�س��سيات  جت��اوز  وب��ه��ذا 

م��سيقيًّا، عاملًا باأ�س�ل الإيقاع، راوية لكمٍّ كبري من ال�سعر، بل 

كان ذا دراية باللغة الف�سحى، منفتًحا على الثقافة الفرن�سية، 

ولكن الدار�سني جتاهل�ا نظريته، متم�سكني اإما بالإطار القدمي 

للعرو�س، واإما �سائرين يف حماولت تطبيقية بعيدة عن اأج�اء 

العرو�س« مل  اإىل »علم  العرو�س  ال�سعري، فمنذ حت�َّل  الفن 

ق�سد  اإل  جمال  هناك  يعد 

والنحاة  اللغة  علماء  طريق 

ب�ستى املحاولت، حتى جهر 

�سادمة  بنظريته  العيا�سي 

اأو مقلقة، فكان اأن قام هذا 

النظرية  بتقريب  ال��ك��ت��اب 

للدار�سني بالت�فيق بني اآرائه 

واملعا�سرين،  القدماء  واآراء 

بامل�سطلحات  م�ستعيًنا 

النظرية  ومطبًِّقا  القدمية، 

على ال�سعر يف �ستى اأوزانه وانحرافاته، ولأن جه�د 

كل  يف  تابعه  فقد  القدمي،  ال�سعر  على  تقت�سر  مل  العيا�سي 

ما ا�ستجدَّ على ال�ساحة الأدبية فيما يخ�س ال�سعر احلديث 

عر�ًسا ونقًدا. 

مارزان� الدويل ي�ضدر

»اأ�ضاليب �ضفية مل�ضاعدة الطالب« 

�ضمن �ضل�ضلة »تنقيح املعرفة«

ياأتي هذا الكتاب الذي قام بتاأليفه: ريا اإيه �سميدت، 

روبرت ج. مارزان�، ل�رين ه�لرت، تري�سي ل. اأوكا�سي�، 

ودينا �سني، وترجمة �سحدة فارع، ويقع يف 116 �سفحة، 

التي  الإح��ك��ام«  لتحقيق  اأ�سا�سيات  »�سل�سلة  �سمن 

 ،»LSI« التعلم  لعل�م  ال��دويل  مارزان�  مركز  ي�سدرها 

تنقيح  اأ�ساليب حمددة لإتقان مهارة كيفية  يتناول  كما 

املعرفة ال�سابقة، من خالل عدد من اخلط�ات، و�سم 

والثاين  الأول  التدري�سي  الأ�سل�ب  هي:  ف�س�ل  �ستة 

اإىل  بالإ�سافة  وال�ساد�س،  واخلام�س  والرابع  والثالث 

املقدمة واخلامتة، وقائمة من امل�سادر واملراجع التي اعتمد عليها امل�ؤلف�ن يف اإعداد الكتاب.

إصداراتإصدارات دار جامعة الملك سعود

وكالة الجامعة  للتخطيط  و التطوير - إدارة اإلحصاء والمعلوماتمفكرة الشهر

اخلرباء الوطني ال�سابع

الوقت:من ٤ اإىل ١٠م

اجلهة املنظمة: برنامج الأمان الأ�سري الوطني

املكان: مقر مركز املوؤمترات بجامعة امللك �سعود بن 

عبدالعزيز للعلوم ال�سحية

اأخالقيات البحث العلمي للدكتورة ف�سيلة العنزي

الوقت: 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

الوقت: 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 هوليدى 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

الوقت: 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

ربيع اأول 

1439ه�

(ن�فمرب - دي�سمرب)

2017م
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ق�شر املربع �شرح معماري �شامخ 

يحيط به �شور خارجي يرتفع حوايل 

ح�شينة  اأب���راج  تعلوه  م��ًرا  ع�شرين 

بارزة وتك�شو جدرانه طبقة من املالط 

الأحمر اللون، اأما احلائط الذي يعلو 

الباب الرئي�شي للق�شر فكان مزخرًفا 

بال�شعار  ومتوًجا  هند�شية  باأ�شكال 

امللكي ال�شعودي »ال�شيفان املتقاطعان 

والنخلة«، وبداخل الق�شر توجد قاعة 

انتظار كبرية يبلغ ارتفاعها �شبعة اأمتار 

تتو�شطها ثالثة �شفوف من الأعمدة 

حلمل ال�شقف، وهذه الأعمدة مك�شوة 

باجل�ص، ويف اأحد اأركان القاعة يقوم 

موقد كبري مفتوح لعمل القهوة عليه 

اأواٍن نحا�شية فوق فحم متوهج ب�شفة 

دائمة، كما توجد و�شائد زاهية الألوان 

امتداد جدران  وب�شط وم�شاند على 

القاعة، حيث كان ال�شيوف يجل�شون 

فيها انتظاراً ملقابلة امللك.

لقد خ�شع ق�شر املربع لتغيريات 

ال�شتينيات  خالل  ومتواترة  م�شتمرة 

ل�شتخدامات  تكيف  اإذ  الهجرية، 

اإ�شافية اأخرى فقد اأ�شيف اإليه ق�شر 

�شيافة وا�شع، وبنى ويل العهد »اآنذاك« 

الأمري �شعود بن عبدالعزيز ق�شًرا يف 

املوقع ذاته، وقد لحظ الهولندي »فان 

دير ميولن« الذي �شاهد ق�شر املربع 

�شاهده  ثم  1364ه�  �شنة  مرة  لأول 

بعد �شبع �شنوات اأن الق�شم القدمي من 

ق�شر املربع مل يطراأ عليه اأي تغيري 

ولكنه لحظ اأنه قد مت طالء جداره 

ومت  »ج�ص«  اأبي�ص  بطالء  اخلارجي 

تو�شيع مدخله حتى يظهر اأكرث فخامة 

اإىل  الذين يفدون  الزائرين  اأعني  يف 

اململكة ويحلون �شيوًفا على امللك.

ويف عام 1357 تفرد اأحد ق�شور 

وحظي  »ال���دي���وان«  مب�شمى  امل��رب��ع 

مبكانة خا�شة عند امللك عبدالعزيز، 

ح��ي��ث ك���ان ك��ث��رًيا م��ا مي��ار���ص فيه 

�شوؤون احلكم وت�شريف اأمور الدولة، 

ول���ق���د زخ�����ر ت��اري��خ 

ال���دي���وان بعدد  ه���ذا 

امل�شهودة  الوقائع  من 

املهمة يف  والأح����داث 

تاريخ اململكة، فحظي 

ب�����زي�����ارة ع������دد م��ن 

الزعماء العامليني، كما 

بع�ص  الديوان  عا�شر 

الأح��������داث ال��ك��ب��رية 

الدفاع  وزارة  كاإن�شاء 

وت��اأ���ش��ي�����ص الإذاع�����ة 

ال�����ش��ع��ودي��ة واإن�����ش��اء 

النظامية،  امل��دار���ص 

واإن�شاء موؤ�ش�شة النقد 

العملة  واإ���ش��دار  ال�شعودي  العربي 

ال�شعودية، ومن ديوان امللك عبدالعزيز 

���ش��در ع��دد م��ن الأن��ظ��م��ة الإداري����ة 

ال���رق وج�����وازات ال�شفر  ك��اأن��ظ��م��ة 

والغرف  والتقاعد  واملباين  والطرق 

التجارية والعمل والعمال.

وقد بنيت جمموعة ق�شور املربع 

مربعة  اأ�شكال  يف  الديوان  فيها  مبا 

طابقني  م��ن  تتكون  م�شتطيلة،  اأو 

تبعاً  واح��د  طابق  من  اأو  الغالب  يف 

للحاجة وطبيعة ال�شتخدام، ومت بناء 

ق�شور املربع باملواد املحلية املتوفرة، 

فبنيت اجلدران من اللنب وا�شتخدمت 

الأع��م��دة احلاملة  بناء  الأح��ج��ار يف 

لالأ�شقف يف املجال�ص الكبرية واملمرات 

الأثل  وا�شتخدم  الفناء،  على  املطلة 

يف �شقف الق�شر وكذلك يف �شناعة 

الأب��واب والنوافذ، ونظًرا لتاأثر اللنب 

بعدد  الق�شور  زودت  فقد  بالأمطار 

لت�شريف  الطويلة  امليازيب  من  كافٍ 

طالء  اإىل  بالإ�شافة  الأم��ط��ار،  مياه 

بع�ص الأج��زاء احل�شا�شة باجل�ص اأو 

هي  الب�شاطة  كانت  لقد  الأ�شمنت. 

املربع،  ق�شور  يف  ال�شائدة  ال�شمة 

الأ�شا�ص  الوظيفية  الأغرا�ص  وكانت 

الق�شور  تلك  اأك�شب  ال��ذي  الوحيد 

و�شماتها  مالحمها 

امل����م����ي����زة، ف��ك��ان��ت 

اجلمالية  الأ���ش��ك��ال 

وال����زخ����رف����ي����ة يف 

ح��دود ما هو معتاد 

وت�شمح به الإمكانات 

والقدرات املتوفرة يف 

تلك الفرة. 

ومن اأبرز العنا�شر 

ق�شور  الإن�شائية يف 

امل����رب����ع الأع����م����دة 

لل�شقوف،  احلاملة 

العمود  يتكون  حيث 

من عدد من الأحجار 

امل�شمت  الإ���ش��ط��واين  ال�شكل  ذات 

يعلوها  باجل�ص  بينها  فيما  واملثبتة 

تاج مربع ترتكز عليه جذوع الأ�شجار 

واأع��ط��ت  ال�شقف،  يف  امل�شتخدمة 

ملباين  جمالًيا مميًزا  الأعمدة منًطا 

وظيفتها  اإىل  بالإ�شافة  الفرة،  تلك 

الإن�شائية، وزينت الت�شكيالت املثلثية 

ال�شطح ف�شاًل  البارزة جدران �شرة 

اأث��ر  م��ن  التخفيف  يف  فائدتها  ع��ن 

الأمطار على اجلدران الطينية.

كما ا�شتخدمت الزخارف الهند�شية 

الق�شر  غ��رف  جتميل  يف  التقليدية 

من الداخل، حيث نق�شت يف اجل�ص 

حني  يف  اجل���دران  لعوار�ص  املغطى 

�شفوًفا  ال�شقف  ع��وار���ص  حملت 

منتظمة من اخلطوط امللونة بالأ�شود 

والأحمر والأزرق فوق خلفية من لون 

اخل�شب الطبيعي. وعلى الرغم من اأن 

جممع املربع اأن�شئ لأغرا�ص �شكنية 

الذي  ال�شور  اأن  اإل  الأول  املقام  يف 

يحيط بوحدات ق�شور املربع باأبراجه 

املربع مالمح  اأك�شب جممع  املتعددة 

الق�شور املنت�شرة يف تلك الفرة، وقد 

اللنب  من  املربع  جممع  اأ�شوار  بنيت 

حيث  واحل��ج��ر،  بالأخ�شاب  امل�شلح 

و�شل ارتفاع ال�شور اإىل �شبعة اأمتار، 

التي  اأبعاده  للمجمع  ال�شور  واأعطى 

كانت تراوح بني 300 مر و400 مر 

يف �شكل م�شتطيل حتول بعد اإ�شافة 

بع�ص املباين اإىل �شكل مربع.

مربعة  ب��اأب��راج  ال�شور  دع��م  وق��د 

�شعف  اإىل  ارتفاعها  و�شل  ال�شكل 

ارت��ف��اع ال�شور، وك��ان ج��زء من هذه 

الأب������راج ي���رز خ����ارج خ��ط ال�شور 

وداخله، وقد و�شل عدد هذه الأبراج 

اإىل �شتة ع�شر برًجا، كانت م�شاحة 

هذه الأب��راج حوايل مائتي مر عند 

وح��دات  ل�شكن  خ�ش�شت  القاعدة، 

ال�شرطة واحلر�ص امللكي.

ميثل ديوان امللك عبدالعزيز »ق�شر 

عنا�شر  اأه��م  حالًيا«  القائم  امل��رب��ع 

وما  لوظيفته  ن��ظ��ًرا  امل��رب��ع،  جممع 

عا�شره من اأح��داث وق��رارات مهمة، 

مقًرا  عبدالعزيز  امللك  اتخذه  فقد 

ملزاولة اأعماله امل�شائية لإدارة البالد.

اخل��ا���ص  امل��رب��ع  ق�شر  ويت�شمن 

واملكاتب  الغرف  من  كبرية  جمموعة 

موزعة على طابقني ت�شرف جميعها 

على فناء مربع وا�شع حتيط به، ولكل 

حمددة  خا�شة  مهمة  ومكتب  غرفة 

ظلت عليها حتى وفاة امللك عبدالعزيز، 

ال�شيفي  امللك  فهناك غ��رف ملجل�ص 

�شوؤونه  لإدارة  واأخ����رى  وال�����ش��ت��وي، 

اخلا�شة، وهناك مكاتب حلر�ص امللك 

وغ��رف  الق�شر  وح��ر���ص  ال�شخ�شي 

للزوار وغرف النظر يف ق�شايا النا�ص 

واأخرى لل�شوؤون ال�شيا�شية والت�شالت 

امللك واخلويا، وغرف  لكّتاب  وغرف 

خم�ش�شة ملا يتطلبه الق�شر للت�شغيل 

لإ�شاءتها  وبالن�شبة  والح��ت��ي��اج��ات، 

فقد كانت مزودة مب�شابيح معلقة على 

جدران الغرف تعمل بالكريو�شني، وذلك 

قبل توفر امل�شابيح الكهربائية التي مت 

ا�شتخدامها يف ال�شنوات الأخرية من 

عهد امللك عبدالعزيز يرحمه اهلل.

كلية الهند�شة

ر والتفكر
ُّ
الفرق بين التدب

ال�شيخ  ق��ال  وق��د  الأم���ور،  عواقب  يف  النظر  باأنه  لغة  التدبر  يعرف 

يف  النظر  عن  عبارة  هو  التدبر  اإن  اهلل،  رحمه  اجلرجاين  عبدالقاهر 

القلب  ت�شرف  التفكر  اأن  بيد  التفكر،  من  قريب  وهو  الأم��ور،  عواقب 

بالنظر يف الدليل والتدبر ت�شرفه بالنظر يف العواقب. 

ويختلف تف�شري العلماء للتدبر بالقراآن الكرمي، الذي اأمرنا به يف عدة 

اآيات قراآنية، ح�شب الآيات واأمور عدة، ففي قوله تعاىل »اأفال يتدبرون 

القراآن«، قال البي�شاوي: اأي يتاأملون معانيه ويتب�شرون فيه. وقال اأي�شا 

»ليدبروا اآياته«، اأي ليتفكروا فيها فيعرفوا ما يدبر ظاهرها من املعاين 

التدبر  لكلمة  تقريبي  ا�شطالحي  بتعريف  اخلروج  وميكننا  ال�شحيحة. 

عند املف�شرين باأنه تاأمل القراآن بق�شد التعاظ والعتبار، وقد ذكر التدبر 

حرفًيا قرابة 4 مرات يف القراآن الكرمي يف �شور »الن�شاء، املوؤمنون، �ص، 

حممد«، اأما معانيه فقد ذكرت اأكرث من 15 مرة.

والتدبر من اأهم مقا�شد اإنزال القراآن الكرمي كما ذكرت الآيات، فيجب 

والتمعن  والتفكر  وتدبره  وتالوته  القراآن  قراءة  كم�شلمني  جميعاً  علينا 

الأثر  الآيات وحت�شيل  من  املق�شود  للمعنى  للو�شول  معانيه  والتاأمل يف 

احلقيقي للقراآن الكرمي. واهلل املوفق وامل�شتعان.

جزاع �شيتي جزاع العنزي     

كلية العلوم

يف  والتو�شيات  ال��ق��رارات  تتخذ 

اإم��ا  بالت�شويت،  الأق�����ش��ام  جمال�ص 

باملوافقة اأو عدم املوافقة اأو المتناع 

عن الت�شويت، والأ�شل يف الت�شويت 

اأو  الأي����دي،  ب��رف��ع  علنياً  ي��ك��ون  اأن 

ب�شغط زر املوافقة، وقد يكون �شرياً 

اإذا كانت هناك حاجة تدعو لذلك، 

اأحد  ترقية  يف  ال���راأي  اإب���داء  مثاًل: 

عقد  يف جتديد  اأو  الق�شم،  اأع�شاء 

اأحد الإخوة غري ال�شعوديني، بحيث 

مع ثم  اأوراق جتجُ يتم كتابة ال��راأي يف 

عدد  ويبنّي  اجلل�شة  رئي�ص  يفرزها 

واملمتنعني  وامل��ع��ار���ش��ني  امل��واف��ق��ني 

اأه��داف  اأب��رز  اأح��د  الت�شويت.  عن 

يجُعطى جميع الأع�شاء  اأن  الت�شويت 

ال��ذي��ن ح�����ش��روا الج��ت��م��اع فر�شة 

وو���ش��وح،  ب�شفافية  راأي��ه��م  لإب����داء 

فيكون هناك جمال للنقا�ص والأخذ 

والرد اإىل اأن ينتهي الأمر بالت�شويت 

على املو�شوع اإذا مل يكن هناك اتفاق 

خذ بالت�شويت 
جُ
على قرار معني، فاإذا اأ

فاإن القرار هو قرار الأغلبية، ولهذا 

فيجب  الجتماع  ينتهي  اأن  مبجرد 

على كل من ح�شر الجتماع اللتزام 

اأنه  اإىل  ي�شري  واأل  الأغلبية  ب��راأي 

يخالف ذلك الراأي.

�شائع  خطاأ  هناك  الأ�شف،  ومع   

وجهة  القرار  عار�ص  من  يبدي  اأن 

الجتماع،  انتهاء  بعد  نف�شها  نظره 

اجلل�شة،  لأ���ش��رار  ك�شف  ه��ذا  ويف 

واإخالل بقواعد اأحكام الجتماعات، 

ومن هذا املنطلق فاإن رئي�ص الق�شم 

يجب اأن يتبنى راأي جمل�ص الق�شم يف 

جمل�ص الكلية حتى لو كان �شخ�شياً 

ال���راأي، لأن��ه ل ميثل  يعار�ص ذل��ك 

نف�شه يف جمل�ص الكلية، واإمنا ميثل 

الق�شم، ولذا عليه اأن يلتزم بقرارات 

جمل�ص الق�شم ويدافع 

ع��ن��ه��ا ح��ت��ى ل��و ك��ان 

ل  نف�شه  ق����رارة  يف 

يوؤيدها، ونف�ص الأمر 

عميد  ع��ل��ى  ينطبق 

جمل�ص  يف  ال��ك��ل��ي��ة 

اجلامعة، وهكذا.

ع�شو  لأي  ويجوز 

ح�����ش��ر الج���ت���م���اع 

ال����ت����ح����ف����ظ ع���ل���ى 

ق������رارات امل��ج��ل�����ص، 

وذل������ك ب����ن����اًء ع��ل��ى 

مدير  معايل  تعميم 

يف  ال�شادر  اجلامعة 

1400/2/6ه�، ويحدد التحفظ يف 
املح�شر بجانب توقيع الع�شو بحيث 

املو�شوع  حتديد  اأو  رقم  اإىل  ي�شري 

على  وي��ج��ب  عليه،  يتحفظ  ال���ذي 

الع�شو خالل اأ�شبوع واحد من توقيع 

املح�شر، اأن يرفع حتفظه اإىل عميد 

يراه  ما  اتخاذ  العميد  وعلى  الكلية 

ب�شاأن ذلك، فاإذا راأى وجاهة التحفظ، 

طلب من رئي�ص الق�شم اإعادة عر�ص 

تاأتي  الق�شم.  جمل�ص  على  املو�شوع 

حم�شر  �شياغة  مرحلة  ذل��ك  بعد 

�شري  تقرير  واملح�شر  الج��ت��م��اع، 

يجُ��دون فيه احل�شور  املجل�ص،  جل�شة 

والغياب وهل الغياب بعذر، ومن خرج 

من اجلل�شة ومل يعد، واملوا�شيع التي 

كل  عن  ونبذة  اجلل�شة،  يف  نوق�شت 

مو�شوع، واأبرز النقا�شات التي دارت 

حوله، والتو�شية، وراأي املعار�شني اأو 

عددهم اأو اأ�شماوؤهم.

يوؤثر يف  وع��دم تدوين حم�شر ل 

التو�شيات  اأو  ال���ق���رارات  نظامية 

نق�ص  هناك  �شيكون  واإمنا  املتخذة، 

يف الإجراءات ال�شكلية التي يجب اأن 

يعتر  كذلك  تتخذ، 

املح�شر وثيقة هامة 

ل���الج���ت���م���اع مي��ك��ن 

اإل��ي��ه يف اأي  ال��ع��ودة 

تاريخ  ملعرفة  وق��ت 

القرار،  اأو  التو�شية 

املحيطة  وال��ظ��روف 

ت�شطر  وق�����د  ب�����ه، 

اإىل  املجال�ص  بع�ص 

الأع�شاء  راأي  اأخ��ذ 

يف م��و���ش��وع ط��ارئ 

التاأجيل  يحتمل  ل 

اجتماع،  عقد  حلني 

ل���ذا ق��د ي��ل��ج��اأ اإىل 

يت�شمن  بحيث  بالتمرير  حم�شر 

تتم  اأن  ب����دون  ل��ل��م��و���ش��وع  ���ش��رح��اً 

الأع�����ش��اء  م��ن  وي��ط��ل��ب  مناق�شته 

يلجاأ  األ  ويجب  فيه.   راأيهم  اإب��داء 

اإىل املح�شر بالتمرير اإل يف الأمور 

لأنه  ج��داً،  وامل�شتعجلة  ال�شتثنائية 

يتنافى مع مبداأ ال�شرية يف الت�شويت 

اإذا كان لل�شرية مرر، كذلك ل يعطى 

النقا�ص  من  حقه  املطروح  املو�شوع 

تقرر  ول��ه��ذا  والبحث،  والتمحي�ص 

القواعد العامة اأنه اإذا اعر�ص اأحد 

الأع�شاء على املح�شر بالتمرير فاإنه 

اجتماع  يف  امل��و���ش��وع  ع��ر���ص  يجب 

عادي.

ويجب عر�ص حم�شر التمرير على 

جميع الأع�شاء، ول يكفي بن�شبة ثلثي 

الأع�شاء، لأن الن�شبة تعطي �شرعية 

ل�شحة الجتماع ولي�شت للقرارات.

وهو  بالتحليل  ج��دي��ر  اآخ���ر  اأم���ر 

ج���دول الأع���م���ال، وه���و ع��ب��ارة عن 

املوا�شيع التي �شتناق�ص يف اجلل�شة، 

املجل�ص  رئي�ص  اأن  العامة  والقاعدة 

املوا�شيع،  تلك  حتديد  عن  م�شوؤول 

اأع�شاء  م�����ش��اورة  بعد  يجُعدها  وق��د 

جدول  ير�شل  اأن  ويفر�ص  املجل�ص، 

بكل  املتعلقة  ب��امل��رف��ق��ات  الأع��م��ال 

وقت  قبل  الأع�����ش��اء  اإىل  م��و���ش��وع 

كاٍف من عقد اجلل�شة حتى يقراأها 

الأع�شاء وي�شتعدوا ملناق�شتها.

ول��ي�����ش��ت ه��ن��اك ط����رق حم���ددة 

اإذ  الأع��م��ال،  ج��دول  اإر�شال  لكيفية 

اإما  املتاحة،  للو�شائل  خا�شع  ه��ذا 

اأو  الإل��ك��روين،  اأو  العادي،  بالريد 

بالت�شليم باليد، اأو عن طريق برامج 

به يف  املعمول  برنامج جمال�ص  مثل 

اجلامعة بحيث يطلع الأع�شاء على 

جدول الأعمال ويبدون مالحظاتهم 

عليها مبدئياً اأو يطلبون التعليق على 

كل مو�شوع. وجرى العرف اأن تناق�ص 

املوا�شيع املوجودة يف جدول الأعمال 

اأن هناك مرونة يف  ب��اأول، غري  اأولً 

راأى  اإذا  اآخر  اأي مو�شوع  يناق�ص  اأن 

يناق�ص  األ  ويفر�ص  ذلك،  الأع�شاء 

املدرجة  املوا�شيع  اإل  اجلل�شة  يف 

على جدول الأعمال، غري اأن الواقع 

العملي اقت�شى اأن تناق�ص حتت بند 

األ  ويجب  اأع��م��ال،  من  ي�شتجد  ما 

من  اأك��رث  املوا�شيع  هذه  عدد  يكون 

املوا�شيع الرئي�شية املدرجة يف جدول 

تعميم  �شدر  كذلك  نف�شه،  الأعمال 

من معايل املدير األ تناق�ص املوا�شيع 

ما  بند  يف  احل�شا�شة  اأو  اجلوهرية 

ي�شتجد من اأعمال، مثل ترقية ع�شو 

هيئة  تعيني ع�شو  اأو  تدري�ص،  هيئة 

تدري�ص، واإمنا تكون �شمن املوا�شيع 

الأع�شاء  عليها  يطلع  التي  العادية 

قبل مدة كافية.

الأ�شتاذ امل�شارك يف ق�شم 

القانون العام

كلية احلقوق والعلوم ال�شيا�شية
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مداخل متعددة لرت�سيخ ثقافة التطوع

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

حتتاج املجتمعات الطاحمة يف التطور اأن حت�شد ثمار اجلهود التي 

حكومية  املوؤ�ش�شات  تلك  كانت  �شواء  املجتمع  موؤ�ش�شات  كافة  تبذلها 

فئات  اأ�شا�شها  يدعم  اأهلية  اأو  الإداري،  وت�شع نظامها  الدولة  تدعمها 

متعددة من املجتمع.

ول تقت�شر جهود التطور على نوع بعينه من هذه املوؤ�ش�شات، بل ي�شعى 

اجلميع اإىل العمل، بحيث ت�شب جهود جميع هذه املوؤ�ش�شات يف �شرايني 

املجتمع، فتبث فيها روح التعاون لبلوغ التطور يف املجالت املتعددة.

وتتوقف كثري من خمرجات موؤ�ش�شات املجتمع على اجلهود التطوعية 

»غري امللزمة« التي يقوم بها اأفراد املجتمع، ويختلف مقدار هذه اجلهود 

من جمتمع لآخر، وهو اأحد الأ�شباب التي دفعتني لكتابة هذه املقالة، 

والتي �شتكون مب�شيئة اهلل بداية لعدد من املقالت التي تتناول مو�شوع 

التطوع، فالعمل التطوعي اأ�شبح ثقافة را�شخة يف كثري من املجتمعات 

املتطورة، وباتت هذه املجتمعات حت�شد ثماراً وفرية من حر�ص اأفراد 

ثقافة  الأم��ر  اأ�شبح  حتى  التطوعية،  بالأن�شطة  القيام  على  املجتمع 

را�شخة لها اأ�شا�ص عميق يف جذور املجتمع.

ول �شك يف اأن جمتمعاتنا العربية اأحوج من غريها لن�شر ثقافة العمل 

التطوعي، وم�شاركة الأفراد بجهودهم التطوعية يف تطور جمتمعاتهم، 

وهو ما يجعل الهتمام بن�شر وتر�شيخ ثقافة العمل التطوعي اأمراً موؤثراً 

يف دفع عجلة التطور يف املجتمع اإىل الأمام.

وهناك العديد من املداخل التي ي�شتند عليها العمل التطوعي وحتوله 

اإىل ثقافة جمتمعية، هذه املداخل تتطلب دوًما مزيداً من الدعم لتقوم 

كل منها بدورها يف ن�شر وتر�شيخ ثقافة التطوع يف املجتمع.

باأن  التام  فالإميان  املداخل؛  تلك  مقدمة  يف  الدين،  مدخل  وياأتي 

كل خري يقدمه الإن�شان �شوف يجده يف موازين اأعماله، اأمر موؤثر يف 

حر�ص الفرد على �شلوك التطوع، واللتزام به، حيث يدرك اأن عمله هلل، 

واأن من واجبه دعم املجتمع وتطوره وم�شاعدة غريه، ويتعاظم ال�شعور 

بامل�شوؤولية الفردية يف دعم املجتمع وموؤ�ش�شاته.

وهناك املدخل الربوي والتعليمي الذي ن�شع جذوره يف قلوب براعم 

واأهمية  نحو جمتمعهم،  بواجبهم  اإدراكهم  معهم  ويكر  ليكروا  الوطن 

املدخل  هذا  ويتطلب  املجالت،  �شتى  يف  التطوعية  ب���الأدوار  قيامهم 

املرتبطة  الربوية  الأن�شطة  وكافة  التعليمية،  للمناهج  دقيقة  مراجعة 

به، وو�شع ما يدعم ن�شر ثقافة العمل التطوعي يف املجتمع، ويعد هذا 

املدخل اأحد املداخل ذات الأثر الكبري خا�شة اإذا روعي الهتمام به يف 

كافة املراحل التعليمية.

العمل  ثقافة  وتر�شيخ  ن�شر  اأثراً يف دعم  التنظيمي  للمدخل  اأن  كما 

التطوعي يف املجتمع، واأق�شد هنا باملدخل التنظيمي وجود اإطار تنظيمي 

حمفز للعمل التطوعي وداعم له، وي�شتند على معلومات وبيانات دقيقة 

املجالت  لر�شد  اإ�شافة  واأهميتها،  املجتمع  يف  التطوعية  اجلهود  عن 

الأكرث حاجة للجهود التطوعية.

وهو ما يدفعنا للتاأكيد على اأهمية املدخل الإعالمي ودوره يف ن�شر 

الك�شف عن  فاعل يف  دور  من  له  ملا  التطوعي،  العمل  ثقافة  وتر�شيخ 

احتياج  ومدى  التطوعي،  العمل  يف  قدوة  تعد  والتي  امل�شرفة  النماذج 

الروابط  وتوثيق  ال��ود  ن�شر  يف  ذل��ك  واآث��ر  اجلهود،  ه��ذه  اإىل  املجتمع 

اأن يوؤمن كل فرد  اإىل  اأ�شد احلاجة  اإن جمتمعنا يف  واللحمة الوطنية. 

منا باأهمية دوره، وم�شوؤوليته جتاه جمتمعه، هذه امل�شوؤولية التي تتخطى 

لثقافة  را�شخاً  قوياً  اأ�شا�شاً  �شن�شع  وحينها  والوظيفي،  الر�شمي  دوره 

العمل التطوعي، يح�شد ثماره كل اأفراد املجتمع، واهلل املوفق.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

مهام وواجبات رؤساء األقسام »4/ 4«

قصر المربع.. تراث تليد ومعلم باٍق »3/2«
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كل منا له ما يحفزه لفعل �أ�شياء 

�أن  يدفعك  فاجلوع  �حلياة،  يف  ما 

ت�شرب،  �أن  يدفعك  و�لعط�ش  تاأكل، 

وه����ذ� م��ا ي��ع��رف ب��� �ل��ت��ح��ف��ي��ز �أو 

يعرف  �ل��ذي  وهو   ،Motivation
بدفع  ت�شمح  �ل��ت��ي  »�لعملية  ب��اأن��ه 

�لأفر�د وحتريكهم من خالل دو�فع 

بذل  �أو  معني  �شلوك  نحو  معينة 

حتقيق  ق�����ش��د  معينة  جم���ه���ود�ت 

هدف«.

يقوم  من  ي�شكو  ما  غالًبا  لذلك 

�لتثقيف �ل�شحي من �شلبية  بعملية 

و�لإر�شاد�ت  �لن�شائح  �ملري�ش جتاه 

�لتي تقدم له ومن �أنه ل يلتزم بها، 

�هتمام  �أي  يوليها  ل  �لغالب  ويف 

�ل�شحي  �ملثقف  يقف  وهنا  يذكر، 

وكيف  للمري�ش،  يفعل  م��اذ�  حائًر� 

يقوم  حتى  وتن�شيطه  بتحفيزه  يقوم 

ن�شائحه  �إىل  بال�شتماع  �لأقل  على 

ثم يفكر فيها ويطبقها.

�ل�شحي  �ملثقف  على  �لبد�ية  يف 

�لذي  �ملحفز  يف  �لتفكري  ميعن  �أن 

كاٍف  هو  وهل  �ملري�ش  لهذ�  قدمه 

يقر  و�أن  ل،  �أم  �ملري�ش  �نتباه  ل�شد 

�أن عملية حتفيز �ملري�ش لها �أهمية، 

�لتحفيز  باأ�شباب  �ملعرفة  �أن  كما 

وطرقه و�أثره على �ملري�ش »�ملتعلم« 

مهمة جًد� لعملية �لتثقيف �ل�شحي 

هذه  تطبق  وعندما  ب��ه،  يقوم  وم��ن 

بو�شاطة  منا�شبة  بطريقة  �ملعرفة 

�ملثقف �ل�شحي فاإن ذلك يوؤدي �إىل 

نتائج �إيجابية باإذن �هلل، مع �ملري�ش، 

�ل�شحي  �ملثقف  على  ينعك�ش  وهذ� 

يف تعامله مع �ملر�شى �لآخرين.

ميكن  �لتي  �لطرق  بع�ش  وهنا 

�ملري�ش  �أعط  �ملري�ش:  حتفيز  بها 

مثاًل  �ل��ب��ادئ  هو  ليكون  �لفر�شة 

�تركه ليتحدث عن �مل�شكلة وكيفية 

خ�شو�ًشا  باملري�ش  رّح��ب  حلها، 

ع��ي��ادت��ك،  يف  ج���دي���ًد�  ك���ان  �إذ� 

����ش��م��ح ل��ل��م��ري�����ش ب��ال��ت��ح��دث عن 

تثبيطه  �إىل  ت��وؤدي  �لتي  �لأ�شباب 

�ملري�ش  ��شاأل  م�شتمًعا جيًد�،  وكن 

لديه  �ملحببة  �لتحفيز  ط��رق  ع��ن 

نظر  بقاء  على  حافظ  ورغ��ب��ات��ه، 

حتدثك  �أث��ن��اء  يف  بعينيه  عينيك 

معه.

ومي���ك���ن �����ش���ت���خ���د�م �أ����ش���ل���وب 

�ملري�ش  تعليم  يف  و�لعقاب  �لثو�ب 

على  �إذ� مل حتافظ  مثاًل:  كمحفز، 

معك  �أتكلم  لن  فاإنني  �لإر���ش��اد�ت 

�حرت�مك  �أظهر  �لقادمة،  �مل��رة  يف 

فهذ�  معه  تعاملك  و�شرية  للمري�ش 

يزيد من ثقته بك و�حرت�مه لك، ول 

و�لعاد�ت  و�لقيم  �لدين  تتعد حدود 

للمري�ش،  �ملحفز�ت  ��شتخد�م  يف 

و�شًطا يف  تكون  �أن  د�ئًما  بل حاول 

وليًنا  �حل��زم  وقت  حازًما  تعاملك، 

وقت �للني.

نحن  نحر�ش  �أن  يجب  وختاماً 

ط����الب �ل��ت��ث��ق��ي��ف �ل�����ش��ح��ي على 

�ل�شفاء  �ملحفز  كالمنا  ي��ك��ون  �أن 

بذلك  �أو�شانا  كما  �ملري�ش،  لقلب 

جز�ه  �جلوحلي  عي�شى  حما�شرنا 

مقرر  ت��دري�����ش  خ���الل  خ����ري�ً،  �هلل 

�ل�شحي  للتعليم  �لعلمية  �ل��ط��رق 

�لتحفيز  دروب  وعلى  �لف�شل،  هذ� 

نلتقي.

ر�كان �لزهر�ين - ق�شم �لتثقيف 

�ل�شحي

كلية �لعلوم �لطبية �لتطبيقية

�لفعل  من  م��اأخ��وذة  لغًة  �ملوهبة 

�ل�شيء  �أي  �لعطية؛  وه��ي  »وه��ب«، 

�مل��ع��ط��ى ل��الإن�����ش��ان و�ل����د�ئ����م بال 

�ملوهوب  ف��اإن  و��شطالحاً  عو�ش، 

��شتعد�د  لديه  �ل��ذي  �ل�شخ�ش  هو 

متميز  �أد�ء  �أو  عادية  غري  قدرة  �أو 

�أكرث  �أو  �أقر�نه يف جمال  بقية  عن 

�ملجتمع،  يقدرها  �لتي  �ملجالت  من 

�لعقلي  �لتفوق  وخا�شة يف جمالت 

و�ل��ت��ف��ك��ري�لب��ت��ك��اري و�مل���ه���ار�ت 

و�لقدر�ت �خلا�شة.

هناك �أ�شخا�ش كثريون موهوبون، 

هذه  وج��ه  على  �شخ�ش  كل  �إن  بل 

قد  ولكنها  موهبة،  لديه  �لب�شيطة 

تكون خمباأة، �أو مغطاة بحجاب.

يف �لأيام �ملا�شية ح�شرت �إحدى 

�ملحا�شر�ت يف معر�ش ي�شمى »�شوق 

ومل�شاركة  �ل�شباب،  لدعم  �ملو�هب« 

ومو�هبهم  خرب�تهم 

م��������ع �جل�����م�����ه�����ور 

ل��الط��الع  �ملتعط�ش 

فور  �مل��و�ه��ب؛  على 

�ملعر�ش  �إىل  دخويل 

بالرتحيب  ق��اب��ل��وين 

�أول  �إىل  و�أدخ��ل��وين 

ق�����ش��م م���ن �أق�����ش��ام 

�مل�����ع�����ر������ش، وه����و 

للز�ئر  ق�شم يعطي 

�شاملة  و�شورة  فكرة 

عن �ملعر�ش.

وه����ن����اك وج����دت 

يقوم  موهوبني  �أربعة 

وكيف  م��وه��ب��ت��ه،  ب��ع��ر���ش  منهم  ك��ل 

�كت�شفها، وكيف طورها، ويف ق�شم �آخر 

من �أق�شام �ملعر�ش ح�شرت حما�شرة 

لي�شت  وهو »�ملوهبة  ج��ذ�ب  بعنو�ن 

مها  قد  » عاً � خرت �

�لأ������ش�����ت�����اذ ف���ري���د 

�ل�������������ش������ب������ح������ي 

�أح����������د �مل���ه���ت���م���ني 

بتطوير�ملجتمع، وقال 

فيها �إن كاًل منا لديه 

موهبة و�شيء مميز، 

لي�ش  بع�شنا  ل��ك��ن 

لديه »�جلر�أة« على 

�أوعر�شها  �كت�شافها 

و�إن  �ملجتمع،  على 

�مل����وه����ب����ة ل��ي�����ش��ت 

بتخ�ش�ش  مرتبطة 

م�����ش��ار  �أو  م���ع���ني 

يف  موهبتك  تكون  ق��د  ب��ل  وظيفي؛ 

جمال يبعد كل �لبعد عن تخ�ش�شك 

يف �جلامعة و�لأمثلة على هذ� كثرية.

و�أ�شاف �أي�شاً عن �أهمية �لبحث 

عن �ملوهبة يف �لنف�ش فقال: �بحث 

يف ذ�تك ماذ� حتب، موهبة �لإن�شان 

وهي  �لد�خلي،  كيانه  من  جزء  هي 

كنت  �إذ�  فمثاًل  �حلياة،  يف  �أ�شلوبه 

با�شتمر�ر  ت��ق��ر�أ  �أن  ب��د  ف��ال  كاتباً 

لغوياً  خمزوناً  تعطيك  �لتي  �لكتب 

يف  جديد�ً  �أ�شلوباً  وتك�شبك  جيًد�، 

�أخرى  موهبه  �أي  وكذلك  كتاباتك، 

من  ينميها  عما  تبحث  �أن  �أو�شيك 

�أجل �أن تنفع نف�شك وتنفع �لآخرين.

�إننا يف حاجة �إىل تدريب �ل�شباب 

على �لبحث عن مو�هبهم؛ فاملجتمع 

يف ح��اج��ة ك��ب��رية ل��ل��م��وه��وب��ني من 

و�أمل  �مل�شتقبل،  �أبنائه، فهم �شانعو 

وبدونهم  و�لتطور،  �لرقي  يف  �لأمة 

تتوقف م�شرية حياة �لأمة، وتتختلف 

عن ركب �حل�شارة.

ق�شم �للغة �لعربية

يوماً تلَو �آخر ودون ملل �أو كلل، 

و�حدة. ملرة  ت�شمعني  �أنتظرها 

مرت ثالث �شنو�ت دون جدوى، 

على  �شاأعي�ش   �أين  يقيًنا  و�أع��ل��م 

�أمل بال �أمل، �أو كما يُقال: »�أعي�ش 

لنف�شي«. ��شطنعتها  كذبة  يف 

�هلل  �خ��ت��اره��ا  �ل��ت��ي  �شديقتي 

لتكون يف حياة �لربزخ، �أمتنى يوًما 

و�حًد� ت�شمعيني فيه كي �أقول لك:

�أحبِك فوق �حلب حًبا!

رحلِت قبل �أن �أرّتب ود�ًعا �أنيًقا!

عن  �أك����ّف����َر  �أن  �أردت  ل����ذ�ك 

تق�شريي

�لكلمات  �أمل  و�أخرب �جلميع عن 

�لتي مل تُقل!

�نطقوها  بينكم،  �حلب  �ن�شرو� 

مبكانتهم  �أخربوهم  ع��اٍل،  ب�شوت 

و�زرعو� �حلب ورًد� يف �لطرقات؛ 

جميلة،  وذك��رى  ُحًبا  �شتح�شدون 

�أو حتى ل ت�شعرو� بغ�ش�ش �لكالم 

وتُ��رَك  يُحكى  �أن  يجب  ك��ان  �ل��ذي 

وظل  مبوتهم،  توقيته  م��ات  حتى 

كلمات  ت��وؤج��ل��و�  ل  يُ��ب��ك��ي��ن��ا،  ح��ًي��ا 

لن  �لأخ���رية،  �لدقائق  �إىل  �حل��ب 

ب��ح��ر�رة دم��وع��ك��م على  ي�����ش��ع��رو� 

�ملوت. بفعل  �لباردة  جباههم 

لالأيام  �دخ���روه  �حل��ب،  �ن�شرو� 

�لتي حتتاجون فيها عوناً حني ي�شق 

�لزمن �أخاديده على وجوهكم. نحن 

حب،  دين  ديننا  باحلب،  �أوىل  �أم��ة 

ور�شولنا ر�شول �حلب، كانت تربيته 

�أ�شحابه  مع  تعامالته  وكل  ودعوته 

وزوجاته و�أبنائه باحلب.

ب�شعة  »�بنتي  فاطمة:  عن  قوله 

ما  ويوؤذيني  �أر�بها  ما  مّني يريبني 

�حل��ب،  رق��ة  تعلمنا  ح��ي��اةٌ  �آذ�ه���ا« 

�أحدكم  �أحَبّ  »�إذ�  للمحبني:  وحثه 

�أخ����اه ف��ل��ي��ب��نّي ل���ه، ف��اإن��ه خ��ري يف 

�مل����ودة« منرب  و�أب��ق��ى يف  �لأل���ف���ة، 

لالإعالن!

�إل  لياأتي  فاحلب  حبكم  �أعلنو� 

بخري.

�شارة هز�زي

كلية �لآد�ب - لغة عربية

17 15الرأي
ت�شدر عن ق�شم �لإعالم 

بكلية �لآد�ب جامعة �مللك �شعود

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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اكشف الحجاب عن موهبتك

وقولوا للناس حسنا

مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

مادتهم  بها  يقدمون  �لتي  �لطريقة  يف  �لأ���ش��ات��ذة  يختلف 

�ل�شخ�شية  �لرغبة  عن  ناجت  هذ�  ولرمبا  لطلبتهم،  �لتدري�شية 

لالأ�شتاذ �إما ب�شبب نوع �ملادة �أو غريها من �مل�شببات.

�لتعليم  وبعدها  �ل��در����ش��ة  كر��شي  على  طلبة  كنا  �أن  منذ 

�أ�شاتذة، تكونت لدينا  �أخرًي� عندما �شرنا  �جلامعي و�لعايل ثم 

�لتجربة و�ملالحظات و�مليول و�لر�أي يف �لطريقة �ملثلى �لتي من 

�ملمكن �أن يتبعها �لأ�شتاذ �جلامعي مع طلبته.

خم�شني  �جلامعات  يف  �لو�حدة  �ملحا�شرة  مدة  تكون  ع��ادة 

دقيقة، ويف هذه �ملدة �ملحددة يت�شاءل كل من �لأ�شتاذ و�لطالب 

عن �لطريقة �ملثلى لإعطاء �جلرعة �لعلمية �ملحددة كاملة، بحيث 

يكون يف نهاية �لف�شل قد �كتمل �إعطاء �لطلبة كامل �ملنهج دون 

يف  �لأكادميية  �لتعليمات  ح�شب  منه،  جزء  �أي  ترك  �أو  ت�شرع 

�خلطة �لدر��شية للق�شم.

مدى  على  جرعات  هيئة  على  تعطى  �لتي  �لدر��شية  �مل��ادة 

خم�شة ع�شر �أ�شبوًعا تختلف من كونها مادة ريا�شية �أو طبية �أو 

�أدبية بحته �أو علوم دينية و�شرعية �أو مادة تعتمد على �لر�شومات 

و�لأ�شكال و�ل�شور �أو مادة برجمة حا�شوبية، و�لأنو�ع كثرية.

لنا �أن نت�شاءل �لآن عن طريقة تقدمي �لأ�شتاذ مادته لطلبته؛ 

�أهي بو��شطة �شر�ئح �لعر�ش فقط �أم بو��شطة �لكتابة مبا�شرة 

�أمام �لطلبة على �ل�شبورة �أم بطريقة �لكالم �خلطابي فقط، وما 

على �لأ�شتاذ يف هذه �حلالة �إل �أن يتف�شل جال�شا على كر�شيه 

طو�ل �ملحا�شرة!

ل �شك �أن كاًل من �لأ�شتاذ و�لطالب لديه رغبة معينة يف�شلها 

نف�شها  �مل��ادة  نوع  على  يعتمد  �لأم��ر  �أن  �عتقادنا  ويف  هذ�،  يف 

فلرمبا طريقة حمددة ت�شلح ملادة معينة ول ت�شلح لأخرى.

�ملتخ�ش�ش  �لريا�شي  �لعلمي  للمحتوى  متيل  �ملادة  كانت  �إذ� 

و�ل��دو�ئ��ر  �لريا�شية  و�ل��رب�ه��ني  �مل��ع��ادلت  عليه  يغلب  �ل��ذي 

�لكهربائية فاأعتقد �أنه من �لأف�شل �أن تتم طريقة �لتدري�ش فيها 

بطريقة  تكون  ول  طلبته  �أم��ام  �لأ�شتاذ  من  �لكتابة  با�شتخد�م 

�شر�ئح �لعر�ش.

�شاألت مرة طلبتي بد�ية �لف�شل: هل تريدون �أن �أ�شرح كتابة 

على �ل�شبورة �أم بطريقة �شر�ئح �لعر�ش؟ فاختارو� �لأوىل.

�إذ� كان �لأ�شتاذ يكتب �أمام طلبته ويتقدم يف مو�شوع �ملحا�شرة 

هذ�  فاإن  ويت�شاءل  وي�شاأل  طلبته  قبل  من  �لأ�شئلة  باب  ويفتح 

�شيكون �أكرث فائدة من �أن تكون بطريقة �أخرى.

نعم، يتقدم ثم يتقدم �لأ�شتاذ كتابة و�شرًحا �أمام طلبته ب�شكل 

ويُفيد مر�ت كثرية، ويُخفق ويُخطئ رمبا مرة  تفاعلي فيُح�شن 

لت�شحيح  يقود  �ل��ذي  طلبته  قبل  من  �لت�شاوؤل  ويتلقى  و�ح��دة، 

بعيًد�  و�لأ�شتاذ،  للطلبة  �ملحا�شرة ممتعة  تكون  وبذلك  �شرحه، 

عن �لنعا�ش و�مللل يف �ملحا�شر�ت وطو�ل �لف�شل �لدر��شي. 

كلية علوم �حلا�شب و�ملعلومات

وكيل �لكلية للدر��شات �لعليا و�لبحث �لعلمي 

بقعة ضوء
أ. د. يوسف بن عجمي العتيبي

بقعة ضوء

حما�ضرات ممتعة دون ملل
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اخللقية،  القلب  اأم��را���ض  اأ�شكال  م��ن  �شكل  ه��و 

القلب  طبيب  قبل  من   1916 عام  مرة  لأول  ُو�شف 

يف   »1968-1884« لوتيمبا�شر  رينيه  الفرن�شي 

باري�ض، وهو مر�ض نادر ي�شيب جتاويف و�شمامات 

القلب، ويحدث لدى الإناث بن�شبة اأكرب من الذكور، 

وميكن  البالغني؛  اأو  الأطفال  لدى  يحدث  اأن  وميكن 

وق��ت لحق  يتطور يف  اأن  اأو  ال��ولدة  منذ  يوجد  اأن 

من احلياة.

وال�شمام  القلبي  الأذي��ن  على  اأك��ر  ب�شكل  ويوؤثر 

اأنه  كما  ال�شرف.  الثالثي  ال�شمام  على  اأو  التاجي 

وجود  حالة  يف  حتديًدا  واأك��ر  معروف،  ا�شطراب 

مع  الأذي��ن��ي  احل��اج��ز  ال���ولدة يف  عند  خلقي  عيب 

اأو  التجي  ال�شمام  يف  مكت�شب  اأو  خلقي  ت�شييق 

الثنائي ال�شرف.

اأي فوهة  اأما العيب الأذيني فهو يتمثل يف وجود 

اأو فتحة يف احلاجز اأو اجلدار الأذيني، �شواء كانت 

الُفْوَهُة  اأو  �شيوًعا،  الأك��ر  وه��ي  الثانوية  الفوهة 

ِليَّة، التي عادة ما ت�شاهد لدى الأجنة والأطفال  وَّ
َ
الأ

الوريقات  ي�شمل  فهو  ال�شمام؛  �شيق  اأم��ا  الر�شع. 

»ال�َشداِئل«، حيث تكون ملت�شقة ببع�شها البع�ض مما 

يجعل الفتحة التي مير من خاللها الدم  من الأذين 

اإىل  البطني �شغرية جًدا، وبالتايل يكون تدفقه  اإىل 

البطني قليل.

لوتيمبا�شر ميكن  ملتالزمة  املوؤدية  الأ�شباب  وحول 

اأو  قلبي،  لتلف  نتيجة  مبا�شر  ب�شكل غري  يحدث  اأن 

اخللقية؛  العيوب  مثل  خمتلفة  ا�شطرابات  ب�شبب 

حيث يف�شل القلب خالل املرحلة اجلنينية يف اإغالق 

الأذي��ن��ني،  ب��ني  الفا�شل  اجل���دار  يف  الفتحات  كافة 

اأن يحدث  ال�شمامي يحدث لحًقا. وميكن  وال�شيق 

التي  الروماتيزمية  احلمى  من  لنوبات  نتيجة  اأي�ًشا 

ت�شبب تلفاً يف اإحدى �شمامات القلب خا�شة ال�شمام 

التاجي خملفاً ت�شيقه، والذي بدوره يت�شبب يف زيادة 

�شغط الدم يف الأذين الأي�شر ومن ثم اإحداث فتحة 

يف اجلدار بني الأذينني �شواء نتيجة لرتفاع ال�شغط 

اأثناء  الق�شطار  نتيجة لخرتاق  اأو  الأي�شر  الأذين  يف 

تو�شيع ال�شمام التاجي بطريق الق�شطرة، مع اأن ن�شبة 

حدوث ذلك ل تتجاوز %11 من هذه احلالت.»4،7«.

وي�شاحب هذا املتالزمة عدة اأعرا�ض، اأبرزها اأن 

معظم احلالت تبقى خالية من الأعرا�ض يف البداية، 

ولكن عندما تظهر الأعرا�ض، فهي عادة تختلف يف 

ودرج��ة  الثقب،  اأو  الفتحة  ه��ذه  حلجم  تبعا  حدتها 

الت�شيق ال�شمامي ونوعه �شواء كان التاجي اأو الثالثي 

ب�شبب  اخلفقان  ع��ادة  الأع��را���ض  وت�شمل  ال�شرف. 

تو�شع الأذينني، والتعب، ووذمة يف الكاحل، وانخفا�ض 

يف  واأمل  ال��وزن،  وزي��ادة  اجلهد،  على حتمل  القدرة 

لال�شت�شقاء  اإ�شافة  الأمي��ن،  العلوي  البطني  الربع 

للبطني  ُمْفِرط  ميل  حَتْ عن  ناجم  قلبي  ف�شل  ب�شبب 

الأمين.
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ال���رب���و ح��ال��ة م��ر���ش��ي��ة م��زم��ن��ة، 

من  بها  امل�����ش��اب  ال�شخ�ض  ي��ع��اين 

التنف�ض  �شعوبة  من  متكررة  نوبات 

وتتنوع  »���ش��ف��ري«  ب��اأزي��ز  م�شحوبة 

والتكرار  ال�شدة  ناحية  من  النوبات 

اإىل  �شخ�ض  من  احل��دوث  وف��رتات 

اآخر.

الربو،  نوبة  خ��الل  اأن��ه  ومعروف 

تتورم بطانة ال�شعب الهوائية، وهذا 

املجاري  ت�شييق  اإىل  ي��وؤدي  ب��دوره 

التقليل  عليه  يرتتب  م��ا  الهوائية، 

الرئتني  داخل  اإىل  الهواء  تدفق  من 

واخلروج منها. وعلى الرغم من اأن اأ�شباب الربو 

ا�شتن�شاق  اأن  اإل  متاماً،  مفهومة  غري  زال��ت  ما 

مواد معينة مثل مولدات الأرجية »احل�شا�شية«، 

باإمكانها  الكيميائية؛  واملهيجات  التبغ  ودخ��ان 

اإحداث نوبة ربوية.

حالياً  م�شتخدمة  واأ���ش��ال��ي��ب  ط��رق  وه��ن��اك 

القدرة ال�شتيعابية  الربو منها قيا�ض  لت�شخي�ض 

لتدفق الهواء للرئة، ولكنها غري دقيقة ول تعك�ض 

وهناك  للحالة،  امل�شاحبة  الأ�شا�شية  التغريات 

الق�شع،  ال��دم،  ا�شتخدام  مثل  اأخ��رى  فحو�شات 

الب�شاق والبول، لكنها قد تكون مزعجة، وبخا�شة 

لدى الأطفال.

وميكن ت�شخي�ض الربو من خالل لعاب املري�ض، 

بالنجاح،  وتب�شر  وواع��دة  جديدة  طريقة  وتعترب 

حيث ت�شتخدم مقيا�ض الكتلة الطيفي للبحث عن 

مزعجة  غري  كطريقة  اأي�شية،  و�شمات  عالمات 

ت�شيب  التي  احل��ال��ة  ه��ذه  لفح�ض  م��وؤمل��ة  وغ��ري 

املاليني من النا�ض، ي�شكل الأطفال اأغلبيتهم.

 Loughborough وو�شف باحثون من جامعة

اململكة  يف   Nottingham مدينة  وم�شت�شفى 

اأ�شلوبهم اجلديد يُقدم طريقة  اأن  املتحدة، كيف 

ف��ح�����ض غ��ري م��زع��ج��ة وغ���ري م��وؤمل��ة 

للتحري عن الربو. 

وللقيام بالدرا�شة قام هوؤلء بجمع 

ومن  بالربو،  م�شابني  مر�شى  لعاب 

وحللوا  معافني،  �شليمني  اأ�شخا�ض 

اأو  ا�شت�شراب  با�شتخدام  العينات 

ف�شل كروماتوغرايف �شائلي - مقيا�ض 

لتحديد   LC-MS الطيفي  الكتلة 

الأي�شحيوية«  »ال��وا���ش��م��ات  م��ق��دار 

ال�شتثنائية واملميزة لعينات الربو.

واأظ���ه���رت ال��درا���ش��ة الآت����ي: »مت 

التعرف على ع�شرة مميزات وخوا�ض 

ميزت بني عينات الربو املعتدل وعينات ال�شبط 

اإمكانية  اإىل  ال�شليمة«. وقال الباحثون: »اإ�شافة 

ت�شخي�ض الربو بهذه الطريقة، فاإنه با�شتطاعتها 

حتديد �شدة املر�ض وتطوره«.

ويقول Colin Creaser وهو اأحد امل�شرفني 

على الدرا�شة: »ما زال هناك طريق طويلة علينا 

البدء  الأطباء  مبقدور  يكون  اأن  قبل  اجتيازها 

با�شتخدام هذا الفح�ض، عالوة على ذلك، هنالك 

حاجة اإىل درا�شات مطولة لكي يكون بامل�شتطاع 

ت�شريع هذه الطريقة«.

يرتافق ا�شطراب فرط احلركة ونق�ض النتباه 

بالنف�ض  الثقة  على  وي��وؤث��ر  ع��دي��دة  م�شاكل  م��ع 

ويوؤدي ل�شعوبات مدر�شية، والعتقاد اأنه يختفي 

بع�ض  فهناك  دائ��م��اً،  �شحيحاً  لي�ض  العمر  مع 

امل�شابني بهذا ال�شطراب قد ي�شتمرون باملعاناة 

حتى مع تقدم العمر، ولكن الكثري منهم يتعلمون 

منها  وينتهون  امل�شكلة  م��ع  للتعامل  اأ���ش��ال��ي��ب 

خ�شو�شاً من مت عالجهم.

الثانية  ب��ني  الأع��را���ض  مالحظة  ت��ب��داأ  وق��د 

يف  الأع��را���ض  تلك  وتتمثل  العمر،  من  والثالثة 

وبالتايل  حولهم،  من  يجري  ملا  النتباه  �شعوبة 

الرتكيز على املو�شوع، و�شعوبة متابعة التعليمات 

اأو ل يفهمه، وقد  وكاأن الطفل ل ي�شغي للكالم 

يبدو الطفل يف اأحالم يقظة بعيداً عن التفاعل مع 

الواقع، ويكون لديهم �شعوبة يف تنظيم واجباتهم 

ون�شاطاتهم، وكثرياً ما ين�شى الطفل وت�شيع منه 

حاجاته وكتبه واألعابه ويف�شل يف اإجناز اأي مهام 

تطلب منه اأو واجباته املدر�شية.

اأنه  ال�شطراب  بهذا  امل�شاب  على  ويالحظ 

املدّر�شة  اأو  الأم  تقوم  فبينما  يت�شتت،  ما  �شريعاً 

اأو  �شوت  اأي  ف��اإن  للطفل،  معني  �شيء  ب�شرح 

حركة يف املحيط اأو اأ�شياء موجودة جتعله يت�شتت 

املحيطة،  الأخ��رى  باملثريات  ويهتم  املو�شوع  عن 

والطفل يف هذا ال�شطراب ل يبدو عليه القدرة 

على اجللو�ض اأو الوقوف بهدوء، فهو كثري احلركة 

ج�شمه،  ي��ح��رك  واق���ف  اأو  جال�ض  وه��و  وح��ت��ى 

وميكن القول اإنه يف حركة م�شتمرة وكثري الكالم 

ل�شماع  ي�شرب  ول  يلعب  اأو  يتكلم  ملن  واملقاطعة 

باقي الكالم ول ي�شتطيع النتظار اأو اأخذ دوره يف 

اأي �شيء. والأولد اأكر اإ�شابة بهذا ال�شطراب 

من البنات، ويالحظ اأن البنات قد يعانني �شعف 

النتباه مع بقاء احلركة يف احلدود الطبيعية.

احلركة  كثري  يكون  قد  الطبيعي  الطفل  اإن 

والآخ��ر،  احل��ني  بني  ومتقلب  النتباه  و�شعيف 

اأن  املدر�شة  دخول  قبل  لالأطفال  الطبيعي  ومن 

يكون الطفل قادراً على النتباه لفرتات حمدودة 

واحد  ن�شاط  يف  ال�شتمرار  �شعوبة  مع  فقط 

الأطفال  اأن  كما  طويلة،  لفرتة  واح��دة  لعبة  اأو 

والكبار يتفاوت انتباههم وتركيزهم ح�شب درجة 

كان  فاإذا  و�شعهم،  وح�شب  باملو�شوع  اهتمامهم 

انتباهه  يكون  قد  منزعجاً  اأو  متعباً  اأو  جائعاً 

وتركيزه قلياًل.

ال��زائ��دة،  للحركة  بالن�شبة  الأم����ر  وك��ذل��ك 

ال��وال��دان  يتعب  وق��د  ط��اق��ة،  لديهم  ف��الأط��ف��ال 

والطفل ل يتعب، وهذا ميكن اأن يكون يف الو�شع 

الطبيعي، ومن غري املهم اأن ي�شنف الطفل على 

اأنه يعاين من هذا ال�شطراب لأنه يختلف عن 

اأقرانه، كما اأن هذا الت�شخي�ض طبي ول يجوز اأن 

يتم ت�شخي�شه من قبل الأ�شرة اأو املدر�شة.

فعلى �شبيل املثال الأطفال الذين لديهم م�شكلة 

لديهم  ولي�ض  املدر�شة  يف  والرتكيز  احلركة  يف 

م�شكلة خارج املدر�شة اأو العك�ض، فاإن هذا ي�شري 

وال�شطرابات  القدرات  يف  اأخ��رى  م�شاكل  اإىل 

دور  ينفي  ل  وه��ذا  الرتبية،  واأ�شلوب  التعليمية 

الأ�شرة واملدر�شة يف تقدمي املالحظات املختلفة 

حول الطفل دون فر�ض ت�شخي�ض معني.

الف�شل  اإىل  ال���ش��ط��راب  ه���ذا  ي����وؤدي  وق���د 

وهوؤلء  القدرة،  قليل  الطفل  واعتبار  الدرا�شي 

والإ���ش��اب��ات،  للحوادث  عر�شة  اأك��ر  الأط��ف��ال 

و�شعف  للذات  النظرة  بهم لهتزاز  ويوؤدي هذا 

العالقات مع الأقران وقبول الآخرين للطفل، ويف 

املوؤثرات  ا�شتعمال  اإ�شاءة  يزيد احتمال  املراهقة 

العقلية والكحول.

يكون  واأحياناً  منفرداً  ال�شطراب  يكون  وقد 

م�شحوباً بالإعاقات العقلية وا�شطرابات التطور 

ال�شلوكية  لال�شطرابات  بالإ�شافة  املختلفة، 

واملزاجية والنفعالية والقلق النف�شي، ومع العمر 

قد يرتبك الت�شخي�ض مع ا�شطراب املزاج مزدوج 

القطب.

فحص اللعاب أحدث وسائل تشخيص الربو

المصابون بفرط الحركة أكثر عرضة للفشل الدراسي 
والحوادث واإلصابات

اإلناث أكثر عرضة له

»لوتيمباشر« مرض نادر يصيب تجاويف وصمامات القلب

اأ�شحت ال�شغوط النف�شية ظاهرة حتمية الوجود يف حياتنا املعا�شرة، 

بل هي حقيقة حياتية نعي�شها كل يوم، فمعظم الأفراد يتعر�شون يومياً 

بيئة  يف  وخا�شة  اليومية،  واملنغ�شات  ال�شغوط  من  متنوعة  مل�شادر 

العمل، حيث تكر امل�شكالت النف�شية نتيجة العمل نف�شه وم�شوؤولياته 

الوظيفية املتعددة، وما تتطلبه املهنة اأي�شاً من كفاءات وقدرات ومهارات 

خمتلفة. 

فقد وجد العاملون يف ميدان ال�شحة النف�شية اأن ال�شغوط النف�شية 

يف العمل ت�شاهم يف  كثري من الأمرا�ض اجل�شمية وامل�شكالت النف�شية 

وال�شلوكية التي متثل خطراً على �شحة الفرد وتوازنه النف�شي، وتوؤثر 

يف �شلوكه التنظيمي، ولعل من اأخطر اأعرا�ض ال�شغوط النف�شية املهنية 

هي الو�شول اإىل درجة الحرتاق الوظيفي الذي يعد املح�شلة النهائية 

والنتيجة املنطقية التي تنجم عن تعر�ض العاملني ل�شغوط وم�شكالت 

ومن  الإيجابية.  بالطرائق  والتي مل حتل  العمل،  يف  ومزمنة  م�شتمرة 

والجتاهات  الإدراك��ات  العديد من  بتدهور  املوظفني  معاناة  تبداأ  هنا 

الإيجابية نحو العمل، والتي تتطور من اأعرا�ض مبكرة كالقلق و�شعف 

حالة  اإىل  و���ش��ولً  والره���اق،  ال��ق��رارات  اتخاذ  يف  و�شعوبة  الرتكيز 

الحرتاق الوظيفي. 

بارزاً يف الدرا�شات  اأثارت ظاهرة الحرتاق الوظيفي اهتماماً  وقد 

اآثار  من  الظاهرة  هذه  ترتكه  ملا  نظراً  والإداري��ة،  وال�شلوكية  النف�شية 

ونتائج �شلبية خطرية ت�شيب العاملني والتي قد ت�شل بهم حلد ال�شعور 

بالعجز والإنهاك اجل�شدي وال�شتنزاف النفعايل، اإ�شافة اإىل فقدان 

احلما�ض والطموح مما ينعك�ض �شلباً على اأدائهم وتوافقهم يف اأعمالهم.

وتكاد تتفق معظم الدرا�شات يف هذا املجال حول العوامل التي جتعل 

بع�ض املوظفني اأكر عر�شة من غريهم لالحرتاق الوظيفي، فهي غالباً 

ما ت�شيب العاملني يف املهن ذات الطابع الإن�شاين كالعاملني يف املهن 

والتمري�ض،  »الطب  مهن  مثل   Helping Professions امل�شاعدة 

ال�شرطة  ورج���ال  والجتماعيني،  النف�شيني  املخت�شني  والتدري�ض، 

واملحامني وغريهم من العاملني يف اخلدمات الإن�شانية والجتماعية..«، 

على  قدرتهم  وعدم  النا�ض  من  كبري  عدد  مع  اليومي  لتعاملهم  وذلك 

حتقيق كل ما هو متوقع منهم. ويظهر كذلك لدى املوظفني املخل�شني 

والذين يبدون اهتماماً زائداً باأعمالهم ويت�شمون باملثالية واللتزام، كما 

اأن اأ�شحاب الطموح العايل والذين لديهم مثل عليا يف الأداء والنجاح هم 

اأي�شاً لهم ن�شيب كبري يف تعر�شهم لالحرتاق الوظيفي، لأنهم ي�شعرون 

بعدم الر�شا الوظيفي عما حققوه وما يطمحون اإىل حتقيقه. وميكن 

وحمدوداً  �شئياًل  قدراً  اإل  توفر  ل  التي  الوظائف  اأن  اأي�شاً  نذكر  اأن 

من التغذية الراجعة واملكافاآت لإجناز العمل، وكذلك الوظائف التي ل 

تتيح امل�شاندة الجتماعية والحرتام والتقدير يف املنظمة، قد ي�شاب 

التي و�شعوها.  الوظيفية  التوقعات  الأمل نتيجة  العاملون فيها بخيبة 

وهذا يكون بداية معاناتهم من الحرتاق الناجم عن ممار�شة العمل.

ونظراً خلطورة هذه الظاهرة على العاملني وعلى املنظمات املهنية 

التي يعملون بها، تزداد احلاجة اإىل اإتباع عدد من الإجراءات والتي تهدف 

اإىل م�شاعدة العاملني يف املحافظة على �شحتهم اجل�شدية والنف�شية 

ال�شرتاتيجيات  من  ع��دد  ا�شتخدام  خ��الل  من  ذل��ك  يكون  واملهنية، 

اأو التنظيمي، ويق�شد بال�شرتاتيجيات  �شواء على امل�شتوى ال�شخ�شي 

والجتماعية  وال�شلوكية  واملعرفية  النف�شية  املهارات  تلك  ال�شخ�شية  

ومن  الوظيفي،  الح��رتاق  حدة  من  للتخفيف  الفرد  ي�شتخدمها  التي 

اأهمها ال�شرتخاء بكل اأنواعه، احلوار الذاتي املوجه والإيجابي، طلب 

التوا�شل  مهارات  اإىل  اإ�شافة  الجتماعية،  ال�شبكة  وتطوير  الدعم 

ال�شلبية،  الأفكار  تقومي  واإع��ادة  امل�شاعر،  عن  والتعبري  الجتماعي، 

اإ�شافة  التفاوؤلية،  نظرة  �شاغطة  مواقف  من  يحدث  ما  اإىل  والنظر 

مع  والتكيف  التعاي�ض  وتعلم  علمية،  بطريقة  امل�شكالت  حل  تعلم  اإىل 

امل�شكالت التي ل ميكن اأو ي�شعب حلها يف الوقت احلايل.

م�شببات  ملواجهة  اإج��راءات  من  املنظمات  تتخذه  اأن  ميكن  ما  اأم��ا 

برامج  تطوير  اأهمها  من  عندها،  العاملني  لدى  الوظيفي  الح��رتاق 

تدريب متطورة،  وا�شتخدام نظم  للعمل،  للمتقدمني  والتعيني  الختيار 

يقدمه  ما  نن�شى  ولن  ال��ق��رارات،  اتخاذ  يف  امل�شاركة  على  والت�شجيع 

نظام الأجور واحلوافز العادلة من رفع م�شتوى الدافعية لدى العاملني، 

والهتمام بالإثراء الوظيفي والتقدم املهني. 

اأن  ال�شخ�شية ميكن  واملهارات  ال�شرتاتيجيات  من  وغريه  ذلك  كل 

ت�شاعد الأفراد العاملني يف مواجهة املواقف ال�شاغطة، بل وميكن اأن 

تدعم قدرتهم وتزيد �شالبتهم النف�شية يف حتمل الإحباط وال�شغوط 

اأخرى  املعاناة، ومن جهة  لهذه  اإيجاد معنى  ثم   والتعاي�ض معها، ومن 

عوامل  اإىل  الح��رتاق  ومواقف  ال�شغوط  ت�شاهم يف حتويل  اأن  ميكن 

لأداء  والنفعالية  الفكرية  الطاقة  من  تزيد  للعمل  وحمفزة  من�شطة 

املتطلبات املختلفة. 

اأ�ستاذ م�ساعد - علم النف�س املهني

اإ�سراف اللجنه الوطنيه لتعزيز ال�سحة النف�سيه باجلامعة »تعزيز«

االحتراق الوظيفي.. مصادره.. آثاره .. 
واستراتيجيات المواجهة

د. رجاء حممود مرمي

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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حذر من خطورته واأكد ت�صارع امل�صتجدات يف ت�صخي�صه وعالجه

د. المقبل: 15 - ٢٥٪ من سكان المملكة مصابون بالسكري 

حوار: منال املحور

ي��ع��ت��ر م���ر����ض ال�����س��ك��ري م��ن 

الأم����را�����ض امل��زم��ن��ة وال�����س��ائ��ع��ة 

رغ��م م��ا ت��ب��ذل��ه ال���دول ك��اف��ة يف 

والت�سدي  امل��ر���ض  ه��ذا  حم��ارب��ة 

ل���ه، وت�����س��ر ب��ع�����ض ال��درا���س��ات 

ب����ح����اث ال��ع��ل��م��ي��ة احل��دي��ث��ة  والأ

الإ���س��اب��ة  م��ع��دلت  ارت��ف��اع  اإىل 

مب��ر���ض ال�����س��ك��ري، وح��ر���س��اً من 

امل��دي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

ت��وع��ي��ة  ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف  ���س��ع��ود 

الوقاية  وكيفية  باأ�سبابه  املجتمع 

عالجه،  م�ستجدات  وح��ول  منه 

اأج���ري���ن���ا احل�������وار ال����ت����ايل م��ع 

ا�ست�ساري  املقبل  تركي  الدكتور 

ال�����س��ك��ري والأم���را����ض امل��زم��ن��ة، 

الطب  كلية  يف  م�ساعد  ���س��ت��اذ  اأ

ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود، وال���ذي 

انت�سار  ���س��ب��اب  اأ ال�����س��وء  ���س��ل��ط 

به  الإ���س��اب��ة  وم��ع��دلت  ال�سكري 

امل�����س��ت��ج��دات  ب����رز  واأ امل��م��ل��ك��ة  يف 

لأهم  اإ�سافة  احلديثة يف عالجه، 

الإ�سابة  لتقليل  الطبية  الن�سائح 

بجامعة  الطبية  املدينة  ودور  به 

���س��ع��ود يف رف���ع م�����س��ت��وى  امل��ل��ك 

والتثقيف.. التوعية 

اأ�سباب  ع��ن  حدثنا  ب��داي��ة   -  

ان��ت�����س��ار ال�����س��ك��ري وم���ع���دلت 

على  بناء  اململكة  يف  به  الإ�سابة 

املوثقة؟ والإح�ساءات  الدرا�سات 

وعلى  امل��زم��ن��ة  الأم��را���ض  تعد 

اأكرث  من  ال�سكري  مر�ض  راأ�سها 

اململكة  يف  ان��ت�����س��اراً  الأم���را����ض 

النوع  ويعد  ال�سعودية،  العربية 

ال��ث��اين م��ن ه��ذا امل��ر���ض اأك��رثه��ا 

ن�سبته  ما  ي�سكل  حيث  انت�ساراً، 

الإ����س���اب���ة  ن�����س��ب��ة  م����ن    ٪٩٠

الإ�سابة  معدل  ويبلغ  بال�سكري، 

 ٪٢٥ ال�سعوديني  لدى  بال�سكري 

 ٣٠ فوق  اأعمارهم  ملن   ٪٣٠ اإىل 

للمجتمع   ٪١٥ وت��ق��ري��ب��اً  ���س��ن��ة، 

ب�����س��ك��ل ع�����ام، ح��ي��ث ت��ع��د ه��ذه 

باملعدلت  مقارنة  خميفة  الن�سب 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل، وه��ن��اك 

ارت��ف��اع  اإىل  اأدت  ك��ث��رة  ���س��ب��اب  اأ

ن�����س��ب��ة امل���ع���دلت اأه��م��ه��ا من��ط 

عادات  من  ال�سحي  غر  احلياة 

غ���ذائ���ي���ة غ���ر ���س��ح��ي��ة، وع���دم 

مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة، وارت���ف���اع 

لدينا. ال�سمنة  ن�سبة 

امل�����س��ت��ج��دات احل��دي��ث��ة  م���ا   -

ل��ل��ع��الج؟ وال�����راأي ال��ط��ب��ي ح��ول 

؟ ليتها فعا

بنوعيه  ال�سكري  مر�ض  ي�سهد 

ث��ورة  ي���ام  الأ ه��ذه  وال��ث��اين  الأول 

من  الكثر  وهناك  كبرة،  علمية 

امل�����س��ت��ج��دات اجل��دي��دة ل��ل��ع��الج؛ 

ال��ث��اين  ال���ن���وع  اإىل  وب��ال��ن�����س��ب��ة 

الأدوي��ة  من  جديدة  ن��واع  اأ هناك 

العلمية  ال��درا���س��ات  اأثبتت  التي 

امل���ح���ك���م���ة وال���ق���وي���ة ف��ائ��دت��ه��ا 

ل��ل��م��ر���س��ى، وق���د اأ���س��ب��ح ل��دي��ن��ا 

مل��ع��اجل��ة  خ���ي���ار  م���ن  ك����رث  اأ الآن 

الثاين،  بالنوع  امل�سابني  املر�سى 

تعطي  اجل��دي��دة  العالجات  ه��ذه 

ال�����س��خ�����ض امل�����س��اب وال��ط��ب��ي��ب 

لتحديد  ك���رث  اأ خ��ي��ارات  امل��ع��ال��ج 

مري�ض.  كل  حلالة  املنا�سب  النوع 

ن����ه اأ���س��ب��ح ل��دي��ن��ا ان���واع  ك��م��ا اأ

على  ت�ساعد  الأدوي��ة  من  جديدة 

كما  ال�����س��ك��ر،  م�ستويات  �سبط 

تخفيف  على  اأي�ساً  ت�ساعد  اأنها 

امل�ساهمة  اإىل  بالإ�سافة  ال��وزن، 

القلب. حماية  يف 

ل��ل�����س��ك��ري من  ب��ال��ن�����س��ب��ة  اأم����ا 

طبية  ث��ورة  فهناك  الأول  ال��ن��وع 

ك����ب����رة ج�������داً ح������ول ال���ت���ط���ور 

م�����س��خ��ات  ت��ق��ن��ي��ة  ال�����س��ري��ع يف 

يف  الفعال  والتطور  الأن�سولني، 

ملعاجلة  امل�����س��ت��خ��دم  ن�����س��ول��ني  الأ

الأول،  بالنوع  امل�سابني  املر�سى 

ج��دي��دة  ن�����واع  اأ اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

ن�������س���ول���ني ت��ع��م��ل ل��وق��ت  م���ن الأ

النخفا�سات  م��ن  وتقلل  اأط���ول 

وت�����س��اع��د ع��ل��ى ���س��ب��ط اأف�����س��ل 

اهلل  �ساء  واإن  ال�سكر،  مل�ستويات 

�سيكون  ال��ق��ري��ب  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف 

اأكرث  عالجية  طبية  و�سائل  هناك 

املري�ض  من  كاًل  ت�ساعد  فعالية 

لطبيب. وا

لتقليل  الطبية  الن�سائح  اأهم   -

ال�سكر؟ مبر�ض  الإ�سابة 

الن�سائح  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك 

يفعلها  التي  والإجراءات  والأمور 

م���ن خطر  ت��ق��ل��ل  ق���د  ال�����س��خ�����ض 

وخا�سة  ال�سكر  مبر�ض  الإ�سابة 

اهلل،  مب�����س��ي��ئ��ة  ال���ث���اين  ال���ن���وع 

العي�ض  �سمولية  واأكرثها  اأهمها 

ب��ن��م��ط ح��ي��اة ���س��ح��ي، وي�����س��م��ل 

ب�سكل  ال��ري��ا���س��ة  مم��ار���س��ة  ذل��ك 

على  واحل��ر���ض  وم�ستمر،  دائ��م 

ال��ط��ع��ام ال�����س��ح��ي م��ث��ل ال��ف��واك��ه 

والتقليل  وغرها  واخل�����س��روات 

ق���در الإم���ك���ان م��ن ال�����س��ك��ري��ات 

ت��وؤدي  التي  ال�سريعة  والوجبات 

الإ�سابة  وبالتايل  ال�سمنة،  اإىل 

مب��ر���ض ال�����س��ك��ري، ج��م��ي��ع ه��ذه 

مب�سيئة  ت�����س��اع��د  ق��د  ���س��ب��اب  الأ

الإ�سابة  خطر  تقليل  على  اهلل 

املر�ض.  بهذا 

انت�سار  ن�سبة  لرتفاع  نظراً   -

التوا�سل  و�سائل  اأ�سبحت  املر�ض 

للو�سفات  م�����س��دراً  الجتماعي 

ال��ط��ب��ي��ة لأه����داف جت���اري���ة.. ما 

احلل؟

ا�ستخدام  ج���داً  ���س��ف  امل��وؤ م��ن 

كم�سدر  التوا�سل  و�سائل  بع�ض 

اأو  الطبية  الو�سفات  اأو  للعالج 

هذه  يف  تنت�سر  حيث  الت�سخي�ض، 

املعلومات  من  العديد  الو�سائل 

اخل���اط���ئ���ة وجم���ه���ول���ة امل�����س��در 

ت��ع��ط��ي اأم����اًل مل��ر���س��ى ال�����س��ك��ري 

على  مبني  غر  اأمل  وهو  وذويهم 

علمية. اأ�س�ض 

ن�����س��ي��ح��ت��ي مل��ث��ل ه���ذه احل��ال��ة 

عدم ن�سر اأي معلومة طبية ما مل 

اأي  باإمكان  امل�سدر،  موثوقة  تكن 

الو�سائل  هذه  خالل  من  �سخ�ض 

يف  املتخ�س�سني  م��ع  ال��ت��وا���س��ل 

ك��د م��ن  ج��م��ي��ع امل����ج����الت ل��ل��ت��اأ

ن�سرها. قبل  املعلومة 

امل��ع��ل��وم��ة  ن�����س��ر  ال��ن��ه��اي��ة  يف 

هذه  مراعاة  وينبغي  اأمانة  يعد 

�سحتها؛  م��ن  ك��د  وال��ت��اأ الأم��ان��ة 

من  يختلف  ال��وع��ي  م�ستوى  لأن 

الأ�سخا�ض  بع�ض  لآخر،  �سخ�ض 

ق���د ي���اأخ���ذ امل��ع��ل��وم��ة وي��ن��ف��ذه��ا 

وت���ك���ون ���س��ب��ب��اً ل���رك���ه ل��ل��ع��الج 

ينبغي  لذا  �سوءاً،  حالته  فتزداد 

التاأكد  قبل  معلومة  اأي  ن�سر  عدم 

خمت�ض. من 

ال��ط��ب��ي��ة  امل���دي���ن���ة  دور  م���ا   -

م�����س��ت��وى  رف�����ع  يف  اجل���ام���ع���ي���ة 

والتثقيف؟ التوعية 

ال�سروح  من  اجلامعية  املدينة 

فعال  دور  ولها  املتقدمة  العلمية 

ل��دى  ال���وع���ي  يف رف���ع م�����س��ت��وى 

ورفع  واأهاليهم،  ال�سكري  مر�سى 

املجتمع  ل���دى  ال��وع��ي  م�����س��ت��وى 

به؛  الإ�سابة  لتقليل  عام  ب�سكل 

تقام  التي  الفعاليات  خ��الل  من 

التجمعات  واأم��اك��ن  ���س��واق  الأ يف 

م�ساركات  خ��الل  وم��ن  ال��ع��ام��ة، 

من  ال��ع��دي��د  يف  الطبية  امل��دي��ن��ة 

املبا�سرة  العالقة  ذات  الفعاليات 

مب��ر���ض ال�����س��ك��ري، ومب��ن��ا���س��ب��ة 

وال��ذي  لل�سكري  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 

ك��ل  م���ن  ن��وف��م��ر   ١٤ ي�����س��ادف 

مدير  معايل  رع��اي��ة  وحت��ت  ع��ام 

بدران  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة 

ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر ت��ق��وم 

الطبية  املدينة  من  منظمة  جلنة 

عدد  باإقامة  �سعود  امللك  بجامعة 

التي  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 

املجتمع  وع��ي  زي��ادة  اإىل  تهدف 

ح������ول م������دى خ����ط����ورة م���ر����ض 

به  الإ���س��اب��ة  وتقليل  ال�����س��ك��ري، 

وت��ق��ل��ي��ل م�����س��اع��ف��ات��ه م��ن خ��الل 

اإىل حت�سني  الرامية  دعم اجلهود 

ال��ع��ام  ه���ذا  احل���ي���اة، ويف  من���ط 

فعالية  م��ن  اأك��رث  لدينا  �سيكون 

م��ن��ه��ا م���اراث���ون ل�����س��ب��اق اجل��ري 

توعوي. ومعر�ض  علمي  وموؤمتر 

أهم أسباب ارتفاع نسبة اإلصابة العادات الغذائية غير الصحية وعدم ممارسة الرياضة

ينبغي مراعاة األمانة قبل نشر المعلومة الصحية والتأكد من 
صحتها من مصدر متخصص

د. تركي املقبل
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رق��ائ��ق يف  زرع  �أب��ح��اث  �أن  يبدو 

مخ �لإن�سان للم�ساعدة على تو�سيع 

بخطى  مت�سي  �لطبيعية  ق��در�ت��ه 

�إي��ج��اب��ي��ة م��ت��اح��ق��ة، ع��ل��ى ���س��وء 

فيما  تباعاً  عنه  �لإع���ان  يتم  م��ا 

و�جل��ه��ات  �خل���ر�ء  بجهود  يتعلق 

�ملتخ�س�سة، وقد تو�سل �لعلماء �إىل 

�ملجال،  ت�سدق« يف هذ�  »ل  خطوة 

�لك�سف موؤخر�ً عن عر�ض  فقد مت 

جنوب  جامعة  �أ�ساتذة  �أح��د  قدمه 

من  �أث��ب��ت  �لأم��ري��ك��ي��ة،  كاليفورنيا 

�ملخ  يف  جهاز  زرع  �إمكانية  خاله 

لتح�سني �لذ�كرة �لب�سرية، وبني �أنه 

ميكن لهذ� �جلهاز �أن يكون له �آثار 

عاجية كبرية لأحد �أكرث �لأمر��ض 

ن�سره  ما  بح�سب  بالإن�سان،  فتكا 

.Futurism موقع

بروفي�سور  ق��ام  �لتفا�سيل،  ويف 

دون���غ ���س��ون��غ، �أ���س��ت��اذ م�����س��ارك يف 

�ل��ه��ن��د���س��ة �ل��ط��ب��ي��ة �حل��ي��وي��ة يف 

بتقدمي  كاليفورنيا،  جنوب  جامعة 

�لذ�كرة«  »تركيب  حول  ��ستنتاجاته 

خ�����ال �ج���ت���م���اع جل��م��ع��ي��ة ع��ل��م 

�لأع�ساب يف و��سنطن وفقاً لتقرير 

 ،»New Scientist« موقع  ن�سره 

�لأول من  يعد  �ل��ذي  �جل��ه��از  وه��و 

فعاليته يف حت�سني  نوعه من حيث 

�لذ�كرة �لب�سرية.

�لذ�كرة،  تعزيز  جهاز  ولختبار 

مب�ساعد�ت  �سونغ  فريق  ��ستعان 

م���ن 20 م��ت��ط��وًع��ا مم���ن ك���ان قد 

كهربية  �سالبة  �أقطاب  زر�عة  �سبق 

�ل�سرع،  م��ر���ض  ل��ع��اج  باأدمغتهم 

�مل��ب��ت��ك��ر  �جل���ه���از  زرع  ومب���ج���رد 

�سونغ  ج��ه��از  مت��ك��ن  للمتطوعني، 

�ملخ  ن�ساط  ع��ن  بيانات  جمع  م��ن 

لتحفيز  �مل�سممة  �لختبار�ت  �أثناء 

�لذ�كرة  �أو  �لأم��د  ق�سرية  �لذ�كرة 

�لنمط  �لباحثون  حدد  ثم  �لعاملة، 

�لأم��ث��ل  �ل��ذ�ك��رة  لأد�ء  �مل�ساحب 

�لكهربية  �لأق��ط��اب  و����س��ت��خ��دم��و� 

للجهاز كي يجري حتفيز �ملخ بذلك 

�لنمط خال �لختبار�ت �لاحقة.

�أ�سفر  �أبحاثهم،  �إىل  و��ستناًد� 

�لذ�كرة  تن�سيط  يف  �لتحفيز  ه��ذ� 

 15 بن�سبة  �لق�سري  �مل���دى  ع��ل��ى 

بنحو  �لعاملة  و�ل��ذ�ك��رة  تقريباً   %
�لباحثون  ولكن عندما حفز   �25%
تفاقم  فقد  ع�سو�ئي،  ب�سكل  �مل��خ 

 « مل��وق��ع  �سونغ  ق��ال  وك��م��ا  �لأد�ء. 

نقوم  »ن��ح��ن   :New Scientist
بكتابة �لرمز �لع�سبي لتعزيز وظيفة 

�لقيام  ي�سبق  مل  �أمر  وهو  �لذ�كرة، 

به من قبل«.

�ل���ذ�ك���رة  ت��ع��زي��ز  �أن  ح���ني  ويف 

للطاب  م��ف��ي��د�  ي��ك��ون  �أن  مي��ك��ن 

�لذين  لأولئك  �أو  �لختبار�ت،  قبل 

�لأ�سماء،  تذكر  �سعوبة  من  يعانون 

�إل �أن �لبتكار �جلديد يعد �لأف�سل 

على �لإطاق يف جمال تغيري حياة 

�لأ�سخا�ض �لذين يعانون من �خلرف 

و�لزهامير.

�إجر�ء مزيد  �أنه يجب  �إىل  ي�سار 

يتم �عتماد  �أن  من �لختبار�ت قبل 

جهاز �سونغ كعاج للخرف �أو مر�ض 

�جلهاز  ك��ان  �إذ�  ولكن  �ل��زه��امي��ر، 

�ملر�سى  قادًر� على م�ساعدة هوؤلء 

من  ب�سيط  ج��زء  حتى  ��ستعادة  يف 

تاأثري  فاإن  �ملفقودة  �لذ�كرة  وظيفة 

�ملر�سى  فقط  ب��ه  ي�سعر  ل��ن  ذل��ك 

كما  �أ�سرهم  �أي�ساً  ولكن  �أنف�سهم، 

على  �إي��ج��اب��ي  ب�سكل  �سينعك�ض 

�لقت�ساد ككل.

لأول مرة يف التاريخ وعلى غرار ذاكرة الهاتف املحمول

جامعة جنوب كاليفورنيا تثبت إمكانية 
زرع جهاز لتحسين الذاكرة البشرية

ماذا يحدث لدماغك لو أغلقت هاتفك 
الذكي 15 دقيقة فقط!

دقيقة   15 ملدة  �لذكي  هاتفك  �أغلقت  لو  لدماغك  يحدث  م��اذ� 

مو�قع  م��ن  و�لعديد  وفي�سبوك  تويرت  متابعة  ع��ن  وتوقفت  فقط 

�لتو��سل �لجتماعي؟! �لإجابة بب�ساطة بح�سب �لباحثني، �أن �لنتيجة 

�إن دماغك �سيتخل�ض على �لفور من �مل�ساعر  �ستكون مذهلة، حيث 

و�لنفعالت �ل�ساغطة.

�لريطانية،  �لنف�ض  �أبحاث علم  ن�سر مبجلة جمعية  لبحث  ووفقاً 

فاإن هذ� »�لتحول« �أو �لأثر �سوف ي�ستمر وقتاً طويًا وب�سكل مده�ض.

�ل�سخ�سي حو�يل  فاإنه يحدق يف هاتفه  تقريباً  للجميع  وبالن�سبة 

5 �ساعات يومياً، متابعاً �لو�سائط �ملختلفة مئات �ملر�ت، مبا يف ذلك 
خال �لليل و�أحياًنا بني فرت�ت �لنوم.

من  روت�س�سرت  جامعة  من  باحثون  طلب  �ملذكور،  �لبحث  وخ��ال 

متطوعني �جللو�ض مبفردهم ملدة 15 دقيقة؛ و�لتخل�ض من �أجهزتهم 

�لرقمية.

من  كمية  من  للتخل�ض  كافية  كانت  �ملدة  هذه  �أن  �لنتيجة  وكانت 

�ل�سغوط و�لآثار �لنف�سية �ل�سلبية و�لإيجابية على حد �سو�ء، بحيث 

حدثت حالة من �ل�سرتخاء، وهذ� يعني �أن �إغاق �لهاتف يجعلك �أقل 

�أنه يخل�سك من م�ساعر �خلوف و�لرتقب، وكذ� يجعلك  توتر�ً، كما 

�أقل حما�ساً و�هتماماً، �أي يجنبك �لتوتر�ت �لنفعالية.

ووجد �لباحثون �أن ��سرت�حة ق�سرية يومياً كافية لإحد�ث فرق يف 

�لتاأثري  �إىل  م�ساعر �لإن�سان، ول يتطلب �لأمر وقتاً طويًا للو�سول 

�لإيجابي.

�لريطانية:  باملجلة  �ملن�سور  �لبحث  يف  جاريت  كري�ستيان  وكتب 

�لرقمية،  �لأجهزة  عن  �لعزلة  �لطاب يف  ق�ساه  �لذي  �لأ�سبوع  »�إن 

كانو�  بحيث  و�ل�سلبية  �لإيجابية  �مل�ساعر  �إىل خف�ض  جعلهم مييلون 

كانت  �لثاين، فقد  �لأ�سبوع  �إىل  �أكملو�  للذين  وبالن�سبة  تو�زناً،  �أكرث 

�لنتائج �أف�سل بكثري، حيث كاأنهم خلقو� من جديد«.

جنح فريق من �لعلماء يف و�سع 

تف�سر  �أن  ميكن  ريا�سية  معادلة 

لذ�تنا،  تقديرنا  ت�سكيل  يتم  كيف 

�لآخ���رون  يعتقده  م��ا  خ��ال  م��ن 

تلك  �لباحثون  و��ستخدم  ب�ساأننا، 

�ل�سيغة لتحديد �لإ�سار�ت يف �ملخ 

تزد�د  مل��اذ�  تف�سر  �لتي  �لب�سري، 

وهبوطاً،  �سعود�ً  باأنف�سنا  ثقتنا 

»ديلي  �سحيفة  ن�سرته  مل��ا  وف��ق��اً 

ميل« �لريطانية.

�لتي  �لنتائج  �إن  �لفريق  وق��ال 

ت�ساعد  �أن  ميكن  �إليها  تو�سلو� 

�ملعر�سني  �لأ�سخا�ض  حتديد  يف 

مثل  �لنف�سية  �مل�����س��اك��ل  خل��ط��ر 

�لك��ت��ئ��اب و����س��ط��ر�ب��ات �لأك���ل، 

با�ستخد�م م�سح �ملخ.

من جهته، �أفاد �ملوؤلف �لرئي�سي 

دكتور غريت جان ويل، من جامعة 

تقدير  »�نخفا�ض  ب��اأن  لندن  كلية 

وي��وؤدي  �سعف  عامل  ه��و  �ل���ذ�ت 

مبا  �لنف�سية  �مل�ساكل  من  للعديد 

و��سطر�بات  �لك��ت��ئ��اب  ذل��ك  يف 

�لأك���ل و�ل��ت��وت��ر، ون��اأم��ل �أن ت��وؤدي 

تطور  كيفية  لفهمنا  �لنتائج  هذه 

و�لتي  �لنف�سية،  �ل�سحة  م�ساكل 

ق��د ت�����س��اع��د يف ن��ه��اي��ة �مل��ط��اف 

�لت�سخي�ض  �أدو�ت  حت�سني  على 

و�لعاجات«.

و�أكمل 40 م�ساركاً من �لأ�سحاء 

بينما  �لجتماعي،  �لتقييم  مهمة 

بالرنني  �لت�سوير  ما�سح  يف  كانو� 

�إخ��ب��اره��م  ومت  �مل��غ��ن��اط��ي�����س��ي، 

�لغرباء  م��ن   184 �أف��ع��ال  ب���ردود 

جتاههم، و�لتي كانت يف �حلقيقة 

ولي�سو�  �لريا�سية  �ملعادلة  نتاج 

�أ�سخا�ساً حقيقيني.

وق���ال وي���ل: »ل��ق��د وج��دن��ا �أن 

�ل����ذ�ت  ت��ق��دي��ر  �ل���ت���غ���ري�ت يف 

ل ت�����س��رت���س��د ف��ق��ط م���ن ج��ان��ب 

ولكن  مثلك،  �آخ��ري��ن  �أ���س��خ��ا���ض 

كانت تعتمد ب�سكل خا�ض على ما 

�إذ� كنت تتوقع �أن يكون �ل�سخ�ض 

�لآخر معجباً بك«.

وط�����ور �ل���ب���اح���ث���ون من���وذج���اً 

تعمل  �ل��ت��ي  �لع�سبية  للعمليات 

عندما توؤثر �لتقييمات على تقدير 

�لتنبوؤ  �أخطاء  �أن  ووجدو�  �لذ�ت، 

تقدير  يف  و�لتغري�ت  �لجتماعي 

ترتبط  يقودونها،  �لتي  �ل���ذ�ت، 

تتوىل  �ملخ  �أج��ز�ء من  بن�ساط يف 

مهام �لتعلم و�لتقييم.

من��وذج  بجمع  �لفريق  ق��ام  ث��م 

�ل��ك��م��ب��ي��وت��ر م���ع �ل���س��ت��ب��ي��ان��ات 

�ملخ  �آليات  ل�ستك�ساف  �ل�سريرية 

�لكامنة ور�ء نقاط �ل�سعف �ملوؤدية 

ووجدو�  �لعقلية،  �ل�سحة  مل�ساكل 

�أن �لأ�سخا�ض �لذين لديهم تقلبات 

تلك  �أثناء  �ل��ذ�ت  تقدير  �أك��ر يف 

�ملهمة تعر�سو� لأعر��ض �لكتئاب 

و�لتوتر.

�أن هذ�  �لباحثون  يرجح  كذلك 

�لع�سبي  �ل��ن�����س��اط  م��ن  �ل��ن��م��ط 

بيولوجًيا  موؤ�سًر�  يكون  �أن  ميكن 

خلطر �أعلى ملجموعة من �مل�ساكل 

�ل�سحية �لعقلية �ل�سائعة.

و�ضعها باحثون بـ »كوليدج اأوف لندن«

معادلة رياضية تفسر نسبة 
تقدير الذات

اجلمعية اجليولوجية الأمريكية حتذر

حذر علماء من �حتمال حدوث زيادة كبرية فى عدد �لزلزل �ملدمرة 

�لأر���ض مما  دور�ن  �سرعة  تباين يف  ناجت عن  �ملقبل،  �لعام  �لعامل  حول 

قد يزيد من �لأن�سطة �لزلز�لية، ل �سيما يف �ملناطق �ل�ستو�ئية �ملكتظة 

بال�سكان، ورغم �أن �لتقلبات يف �سرعة دور�ن �لأر�ض قد ل تتعدى ميلي 

ثانية و�حدة يف �ليوم، فاإنها ميكن �أن تولد طاقة هائلة حتت �سطح �لأر�ض 

وتت�سبب يف هز�ت عنيفة.

و�لن�ساط  �لأر����ض  دور�ن  بني  �ل�سلة  على  �ل�سوء  �لتحذير  و�سلط 

�لزلز�يل �ل�سهر �ملا�سي يف ورقة قدمها روجر بيلهام من جامعة كولور�دو، 

وريبيكا بينديك من جامعة مونتانا يف مي�سول، خال �لجتماع �ل�سنوي 

للجمعية �جليولوجية �لأمريكية.

وت�سري  قوية،  و�ل��زلزل  �لأر���ض  دور�ن  بني  �لعاقة  »�إن  بيلهام:  وقال 

�إىل �أن هناك زيادة فى عدد �لزلزل �ل�سديدة �لعام �ملقبل«. وقد بحث 

بيلهام وبنديك يف در��ستهما �لزلزل �لتي بلغت 7 درجات و�أكرث منذ عام 

1900. و�أ�ساف بيلهام: »�سجلت �لزلزل �لكرى ب�سكل جيد لأكرث من 
قرن من �لزمان، وهو ما مينحنا �سجًا جيًد� للدر��سة«.

�ل��زلزل  �أك��ر بكثري من  �أع��د�د  5 ف��رت�ت كانت بها  �لباحثان  ووج��د 

�لكبرية، مقارنة باأوقات �أخرى. وقال بيلهام: »يف هذه �لفرت�ت، كان هناك 

ما بني 25 �إىل 30 زلز�لً �سديد�ً يف �ل�سنة«. و�أ�ساف: »يف بقية �لأوقات 

كان متو�سط   �لعدد حو�يل 15 زلز�ل كبري� يف �ل�سنة«.

وقد عمل �لباحثون على �إيجاد عاقات تر�بط بني هذه �لفرت�ت من 

�لن�ساط �لزلز�يل �ل�سديد وعو�مل �أخرى، و�كت�سفو� �أنه عندما �نخف�ض 

دور�ن �لأر�ض قليًا، �أعقب ذلك فرت�ت من زيادة عدد �لزلزل �ل�سديدة. 

وقال بيلهام: »�إن دور�ن �لأر�ض يتغري قليًا - مبقد�ر ملي ثانية يف �ليوم 

�أحياناً - وميكن قيا�سه بدقة فائقة من خال �ل�ساعات �لذرية«.

ووجد بيلهام وبنديك �أن �لفرت�ت �لتي �سهدت تباطوؤ� يف �سرعة دور�ن 

زلز�يل  ون�ساط  �ل�سرعة  زيادة يف  �أعقبها  �سنو�ت  كانت خلم�ض  �لأر�ض 

عنيف، وهو ما حدث عدة مر�ت خال �ل�150 عاًما �لأخرية.

وقال بيلهام »�إنها و��سحة«. و�أ�ساف: »�إن �لأر�ض تقدم لنا تنبوؤ�ً للخم�ض 

�سنو�ت �ملقبلة فيما يتعلق بالن�ساط �لزلز�يل«.

وذكر �أن دور�ن �لأر�ض بد�أ يتباطاأ بالفعل منذ 4 �سنو�ت، مما يعني �أن 

عام 2018 قد ي�سهد ن�ساًطا زلز�لًيا عنيًفا.

2018 عام الزالزل المدمرة



تغطية: مها القريني

ان��ط��ل��ق��ت ال��ث��اث��اء امل��ا���ض��ي يف 

ال���ري���ا����ض، اأع���م���ال م����ؤمت���ر اأم���ن 

م�ضت�ى  على  ال�ضن�ي  املعل�مات 

و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة 

الثانية  ن�ضخته  يف   2017 اأفريقيا 

ال�ضركات  كبار  بح�ض�ر  �ضع�دًيا، 

واجلهات العاملية املتخ�ض�ضة يف اأمن 

ت�ضاعد  و�ضط  املعل�مات،  وتقنية 

م�ضت�ى الهجمات الإلكرتونية.

للم�ؤمتر  التنفيذي  املدير  واأ�ضار 

املهند�ض �ضامر عمر اإىل اأن امل�ؤمتر 

وبرنامج   2030 روؤي��ة  مع  يتما�ضى 

وناق�ض   ،2020 ال�طني  التح�ل 

اأوراق عمل ت��ضف باملهمة من �ضاأنها 

مف�ضلة  ط��ري��ق«  »خ��ارط��ة  ت��ق��دمي 

ال�ضيربانية  ال��ت��ه��دي��دات  لطبيعة 

اخلليج  ودول  اململكة  ت�اجه  التي 

وق��ال:  العم�م،  وج��ه  على  العربي 

ي�ضكل  ال�ضيرباين  الأم��ن  بات  »لقد 

جزًءا اأ�ضا�ضًيا من اأي �ضيا�ضة اأمنية 

املتقدمة  ال��دول  واأ�ضبحت  وطنية، 

والأم����ن  ال���دف���اع  م�����ض��ائ��ل  ت�ضنف 

�ضيا�ضاتها  يف  كاأول�ية  ال�ضيرباين 

الدفاعية ال�طنية«.

اأن  عمر  �ضامر  املهند�ض  ويعتقد 

اإن�ضاء اململكة هيئة متخ�ض�ضة لاأمن 

ا�ضرتاتيجية  خ��ط���ة  ال�����ض��ي��رباين 

م�فقة، خا�ضًة اأنها جاءت يف ت�قيت 

منا�ضب، بعد ت�ضاعد الهجمات على 

واأك��د  املعل�ماتية،  التحتية  بنيتها 

بن  �ضلمان  بامللك  الهيئة  »رب��ط  اأن 

عبدالعزيز �ضخ�ضياً يعطيها مدل�لً 

فائق الأهمية«.

ويف كلمته الرتحيبية التي األقاها 

التنفيذي  الرئي�ض  عرج  امل�ؤمتر  يف 

ال�ضع�دية  الت�����ض��الت  ملجم�عة 

البياري،  خالد  ال��دك��ت���ر   »STC«

على  ال�ضيرباين  الأمن  اأهمية  على 

الأو���ض��ط،  ال�ضرق  منطقة  م�ضت�ى 

وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت���اج��ه ت��اأم��ن 

ت�ضاعد  ظل  الرقمية يف  املعل�مات 

الهجمات ال�ضيربانية.

وق������دم ن���ائ���ب رئ���ي�������ض الأم�����ن 

الت�ضالت  �ضركة  لدى  ال�ضيرباين 

اجلطيلي  فهد  »حل�ل«،  ال�ضع�دية 

ورق���ة عمل ب��ع��ن���ان »اأه��م��ي��ة اأم��ن 

تعرفها«،  ل  قد  اأ�ضياء  املعل�مات.. 

��ا  اأي�����ضً امل��ط��روح��ة  الأوراق  وم���ن 

من  احلرمان  على  املرتتبة  »الآث���ار 

اخلدمة امل�زعة DDoS والتقنيات 

للمدير  ووفًقا  الفعالة«.  والتدابري 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي، ف����اإن اأه����م الأه����داف 

املعل�مات،  اأم��ن  مل���ؤمت��ر  امل��ر���ض���دة 

يف  متقدم  جمتمع  تعزيز  يف  تتمثل 

فر�ض  وتعزيز  التكن�ل�جي،  القطاع 

يف  واملفكرين  ال��ق��ادة  ك��ب��ار  التقاء 

الإل��ك��رتوين  املعل�مات  اأم��ن  جم��ال 

اأمن  م�ؤمتر  وا�ضت�ضاف  اململكة.  يف 

حك�مية  جامعات   10 املعل�مات 

م�ضابقة  ���ض��م��ن  حم��ل��ي��ة،  واأه��ل��ي��ة 

جذب  ت�ضتهدف  التي  »الهاكاث�ن« 

متهيًدا  ال�ضابة،  ال�ضع�دية  امل�اهب 

ريادية  ب���اأدوار  م�ضتقبًا  لقيامهم 

وت�فري  املعل�مات،  اأم��ن  جم��ال  يف 

على  املعل�ماتية  للبنية  احل��م��اي��ة 

م�ضت�ى اململكة العربية ال�ضع�دية.

ديناميكية  م�ضابقة  و»الهاكاث�ن« 

اجلامعات  طلبة  ت�ضتهدف  جمانية، 

ال�ضع�دية، وتعمل كمن�ضة لإلهامهم، 

من  التقنيّة  م�اهبهم  وا���ض��ت��غ��ال 

خال م�ضابقة معتمدة يحاول�ن من 

خالها اخرتاق من�ذج ملدينة ذكية، 

وتقام برعاية ح�ضرية من قبل �ضركة 

 STC »الت�ضالت ال�ضع�دية »حل�ل

ال��ف��رق  و�ضتحظى   ،Solutions
الأوىل  الثاثة  امل��راك��ز  حتتل  التي 

التكرمي  جانب  اإىل  نقدية،  بج�ائز 

املعن�ي الذي �ضتناله اجلامعات ذات 

و�ضائل  عرب  بثها  و�ضيتم  العاقة، 

ت�فري  اإىل  بالإ�ضافة  احل��ي،  البث 

مقاطع فيدي� على قن�ات الت�ا�ضل 

ل�»فريت�ض�  اخل��ا���ض��ة  الج��ت��م��اع��ي 

ب�رت«.

م���ع احل���اج���ة امل��ا���ض��ة ل��ت���ف��ري ال���ق���د 

الأحف�ري الذي قارب على النفاد واحلد من 

النبعاثات ال�ضارة الناجتة عن ا�ضتخداماته 

�ضناعة  قطعت  والإن�����ض��ان،  للبيئة  املدمرة 

حمركات الحرتاق الداخلي امل�ضتخدمة يف 

ال�ضيارات �ض�ًطا كبرًيا من التقدم يف جمال 

النظيفة،  الطاقة  وا�ضتخدام  ال�ق�د  ت�فري 

وكفاءتة  امل��ح��رك  ق���درة  تعزيز  اأول��ه��ا  ك��ان 

بداأ  ثم  الت�ربينية،  ال�ض�احن  مثل  باأنظمة 

بال�ضيارات  النظيفة  الطاقة  ا�ضتخدام  عهد 

يف  البطاريات  على  تعمل  التي  الكهربائية 

اأواخر القرن الع�ضرين، وما لبث الأمر حتى 

ال�ضديقة  ال�ضيارات  من  جديد  جيل  ظهر 

للبيئة تعمل بالهيدروجن.

يق�م مبداأ عمل ال�ضيارات الهيدروجينية 

عن  اإما  ك�ق�د  الهيدروجن  ا�ضتخدام  على 

طريق حرق الهيدروجن يف حمرك احرتاق 

الهيدروجن  تفاعل  ا�ضتخدام  اأو  داخ��ل��ي 

طاقة  لإنتاج  وق���د  خلية  يف  الأك�ضجن  مع 

الكهربائي  امل��ح��رك  لت�ضغيل  ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

لل�ضيارة.

ال�ضيارات  �ضركات  من  العديد  طرحت 

الكربى طرازات للبيع للجمه�ر كان اأبرزها 

و  Honda clarityو  Toyota Mirai
عامي  ب��ن   Hyundai ix35 FCEV
ط���رازات  ت��اه��م��ا  ث��م  و2014م،  2001م 
ال�ضيارات  وتتزود  اأخرى،  ل�ضركات  خمتلفة 

حمطات  طريق  عن  بال�ق�د  الهيدروجينية 

اأعدت خ�ضي�ًضا لها وتنت�ضر هذه املحطات 

ال�ليات  اأب��رزه��ا  العامل  دول  من  كثري  يف 

حمطة  اأول  افتتاح  ومت  الأمريكية،  املتحدة 

يف  الأو�ضط  ال�ضرق  يف  الهيدروجن  ل�ق�د 

الإم���ارات  ب��دول��ة  ال��ع��ام  ه��ذا  اأكت�بر  �ضهر 

العربية املتحدة.

عن  الهيدروجينية  ال�����ض��ي��ارات  وتتميز 

ال�ضيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 

ب�ضرعة تزويدها بال�ق�د، اإذ ل ت�ضتغرق هذه 

ب�ضحن  مقارنة  فقط  دقائق  خم�ض  العملية 

�ضاعات،  ع��دة  ي�ضتغرق  ال��ذي  البطاريات 

ال�زن  من  اأي�ًضا  ال�ضيارات  هذه  وتتخل�ض 

حتتل  والتي  البطاريات  يف  املتمثل  الثقيل 

جزًءا كبرًيا من م�ضاحة ال�ضيارة اأي�ًضا.

م�ضافة  الهيدروجينية  ال�ضيارات  وتقطع 

كبرية قد ت�ضل اإىل 800 كلم قبل احلاجة 

للتزود بال�ق�د مرة اأخرى مقارنة بال�ضيارات 

مداها  وي�ضل  البطاريات  على  تعتمد  التي 

اإىل 550 كلم تقريًبا.

وعي�ب  م��زاي��ا  ج��دي��دة  تقنية  لكل  كما 

وتتمثل  كذلك،  الهيدروجينية  فال�ضيارات 

بع�ض هذه العي�ب يف ك�ن غاز الهيدروجن 

�ضريع ال�ضتعال وقابًا لانفجار، اإ�ضافة اإىل 

الهيدروجن  خايا  لإنتاج  الباهظة  التكلفة 

الباتيني�م  مثل  ن��ادرة  لعنا�ضر  لحتياجها 

مرتفعة  الهيدروجينية  ال�ضيارت  يجعل  مما 

الثمن مقارنة بغريها وانبعاث غاز الكرب�ن 

مبحركات  مقارنة  حمركاتها  قدرة  و�ضعف 

الحرتاق الداخلي.

حت�ضن  على  ح��ال��ًي��ا  ال�����ض��رك��ات  وتعمل 

كبري  ب�ضكل  اآم��ن��ة  لتك�ن  ال�ضيارات  ه��ذه 

والق�ضاء  ممكنة  تكلفة  وباأقل  لا�ضتخدام 

على النبعاثات وامل�ضاكل الأخرى.

وقد اأحرزت �ضركة ت�ي�تا تقدًما بارًزا يف 

وب�ضعر  مرياي  �ضيارة  بطرحها  املجال  هذا 

ل��ض  يف  �ضع�دي  ري��ال  األ��ف   216 ي��ع��ادل 

ت�ي�تا  �ضركة  واأفادت  كاليف�رينيا،  اجنل��ض 

الغازات  انبعاث  م�ضاكل  على  تغلبت  اأنها 

ال�ضارة متاًما، واأن الغاز ال�حيد التي تبعثه 

اأن  �ضك  ول  فقط،  امل��اء  بخار  ه�  ال�ضيارة 

الهيدروجينية  لل�ضيارت  الكبري  النت�ضار 

ال��ذي  البيئة  على  املحافظة  يف  �ضي�ضهم 

اأ�ضبح هاج�ًضا لكل دول العامل.

اأ�ضامة اأحمد حماد – ق�ضم الهند�ضة 

امليكانيكية

تتجه �ضركة اآبل اإىل اإطاق خدمة 

العام  يف  الطلب  بح�ضب  فيدي�  بث 

املقبل ملناف�ضة نيتفليك�ض، ما يجعل 

اإىل ت�فري خطط  الأخرية م�ضطرة 

لتقرير  وفقاً  وذلك  جديدة،  ت�ضعري 

 CCS جديد ن�ضرته �ضركة الأبحاث

 CCS Insight وقالت .Insight
للتنب�ؤات  ال�����ض��ن���ي  معر�ضها  يف 

بث  خدمة  اإن  لندن  يف  امل�ضتقبلية 

�ضت�ضاعد  الطلب  بح�ضب  الفيدي� 

ا�ضرتاتيجيتها  دفع  على  اآبل  �ضركة 

املتعلقة مب�ضاعفة اإيرادات خدماتها 

وت��ت�����ض��ارع   .2020 ع���ام  ب��ح��ل���ل 

ال��ع��دي��د م��ن ال�����ض��رك��ات م��ن اأج��ل 

ح�ضب  الفيدي�  بث  خدمات  تط�ير 

�ضركة  وتتميز  بها،  اخلا�ضة  الطلب 

يف  ق���ي��ة  ح��ظ���ًظ��ا  بامتاكها  اآب���ل 

اأجهزة  لت�فريها  تبعاً  املجال  ه��ذا 

م�ضريتها  خ��ال  وخ��دم��ات مم��ي��زة 

اجلديد  التقرير  وي�ضري  املهنية، 

اأ�ضبح  قد  الأ�ضلي  املحت�ى  اأن  اإىل 

احلقيقية  امل��ع��رك��ة  �ضاحة  مبثابة 

الي�م، حيث تتمايز خدمات 

بح�ضب  ال��ف��ي��دي���  ب��ث 

لكمية  ت��ب��ع��اً  ال��ط��ل��ب 

امل��ح��ت���ى الأ���ض��ل��ي 

الذي متتلكه.

اإىل  وي�����ن�����ظ�����ر 

ال��������ربجم��������ي��������ات 

اأنها  على  واخل��دم��ات 

الرئي�ضي  النم�  حم��رك 

امل�ضتقبل،  يف  اآب���ل  ل�ضركة 

فرتة  زي���ادة  لحتمالية  تبعاً  وذل��ك 

املدة  وزي��ادة  الذكية  اله�اتف  حياة 

وقد  الأج��ه��زة،  ل�ضتبدال  الزمنية 

قطاع  من  ال�ضركة  اإي���رادات  بلغت 

دولر  مليار   8.5 ح�ايل  اخلدمات 

املالية  ال�ضنة  من  ال��راب��ع  الربع  يف 

يف   34 بن�ضبة  ب��زي��ادة  اأي   ،2017
املئة على اأ�ضا�ض �ضن�ي.

وميكن ل�ضناعة الفيدي� اأن تك�ن 

مبثابة و�ضيلة لتعزيز تلك الإيرادات 

ال���ض��رتاك  خ��دم��ات  ي�ضابه  ب�ضكل 

مثل  ال�ضركة  ت�فرها  التي  الأخ��رى 

وق��د   ،Apple Music
اآب��ل،  �ضركة  انخرطت 

وال���ت���ي ت��ع��ت��رب اأك���رب 

ال��ع��امل  يف  ���ض��رك��ة 

القيمة  ح��ي��ث  م���ن 

جمال  يف  ال�ض�قية، 

امل��ح��ت���ى الأ���ض��ل��ي، 

على  اكت�ضبت  ح��ي��ث 

���ض��ب��ي��ل امل���ث���ال ح��ق���ق 

ال�ثائقية  الأف����ام  �ضل�ضلة 

 ،Carpool Karaoke امل��ضيقية 

 Apple والتي ظهرت لأول مرة على

Music هذا العام.
�ضركة  اأن  اإىل  الأن���ب���اء  وت�����ض��ري 

املخرج  م��ع  ات��ف��اق��اً  ق��د وقعت  اآب��ل 

���ض��ت��ي��ف��ن ���ض��ب��ي��ل��ب��ريج ل���ض��ت��ئ��ن��اف 

الثمانينات  من  خمتاراته  �ضل�ضلة 

كما   ،»Amazing Stories«
يقال اإن ال�ضركة قد فازت يف حرب 

على  احل�ض�ل  اأج��ل  م��ن  العرو�ض 

بط�لة  من  تلفزي�ين  برنامج  حق�ق 

جنيفر اأني�ضت�ن وري�ض ويذر�ضب�ن.

وكان تيم ك�ك الرئي�ض التنفيذي 

املحت�ى  على  علق  قد  اآب��ل  ل�ضركة 

اأن  ميكن  اأن��ه  اإىل  م�ضرياً  الأ�ضلي، 

امل�ضتقبل،  يف  امل��زي��د  هناك  يك�ن 

واأ����ض���اف: »م���ع و���ض��ع ق��دم��ن��ا يف 

عن  الكثري  نتعلم  فاإننا  املجال  هذا 

الطرق  ونفكر يف  الأ�ضلي،  املحت�ى 

خالها  من  ا�ضتعمالها  ميكننا  التي 

�ضركة  وت��ع��د  الأم���ث���ل«.  ب��ال�����ض��ك��ل 

نيتفليك�ض رائدة اإىل حد بعيد فيما 

الفيدي�  بث  خدمات  �ض�ق  يخ�ض 

بح�ضب الطلب، حيث اأنهت ال�ضركة 

ملي�ن   109.25 مع  املا�ضي  الربع 

م�ضرتك يف جميع اأنحاء العامل، مبا 

يف ذلك 52.77 ملي�ن يف ال�ليات 

املتحدة و56.48 ملي�ن يف الأ�ض�اق 

مناف�ضة  ت���اج��ه  لكنها  ال��دول��ي��ة، 

 ،CBSو اأمازون  اأمثال  من  متزايدة 

وق���د ي��ج��رب دخ����ل اآب���ل ع��ل��ى دف��ع 

ت�ضعري  خيارات  لت�فري  نيتفليك�ض 

جديدة للحفاظ على امل�ضتخدمن.
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 Firefox 3 مزايا لمتصفح
الجديد

مت�ضفحها  من  اإ�ضدار  لأح��دث  م�زيا  �ضركة  اإط��اق  مع 

قد   Firefox Quantum ا�ضم  حمل  وال��ذي  فايرف�ك�ض 

املت�ضفح  لانتقال ل�ضتخدام  قد حان  ال�قت  اأن  البع�ض  يرى 

اجلديد بدلً من املت�ضفحات الأخرى مثل كروم.

املت�ضفح  ا�ضتخدام  اإىل  بالنتقال  تفكر  بالفعل  كنت  اإن  لذا 

3 مزايا واأ�ضباب تدفعك لذلك: فاإليك 

ا�ضتجابة  اأك��ر  ا�ضتخدام  واجهة  مع  واخلفة:  ال�ضرعة   -

 ،Firefox Quantum وبف�ضل املحرك اجلديد امل�ضتخدم يف

�ضرعة  اأكر  على جتربة  احل�ض�ل  امل�ضتخدمن  ب��ضع  �ضيك�ن 

ومرونة من ال�ضابق �ض�اء عند ت�ضغيل املت�ضفح اأو عند حتميل 

التب�يب  عامات  بن  التبديل  عند  وكذلك  ال�يب،  �ضفحات 

مهما بلغ عددها، وبح�ضب م�زيا فاإن الإ�ضدار اجلديد ي�فر 

اإىل  اإ�ضافة  ال�ضابق،  الإ�ضدار  ي�فرها  التي  ال�ضرعة  �ضعف 

املت�ضفح  ويتميز  ال�ضهري،  كروم  اأ�ضرع من مت�ضفح ق�قل  ك�نه 

مت�ضفح  من   30% بن�ضبة  »اأق��ل  اخلفيف  بحجمه  اجلديد 

الأخرى مما  املت�ضفحات  اأقل من  لذاكرة  وا�ضتخدامه  كروم«، 

ب�ضا�ضة. املهام  باقي  لت�ضغيل  اأكرب  م�ضاحة  للحا�ضب  يتيح 

 Firefox Quantum مت�ضفح  ي�ضم  متكاملة:  مزايا   -

ال�ضتخدام  جتربة  جتعل  التي  الرائعة  املزايا  من  جمم�عة 

كلياً،  جديدة  مزايا  جمم�عة  بينها  من  وفاعلية،  مرونة  اأكر 

على  احل�ض�ل  ل��ك  تتيح  التي  ال�ضا�ضة  التقاط  ميزة  منها 

اإ�ضافة  اأ�ضدقائك،  مع  مبا�ضرة  وم�ضاركتها  ال�ضا�ضة  لقطة 

مكان  يف  ال�ضا�ضة  لقطات  بكافة  الح��ت��ف��اظ  اإمكانية  اإىل 

يتميز  كذلك  وقت،  اأي  لها يف  والرج�ع  املت�ضفح  داخل  واحد 

Pocket والتي تتيح لك  املت�ضفح بالت�افق الكامل مع خدمة 

اأما  الت�ضال،  عدم  و�ضع  يف  الإنرتنت  على  املقالت  ق��راءة 

كافة  اإىل  ال��ض�ل  فتتيح  اجلديدة   Library املكتبة  ميزة 

والتنزيات  املف�ضلة  ق�ائم  مثل  واحد،  مكان  من  املحت�يات 

ال�ضا�ضة،  ولقطات   Pocket املحف�ظة يف  واملقالت  وال�ضجل 

ياأتي مبيزة احلماية  املت�ضفح  فاإن  ال�ضابقة  املزايا  اإىل  اإ�ضافة 

التي  الإع��ان��ات  حظر  للم�ضتخدمن  تتيح  التي  التتبع  من 

املتخفي  الت�ضفح  اأما ميزة  تتبع خفية،  حتت�ي على برجميات 

اأو  ن�ضاطك  من  اأي  ت�ضجيل  دون  الإنرتنت  بت�ضفح  فت�ضمح 

الحتفاظ به مثل امل�اقع التي قمت بزيارتها.

 Firefox Quantum قابلية التخ�ضي�ض: يدعم مت�ضفح -

قابلية تخ�ضي�ض  تقت�ضر  بكفاءة عالية، ول  التخ�ضي�ض  قابلية 

اإمكانية  اإىل  ذلك  تتعدى  بل  وال�ضمات  ال�ضكل  على  املت�ضفح 

بكل  والإفات  ال�ضحب  خال  من  الأدوات  �ضريط  تخ�ضي�ض 

�ضه�لة.

alarabiya :امل�ضدر

مؤتمر »أمن المعلومات« يناقش تصاعد مستوى 
الهجمات اإللكترونية

ي�سعى لتحديد طبيعة التهديدات ال�سيربانية التي تواجه اململكة ودول اخلليج

السيارات الهيدروجينية تسهم في المحافظة على البيئة

آبل تتجه لمنافسة »نيتفليكس« في 2018



امل�ؤ�س�سي  الأداء  ت�سنيف  يعد 

اأداة لقي��س قدرة املن�س�آت على بل�غ 

املطل�ب،  التقدم  وحتقيق  اأهدافه� 

وتتبنى برامج اجل�دة والتط�ير عدة 

تقني�ت معدة لقي��س جن�ح املنظم�ت 

�سمن  املحددة  اأهدافه�  حتقيق  يف 

خططه� ال�سرتاتيجية مثل م�ؤ�سرات 

املن�س�أة  ق��درة  ت��سح  والتي  الأداء، 

اأه��داف��ه��� م��ن خ��ال  ع��ل��ى حتقيق 

ا�سرتاتيجي�ته�، ويتم قي��س وحتديد 

مع�يري  على  بن�ء  الأداء  م�ؤ�سرات 

ون�س�ط�ت  م��ه���م  طبيعة  حت��دده��� 

املن�س�آت �س�اء ك�نت تعليمية اأو غري 

ذلك من اخلدم�ت.

تطوير تنظيمي

احلربي  عبري  الدكت�رة  اأو�سحت 

ع�س� جلنة تطبيق الطرق التحفيزية 

يف اأداء امل�ظفني، اأن مفه�م التط�ير 

خطة  و���س��ع  يف  يتمثل  التنظيمي 

اخل��ط���ات  م��درو���س��ة  ا�سرتاتيجية 

ذلك  ويك�ن  املن�س�أة،  اأداء  لتح�سني 

من خال ال�ستع�نة ب�أدوات حديثة 

واأف��ك���ر ج��دي��دة وخ���راء خمت�سني 

ليتم  م��ت��ع��ددة  تقنية  جم����لت  يف 

احل�س�ل على اأق�سى ع�ئد اأو ن�جت 

من املن�س�أة اأو امل�ؤ�س�سة املرغ�ب يف 

م�س�كله�  ومع�جلة  اأدائ��ه���  حت�سني 

وتف�دي اأخط�ئه� احل�لية م�ستقبًا.

حتول رقمي

حم���راً  الرقمي  التح�ل  ي�سكل 

اململكة  روؤي���ة  اأه����داف  م��ن  رئي�س�ً 

ج�معة  حفز  ال��ذي  الأم���ر   ،2030
امللك �سع�د للعمل ب�ترية اأ�سرع، من 

اأجل م�اكبة هذا التح�ل من خال 

ابتك�ر برامج جديدة وفريدة ت�س�هم 

يف رفع ج�دة اأداء امل�ظفني وت�سهيل 

الإجراءات التي انتقلت من اأ�سك�له� 

التقليدية اإىل اأ�سك�ل اإلكرتونية مب� 

يت�افق مع م� ت�سهده ك�فة قط�ع�ت 

اململكة يف جم�ل التح�ل الرقمي.

حماور الت�صنيف

امل��دي��ن��ة  اأن  احل���رب���ي  واأك������دت 

اجل�معية للط�لب�ت ك�ن له� الأ�سبقية 

يف حتقيق ت�سنيف الأداء امل�ؤ�س�سي 

م�ست�ى  ع��ل��ى  درا����س���ة  خ���ال  م��ن 

ال����ك����لت وال���ع���م����دات امل�����س���ن��دة 

الأك���دمي��ي��ة  وال��ك��ل��ي���ت  والإدارات 

م�ؤ�سرات  واعتم�د  اأق�س�مه�  بجميع 

وه���ي:  حم�����ور  ع���دة  يف  ت�سنيف 

واجل�انب  ال��دوام،  ب�أوق�ت  اللتزام 

الأك�دميية، والبحث العلمي، وخدمة 

املجتمع، ور�س� امل�ستفيدين. 

بي�ن�ت مف�سلة ومع�يري فرعية

واأ�����س�����رت ال���دك���ت����رة ع��ب��ري اأن 

امل�ؤ�س�سي  الت�سنيف  برن�مج  تطبيق 

ب����أح���دث ال���ط���رق احل�����س���ب��ي��ة  مت 

مع�يري  وب��ستخدام  والإح�س�ئية 

فرعية ت�سب يف امل�ؤ�سر الرئي�سي من 

اجله�ت  من  مف�سلة  بي�ن�ت  خال 

املعنية ب�لت�سنيف، وعر�ست النت�ئج 

على اجله�ت كل ثاثة اأ�سهر خال 

1437-1438ه�  ال��درا���س��ي  ال��ع���م 

م�ست�ى  لرفع  والتحفيز  لاعتم�د 

الأداء. 

املراكز الثالثة الأوىل

للع�م  اإجن���ز«  »لق�ء  خال  واأعلن 

الثاثة  ب�ملراكز  الف�ئزين  1438ه� 
الأوىل من الإدارات ومن الكلي�ت بعد 

و�س�هم  الت�سنيف.  مع�يري  تطبيق 

وقي��سه�  الأداء  م���ؤ���س��رات  حتديد 

وع��ر���س��ه��� ع��ل��ى اجل��ه���ت يف رف��ع 

وقي��س  والإنت�جية  الأداء  م�ست�ى 

دون  ومن  املقدمة،  اخلدم�ت  ج���دة 

ي�سبح نظ�م اجل�دة ج�مداً  القي��س 

دون اأي حت�سين�ت، ف�لقي��س �سروري 

ل�سبط وحت�سني اجل�دة.

امل�صتوى الفردي

مع�يري  تطبيق  من  النته�ء  بعد 

امل�����س��ت���ى  ع��ل��ى  الأداء  ت�����س��ن��ي��ف 

امل�ؤ�س�سي، طرح ت�س�وؤل كيف ميكن 

ال��ف��ردي  امل�����س��ت���ى  ع��ل��ى  تطبيقه 

للمدينة  الت�بعة  اجل��ه���ت  داخ���ل 

ميكن  وكيف  للط�لب�ت؟  اجل�معية 

اجل�معة  تخدم  اأن  النت�ئج  لهذه 

�سك  ل  ومن�س�بيه�؟  مبخرج�ته� 

للط�لب�ت  املدينة اجل�معية  اأنن� يف 

والإنت�جية  الأداء  رفع  اإىل  نهدف 

الأداء  م��ع���ي��ري  اأع���ل���ى  وت��ط��ب��ي��ق 

خال  من  ذل��ك  وي�أتي  امل�ؤ�س�سي، 

م�ست�ى  على  املع�يري  هذه  تطبيق 

وب��ستخدام  اجله�ت  اأو  املن�س�ب�ت 

ال��ت��ق��ن��ي���ت، ح��ي��ث ظهرت  اأح���دث 

اآل��ي���ت حديثة  الأخ���رية  الآون���ة  يف 

الإلكرتونية  امل�س�بق�ت  يف  متمثلة 

بيئته�  خ�رج  تطبيقه�  ميكن  والتي 

مثرية  ال��رتف��ي��ه��ي��ة خل��ل��ق جت����رب 

ج�  يف  املت�س�بقني  بني  لاهتم�م 

م���ن احل��م������س وال�����روح امل��ع��ن���ي��ة 

لإت���ق����ن ال��ع��م��ل؛ م��ن��ه��� ب��رن���م��ج 

اأداء  لتحفز   Gamification
عملهم  ج�����دة  ورف����ع  امل���ظ��ف��ني 

للح�س�ل على املزيد من الإنت�جية 

واأعلى م�ست�ى من اجل�دة.

األعاب وم�صابقات

اأن  اإىل  احلربي  الدكت�رة  ولفتت 

هذه الآلي�ت ت�ستخدم مبداأ الألع�ب 

وامل�س�بق�ت وتُكرم املتميزين بت�زيع 

وتع�ملهم  لهم  واملك�ف�آت  امليدالي�ت 

مثل املت�س�بقني يف م�س�بقة اأو لعبة 

امل�ظف  اأداء  على  فبن�ًء  اإلكرتونية 

ن��ق���ط  ع��ل��ى  احل�����س���ل  ي�ستطيع 

وميدالي�ت ويزيد من ر�سيده وهذا 

امل��م��ي��زات  ع��ل��ى  للح�س�ل  ي���ؤه��ل��ه 

الإدارية واملك�ف�آت.

الدوام والإنتاجية

واأكدت اأن اإطاق الرن�مج �سيتم 

ت�ستهدف  الأوىل  مرحلتني،  على 

قي��س م�ست�ى احلر�س على اأوق�ت 

ت�أثرياً  ي�ؤثر  ب��دوره  وال��ذي  ال���دوام، 

مب��سراً على اأداء امل�ظف، واملرحلة 

اإنت�جية  م�ست�ى  قي��س  هي  الث�نية 

امل�ظف بن�ًء على امله�م امل�كلة اإليه 

و�سرعة اإجن�زه له�.

املرحلة الأوىل

اإطاقه�  �سيبداأ  الأوىل  املرحلة 

2017م  ن�فمر  �سهر  وتنفيذه� يف 

للط�لب�ت  اجل���م��ع��ي��ة  امل��دي��ن��ة  يف 

بكل  امل�ظف�ت  اأداء  �ستُ�سنف  والتي 

اإدارة يف املدينة اجل�معية للط�لب�ت 

ب��ح��ي��ث ي��ظ��ه��ر ال��ل���ن الأح���م���ر ملن 

والل�ن   %70 ع��ن  ان�سب�طهن  ق��ل 

الأخ�سر ملَن جت�وز م�ست�ى حر�سهن 

على اأوق�ت الدوام الر�سمي %85، 

والل�ن الأ�سفر ل�لفئة م� بني %70 

ميدالي�ت  الرن�مج  وي���زع  و%85، 

م�ست�ى  على  احل��سلني  للم�ظفني 

ي�ستطيع  وبذلك   ،%100 ان�سب�ط 

م�ست�ى  حت��دي��د  امل��ب������س��ر  امل��دي��ر 

الن�سب�ط يف اإدارته.

ت�صنيف �صهري

الرن�مج �ُسمم بحيث يتم اإدخ�ل 

بي�ن�ت امل�ظفني بب�س�طة من برن�مج 

والرن�مج  �سهري،  ب�سكل  الب�سمة 

ب����دوره ي��ق���م ب����إج���راء احل�����س���ب���ت 

الفعلية  الأي����م  ع��دد  على  ال��ازم��ة 

راأ���س  على  فيه�  امل�ظف  ك���ن  التي 

العمل، وبذلك يظهر �سهري�ً ت�سنيف 

اأن  كم�  اإدارة.  ك��ل  يف  م���ظ��ف  ك��ل 

للم�ظفني  �سهري  ت�سنيف  وج����د 

لإح�س�ئي�ت  ت��سيحية  ور�س�م�ت 

املب��سر  امل��دي��ر  ي�س�عد  اإدارة  ك��ل 

ان�سب�ط  ع��دم  ظ���ه��رة  مع�جلة  يف 

ال�س�ء  وت�سليط  امل���ظ��ف��ني،  بع�س 

يف  واملث�يل  املن�سبط  امل�ظف  على 

العمل،  راأ�س  على  وت�اجده  ح�س�ره 

ك��ل م���ظ��ف بنف�سه  ���س��ريى  ح��ي��ث 

ت�سنيفه ومدى ت�أثري ان�سب�طه على 

بني  وت�سنيفه�  اإدارت���ه  اإح�س�ئي�ت 

ب�قي ادارات اجل�معة. وميكن لاإدارة 

واملف��سلة  م�ظفيه�  كل  اأداء  مت�بعة 

ب�سه�لة فيم� بينهم ومك�ف�أة امل�ظف 

ر�سيد معني من  عند ح�س�له على 

امليدالي�ت خال اأ�سهر الع�م. 

اأ�صبوع تعريفي

ب�أ�سب�ع  ال��رن���م��ج  اإط���اق  ي��ب��داأ 

ر�س�ئل  له من خال  تعريفية  تهيئة 

من�س�ب�ت  لك�فة  الإلكرتوين  الريد 

اجل�معة ب�سع�ر حملة »مع�ً للتميز«، 

ومن ثم �سيك�ن هن�ك اأ�سب�ع تدريب 

ملر�سح�ت من كل اإدارة، حيث �سيتم 

تدريبهن على اآلية تطبيق الرن�مج يف 

الت�سنيف  على  واحل�س�ل  اإداراتهن 

ال�سهري، وميكن من خال ت�سنيف 

ال�س�ء  ت�سليط  اإدارة  لكل  الرن�مج 

ب�أوق�ت  امللتزم�ت  امل�ظف�ت  على 

الدوام ومك�ف�أتهن، كم� �ستق�م جلنة 

حتفيز امل�ظفني نه�ية الع�م بتكرمي 

حت�سن  اأكر  �سجلت  التي  الإدارات 

بعد  م�ظف�ته�  ال��ت��زام  يف  ملح�ظ 

 .Gamification تطبيق برن�مج

حتول نوعي

احلربي  عبري  الدكت�رة  وختمت 

يف  ي�سهم  الرن�مج  هذا  اإن  ب�لق�ل 

الإداري��ة  للخدم�ت  الن�عي  التح�ل 

امللك  جل�معة  امل�ؤ�س�سية  والكف�ءة 

وي���ؤك��د  اإنت�جيته�،  وزي�����دة  �سع�د 

وتفرده� ومدى  على متيز اجل�معة 

نح�  و�سعيه�  املجتمع  يف  ت�أثريه� 

الري�دة الع�ملية.
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حتت �شعار »معًا للتميز«

إطالق برنامج »Gamification« لتحفيز ورفع 
أداء الموظفات بالمدينة الجامعية للطالبات

د. الحربي: يبدأ إطالق البرنامج بأسبوع تعريفي ورسائل إلكترونية لكافة منسوبات الجامعة

البرنامج يستهدف في مرحلته األولى قياس مستوى االلتزام بالدوام 
والثانية مستوى اإلنتاجية
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كاراتيه اجلامعة حقق املركز الثاين وال�سباحة املركز الرابع

اختتام بطولتي االتحاد الرياضي للكاراتيه والسباحة 
للموسم الثامن

تقرير/ خالد اليو�سف

اخ���ت���ت���م االحت��������اد ال���ري���ا����ض���ي 

للجامعات ال�ضعودية بطولة الكاراتيه 

يف ن�ضختها الثامنة، يوم اجلمعة 28 

�ضفر 1439ه� مبلعب جامعة االإمام 

عبدالرحمن بن في�ضل، وذلك حتت 

ورئي�س  التعليم  وزي��ر  معايل  رعاية 

الريا�ضي  االحت����اد  اإدارة  جمل�س 

اأحمد  الدكتور  ال�ضعودية  للجامعات 

االحت��اد  رئي�س  وبح�ضور  العي�ضى، 

واأم��ن  البقمي،  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 

عام االحتاد الدكتور �ضالح ال�ضقا، 

بجامعة  ال��ط��الب  ���ض��وؤون  وع��م��ي��د 

التي  في�ضل  بن  عبدالرحمن  االإمام 

اإحرازها  اإثر  البطولة  بكاأ�س  توجت 

منتخب  ح��ل  فيما  االأول،  امل��رك��ز 

جامعة امللك �ضعود يف املركز الثاين 

املركز  يف  اجل��وف  جامعة  ومنتخب 

الثالث.

نتائج الكاراتيه

ترتيب  جاء  النتائج  تفا�ضيل  ويف 

الفردي«  »الكاتا  يف  املتبارية  الفرق 

جامعة  اأح��رزت  التايل:  النحو  على 

االإمام حممد بن �ضعود املركز االأول، 

وج��ام��ع��ة اجل����وف امل��رك��ز ال��ث��اين، 

امللك عبدالعزيز يف  وجاءت جامعة 

املركز الثالث،

حققت  ن��ف�����ض��ه��ا  ال��ب��ط��ول��ة  ويف 

يف  االأوىل  املرتبة  الطائف  جامعة 

وحازت  كجم،   60 حتت  وزن  قتال 

الثاين،  املركز  �ضعود  امللك  جامعة 

فيما تبواأت جامعة اأم القرى املركز 

الثالث. 

حتت  وزن  ق��ت��ال  م�ضابقة  ويف 

67 ك��ج��م مت��ك��ن��ت ج��ام��ع��ة االإم����ام 
عبدالرحمن بن في�ضل من احل�ضول 

واأح��رزت جامعة  االأول،  على املركز 

ال��ث��اين،  امل��رك��ز  عبدالعزيز  امل��ل��ك 

وج����اءت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ض��ع��ود يف 

املركز الثالث.  ويف قتال وزن حتت 

75كجم، ح�ضلت جامعة امللك �ضعود 
على املركز االأول فيما حازت جامعة 

وجامعة  ال��ث��اين،  امل��رك��ز  ال��ق��رى  اأم 

امللك عبدالعزيز املركز الثالث.  

 84 وزن  ق��ت��ال  ن��ت��ائ��ج  وج����اءت 

يف  ال��ق��رى  اأم  جامعة  لت�ضع  كجم 

عبدالعزيز  وامللك  االأوىل،  املرتبة 

يف الثانية، وامللك �ضعود يف الثالثة. 

فقد  املفتوح  ال��وزن  قتال  نتائج  اأم��ا 

عبدالعزيز  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ت��وج��ت 

الطائف  وجامعتا  االأول  ب��امل��رك��ز 

والثالث  الثاين  باملركزين  واجل��وف 

على التوايل.

بطولة ال�سباحة

الريا�ضي  االحت����اد  اخ��ت��ت��م  ك��م��ا 

للجامعات ال�ضعودية بطولة ال�ضباحة 

ال�ضبت  ي��وم  الثامنة،  ن�ضختها  يف 

الهيئة  مب�ضابح  1439ه�   /2  /29
الدمام،  مدينة  يف  للريا�ضة  العامة 

وذل����ك حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل وزي��ر 

التعليم ورئي�س جمل�س اإدارة االحتاد 

د.  ال�ضعودية  للجامعات  الريا�ضي 

رئي�س  وبح�ضور  العي�ضى،  اأح��م��د 

البقمي،  اهلل  عبد  الدكتور  االحت��اد 

الدكتور �ضالح  واأم��ن عام االحت��اد 

االإمام  جامعة  توجت  حيث  ال�ضقا، 

ب��ك��اأ���س  في�ضل  ب��ن  ع��ب��دال��رح��م��ن 

االأول،  املركز  اإحرازها  اإثر  البطولة 

فيما جاءت جامعتا االإمام حممد بن 

�ضعود، وامللك عبدالعزيز يف املركزين 

الثاين والثالث على التوايل، وحقق 

منتخبنا املركز الرابع.

نتائج ال�سباحة

يف �ضباق 50 م حرة تبواأت جامعة 

االإمام عبدالرحمن بن في�ضل املركز 

فهد  امللك  جامعتا  وج��اءت  االأول، 

للبرتول واملعادن، وامللك عبدالعزيز 

يف املركزين الثاين والثالث. 

واأح�����������رزت ج���ام���ع���ة االإم�������ام 

املركزين  في�ضل  ب��ن  عبدالرحمن 

االأول والثاين يف �ضباق 100م حرة، 

للبرتول  فهد  امللك  جامعة  وج��اءت 

واملعادن يف املركز الثالث. 

ح��ازت  ح���رة  200م  ���ض��ب��اق  ويف 

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

في�ضل املركزين االأول والثالث، فيما 

املركز  �ضعود  امللك  جامعة  اأح��رزت 

ال��ث��اين. واأح�����رزت ج��ام��ع��ة االإم���ام 

يف  االأول  امل��رك��ز  �ضعود  ب��ن  حممد 

اأح��رزت  فيما  ح��رة،  400م  �ضباق 

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

في�ضل املركزين الثاين والثالث.

ف��ازت  ح��رة  م   800 �ضباق  ويف 

االإم��ام حممد  االأول جامعة  باملركز 

االإم��ام  جامعة  وج���اءت  �ضعود،  ب��ن 

عبدالرحمن بن في�ضل يف املركزين 

االأول والثاين. 

اأما نتائج �ضباق 50 م ظهر فقد 

االإم��ام  جامعة  االأول  مبركزها  فاز 

فيما  ف��ي�����ض��ل،  ب���ن  ع��ب��دال��رح��م��ن 

عبدالعزيز،  امللك  جامعتا  اأح��رزت 

املركزين  �ضعود  بن  حممد  واالإم��ام 

الثاين والثالث.

جامعة  ت��ب��واأت  ظهر  100م  ويف 

في�ضل  ب��ن  ع��ب��دال��رح��م��ن  االإم�����ام 

املركز االأول، وجاءت جامعتا حممد 

يف  عبدالعزيز  وامل��ل��ك  �ضعود،  ب��ن 

املركزين الثاين والثالث، ويف 200م 

ظهر حققت جامعة امللك عبدالعزيز 

االإم���ام  وج��ام��ع��ة  االأوىل،  امل��رت��ب��ة 

املرتبتن  في�ضل  ب��ن  عبدالرحمن 

الثانية والثالثة. 

ف��ازت  ���ض��در  م   50 ���ض��ب��اق  ويف 

االأول،  باملركز  في�ضل  امللك  جامعة 

بن  عبدالرحمن  االإم����ام  وج��ام��ع��ة 

ف��ي�����ض��ل ب��ال��ث��اين، وج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

ويف  ال��ث��ال��ث.  ب��امل��رك��ز  عبدالعزيز 

امللك  جامعة  ف���ازت  ���ض��در  100م 
فيما  االأوىل،  باملرتبة  عبدالعزيز 

عبدالرحمن  االإم���ام  جامعة  نالت 

وحققت  الثانية،  املرتبة  في�ضل  بن 

ج��ام��ع��ة االإم����ام حم��م��د ب��ن �ضعود 

�ضدر  200م  ويف  الثالثة.  املرتبة 

عبدالعزيز  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ج���اءت 

االإم���ام  وجامعة  االأول،  امل��رك��ز  يف 

عبدالرحمن بن في�ضل يف املركزين 

الثاين والثالث.

فقد  ف��را���ض��ة  م   50 �ضباق  اأم���ا 

اكت�ضحته جامعة االإمام عبدالرحمن 

بن في�ضل فيما جاءت جامعتا امللك 

عبدالعزيز واالإمام حممد بن �ضعود 

كما  وال��ث��ال��ث.  ال��ث��اين  املركزين  يف 

اكت�ضحت جامعة االإمام عبدالرحمن 

بن في�ضل اأي�ضا �ضباق 100م فرا�ضة 

فيما  وال���ث���اين،  االأول  ب��امل��رك��زي��ن 

بن  االإم���ام حممد  جامعة  اأح���رزت 

اأح��رزت  كما  الثالث،  املركز  �ضعود 

املركز االأول يف �ضباق 200م فرا�ضة 

اأي�����ض��ا، وج�����اءت ج��ام��ع��ت��ا االإم����ام 

وامل��ل��ك  في�ضل،  ب��ن  ع��ب��دال��رح��م��ن 

ع��ب��دال��ع��زي��ز يف امل��رك��زي��ن ال��ث��اين 

والثالث.

متنوع  ف��ردي  200م  �ضباق  ويف 

مت تتويج جامعة االإمام عبدالرحمن 

بن في�ضل باملركزين االأول والثالث، 

فيما اأح��رزت جامعة االإم��ام حممد 

بن �ضعود املركز الثاين.

تتابع   4×100 �ضباق  نتائج  اأم��ا 

ح���رة ف��ق��د اأظ��ه��رت ت��ف��وق جامعة 

االإمام عبدالرحمن بن في�ضل حيث 

فيما  االأول،  امل��رك��ز  على  ح�ضلت 

عبدالعزيز،  امللك  جامعتا  اأح��رزت 

املركزين  �ضعود  بن  حممد  واالإم��ام 

الثاين والثالث.

تتوا�ضل بطولة االحتاد الريا�ضي 

القدم  لكرة  ال�ضعودية  للجامعات 

التي  ال��ث��ام��ن��ة،  ن�ضختها  يف  »ب« 

انطلقت يف 1439/2/15ه�، حيث 

املناف�ضة  من  الثانية  للمرحلة  تاأهل 

ال�ضبت  اأقيمت  التي  املباريات  اإث��ر 

جامعتي  ف��رق  1439ه�  �ضفر   29
االأوىل،  املجموعة  من  وتبوك  حائل 

من  وج��دة  �ضعود،  امللك  وجامعتي 

املجموعة الثانية.

واك��ت�����ض��ح ف���ري���ق ج��ام��ع��ة ج��دة 

للعلوم  �ضعود  امللك  جامعة  فريق 

مقابل  اأه����داف  بت�ضعة  ال�ضحية 

جامعة  �ضحقت  فيما  واح��د،  هدف 

بخم�ضة  �ضقراء  �ضعود جامعة  امللك 

كما  اأه��داف،  ثالثة  اأه��داف مقابل 

اجلامعة  على  حائل  جامعة  تغلبت 

االإ�ضالمية بهدفن لهدف واحد.

االحت��اد  ع��ام  اأم��ن  بذلك  �ضرح 

ال�ضعودية  للجامعات  ال��ري��ا���ض��ي 

مهنًئا  ال�����ض��ق��ا،  ���ض��الح  ال��دك��ت��ور 

من  الثانية  للمرحلة  املتاأهلة  الفرق 

للفرق  اأوفر  ومتمنًيا حًظا  البطولة، 

التي مل يحالفها التوفيق يف التاأهل.

تأهل 4 فرق للمرحلة الثانية لبطولة اتحاد الجامعات لكرة القدم »ب«
جامعة جدة تكت�سح جامعة العلوم ال�سحية بت�سعة اأهداف



قامت فيكتوريا �سكاي، التي تعمل يف جمال األعاب اخلفة الرتفيهّية، 

التوا�سل  �سبكات  عرب  النا�س  من  الكثري  ت  حريرَّ ب�سرّية  خدعة  بن�سر 

االجتماعية.

على  النظر  الإلقاء  »�سكراً  تويرت:  يف  ح�سابها  عرب  فيكتوريا  وقالت 

اخلدع الب�سرية التي ن�سرتها، لقد �سنعتها بنف�سي ولكني ال اأزال اأنخدع 

بها«.

اأنها  لو  كما  للبع�س  تظهر  ورمبا  املقهى«  جدار  »خدعة  ت�سمى  اإنها 

خطوط اأفقية تبدو كما لو كانت منحنية بزاوية معينة، ولكنك اإذا اأخذت 

نظرة فاح�سة، فاإنك يف الواقع �سرتى تلك اخلطوط االأفقية م�ستقيمة 

وتقع يف �سفوف متوازية.

الريا�سة   ...« القيم:  ابن  يقول 

تعوِّد البدن اخلفة والن�ساط، وجتعله 

املفا�سل،  وت�سلب  للغذاء،  قاباًل 

وتوؤمن  والرباطات،  االأوتار  وتقوي 

واأك���ر  امل��ادي��ة  االأم���را����س  جميع 

ا�ستعمل  اإذا  املزاجية،  االأم��را���س 

القدر املعتدل منها يف وقته، وكان 

»كل  وقال:  �سواباً«.  التدبري  باقي 

ع�سو له ريا�سة خا�سة يقوى بها، 

واأم��ا رك��وب اخليل ورم��ي الن�ساب 

»ال�سهام« وال�سراع وامل�سابقة على 

كله، وهي  للبدن  فريا�سة  االأق��دام 

قالعة الأمرا�س مزمنة«.   

وق����ارن اب���ن خ��ل��دون ب��ن اأه��ل 

احل�����س��ر وال����ب����دو يف مم��ار���س��ة 

الن�ساط  م�ستوى  ويف  الريا�سة، 

اأن  ي����رى  اإذ  ب��ي��ن��ه��م��ا؛  ال���ب���دين 

الريا�سة مفقودة عند اأهل احل�سر 

واالأم�سار، ويف الغالب هم وادعون 

الريا�سة  منهم  تاأخذ  ال  �ساكنون 

فكان  اأث���راً،  فيهم  توؤثر  وال  �سيئاً 

وق���وع االأم���را����س ك��ث��رياً يف امل��دن 

وقوعها  ق��در  وع��ل��ى  واالأم�����س��ار، 

كانت حاجتهم اإىل �سناعة الطب. 

موجودة  فالريا�سة  البدو  اأهل  اأما 

اأو  رك�س  من  احلركة  لكرة  فيهم 

طلب  اأو  ال�سيد  اأو  اخليل  رك��وب 

اأ�سلح  اأمزجتهم  فتكون  احلاجات، 

واأبعد من االأمرا�س فتقل حاجتهم 

اإىل الطب.

احلديث  ال�سعودي  املجتمع  ويف 

حياة  ك��ان��ت  امل��ث��ال؛  �سبيل  ع��ل��ى 

النا�س اأقرب اإىل حياة اأهل البادية 

يقوم  التي  واالأعمال  التمدن،  قبل 

باحلركة  تت�سم  املجتمع  اأف��راد  بها 

االإن��اث  فكانت  وال��ق��وة،  والن�ساط 

املنزلية؛  االأع��م��ال  بجميع  ت��ق��وم 

كاإعداد الطعام والتنظيف وخياطة 

وكانت  ال�سغار،  ورع��اي��ة  املالب�س 

اأعمال الذكور تعتمد على الزراعة 

وغريها  والنجارة،  املوا�سي  ورعي 

جهداً  تتطلب  التي  االأع��م��ال  م��ن 

بدنياً �ساقاً.

املا�سية  الثالثة  العقود  وخ��الل 

تغريات  ال�سعودي  املجتمع  �سهد 

كبرية يف م�ستوى الن�ساط البدين، 

وا�سع  ب�سكل  اخلمول  فيه  وانت�سر 

ل����دى ج��م��ي��ع ���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع، 

من  العديد  نتائج  ذل��ك  يوؤكد  وم��ا 

العلمية  واالأب���ح���اث  ال���درا����س���ات 

نتائج  عنه  اأ�سفرت  وما  احلديثة، 

ال�سحة  وزارة  اأج��رت��ه  م�سح  اآخ��ر 

حيث   ،2013 ع���ام  ال�����س��ع��ودي��ة 

الن�ساط  نق�س  ن�سبة  جت����اوزت 

ن�سبة  وو���س��ل��ت   ،٪  60 ال��ب��دين 

اإىل  �ساعت��ن  من  الأك��ر  اجللو�س 

90 ٪ من جمموع ال�سكان.
ال��ت��غ��ري  ع���ام���ل  اأن  ����س���ك  ال 

االجتماعي واالقت�سادي الذي مير 

عاماًل  يُعد  ال�سعودي  املجتمع  به 

اخلمول  معدالت  ارتفاع  يف  مهماً 

دخ��ل  م�ستوى  ف��ارت��ف��اع  ال��ب��دين، 

الفرد، والتطور التقني الذي حدث 

االت�ساالت  و�سائل  املجتمع من  يف 

كثرياً  عليها  يعتمد  جعلته  والنقل، 

انت�سار  اأن  كما  اليومية.  يف حياته 

واخلدم  احلديثة،  الرتفيه  و�سائل 

راك��ن��اً  ح��رك��ت��ه،  يف  م��ق��اًل  جعلته 

لو�سائل  اأ���س��ريا  ال��ب��دين،  للخمول 

الرتف والرفاهية.

االأط��ف��ال  ���س��ري��ح��ة  ت�سلم  ومل 

وال�����س��ب��اب م���ن ه���ذه ال��ت��غ��ريات، 

من  ينتقل  منهم  ال��واح��د  فاأ�سبح 

املركبة  بوا�سطة  واإليها  املدر�سة 

»ال�����س��ي��ارة«، وي��ق�����س��ي ج��ل وقته 

اأو  الفيديو  األعاب  اأو  التلفاز  اأم��ام 

لذلك  ي�ساف  وعندما  االإن��رتن��ت، 

البدنية  الرتبية  ح�س�س  عدد  قلة 

الطالب  يتلقاها  التي  املدر�سية 

حتماً  النتيجة  ف��اإن  االأ���س��ب��وع؛  يف 

ال�سحية  االأع��را���س  انت�سار  ه��ي 

واالأمرا�س املزمنة املرتبطة بنق�س 

ال��ن�����س��اط ال���ب���دين يف امل��ج��ت��م��ع، 

وللحديث بقية اإن �ساء اهلل تعاىل، 

واإىل اللقاء.

د. علي بن اأحمد ال�سامل

املدينة الطبية اجلامعية

alisalem@ksu.edu.sa
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للقيادة الناجحة اأ�سا�سيات متكن القائد من 

�سعود �سلم النجاح بوترية �سريعة، ومن اأهمها 

التوجيه  يف  رئي�سة  ك���اأداة  االأف��ع��ال  ا�ستخدام 

االقتداء  على  العاملن  يحفز  مما  وال��ق��ي��ادة؛ 

وتفاٍن.  بحما�س  توجيهاته  وتلبية  بقائدهم، 

التاليتن  املدر�ستن  اإىل  االإ�سارة  املنا�سب  ومن 

اإىل  وترتكز  ال��ق��دمي��ة،  امل��در���س��ة  ال��ق��ي��ادة:  يف 

بن  اخلوف  يزرع  الذي  هو  الناجح  القائد  اأن 

له، وعلى  ي�سمن احرتامهم  لكي  اأف��راد فريقه 

خرباء  اأن  اإال  املدر�سة  هذه  اأهمية  من  الرغم 

واأن  النهج،  قدمية  اأ�سبحت  اأنها  يرون  القيادة 

القيادة عرب التخويف لي�ست هي االإ�سرتاتيجية 

االأف�سل يف الع�سر احلايل.

اإىل  وت�ستند  احلديثة،  املدر�سة  والثانية هي 

 Leading by« احل�سنة  بالقدوة  القيادة 

 ، »E x a m p l e
بتطبيق  وذل�����ك 

للمبادئ  ال��ق��ائ��د 

اأوالً،  نف�سه  ع��ل��ى 

والتزامه بها التزاماً دقيقاً.

وتظهر القيادة بالقدوة يف جوهر تعاليم ديننا 

االإ�سالمي احلنيف م�سدافاً لقوله تعاىل: »ادع 

احل�سنة،  واملوعظة  باحلكمة  ربك  �سبيل  اإىل 

وجادلهم بالتي هي اأح�سن«. وهدي نبينا الكرمي 

�سلى اهلل عليه و�سلم: »اللهم من ويل من اأمر 

اأمتي �سيئاً فرفق بهم فارفق به، ومن ويل من 

اأمر اأمتي �سيئاً ف�سّق عليهم فا�سقق عليه«.

يف  الناجحة  القيادة  اأ�سا�سيات  وتتمحور 

مع  تن�سجم  ال  ال��ت��ي  االأف���ع���ال  ع��ن  االب��ت��ع��اد 

القائل  املبداأ  يعتمد  الناجح  فالقائد  االأق��وال؛ 

اأفعاله  فاإن  ولذا  االأق��وال؛  من  اأبلغ  االأفعال  اإن 

ت�سكل املنبع احلقيقي لتوجيهاته ملروؤ�سيه، علماً 

باأن نهي الرئي�س ملروؤو�سيه عن اأمر واالتيان به 

من  ويقلل  اأمامهم،  امل�سداقية  يفقده  قبله  من 

وي�سعف  توجيهاته،  اأهمية 

م���ن اح���رتام���ه���م ل��ه، 

ويبعدهم عن 

ح�سن الوالء والتفاين يف العطاء.

ومنحهم  املروؤو�سن  متكن  اأ�سا�سياتها  ومن 

الثقة واالندماج معهم �سمن فريق عمل واحد، 

نقل  على  مبقدرته  الناجح  القائد  يتميز  حيث 

والتطوير  ملروؤو�سيه،  وخرباته  العلمية  معارفه 

امل�ستمر الإمكانياتهم. كما يتميز بح�سن توا�سله 

م��ت��واٍد،  عمل  ف��ري��ق  �سمن  معهم  وان��دم��اج��ه 

التعاون  مراتب  اأق�سى  اإىل  للو�سول  وي�سجعهم 

باأن  �سعورهم  تنمية  على  ويعمل  بينهم،  فيما 

لكل  ومتيز  جناح  هو  ومتيزها  املوؤ�س�سة  جناح 

ينجح يف  ال��ق��ائ��د  ف���اإن  وع��ت��دئ��ذ  فيها،  ع��ام��ل 

املوؤ�س�سة،  يف  العاملن  كافة  طاقات  ا�ستنفار 

وبذلهم لق�سارى جهودهم يف اأداء املهام املوكلة 

لهم. 

االأ�سا�سيت ح�سن اختيار  تلك  ويدخل �سمن 

كونها  به،  ي�ستهان  ال  تاأثري  فلالأقوال  الكلمات، 

والقائد  امل��ت��ح��دث،  فكر  يف  ي��ج��ول  عما  تعرب 

وقبل  وح��ك��م��ة،  ب��دق��ة  كلماته  يختار  ال��ن��اج��ح 

وقع  لها  يكون  اأن  التي ميكن  لالأقوال  اإ�سداره 

بهدف  معه  يتحاور  ت��راه  امل��روؤو���س  على  �سلبي 

ا�ستكمال املعطيات حول امل�ساألة املعنية، فالكثري 

ا�ستكمال  اإيجابي حال  امل�سائل حتل ب�سكل  من 

معطياتها.

عمادة تطوير املهارات

أساسيات في القيادة الناجحة »1/2«

النشاط البدني وصحة المجتمع

 إرشادات أكاديمية

يت�ساقط املطر

فيغ�سل ال�سدور والقلوب

تعال لن�ساهد املطر يف �سمت

ون�سّر دعواتنا علّها تُ�ستجاب

خالد العبدالعزيز

الآداب

»خدعة جدار المقهى« خطوط 
أفقية أم منحنية؟

غرائب حول العالم

 رؤية اجتماعية
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متابعات

احلملة ا�ستهدفت 40 مدر�سة

المدينة الطبية وكلية الطب تشاركان باليوم 
العالمي لداء السكري

متابعة: هاجر القرين- اأرام املزيد 

- م�ساعد الغنيم

حتت رعاية معايل مدير اجلامعة 

ال��دك��ت��ور ب�����دران ال��ع��م��ر ���ش��ارك��ت 

�شعود  امللك  بجامعة  الطبية  املدينة 

وكلية الطب العامل يف اليوم العاملي 

وتنوعت  ال�شكري2017م،  ل���داء 

حيث  املنا�شبة،  ب��ه��ذه  الفعاليات 

واإداري���ة  طبية  اأق�شام  ع��دة  نفذت 

التوعوية جمعت  الربامج  من  عدداً 

ومعار�ض  مدر�شية،  زي��ارات  بني  ما 

بالإ�شافة  جري،  وماراثون  توعوية، 

اإىل برنامج علمي حول امل�شتجدات 

يف عالج ومتابعة مر�شى ال�شكري.

 ف��ت��ح��ت ���ش��ع��ار »ال���وق���اي���ة من 

اجلامعي  امل��رك��ز  ن��ظ��م  ال�����ش��ك��ري« 

اجلامعية  الطبية  باملدينة  لل�شكري 

املدار�ض  تطوير  وحدة  مع  بالتعاون 

التوعوية  احلملة  الريا�ض  مبنطقة 

»اب��ن  ث��ان��وي��ة  يف  ال�شكري  مب��ر���ض 

باز«، �شارك فيها عدد من مدار�ض 

للبنني  واملتو�شطة  الثانوية  املرحلة 

وذل��ك  ال��ري��ا���ض،  مبنطقة  والبنات 

لل�شوؤون  التنفيذي  املدير  بح�شور 

اجلامعية  الطبية  باملدينة  ال�شحية 

الدكتور في�شل بن عبداهلل ال�شيف، 

الوطني  ال��ربن��ام��ج  وح���دة  وم��دي��ر 

بنني  ب��ال��ري��ا���ض  امل��دار���ض  لتطوير 

املركز  ومدير  العباد،  �شعد  الدكتور 

عبداهلل  الدكتور  لل�شكري  اجلامعي 

ب���ن حم��م��د ال��ق��وي��ح�����ض، وم��دي��ر 

�شلمان  الأ���ش��ت��اذ  ال�����ش��م��ال  مكتب 

على  وامل�شرف  العتيبي،  حميد  بن 

�شفر  ب��ن  متعب  ال��دك��ت��ور  احل��م��ل��ة 

من  احلملة  على  وامل�شرف  العتيبي 

وحدة  مدير  م�شاعد  التعليم  جانب 

املدار�ض  لتطوير  الوطني  الربنامج 

بن  خالد  ال��دك��ت��ور  بنني  بالريا�ض 

حممد امللحم.

 40 بعمومها  احلملة  ا�شتهدفت 

مبعدل  وال��ب��ن��ات  للبنني  م��در���ش��ة 

ومل��دة  اأ���ش��ب��وع  ك��ل  م��دار���ض  ع�شر 

على  احلملة  ا�شتملت  كما  �شهر، 

نخبة  األقاها  توعوية  حما�شرات 

املركز  ال�شحيني من  املمار�شني  من 

اإىل  بالإ�شافة  لل�شكري،  اجلامعي 

حقيبة علمية حتتوي على مطويات 

ال�شكري  ب���داء  تتعلق  وب��و���ش��رات 

قدمت  كما  م��ن��ه،  ال��وق��اي��ة  وكيفية 

م�شتوى  لفح�ض  ج���ه���ازاً  احل��م��ل��ة 

مت  اأن  بعد  ال�����ش��رائ��ط  م��ع  ال�شكر 

املعلمات  واإح���دى  املعلمني  ت��دري��ب 

حول كيفية ا�شتخدامه.

باحلركة حياتك �سكر

و�شمن فعاليات اليوم العاملي لداء 

العام  املدير  افتتح  ال�شكري2017م 

الطبية اجلامعية  للمدينة  التنفيذي 

الدكتور عبدالرحمن املعمر املعر�ض 

التوعوي للوقاية من ال�شكري حتت 

�شكر«  ح��ي��ات��ك  »ب��احل��رك��ة  ���ش��ع��ار 

العيادات  مبنى  يف  الرئي�شي  بالبهو 

خالد  امللك  مب�شت�شفى  اخلارجية 

اجلامعي باملدينة الطبية اجلامعية.

التنفيذي  املدير  الفتتاح  ح�شر 

الطبية  باملدينة  ال�شحية  لل�شوؤون 

ال�����ش��ي��ف  ف��ي�����ش��ل  د.  اجل��ام��ع��ي��ة 

امللك  مب�شت�شفى  الطبي  وامل��دي��ر 

خ��ال��د اجل��ام��ع��ي د. ع��ب��داهلل بن 

روؤ���ش��اء  م��ن  وع���دد  ال�شقا  حم��م��د 

بالكلية  والإداري���ة  الطبية  الأق�شام 

وامل�شت�شفى.

ماراثون وفعاليات

 كما نظمت وحدة الغدد ال�شماء 

الطبية  واملدينة  بالكلية  وال�شكري 

بالتعاون مع اإدارة الأن�شطة الريا�شية 

م��اراث��ون،  ال��ط��الب  ���ش��وؤون  بعمادة 

التنفيذي  العام  املدير  اأطلق  حيث 

اأ.د  ال��ط��ب��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة  ل��ل��م��دي��ن��ة 

اإنطالق  اإ�شارة  املعمر  عبدالرحمن 

املاراثون بجانب املبنى اجلديد لكلية 

�شارك  �شعود.  امللك  بجامعة  الطب 

لل�شوؤون  التنفيذي  املدير  باملاراثون 

اجلامعية  الطبية  باملدينة  ال�شحية 

الطبي  وامل��دي��ر  ال�شيف  في�شل  د. 

اجلامعي  خ��ال��د  امل��ل��ك  مب�شت�شفى 

د. عبداهلل ال�شقا وعدد من روؤ�شاء 

بالكلية  والإداري���ة  الطبية  الأق�شام 

واملدينة الطبية، كما �شارك عدد من 

العوائل واأبنائهم باملاراثون.

عدد  على  الفعالية  وا�شتملت 

للكبار  الرفيهية  الأن�����ش��ط��ة  م��ن 

املجتمع  لتوعية  تهدف  وال�شغار، 

لأه��م��ي��ة ال��ري��ا���ش��ة وامل�����ش��ي على 

تنظيم  ويف  عموماً  الإن�شان  �شحة 

م�����ش��ت��وى ال�����ش��ك��ر ب���ال���دم، ج��دي��ر 

يف  �شاركت  جهات  عدة  اأن  بالذكر 

تنظيم الفعالية، وهي »وحدة الغدد 

ال�����ش��م��اء وال�����ش��ك��ري، وح���دة طب 

ال�شحي،  التثقيف  وح��دة  الأ�شرة، 

والت�شال  العامة  العالقات  اإدارة 

�شوؤون  عمادة  وكالة  مع  بالتعاون 

ال���ط���الب ل��ل�����ش��وؤون ال��ري��ا���ش��ي��ة.  

ت�شكلت اللجنة املنظمة من الدكتورة 

الغدد  ا�شت�شاري  اخلزميي  عاي�شة 

ال�����ش��م��اء وال�������ش���ك���ري، ال��دك��ت��ور 

ال�شكري  ا�شت�شاري  املقبل  تركي 

والأم�����را������ض امل���زم���ن���ة، ال��دك��ت��ور 

ال�شكري  ا�شت�شاري  باتي�ض  حممد 

والأمرا�ض املزمنة، الدكتورة �شادن 

ال�شماء  الغدد  ا�شت�شاري  الكري 

التثقيف  اأخ�����ش��ائ��ي��ة  وال�����ش��ك��ري، 

باهمام  اأري���ج  الأ���ش��ت��اذة  ال�شحي 

ال�شحي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  واأخ�����ش��ائ��ي��ة 

الأ�شتاذة �شارة ال�شكريي.

وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة ����ش���ادن بنت 

���ش��ام��ي ال��ك��ري ا���ش��ت�����ش��اري غ��دد 

ال�شكري  مر�ض  »اإن  و�شكري:  �شم 

املا�شيني  العقدين  يف  �شائًعا  �شار 

وم�شابوه يف العامل -ح�شب منظمة 

ال�»IDF« يف اإح�شائيات عام ٢٠١٣م 

�شخ�ض،  مليون   ٣٨٢ ع��دده��م  بلغ 

ي�شلوا  اأن   ٢٠٣٥ ع��ام  يف  واملتوقع 

اإىل ٦٠٠ مليون م�شاب به على وجه 

منطقة  يف  اخلليج  ودول  الأر����ض، 

اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 

ال�شعودية  ففي  ن�شبة،  الأعلى  هي 

اأن  كما   ،٪٢٧ الإ�شابة  ن�شبة  بلغت 

الأعمار بني ٥٠-٧٠ �شنة هم الأكرث 

ح�شب  ب��امل��ر���ض  لالإ�شابة  عر�شة 

والوطنية«.  العاملية  الإح�شائيات 

والنوع الثاين من ال�شكري هو الأكرث 

�شيوعاً وي�شيب الأكرب من ٣٠ �شنة، 

ويف ال�شنوات الأخرية اأ�شبح يف �شن 

الطفولة والبلوغ اأي�شاً، واأهم اأ�شبابه 

امل��ف��رط��ة،  ال����وزن  وزي����ادة  ال�شمنة 

الن�شاط  وقلة  احلياة  منط  ب�شبب 

ال�شعرات  عايل  والغذاء  الريا�شي 

الكبري  والإق���ب���ال  ال��ده��ون  وك���رثة 

على الوجبات ال�شريعة وامل�شروبات 

الغازية وغريها.

�شيوعاً  الأق��ل  الأول  النوع  اأم��ا   

مناعي،  و�شببه  الأطفال  يف  ويظهر 

حيث تت�شكل اأ�شداد مناعية حتارب 

املنتجة  البنكريا�ض  يف  بيتا  خاليا 

لتلفها،  فتوؤدي  الأن�شولني  لهرمون 

الأ�شا�شي  الهرمون  هو  والأن�شولني 

بالدم  ال�شكر  م�شتوى  لتخفي�ض 

ب�شكل يتوازى مع الهرمونات الرافعة 

يبقى  بحيث  بالدم  ال�شكر  مل�شتوى 

�شمن م�شتوياته الطبيعية.

ومن اأعرا�ض املر�ض كرثة التبول 

خالل اليوم ولياًل حتديداً، العط�ض 

والإره����اق  وال��ت��ع��ب  ال���وزن  ونق�ض 

تظهر  الأول  النوع  ومر�شى  العام، 

ق�شري  وق��ت  يف  عليهم  الأع��را���ض 

ما يحدث عند  وذلك عك�ض  ع��ادًة، 

يحدث  وفيه  الثاين،  النوع  مر�شى 

الأن�شولني  اإف���راز  يف  جزئي  نق�ض 

لذلك  م�شتقبالته،  عمل  تعطل  اأو 

�شنوات  مدى  على  الأعرا�ض  تظهر 

ول تكون بنف�ض �شدة اأعرا�ض النوع 

تام  نق�ض  فيه  وال��ذي يحدث  الأول 

يف اإفراز الأن�شولني.

وخ�����الل ال��ع��ق��دي��ن امل��ا���ش��ي��ني 

ظ����ه����رت ك���ث���ري م�����ن الأب�����ح�����اث 

وامل�����ش��ت��ج��دات ال��ط��ب��ي��ة واأدوي�����ة 

يتعلق  فيما  خمتلفة  بطرق  تعمل 

ب����اأن����واع احل���ب���وب والأن�����ش��ول��ني، 

مثل  اجلانبية  ال��ت��اأث��ريات  اأن  كما 

الوزن  وزي��ادة  ال�شكر  انخفا�شات 

املجموعات  م��ع  حدوثها  ال�شائع 

م��ن عالجات  ال��ق��دمي��ة  ال��دوائ��ي��ة 

بع�ض  يف  حدوثاً  اأقل  هي  ال�شكر، 

امل��ج��م��وع��ات ال��دوائ��ي��ة احل��دي��ث��ة. 

على  ي�شاعد  م��ا  منها  اأن  وح��ت��ى 

التقنيات  يف  كذلك  ال��وزن،  ن��زول 

واملراقبة  ال��ع��الج  يف  امل�شتخدمة 

الذاتية تطورت اإىل حد كبري، كما 

احلديثة،  الأن�شولني  م�شخات  يف 

امل�شتمر،  ال�شكر  فح�ض  واأج��ه��زة 

الذاتية  املنزلية  املراقبة  واأجهزة 

مل�شتوى �شكر الدم باأقل اأمل، واأكرث 

ال�شكر«. ملر�شى  ارتياحاً 

ل��داء  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ومبنا�شبة 

وحدة  قامت   ،٢٠١٧ لعام  ال�شكري 

برئا�شة  وال�����ش��ك��ري  ال�شم  ال��غ��دد 

بتنظيم  اخلزميي،  عاي�شة  الدكتورة 

املجتمع  لتوعية  الفعاليات  عدد من 

وم�شاعفاته  ال�شكري  مر�ض  ع��ن 

ببهو  وذل��ك  املبكر،  العالج  واأهمية 

العيادات اخلارجية، واأي�شاً ماراثون 

اجلري »للرجال والن�شاء والأطفال« 

واإمنا  ال�شكري  ملر�شى  فقط  لي�ض 

بال�شباق  وا�شرك  اأي�شاً،  لالأ�شحاء 

بح�شور  مت�شابق   ١٠٠ م��ن  اأك���رث 

للمدينة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وا����ش���راك 

الطبية الدكتور عبدالرحمن املعمر، 

ال�شحية  لل�شوؤون  التنفيذي  واملدير 

وامل��دي��ر  ال�شيف  في�شل  ال��دك��ت��ور 

الأ�شتاذ  املر�شى  ل�شوؤون  التنفيذي 

الطبي  وامل���دي���ر  ال��ر���ش��ي��د  م��ط��ل��ق 

ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال�����ش��ّق��ا وع��دد 

امل�شت�شفى  يف  الأق�شام  روؤ�شاء  من 

والأطباء.

تعليمي  برنامج  اإع��داد  وكذلك   

الطب  بكلية  الرئي�شية  القاعة  يف 

الطب  كلية  امل��دراء وعميد  بح�شور 

الدكتور خالد فودة، �شم العديد من 

ا�شت�شاريي  من  واخلرباء  املتحدثني 

من خمتلف  وال�شكري  ال�شم  الغدد 

ب��ال��ري��ا���ض  ال��ك��ربى  امل�شت�شفيات 

ملناق�شة اإ�شكاليات عن داء ال�شكري 

تعليمية  �شاعات  بعدد  وم�شاعفاته، 

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

للتخ�ش�شات ال�شحية.

ك��م��ا ن��ظ��م��ت امل��دي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة 

املركز  مظلة  حتت  اأخ��رى  فعاليات 

الدكتور  ب��اإدارة  لل�شكري  اجلامعي 

يف  متثلت  القويحي�ض،  ع��ب��داهلل 

ح��م��الت ت��وع��ي��ة ل��ل��م��دار���ض عن 

ال�����ش��ك��ري مل���دة ���ش��ه��ر، وب��رن��ام��ج 

الرادي�شون  فندق  يف  اأقيم  تعليمي 

بالريا�ض.

تم تدريب عدد من المعلمين حول كيفية استخدام جهاز فحص السكري

هدفت لتوعية المجتمع باهمية الرياضة لتنظيم مستوى السكر في الدم

مدير الجامعة يزور معرض »بالحركة حياتك سكر«
من  للوقاية  التوعوي  املعر�ض  العمر  بدران  الدكتور  زار  معايل مدير اجلامعة 

ال�شكر الذي نظمته وحدة الغدد ال�شماء وال�شكري باملدينة الطبية اجلامعية وكلية 

الطب حتت �شعار »باحلركة حياتك �شكر«، وذلك بالبهو الرئي�شي مببنى العيادات 

اخلارجية مب�شت�شفى امللك خالد اجلامعي باملدينة الطبية اجلامعية �شمن فعالية 

وتعريفه  املجتمع  توعية  اإىل  الفعالية  2017. هدفت  للعام  لل�شكري  العاملي  اليوم 

بداء ال�شكري واأنواعه وم�شبباته، ورفع الوعي حول حت�شني منط احلياة من ن�شاط 

ريا�شي ونظام غذائي للوقاية منه، وزيادة املعرفة حول امل�شاكل ال�شحية الناجتة عن 

ال�شكري وخطورتها على الإن�شان، بالإ�شافة اإىل اإجراء فحو�شات ال�شكر والوزن.
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التصويت على أسئلة الطالب

د. فهد بن عبداهلل الطياش

وقياداتها  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  م��ع��ايل  م��ع  ال��ط��اب  ل��ق��اء  ميثل 

امل�س�ؤول،  مع  الطالب  حل���ار  بالن�سبة  الهام  ال�سن�ي  احل��دث 

اجلامعة  عملت  والتي  الأ�سئلة  ذات  �سن�ًيا  تتكرر  ه��ذا  وم��ع 

اأن يك�ن هناك  على حلها وتذليل �سعابها، ولكن ما الذي مينع 

عليها حتت  والت�س�يت  الطاب  من  الأ�سئلة  طرح  على  تناف�س 

اأعلى  على  يح�سل  ومن  الطابية،  ال�سراكة  من  مبا�سر  اإ�سراف 

اأم��ام  الأ�سئلة  ط��رح  يف  الأول���ي��ة  له/لها  يك�ن  ت�س�يت  ن�سبة 

الختيار،  عليه  وقع  الذي  الطالب/ة  مكافاأة  ويتم  املدير  معايل 

ومن  الأ�سئلة  تلك  واإب��راز  بن�سر  اجلامعة  ر�سالة  يف  ونت�سرف 

لتميزه.  تقديًرا  يقدمها 

طرًحا  الأك���ر  لاأ�سئلة  منا�سًبا  امل���ق��ع  ه��ذا  ي�سبح  وه��ن��ا 

يك�ن  وهنا  ال�ساأن،  ه��ذا  يف  اجلامعة  قدمتها  التي  واحل��ل���ل 

للمربع  �سن�ًيا  الع�دة  دون  الأ�سئلة  طرح  يف  والتجديد  التميز 

الأول.

ت��سيحًيا على �سدر  ر�سًما  نن�سر  ر�سالة اجلامعة   ونحن يف 

ال�سفحة الأوىل من هذا العدد يك�سف التكرار ال�سن�ي يف طرح 

اأن ت�ستثمر يف  الأ�سئلة، فنحن يف  حقبة رقمية وتفاعلية ل بد 

املقبل،  اللقاء  يف  مغايًرا  يك�ن  اأن  اأمتنى  الذي  اللقاء  هذا  مثل 

ننجح؟  فهل 

»مبادئ في الكيمياء« دورة لطالبات »نجد«
تدريبية  دورة  العل�م  بكلية  املجتمع  التدريب وخدمة  نظمت وحدة 

والأك�سدة  التعادل  معايرات  التحليلية-  الكيمياء  يف  »مبادئ  بعن�ان 

»دبل�ما«  ثان�ي  الثاين  ال�سف  لطالبات  الأ�سباغ«  وف�سل  والختزال 

مبدار�س ريا�س جند بح�س�ر 29 طالبة و3 معلمات.

الكيمياء  بق�سم  املحا�سر  ع�سريي  جمعة  الأ�ستاذة  الدورة  قدمت   

وكل من الأ�ستاذتني نهلة احلربي واجل�هرة احلميدي. 

يف  وال�سامة  الأم���ن  اإر���س��ادات  ا�ستعرا�س  مت  ال���دورة  ب��داي��ة  يف 

ن�رة  الطالبات  اإع��داد  من  ق�سري  فيلم  عر�س  خال  من  املختربات 

الدهم�س، ونادين املغيليث واإ�سراف الأ�ستاذة ن�رة الكبي�سي.

�سهادات  بت�زيع  احلقيل  اأ�سماء  الدكت�رة  قامت  ال��دورة  ختام  ويف 

الطالبات  على  امل�سرفة  ت�جهت  كما  املتدربات،  على  ال��دورة  ح�س�ر 

ال�ست�سافة  على  املدلج  عبري  الدكت�رة  العل�م  كلية  ل�كيلة  بال�سكر 

وح�سن التنظيم. 

بعد ذلك جت�لت الطالبات واملعلمات يف خمتربات الكلية  للتعرف 

على اأهم الأجهزة والتقنيات امل�ستخدمة مروًرا باملكتبة للتعرف على 

ال�سحي  النادي  زرن  كما  العل�م،  لطالبات  املقدمة  اخلدمات  اأه��م 

باملدينة اجلامعية للطالبات.

»عطاء مجتمعي«.. بوزارة التعليم

حملة تشجير الرياض.. في الجامعة

ال�سم�  ���س��اح��ب  رع���اي���ة  حت���ت 

اأمري  بندر  بن  الأمري في�سل  امللكي 

وزي��ر  وبح�س�ر  ال��ري��ا���س،  منطقة 

العي�سى  اأح��م��د  ال��دك��ت���ر  التعليم 

ون���ائ���ب وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت���ر 

ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��ا���س��م��ي ووك���اء 

للتعليم  العام  واملدير  التعليم  وزارة 

ال�هيبي  حمد  ال��ري��ا���س  مبنطقة 

وم����دي����ري اجل���ام���ع���ات وم���دي���ري 

ن���ادي  ع�����س���ات  زارت  ال��ت��ع��ل��ي��م، 

»عطاء جمتمعي التط�عي« باملدينة 

وزارة  م�ؤخراً  للطالبات  اجلامعية 

التعليم للم�ساركة يف فعالية منتدى 

اأبناء �سهداء ال�طن. 

امللكي  ال�سم�  �ساحب  اأثنى  وقد 

الأمري في�سل بن بندر اأمري منطقة 

وزارة  ب��ه  ت��ق���م  م��ا  ال��ري��ا���س على 

للتعليم  ال��ع��ام��ة  والإدارة  التعليم 

من جه�د خلدمة  الريا�س  مبنطقة 

ومن�س�بي  ال���اج��ب  ���س��ه��داء  اأب��ن��اء 

التعليم املت�فني.

حتفيز  اإىل  امل�����س��ارك��ة  ه��دف��ت 

الهدايا  ب��ت���زي��ع  ال�����س��ه��داء  اأط��ف��ال 

وت��ن��م��ي��ة م��ه��ارات��ه��م، ون��ق��ل ���س���رة 

اإي��ج��اب��ي��ة ع���ن ط��ال��ب��ات امل��دي��ن��ة 

اجلامعية وحب املبادرة والتط�ع.

امللكي  ال�����س��م���  ���س��اح��ب  وق���ام 

الأم�������ري ف��ي�����س��ل ب����ن ب���ن���در ب��ن 

الريا�س  منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز 

ب����زي����ارة ل��ل��م��ع��ر���س امل�����س��اح��ب 

اأرك��ان  يف  جت���ل  حيث  للمنتدى، 

امل��ع��ر���س واأج��ن��ح��ت��ه وال����ذي �سم 

جهات  لعدة  جناًحا   50 من  اأك��ر 

ح��ك���م��ي��ة وخ��ا���س��ة ت��ق��دم ال��دع��م 

ال�اجب  �سهداء  لأبناء  وامل�ساندة 

املت�فني. التعليم  ومن�س�بي 

كتبت: ه�ازن كتبي

حتت رعاية معايل مدير اجلامعة 

لتط�ير  العليا  الهيئة  م��ن  وب��دع��م 

م��دي��ن��ة ال��ري��ا���س، د���س��ن م���ؤخ��ًرا 

وكيل  ال�سقري  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت���ر 

ت�سجري  حملة  للم�ساريع  اجلامعة 

»#لتع�د_ التط�عية  ال��ري��ا���س 

جمم�عة  اأطلقها  وال��ت��ي  ري��ا���س��ا«، 

م�اقع  على  وال�سابات  ال�سباب  من 

الت�ا�سل الجتماعي، وذلك باملدينة 

امللك  بجامعة  للطالبات  اجلامعية 

�سع�د.  ومت النتهاء يف الي�م الأول 

و3000  وردة   10،000 زراع��ة  من 

�سجرة، كما �سارك العديد يف و�سع 

ب�سمتهم اخل�سراء يف ل�حة جدراية 

بعن�ان »اغر�سي ب�سمتك«.

ا�ستكمالً  امل���ب���ادرة  ه���ذه  ت��اأت��ي 

ت�سجري  حملة  يف  ال��ع��ط��اء  مل�سرية 

التي  #لتع�د_ريا�ًسا«،  الريا�س 

د�سنت يف �سهر اأكت�بر املا�سي.

وادي  بت�سجري  احل��م��ل��ة  ب����داأت 

من  وب��دع��م  ع��رق��ة،  وح���ي  حنيفة 

الهيئة العامة لتط�ير مدينة الريا�س 

�ستلة   5500 زراع��ة  يف  النجاح  مت 

ومب�ساعدة  خمتلفة  ج��ه��ات   8 يف 

كا  م��ن  م��ت��ط���ع   1200 وت��ك��ات��ف 

اجلن�سني وخمتلف الأعمار.

ال�ستدامة  اإدارة  مدير  واأو���س��ح 

عثمان  امل��ه��ن��د���س  البيئة  وت��ط���ي��ر 

هذه  يف  الرتكيز  مت  اأن���ه  ال�سهري 

نباتية  اأن����اع  زراع���ة  على  احلملة 

ملدينة  البيئية  ل��ل��ظ��روف  متحملة 

الريا�س؛ وذلك رغبة من الإدارة يف 

الرتكيز على الزراعة امل�ستدامة. 
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كلية طب الأ�سنان تكرم طالبها املتميزين

عميد التربية يلتقي أعضاء التدريس .. األربعاء
تنظم كلية الرتبية ي�م الأربعاء القادم 11 ربيع الأول 1439ه� »ال�ساعة 

الرتبية  كلية  عميد  ال�سايع  فهد  د.  مع  مفت�حاً  لقاًء  �سباحاً«  العا�سرة 

باأع�ساء هيئة التدري�س يف الق�سمني الرجايل والن�سائي. وياأتي هذا اللقاء 

البكال�ري��س  طاب  مع  عقدها  �سبق  التي  املفت�حة  للقاءات  ام��ت��داًدا 

مع  املبا�سر  بالت�ا�سل  الكلية  عمادة  من  رغبة  وذلك  العليا،  والدرا�سات 

بني  مفت�ح  بلقاء  اللقاءات  هذه  منظ�مة  و�ست�ستكمل  من�س�بيها.  جميع 

الأول  ربيع   17 امل�افق  القادم  بعد  الثاثاء  ي�م  واملعيدين  الكلية  عمادة 

1439ه�. �سيتناول لقاء عمادة الكلية مع اأع�ساء هيئة التدري�س روؤية الكلية 
ومبادراتها احلالية، وال�ستماع لآراء اأع�ساء هيئة التدري�س وماحظاتهم 

البيئة  وتهيئة  التعليمية  العملية  تط�ير  �ساأنه  من  ما  بكل  ومقرتحاتهم 

الأكادميية والبحثية املنا�سبة لأع�ساء هيئة التدري�س والطاب.

بح�سور اأمري الريا�ض والعي�سى

د. ال�سقري م�ساركاً يف حملة الت�سجري


